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INLEIDING.

Het geschrift, dat hier den lezer in het oorspronkelijk en in eene vertaling in het Hollandsch ter kennisneming wordt aangeboden, de Ken Arok (Ken
Angrok) of de Pararaton (het Boek der Koningen) is een der opmerkelijkste voortbrengselen van de Javaansche literatuur rnn ouderen tijd, ook omdat het als een
geschiedkundig werk vrijwel op zich zelf staat, en het in ieder geval niets van
het zelfde gehalte nevens zich heeft. Een af,onderlijke aanbeveling behoeft het
dan ook uiet, want het kan nor zich zelf spreken; het brengt den beoefenaren
der Jarnansche letterkunde veel welkom en degelijk nieuws, waaraan naar schrijver dezes hoopt in de aanteekeningen behoorlijk recht wedervaren is.
Voor het rnststellen van den tekst kon gebruik gemaakt worden van drie
handschriften, allen eigendom van het Bataviaasch genootschap :
A, /;,·opa!.no. 337, 17 bladen met nerf nm 52 cM.;
B, k, opa/, no. 550, 47 bladen rnn 4 7 cM.; in den kolophon het jaartal
1535 Çaka met den datum Zaterdng-Pahing van de wr,ku Warigadyan, den 2enpanglo11gvan de maand Karo = 3 Augustus 1613 A. D.; en
C, kropa!. no. 600, 58 bladen van 50 rll., beschreven met drie regels; in
den kolophon het jaartal 1522 Çaka.
De eerste helft van den hier gegeven tekst berust op alle drie de handschriften, het vervolg op slechts twee, B en C; A loopt namelijk niet verder dan hetgeen
men beneden vindt op bladzijde 17 regel 9. Dat handschrift was het eerstl3, dat
mij in banden kwam en vormde diensvolgens den legger voor dat gedeelte. De
er door geleverde tekst kon gecollationeerd en verbeterd worden met behulp van
dien der beide andere handschriften, van welken het eerste, B, door den resident van Bali en Lombok werd verstrekt en het ander, C, als een geschenk ontvangen werd van den Heer L. 'l'h. l'tlaijer, zie Not. B. G. XXVI (1888), 130;
XXVII (1889), 24 en 136. Zoowel B als C bleken, in het latere gedeelte, op
verschillende plaatsen, belangrijke leemten te hebben. Dientengevolge konden bijv.
bi. 24 reg. 9-bl. 25 reg. 11 alleen volgens C; en bi. 27 reg. 26-bl. 28 reg. 8
slechts uit B gegeven worden.
Ui(de aan den Yoet der bladzijden opgegeven varianten blijkt steeds welk
handschrift of welke der handschriften den tekst leverden; men boude daarbij
echter •.in het oog, dat na bladz. 17 reg. 9 het hds. A het zijne niet meer leveren kon.
In die opgaven vindt men niet alleen de eigentlijk gezegde afwijkende lezingen. Met opzet en niet zonder bedoeling zijn daar ook de onbeduidendste
schrijf- en. spelfouten, welke de drie exemplaren leverden, opgenomen, aangezien het
van belang is te laten uitkomen van welk gehalte over het algemeen, vooral waar

het proza-teksten betreft, ieder exemplaar op zich zelf is, en omdat zij later wellicht
nog eens zullen kunnen dienen om tot het vinden van de ware oorspronkelijke
lezing den weg te wijzen. Verschillende plaatsen in den tekst, dien men ook
vermoeden moet, dat bij eenige elders niet voorkomende woorden bevat, zijn onverstaanbaar, althans voor schrijver dezes. Slechts een stipt referaat van het
aangetroffene kan aan hetgeen weergegeven wordt, waarde bijzetten, ook al moeten die onverstaanbare gedeelten voorloopig als zoovele onopgeloste, en misschien
onoplosbare raadsels blijven paradeeren.
Hoe en wanneer de tekst, op het hestaan waarvan reeds jaren geleden de
aandacht gevestigd werd door Friederich, van Bloemen Waanders en van der
Tunk 1), vervaardigd ,verd, laat zich niet z.oonauwkeurig uitmaken als wenschelijk
zou kunnen worden geacht.
Uit de kolophons van de handschriften C en B blijkt het, dat hij ie het
begin der 16e Çaka-eenw reeds bestond, en uit het bock zelf, dat althans het laatste
er in vermelde feit niet vMr het begin der l5e van dezelfde jaartelling te boek
kan zijn gesteld. Maar daarneî'cns wettigt de kroniekmatige vorm van het laatste gedeelte van het geschrift het ,·crmocden, dat de tekst gaandeweg ontstond, en
dus, gedeeltelijk althans, ouder h1, ook al zou het boek in den vorm, waarin wij
het thans hebben, vervaardigd zijn naar a:mteekeningen in zulk een trant verzameld.
De taal zon daartegen niet pleiten, want het is meer dan waarschijnlijk, dat in
het laatste gedeelte der l\lajapahitscbc periode, die hier blijkt geduurd te hebben
van ± 1200-1400 Çaka of 1278-1478 A. D, het Javaansch reeds een phase
was ingetreden als door het idioom van de Pararaton wordt vertegenwoordigd. Il)
Zon uit het juist veronderstelde reeds kunnen volgen dat de Pararaton een
boek was van een zekere historische beteekenis, ook zonder dat het direct noodig
i<J, dat het uitgesproken vermoeden juist is, mag reeds hier geconstateerd worden dat verschillende gedeelten er van op eene merkwaardige wijze door geheel
onafhankelijke mededeelingen van buiten af en van anderen aard, bevestigd worden, en dat men veilig stellen kan, dat hetgeen men er in aantreft althans in
hoofdzaak vertrouwen verdient. Daarover hier uitvoeriger te worden is niet noodig, de lezer zij verwezen naar den tekst zelf en naar de uiteenzettingen te vinden
tnsschen de vertaling, ten opzichte van welke laatste het niet ongepast schijnt
h Zie Voorloopig veralag nn het eiland Bali, Verb. Hat. Gen., XXII, bl. 21; Tijdschr. lnd. T. L.
en Vk., VIII, bl. 1115;en Not. B. G. XV (1877> bl. 115.
2) Dit laatste is ar te leiden uit Cohen Slnart's Kawi oorkonde no. IV en de opschriften van l)nknhan dnkn, Jiyn en Majaj11jer. Men vergele niet dat de taal van ofticieele stukken steeds iet of wat onclerwetsch ia. De ouderdom van de Pammton eenigszins nader te bepalen door middel van het jaartal in de
Ranggalawe, die op on1 boek berust, zie beneden, ia ondoenlijk. In de 1'htgl.ala, waarin de eeuwcijferaniet
genoemd zijn,- la ya teaçita11beteekent, ook daar, .dat moet gezegd worden",- hebben de woorden toif•1a
en
hunne gewone waarde, li en 6, naar Alle waarschijnlijkheidniet, zooalauit de berekening van den datum,
~ çîtoa '111rUptdi1"1
'lllrd1111gialima w,ift,t114rtAatrayodaçi, d. i. Donderdag-Kaliwwan, 111d11 Mrakih, 13
Km11pak.-Y, voor de· jaren 141111,
l 66i> en 1665 Çub, aau den dag treedt.
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bier eene waarschuwing te plaatsen voor hen, die haar aan den Javaanschen tekst
niet zullen kunnen toetsen.
Al is er naar gestreefd om die vertaling zoo nauwkeurig mogelijk te doen
zijn, en zij daarom veeltijds letterlijk, hier en daar kan zij den Javaansehen tekst,
althans vooralsnog, niet vervangen om reden dat op sommige plaatsen de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van het oorspronkelijk met het vertalen onwillekeurig
en noodzakelijkerwijze verloren moest gaan. De zinbouw van het Javaansch is
een geheel andere dan de onze, de abrupte wijze van spreken, vooral in het
laatste gedeelte van het boek aan te wijzen, is in het Hollandsch zonder onverstaanbaar te worden herhaaldelijk niet na te volgen, en het gemis aan leesteekens van
onderling verschillende waarde, althans het niet toepassen er van door de Javanen,
dwingt om bij een vertaling in het Hollands<'h af en toe een langere perieope te
maken of een grooter leesteeken te plaatsen dan de Javaanschc tekst leverde. Dit
veroorzaakt dat zich de subjectieve opvatting van den vertaler nu en dan op den
voorgrond dringt, ook daar, waar deze even dubbelzinnig had willen zijn als het
oorspronkelijk te1· plaatse is. Wel werd er zooveel mogelijk naar gestreefd om
den vermoedelijkcn zin der woorden of het verband weer te geven, en werd de
tekst, die feitelijk slechts een aaneenschakeling is van zeer korte, slechts door
komma's gescheiden zinnetjes, eerst na een rijpe beschouwing in bepaalde perioden uiteengelegd, maar de mogelijkheid blijft geenszins buitengesloten, dat de
opvatting niet altijd de juiste was, en het oorspronkelijk dus hier en daar een
anderen zin vertegenwoordigt dan de weergege\·ene of aangenomene.
De inbond van het boek zon in twee groote afdeelingen gesplitst kunnen
worden, een rnorafgaand legendarisch. soms zou men haast zeggen mythisch, en een
meer historisch.
Wat hier het meer historische gedeelte wordt genoemd, begint daar waar
Ken Arok (of Angrok, beiden :zijn gebruikelijk) Tunggul amëtung, den akurvu
van Tumapêl, uit den weg beeft geruimd, met diens weduwe Ken Qëcjës is gehuwd, hoofd van Tumapël is geworden, dat onder Daba stond, en zich daarop
aan de suprematie van dat rijk, waar op dat oogenblik Qang:<J.anggë9cjis koning
was, onttrekt. Al wat daaraan voorafgaat kan cenige juiste overleveringen omtrent Ken Arok bevatten, maar het geheel is van dien aard, dat dezen er zich
kwalijk uit laten uitschiften, en moet dienen om in het licht te stellen welk
eene bijzondere persoonlijkheid de voorvader was van het }fajapabitsche vorstenhuis, van wien in dat gedeelte zooveel wonderen worden verhaald, dat men het
haast een geluk zou achten er niet nog meer aan te treffen, ware het niet dat
zulk soort van legenden van een ander dan het historische standpunt van hooge
waarde zijn.
De verdeeling bij de vertaling toegepast, en ook uit de inhoudsopgave
te leeren kennen, is evenwel eene andere. Bijeen werd gevat wat telkens onder
de regeering van één vorst of ééne vorstin moet hebben plaa1s gegrepen, en zoo
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het boek in zoovele verschillende hoofdstukken uiteengelegd, al gaf de vorm van
het oorspronkelijk. daartoe ook geen aanleiding. Toch kon dit geregeld geschieden,
omdat de feiten in een chronologische orde worden opgesomd, en de overzichtelijkheid werd er zeker niet weinig door bevorderd. In het hoofdstuk over Ken Arok,
als koning Rajasa, vindt men alles bijeen wat over dezen persoon in het boek
voorkomt, dus zoowel het legendarische als hetgeen daarna nog volgt, de andere
hoofdstukken nemen telkens een begin als de regeering overgaat of verondersteld
moet worden te zijn gegaan.
Gaf dit niet zo:>Veelbezwaar, in andere gevallen, bepaaldelijk bij het itlentificeeren van personen van denzeli<len naam, zijn de moeielijkheden herhaaldelijk
zeer groot. Den beoefenaren dei· Javaansche geschiedenis, zooals zij door de Javanen zelf, en in vele opzichten zooveel nauwkeuriger dan door de Europeanen,
beschreven is, is het maar te wel bekend, hoe veeltijds, zoo niet meerendeels, de
personen bij voorkeur door een titel of titelnaam worden aangeduid, en hoe bezwaarlijk het soms is om uit te maken den hoeveelste van een zekeren naam,
van een bepaald punt beginnende te tellen, men op een gegeven oogenblik in
een bericht aantreft. Deze moeielijkheid drukt ook hier den onderzoeker, vooral
in het laatste gedeelte rnn het bJck. Op welke wijze het mogelijk zijn zou er
eenige orde in te brengen, leert:n de aanteekeningen hij Hoofdstuk VIII en volgg.,
waarbij reeds hier opgemerkt worden kan, dat te beginnen met Hoofustnk XIII
er verschillende nieuwe personen ten tooneele treden, van wie hoegenaamd niet
blijkt noch in welke verhouding zij stonden tot de personen, die men in het voorafgaande genoemd vindt, noch zelfs wat hunne onderlinge verhouding was.
De vertaling zelf is slechts hier en daar met cene nadere toelichting opgehelderd. Dit in ruimere mate te doen was niet nooclig, maar er is naar gestreefd
om zooveel mogelijk geregeld rekenschap te geven van de vertolking dier woorden
of uitdrukkingen, die twijfelachtig, hoewel mogelijk onzeker, of geheel op de gis
zijn. Het middel daartoe te baat genomen, is telkens het Javaanscb te vermelden
waaraan zulk eene vertaling beantwoorden moet, en hoe eenvondi~ het ook zij,
het laat zich veronderstellen, dat het aan de bedoeling voldoen zal.
Men verwondere zich niet als men straks bij de toelichting zoo goed als
geen gebruik ziet gemaakt van de Itangga lawe 1). Dit heeft een gezonde reden.
Er behoeft slechts geconstateerd te worden, dat de Rangga lawe op de Pararaton
berust en het zal den lezer duidelijk zijn, dat die l,idu11yvoor hem, die de Pararaton kent, als van zelf op den achtergrond geraakt, waar het om geschiedenis en niet
om literair genot te doen is. Af en toe beeft ook de dichter van die kidm19, die
niet het eenige geschrift is dat uit de Pararaton vC1orsproot,onze kroniek niet goed
verstaan of verkeerd begrepen, wat zelfs zoo ver gaat, dat bij woordvormen afgel)
Dit voornamelijkmet het oog op hetgeen men vinilt iu Not. B. 0, XXIV cl886), 4.3 en volgg.;
de :Pararatwa
wu mij toe11muJa'log alec:hts gedeeltelijk beltClld.

leid van plaatsnamen als de namen van personen bezigt, terwijl hij, met een te
vergeven vrijmoedigheid, ook somwijlen aan zijne phantasie den vrijen loop schijnt
te hebben gelaten 1).
Ook van de overige parallele literatuur wordt in de aanteekeningen hierachter niet gewaagd. Wat mij daarvan onder de oogen kwam was van zulk een
slecht gehalte, nl. een beschadigd fragment van een hoogst gebrekkig exemplaar
van de pro1.a Pamaiicangah, Bat. Gen. kropak no. 518, dat het veiliger scheen
er geen gebruik van te maken.
De kidu11gArok uit Cërbon, zie Not. Bat. Gen. IX (1871), bl. 26, waarop
door mij in mijn opstel "Over een ouderen Dipanëgara in verband met een prototype van de voorspellingen van Jayabaya", Tijdschr. lnd. T. L. en Vk., XXXII,
reeds gewezen werd, leverde evenmin iets van beteekenis. Van hetgeen er nog
van voorhanden is, is het eerste gedeelte, dat slechts bij stukjes en brokjes
gespaard bleef, alleen te begrijpen na het lezen van de Pararaton, en voor zoover zij gaaf is, gaat zij daarbuiten.
Van de opschriften, die behooren tot het tijdvak waarover de tekst van de
Pararaton loopt, is slechts gebruik gemaakt voor zoover zij tot toelichting konden
dienen. Het kon zelfs niet in de bedoeling liggen om ook maar die, van welken
er gedeelten moesten worden overgenomen of aangehaald, in bun geheel mede te
deelen, maar het kan zijn nut hebben er bier even aan te herinneren, dat er behoudens de tot staving hier en daar geciteerde oude oorkonden nog andere zijn,
die geen gegevens van dadelijk belang verstrekten. Wat er voorbanden is, is opgesomd in Tabel VI, Chronologisch O\'erzicht ovei· de jaren 1144-1400 Çaka =
1222-1478 A. D., beneden, en voor een gedeelte leeren die stukken wellicht nog
wel iets anders dan de Pararaton. Daàr dit intusschen niet bleek, of althans niet
duidelijk was, werd besloten ze vooralsnog te laten rusten; het was hier trouwens ook niet te doen om de l\lajapahitsche periode in haar geheel te beschrijven
1) Op zijn beurt is hij zelf weer schromelijk misverstaan door den zegsman van Raffle■, wien■ verover het eerste gedeelte van de lcidung, tenzij dat beru■t op een geheel andere redactie of een anderen
tebt, wat niet wel aan te nemen is, de vreemd,te fonten bevat. Zoo zijn bijv. Jayapurusa en Labmikira~
niet de vooroudera van Çiwabuddha en Raden Wijaya; hunne namen worden er, heel in 't begin, alechb genoemd in eene vergelijking, die ontleend is aan een talca,ci,., Sioghalanggalaparwa geheeten, waarvanzij de
:
hoofdpersonen zijn, winimba pa, ,catatwa nnghal11nggala praUw Mi,elta ngtlni çrt ja9apu,wa (in de ltalcattJÎn
t:119apwrv,a)la• çr, lalcpnilnra~a roro ,apura, zooals geschilderd wordt in den inhoud van de Singhal1111g~•laparwa enz. Yau deze ltalcaicin bezit de Leidache rijksuoiversiteitsbibliotheek een geschonden exemplaar, zie Vreede, Catalogus enz., bl. 399, no, CCCXCVI (Cod. 1913), dat aan het alot, bi. 65, den titel vermeldt. Ook zijn Çiwabuda (Kërtanagara, 0 ri) en Wijaya geen broeden; hun grootvaders waren dat, en daarom
heeten zij 1a11ak mi,yfon. Rangga lawe staat tegen den Torst van Majapahit op, juist omdat deze hem
l{een p11ti/J had gemaakt, bijv. zoo stut er ergens, ala hij rijkelijk, maar op een andere wijze, voor zijne
diensten beloond en begiRigcl is geworden, tatJ ,wlcd lc'ldwa amanglcw6"dmi. Jayakatong wordt door het hoofd
der Chineesche troepen niet gedood in het gevecht, maar sterft na hun nrtrek in de gevangenia, ,uJa" i11ucap
ing paii,jara ri119 Jug,ira 111119
ltalDhuu,g ing prang çrî ja9altaw,,g angripta rcultir polamatJ lwd 1111Jlcfa
galà nrlllgallJÏ -wara,a
-liltng
111rtUUJdi-En J,00 IIOU men Tooit kU11112n
goo.
■lag
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onder aanvoering van alles wat daarvoor in aanmerking komen zou. Vóór daartoe
zal kunnen worden overgegaan, dienen eerst eenige der belangrijkste bronnen
uitgegeven en afzonderlijk besproken te worden, waarvoor de Pararaton in de
eerste plaats in aanmerking kwam.
Om met dien tekst kennis te maken wordt bier dan ook de gelegenheid
geopend. Moge hij bij den lezer voldoen aan de verwachting, die bier in het
voorafgaande werd opgewekt.

TEKST.

u

S:KRAT

PARARATON,
ATAWA

KATUTURANIRA

KEN

ANGROK,

0qt awighnam astn namas siddha~.
Nihan katntnranira ken Angrok. Mnlanira dnk dinadekën manUf&,hana
anakira rangqyaning Jipnt, lnmakn tan rahayn amëgati apnsira pinakapamaiicananing hyang Snk~ma; sah sira saking Jipnt, angnngsi sira ring ma9qaleng
Bnlalak. Parabira sang abatnr ing Bnlalak sira mpn Tapawangkëng, agawe 6
gopnraning açramanira, pinalampahan wëqus bang sapalaki dening hyangiog
lawaog. Lingira Tapawaogkëng: ,,Nora olihing apëningan dadi agaweya papapatakaning awak, yan amatimatia janma, norana ta amntnsakëna papalakoning carn wëqus bang ika". Dadi ta sang amegati apns a.tling, asauggup makacarnaning lawangira mpu Tapawangkëog, satya ta sira, asanggnp pinakacaru, 10
margaoira muliha roaring Wi~!].ubhnwana tnmitisa mareng wibhawajanma,
mareog madhyapada mnwah, mangkana pamalaknnira. lrika ta dok inastwan
tumitisa denira mpu Tapawangkëng tinnt i 1asaning kaprali9anira, amukti ta sira
pitnng ma94&la. Ri buwnsnira prali9a irika ta sira pinakacarn denira mpu
Tapawangkëng. Tëlasird. mangkana mftr ta sira maring Wi~9nbhuwana, tan ló
liiiok ing rasaning sangketanira sang pinakacaru amalaku ta sira titisakëna
ri wetaning Kawi. Sira bba~ra Brahmä angilingilingi ta sira rowanganirayugaha, huwusiug mangkana hana ta woog apangantenan haiiar, së(jëng akurt!nan
sih, lanang aran sira Gajahpara, wadon aran sira ken Ë9(jok, angulahakën
atatanen. Maring sawah ken E9(jok angirimi lakine Gajahpara, araning 20
1. B. awigbnam aatu nama 1iway11,C. awighnam astu.-2. B. nduk.- B. mllllllfanllrttil,
C. ûl.-3.
A. rablllldyan ing Jiput.- B. 1pu1, C. id.-4. C. &ahmttlmu!lct.- B. JDQc}ala.-li. B. parannira,-6. B. açraml,
C. id.-A.. sira w~u1.-A. na B. c;apasaki.-7. A. e,a C. Lawwang.-9. A. eis B. ta mtl/Jreetl.-10. B. mabearu•
Ding.- B. minakacaru, C. id.-11. B. margablllliramulib.-A. e,a B. Wii,v.ubbawana.- B. maring.-111. B. nduk,
C. id.-A. inaatwa.-13: B. tinut i raçaning, C. 0 .akning.-B. amuktia pitung mav.~ C,id,-H,
B.deni•
mpu.-lli.
B. laaira. - B. ta aira mtl/Jreeif, -A. eis B. Witv.ubawana.-16. A. n B. lillokira11ing.-17. B.
Brahml aira, doel, ta aira, nt/Jreeil, C, id. - B. rwangan.-18. B. hana wong.- C. ap■p■ nganten laallar.-C.
akurl!n aaih.-19. B. n~ran.-20. B. katanen, C. id.- B, ■abwah aira abrya, ■ira ken Ët~ok.-B. lakinin
.kul, aran Gajahpara, C. laki aran G. p.
Verla.:&t. Ge,n, deel lllX.
l.

-2sawah nggenirangirim ring Aynga, pradeçanira ken Ëi:i<J.okaran ing Pang knr.
Tumnrnn sira irika bbatära Brahma asanggama lawan ken Ë9g.ok, ënggenirayuga ring T~gal lalatëng, angëuakën strisamaya sira bhatûra Brahma: ,,Hayo kita
asanggama lawan lakinta muwah, yan ko af.anggamaha lawan lakimu, lakimu
5 mati. mwah kacacampuran mëne yugamami iku; arane yngamami ikn ken
Angrok, iku tëmbe kang amutër hhumi Jawa." )Iuki:;ab sira bhatara Brahma.
Sira ken Ei;ig.ok anuli maring sawah, katëmu sim Gajahpara. Lingira ken
El}Q.ok: ,,Kaki Gajahpara wruhanira yen ingsun rinowang asanggama denira
byang tan katinghalan ri 1'~gal ing lalatëng, wëkasira ring isun : hayo aturu
10 lawan lakinta muwabmuwah, mati lakinta yan amak~akna aturn fawan kita,
kalawan kaeacampuran yuganingong iku''. 'l'nmuli mulih sira Gajahpara, tëka
ring umah den-ajak aturu sira ken E9<J.ok, harëp den-rowanga asanggama
manib. Alnmuh sira ken Ë~<J.okring ki Gajabpara. ,,Eh kaki Gajahpara pëgat
ingsun aomahomah lawan sira, awëdi sun ing pan~ucap sang hyang, tanpaweh
15 yan atëmn manih lawan sira''. Lingira Gajabpara: ,,Nini angapaha, sun-kapakena, snka ingsun yen ·api.Sgatana kalawan sira, clening rëi:iarëi:tikang sak.ing sira den-mnlib manih nini maring sira, pomahomabingsun den-mulib
manih roaring ingsun." Tumuli huwusing mangkana ken f:i:i1ok mulih roaring
Pangkur sahrang lor, sira Gajahpara malër ing Campara sabrang kiclul. Du20 rnng gënëp sapasar mati sira Gajahpara. Suraking woog angucap: ,,Kamakara
· panase rareng jëro wëtëng ikn, durung pira pëpi'.\gatanc ramane lanang wadon,
tnr wong-atuwane lanang mati." Wëkasan huwus gënëp leking rare mtltu
rare lanang, binuiical ing pabajangan denira ken É9cyok. Dadi bana wong ama.maling, aran sira Lembong, kaimsar ing pabajangan tuminghal ing murnb,
25 pinaran denira Lembong, amirësép rare anangis, pinarêkan denira Lembong,
singgih kang murub rare anangis ika, sinambut ingëmban hhinakta mantuk, denakn wëka dera Lembong. Angrnngn sira ken È9<J.okyen sira Lembong angaknaku wëka, ring rowange ki Lembong kang awërta, anëngguh rare antuke
amamanggih ring pabajangan, katon mnrub ing ratri. Tumuli pinaran deuira
30 ken tl}cyok, singgih siränakira. Këcapira ken Ë9cJok: ,,Kaki Lembong manawa sira tau supek1;1aring rare kang deniramauggih iku, anakingsun pnnikn,
kaki; ayan sira kaki wika.na pftrwakanipuu, antukira bhaj:ara Brahma asanggama
kalawan isun puniku, hayo tanpamule sira ring rare puniku, upama ababu
I. A. en C. ngeningangirim.-2. B. irika ontbreekt. - B. sira kcn.-3. B. n11ring.- C tëgal ont/Jnekt.-A.
angêoakl!na.- B. ri pasam11y11nira
bba~Ara.- 5. A. m11timwnh kac11campuran,B. mati l11kimn
maneh kacacampurnn, C. mati lakinta m11nih,kac11campur110.-B, one yugamami.-0. A. bhnmi ont6reekt.C. niug woog.-12. B. dcn-rowan11:nsnnggnma, C. id.-13. A. alnB. mnjaa, C. id.-7. C. aognngsi.-11.
mah.- H. ki ont/Jreekt, C. id.- B. he 1'11 Gnjal:ipara, C. id.-U, B. ingsuu, C. id.-15. D. ati!mna.-10, B.
apapeg&tana.-17. A. den-ulih, B. den-malib, C. mulih.- B. 0 omohingsun, satlpreningsun, C. id.-:-18. B.
tuli.-20, A, •paar nlan mali.-21. A. ikung. - B. para opapëgatan.-23. C. rurc 011tbreekt,-B, amaling.-24.
A. ~l!ke
ba&r.-211.
A. e11 B. de1a.- B. dera-26. B. binokta mulih, C. id.-27. B. dera Lembong
nll,nekt, C. id- - A. ançnngo.-28. A. en C. ri.- B. I,. kawërtta.-30 B. manawi.-31. B. aapeqa.- B.
tlilu.irapugih, C. id.-83 • .à. ""'6r1,.i# ino.

3kakalih abapa tunggal samanipun rare pnniku". Mangkin sangsaya asih sira
Lembong sasomab rësëp, wëkasan atuha sakalawonlawon bhinaktanyamamaliog denira Lembong. Awayah sapangon sira ken Angrok angering Pangkur.
Tëlas pomahomahim ken Él}<Jokmuwah sapomabomahira ki Lembong, hënti
tinotohakën denira ken Angrok. Wékasan sira angonngon ing sirama9<Jala 5
ring Lëbak, angon këbo sapasang; alama bilang mabi~a kang denirangon ika,
ingajen derftmai;ic_lalawolung ewu ring sapasang këbo, mangke ingumannman
sim ken .Angrok <lening rama-rei;ia kalil1: ,,Lab kaki isun anunggna kalih,
lamun sira aja lungha, isnn uga anuntgonana ring siramai;i<Jalaring Lëbak".
Wëkasan tan kec_lëp lungha sira ken Angrok, kari sira ramanira kalib ring 10
Campara. mwang ring P:mgkur. Tumuli sira ken Angrok aysab · umungsi ring
Kapnl_l<Jungan, tanpawilasa kang kongsi përnabing angber. Wontën ta bobotob saji saking Karuman, aran sira Bango samparan, alah atotohan deoira
malandang ing Karuman, tinagih tanpaogëmasi 1 sah sira Bango samparan saking Karuman an:makti ma ring Rahnt jalu, angrëngö ujar saking akaça kinon 15
muliha rnanih roaring Karnman, ,,hana anakmami anghuwusakëna hutangta aran
sira ken Angrok.'' Sab sira Bango samparan saking Rabut jalu, lumampah
saratri, dadi amanggib rare, kahitang widhining hyang denira Bango samparan,
singgih ta sira ken .Arok, bhinakta mantuk roaring Karuman, ingaku wëka
denira Bango samparan. Anuli maring kabotohan, kapanggih sira malandang 20
denira Bango samparan, linawan atotohan, alah sira malandang, pulih alabira
Bango samparan, tuhn yan widhining hyang, mantuk sira Bango samparan, bhinakta mantuk sira ken Angrok denim ]fango samparan. Sira Bango samparan
ia;iril.wayubangalap-<Jo, sira Gënnk bnntn rahi tuba, sira Tirthaja rabi anom; hana
anakira (rabi anom) panji Bawuk, pnnggulfl sira panji Knneang, arinira panji Ku- 25
nal, sira paiiji Këncngkung, wuruju wauon aran sira Cueupuranti. Sira ken Angrok
ta sira ingaku anak ta dcnira Gënuk bnntn. Alawas sira haneng Karuman,
tan apatut sira kalawan parapaiiji kabeh, donira ken Angrok sah saking
Karuman. Tumuli sira ring Kapm_1<Junganamanggih sira raryangon anakira
tuwan Sabaja, buyut ing Sagëngg~ng, aran sira tuwan Tita, apasanakan 30
kalawan sira ken Angrok. Antyanta dcning pa<Jasihsihan sira tuwan Tita kalawan sira ken Angrok. Atëhër angher sira ring sira tnwan Sahaja, tan hana
wiyatanira ken Angrok kalawan sira tuwan Tita, harëp ta sira wikana ring
rupaning ak~ra, mara sira ring !lira Janggan ing Sagënggëng, ati amarajakaba,
amalaku winarahan sastra. Ya ta winarahan sira ring rftpaning akll!:tralawan 35
• 1. A. e11 B. maugke.- A. san~saynn.-~. A. •omahc.-5. A. tinotorakën.-6. B. derangon, C. denaniton.-7. B. iwn.B. ki'bo •~anàc o,itóreekt. 9- A. ntun11~nn,B. a1rnn~gonane.- 10. B. fan k~l!p
011tlJreekt, C. id.-1 I. B mwang ring Pangkur ontbreekt, C. id.-B.
aysah ontórell'kt.-12 B, •• per
ka0 .B. ingnn11:si, C. id.-B.
ana:en11;er.- C. wëntën.-13. B. saji 011tórll'ekt.-l6. B. maliba maring
kalahiru.-22.
A. ya.-24.
ll. airawuyuh.- 25.
Karuman manih, C. id.--~I. B. kalah.- C. mnlih.B. Kulica.-27. B. in1taku wti·,a clenira, C. id.-29.
B. maring.-30.
B. Tita, ll'hur1 Kita.--82., B. r,ing_
tuhau Sahaja.-33. B. wihata.-35. A. miJaku, C. id.- B. winahBII,
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panujuning swarawyaiijanaçastra, sawrMbining ak~ra, winarab sira ring ru•
pacandra kapëgataning titbi masa lawan sakakala, ~wara, paiicawara, sap.
tawara, triwara, dwiwara, sangawara, wuku. Bisa sira ken Angrok kalawan
sira tuwan Tita kalih sama winarahan ing sastra denira Janggan. Hana la
tatanëmanira Janggan upacaraning natar, witing jambu olibira ananêm; antyanta
denipun awoh, tuhuning atub anë(jëng, pininghit tan ananing wineh an1,ul}(J.uha,
nora hana wani ameta wohing jambu punika. Lingira Janggan: ,,Lamun
ratêng jambu iku UI}(J.uhen". Dahat denira ken Angrok kapengin tumon ing
wohing jambu punika, maha kacitta wohing jambu punika. Têkaning saratri,
masasirëping wong aturu, 11iraken Angrok sira aturu, maogke tang lalawab
mëtu saking wunwunanira ken Angrok adulurdulur tanpapêgatan, saw~ngi amangan wohing jambunira Janggan. Tumuli ring eiijang katinghalan 3t,"'êlar
wohing jambu punika ring natar, pinupu denlng pëpêqêkira Janggan. Sira
Janggan tumon wohing jambu rusak n#lar ing natar, çoka sira Jaoggan, lingira Janggan ing parajaka: ,,Parao sangkane rusak jambu iku." Sumahur pë·
pêc}.ëkiraJanggan: ,,P.ikulun rusak dening tampaking lalawah amangan jambu
puniki". Dadi ta sira Janggan angambil rw;ning pailjalin nggenira îiérung jambu
pllDikatur denirAtunggu sawêngi. Sira ken Angrok malih aturu ring salu kidul,
asa9cJi(ng)kakawunganing alalang- ring përnahira Janggan ka«J.ang amëlit.
Satinghalira Janggan mulat ing lalawah abêbël~k pangdudulur, mêtu saking
wunwunanira ken Angrok. paqa amangan wohing jambunira Janggan, apësëh
twasira Janggan, kawalahan anggêtak lalawah akeh amangan wohing jambunira, Bëmgën sira Janggan, tinui;i(J.ungsira ken Angrok denira Janggan,
ikara madbyaning ratri patul}(J.ungiraJanggan. Kaget sira ken Angrok atangi
pupungun sira, anuli mëtu, aturu ring palangalanganing jaba, winêton denira
Jaoggan maring jaba katinghalan hana murub ing têngahing alalang, kaget
sira Janggan angifJëpakën katunon, pinarik~ kang katon murub, kapanggih
ken Angrok kang murub ika, tinangi kinen mantuka ingajak aturua ring umah
manih, tutut sira ken Angrok aturu ring patëtêngahao manih. Eiljang kinen
angambila wohing jambu deaira Janggan, suka sira ken Angrok, lingira: ,,Lab
malar isun dadia woog, isun anahura hutang ring sira Janggan". Agang
sakalawonlawon sira ken Angrok, angon ta kalawan sira tuwan Tita, agawe
ta sira cJukuh, kapëroah wetaning Sagënggöng, têgal ing Sailja, pinakanggenira
anga4anga4.angawoog malintang hawan lawan sira tuwan Tita rowangira.

8, B. triwan, utawara, wuku, C. id.-4. B winahan dening Janggan ing çlatn, C. id.-6. B. ring
utar.-8. B. tahu atilb.-A.. pininghitan aua, C. id.-7. C. ik■ .-8. A. tnm,eoiog·-9. B. ralri, mba, C. id •...!.10.
B. mangkin ta, C. id.-B. lalawL-11. B. tan paml!gatan.-16. C. niog,-16. B. lalawa, C. id.-17. B.
rining pelljalin, C. id.- B. nrnn,.-.18. B. dera, C. id.-19, B. alangalang,C. id.-20. B. lalawa.-B. adnlurdnlur,
C. id.-211. B. lalawa.-24. A..anabra.-26. A. pupnogan. - 26. C. alangalang.-27. B. amaoghidëpakeo,C. id.-.
18. A. aturu maring.-119. C. patfn11ahan.- C. benjang.-30. B. dera.-81. A. agu.-82. B. ta otd/Jreekt,C. id.Bota n,,,_M.-86. A. u~
......
- B. maliwat, C. id.
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Hana ta wong amabat ano ring alasing wong Kapo,;i4ongan, anakanakwadon
abayo, milu maring alas, teka ginamlHan denira ken Aogrok rinowaog asaoggama ring alas, ya ta ring Adiyuga ogaraniog alas. Maogkin mërsah sira ken
Aogrok, wëkasao sira analawa wong malintang bawan, ya ta kawërta tëkeng
nagareng Daba denira ken Angrok nngrusuh, ya ta iogilaogakën saking Tumapêl 5
denim sang akuwu aran Tonggul amëtung. Sah sira ken Angrok saking Sagënggëog, aogungsi ta sira maring Rabat gorontol. ,,Mogba ta kabëbëng ring baiiu
kang angilaogakëo", sotira ken Angrok: ,,mogha ta baiiu mëtua saking tanhana, samangkana dadi kang tabun, tan bana kewëh ring Jawa". Mangkana
lingira ken Angrok. Sab t-ira saking Rabut gorootol, angnngRi sira ring Wa- 10
yang, tegal ing Snkamanggala. Hana ta paJ>ikatao përit, irika ta sira anawala
wong asë4ahan manuk, anuli sira maring Rabut katu. Kapibanao sira tumon
ing katu sawariogin göoge, irika nggeoira mësat aogungsi ta sira ring Jun
watu. mai:i4alaoing woog sampftn;ia, angungPi ta sira mareog Lnlumbang, ang•
her ing woog amaradeça, wijiling wong ajnrit, aran sira Gagak ingët. Alawas 15
angher irika anawala woog malintang hawan. Sah sira maring Kapnt_14nngan,
amamaliog sira ring Pamalantëoan, kawrnhan ta sira, binurn kaképang. tan
wrnh ta paranaoira aogungsi, amamanek ta sira ring witing tal, ring pioggiring kali,
karabinan ta sira, kawruhan yen amamauek ing tal, tinonggu dening woog
Kapoi:i4nngao ing sor, tinabuban kajar. Tal punika winadung dening ambnru 20
ring sira. Samangka ta sira anangis,. asasambat ing kang ayaçadbarma ring
sira, dadi sira amirtlsëp çabda ring awangawang, kinon sira amëranga roning
tal pinakahëlaranira kiwa tëngën margahanira anglayanga maring sabrang wetan, masa sira matia muwab, dadi amërang sira ron tal antnk kakalih, pinakabëlarira kiwa tëogën; anglayang sira mareng sabrang wetao, malayu angung• 25
si ring Nagamasa, tinut sira binurn, angungsi ta sira maring mai:i4alengOran,
tinut binurn, malayu angungsi ring mai:i«J.aleogKaput_1«}.ongan,
katëmu atanëm
sira.ma9«}.ala,iogalingao sha iogaku weka denirama9«}.ala,sira ken Angrok.
Anakirama9«}.ala pa4a atanëm, kebipnn nëoëm. Katnju longba atatawu kang
tnoggal, kari lilima; kaog longha ginanten atanëma deoira ken Angrok, tëka 30
kallg amburo ring sira, tur angucap ring siramal]qala: ,,E kaki mai:i4ala,hana
wong arnsnh isoo-bnru, angungsi ingkeoe mahu". Somahur sirama,;ic}.ala:,,Kaki
dayakanira tan tubu aliilok ingsoo kaki, yen norengkene; hananakingsun nënëm,
iki atanëm gënëp nënëm, wilaogën uga denira, manawa lëwih saking nënêm,
1. B. woug lluo.~uuir, C. id,--4,. B. anawalau, C. id.-J2. A. bwihaDaD.-18, C. awaringb.-14..
C. ring.-16. B. alijuri, C. id.-A.
an ,ira.-16. C. a11111lintnn~- B. ta 1ira 01dlreefrl, C. id.-18. B.
wwit.-111. B. ta 1ira o•t/Jreel.t.-A. i!ntal.-20. ,8. d~uiug kang amburu.-21. 8. uamW-113. C. angla,
yaug.-24.. B. 7a ta (a)marang 1ira antuk kablib, C. id.-25. C. mariug.-26. B. R&gamaçA,
C id.-117.
A. ma7u.-A. atataui!m.-28. B. mao.cµ.-2.!. A. ,,. C. ananlm.- A 1tatabn.- 30. A. ananem, B. atanl!m.B. tl!kanpbnru.-81.
A. ri.- A.. ring o•t/Jreel.t.-C. E kaki mao.Qa]L-C. anane.-32, B. ringbae, C.
U.-aa. A. tantu.-B. hana oatlneit, C. id.-86. C. iki atanbn
B, 111&11awi.

oatm,U.-

-6-

1

tubu bana wong len ingkene". Ujaring ambum: ,,Tubu yen anakira mar:i4ala
nënëm, apan kang atanëm iku nënëm''. Lës lnngba kang amburu. Lingira
mar:i4ala ring ken Angrok: ,,Lungha ta sira kaki, manawa mangsnl kang
amburn ring sira, manawa hanamicara çabdaningsnn, tanpantuk denira angungsi
6 iringsun, lungha sira angungsi alas''. Ndan lingira ken Angrok: ,,Angher manib
kang amburna". Ya ta sangkane angalas ken Angrok, ring Patangtangau
araning alas. Anuli sira ken Angrok angnngsi ring Ano. Sah sira ring alas
ing Tërwag. Mangkin 1:angsaya mërsah sira. Hana ta sira mat;14aleng Luki,
angarepi wëlaban, mangkat ~ira amaluku pagagan, akûrya pakaeangnn ambhak10 ta sêknliog rare angon mahi~nira mat;14ala, den-salahak~n ing ut;t4nngu1]4nng den-waqahi kcle, katungk1;l sim ma1,HJalapiji:lr amnlnku pakaeangan,
iugui;i4uku1_14nkaningambil denim keu Angrok pinct sëknlc, nangkën dina
sira mangkana, kepwan ·sira mal.)4ala <lening baryan dina kelangan sëganing
pangon, pangncapirama1.1~ala: ,,Paran sangk:mc hilang sëknl iki". l\langkin ta
15 inginte sisingidan sëganing pangonira nrnl)<Jalaring w~la.han, pangone den-kon
amulukua, tando gat~ng sira ken Angrok saking j~ro nla:;. pakt;mniraken Angrok
angambila sëkul pnnika. Sinapa denirama1)cJala: ,.Kalingane sira kapo kaki ngamet sêgane pangon-ingsun iku nangkën dina' ·. 8umalrnr ken Angrok: ,,Singgib
kaki ma1_19ala,ingsun amet sëgane pangonira nangkën dina wetning lapa-ingsun
20 tanpamangan". Lingira ma 1.14nla: ,,Lah kaki cJatënga ring açramaningsun sira
yen bana lnwc .• amalampaha s~kul nangkën clina, apan ingsun pratidina anga4anga<Jang tëkahaning tatarnu•·. nhër ingnjak ió<Ïraken Angrok cJatëng ing
Batur denira ma1_19ala,sinwagatan sireng sêkul ulam. Lingim mm.1q.alaring
istrinira:
,,Nini bhatari ingsun amëmëkas ing flim, lamnn ken Angrok
25 maririkia, mon ingsnn tan hana ring umah tuwi, kuknrtlnën tumuli, amëlasakën". Ya ta ken Angrok katutur nangkën dina tëka, hmghanira saking rika mara ring Lulumbang, maring Baiijar kocapct. Hana ta sira mai)q.alengTuryàntapa.da, mulih sira mareng Kabalon, parabira 11irampu Palot, among dharmakaiicana, agurn ta sira ring hyang buyut ing Kabalon, pangawaking dharma30 kaiicanasiddhi, siddhisanidya, mantuk ta sira. mpu Palot saking Kabalon amawa
ta sira lakar, awrat limang tahil. arcren ing Lulumbang, awëdi sira mpu Palot
muliba cJewek mareng Turyantapada, rebing wontën woog kawërta anawala ring
marga aran sira ken Angrok. Sira mpu Palot tan wruh ring patutuoggalaning
1. B. aburu, C. id.-;!,. B. apau ...
le11oni/Jreekt - C. les ont/Jreckt.-- IJ. nburu.- 3. B. lu1111haha,
C. id.-4,. B. aburu, C. id·-6.
B. ingisun, auuli.-- C. Angro. B. pangher manih nburun, C. id.-6. C.
-gbning
alu ken Arok ring Pntaugtangnn nranin:t alus.- •. B. roaring.- 8. A· sangsayan,- B. Lnkih.9. B. angarëping·- A. panggagan.-11. A. den-wa,Jnbiu.-12. A. ingRmbingamhil.-18. B. kepon, C. id.14. A. p&D?Dgon.- A. pnngucop sirn.-lii.
A. ingantc.-- A. ell B. pan,:;an11onira.- A. pangnnl(one.A. ffl C. dene mulnlrna.-17 C. amet.-18 B. së1t3nepaue.-A. pnngo.ngoning,mn.-B. uakëo.-19, A. punganl(Onira.- .1. e• C. lamauingaun.-21. B. yen aluw~.-.-\.. nngarJangn(j.nnJ(B,--21.B. tëhër bbinaktn sira, C. id.- 23 B·
dera.-B. IIÎnogatan.-24. B. stri.-26. B. maririki.-B. amël11111kën
ont/Jree!&t.-26. A. atutur.-27. A. kuca•
\
C. ata.-80. B. 1&111llaidnidh7a.-

-1woog; ya ta. katëmu sira ken Aogrok ring parerenan. Lingira sira ken Angrok
ring sira mpu Palot :· ,,U<Juh <Jatëng ing punëndi rakaki pukulun''. Liogira mpu
sumahnr: .alulnngha ingsnn kaki saking Kabalon, ayun mantnka mareng Turyantapada, awëdi ingsun ring marga, anëngguh hana wong anawala aran ki Angrok."
Mesëm sira ken Angrok, liogira ken Angrok: ,,Lab pukalun, ranakir-a ya ngatëra 5
mantnk i rakaki, raputunira mëne anglawana yen kapanggih wong aran ken Angrok
pnniku, lumaris ugi sira kaki mantuk mareng Turyantapada, sampun walang hati"
Kapihutangan sira mpu ring Turyantapada angrungu sanggupira ken Angrok.
Sa ëkanireng Tnryantapada, ya ta winarahan dharmakaiicana sira ken Angrok,
enggal bisa, tan bana sor timbangana ring kaçaktinira mpu Palot. Nëhër 10
ingaku wëka sira ken Angrok denira mpu Palot, sangkaning açrameng Turyantapada ingaran ing mai;i<JalengBapa. Mangke polahira ken Angrok angakn bapa ring sira mpu Palot, bana po deni(ng) kaknranganira mpn Palot, ya
ta. karay;ianira ken Angrok kinon marang Kabalon denira mpu Palot, ki~onira amntusakëna dharmakaiicana, ring byang buyut ing Kabalon, anguwnsa- lö
kllna lakar katunanira ma1_19alengBapa. )langkat sira ken Angrok <Jatëngring
Kabalon, tan kapihandël sira ken Angrok denira sang apalinggih ring Kabalon.
Samangka ta sërugën sira ken Angrok: ,,mogha hana ëmbang ring panapen".
Sioudnk denira ken Angrok, malayu angungsi ring hyang buynt ing Kabalon, ingatagakën sira parakategan sahaneng Kabalon paragoruhyang tëkaning 20
kapnntan, sama mëdal amawa palugangça, amburn ring sira ken Aogrok
saIWîmuknl ing palugangça ,ak~anira sang tyäga aminonanaynn amatenana
ring sira ken Angrok. l\Iogha angrungn njaring akaça: "Hayo denira-pateni
woog iku, sang tyaga, yugamami rare ikn, tangeh gawene ring madhyapada."
Mangkana çabda akaça karungn denira sang tyaga. Ya ta tinnlung ken Angrok 25
anglilir kadi pralagi. Têhër ken Angrok angënakën upata, lingira: ,,Tan banaha
tega ring wetaning Kawi tan siddhaning dharmakailcana." Sah sira ken Angrok
saking Kabalon, angungsi T111yantapada, sira ma1;uJ.alengBapa, siddha ring
dharmakaiïcana. Sah sira ken Angrok saking ma1_19alengBa.pa maring pradeçeng Tugaran. Nora ta wilasa sira buyuting Tugaran, rinusuhan wong Tu- 30
garan clenira ken Angrok, ya ta ingëmban ta gopala sinalabahën ing ma1:uJ.aleog
Bapa, dadi kapanggih .makira buyuting Tngaran, ananëm kacang ing pagagan. Mangke ta ikang rara rinowang asanggama denira ken Angrok, alalama
kacang kakampilan, sangkaning kac~ng Tugaran wijine akulimis agung agurih.
Sah sira saking Tugaran, mulih sira maring mat;19aleogBapa muwah. Lingira 36
2. B. inp:.- A. pundi.-3. B. ninp;Jun, C. id.- B. maring, C. id. --4,. C. ing.- B. anawaJ.an,
C, id-6.
B. AnjtTo.- B. ralrauira 1rng:itëra, C. id.-6. C. ing.-7. B. ugi rakaki.-8. A. np;rua bpihutangan.-A.
mpu
Turya•.-9.
B. winarao.-10. A. rinp: ont6reekt.-11. B. iblru.-A.
til B.açarame.-12.B.baparinp;mangke,
C. id.-14,. B marohenp:, C. id.- B. dera mpu, C. id.-16. B. ~tëngi, C. ',latënginp;.-18. !. Amanp;kana-A.
srëngënira-19. C. rnalu.-21. A. ring 011t6reekl.C. 1ira ring.-22. B. amingronana ayun, C. id., doc.l ahayun.
-23.
A. m C. ring ont/Jreekt.- B. dera. C. id.-24. B. kading.-27. C. tei..-29.
B. pmleçaring.-Si J..
JlllDKPPD
---83. B. aumL-3i. B. id.--86, B. marag.

-8ken Angrok: ,,Yen ingsun dadi woog adanaba pirak ring kaki mat].<Jaleng
Ba.pa• •.
Kawërta sira ken Angrok ring nagareng Daha, yen arnsub asënëtan ring Turyantapada, ingilangakën saking Daha, rinuruh deniog woog saking Daba,
lungba sakiog maJ?.<}.aleog
Bapa, angungsi sira maring gunnng Pnstaka. Sah sira
5 saking rika, angnngsi ring Limbebao, wilasa sira bnyuting Limbehan, inungsi sira
ken Angrok, wêkasan ananakti sira ken Angrok mariog Rabut k~cJuogPanitikan. Katurunan sira widhi, kinon mara ring Rabut gnnung Lêjar, ring dina
Budba hirêng ing Warigadyan, sira paradewa abum akukumpul, mangkana
lingira nini ring Paoitikan: ,,Mami angrowangana asënëtaoa kita bapa, tan
10 bananiog wruha, mami ta ananapua ring gunuog Lêjar së<}.ëngingdewa abum
kabeh." Mangkana lingira nini Panitikan. Ya ta mara sira ken Angrok ring
gunung Lêjar. Katëkan pwa Bndha hirëog iog Warigadyan, mara pwa sira
ring pabëman. Ya ta sira asënëtan ing pawuhan ingurugan suki!t denira ranini Panitikan. Tëbër muni kang saptaswara gêntêr patër liJ.1<}.n
këtng kilat
15 balisyus haliwawar, hudan salah masa, tanpantara teja wangkawa, ndan samangkana sira angrëngö çabda tanpantara, humwang gumnruh, rasaning ahnmaaing watëk hyang: ,,Ikang angnknhana ring ntîi,a Jawa, yaya tandi m&J.14ala".
Mangkanaling sang watêk dewata kabeh sama asalaoggapan ujar: ,,Ndi kang
yogya prabhua ring nnsa Jawa", patakoning watëk byang kabeh. Sumahur byang
20 Guru: ,,Wrnhanta kabeh watèk dewata, bana si yugamami, manni,a wijiling wong
Pangkur, ika angnkuhi bhtîmi Jawa." Samangka mëtn ta sirn ken Angrok saking
pawuhan, katinghalan sira dening watëk hyang, sama kayogyan sang watêk dewata, ya ta inastwakên sira bhii,eka bhatara Guru, mangkana kastwanim de sang
watëk dewata, asnrak asaoggarnhan. Winitlhyan sira ken Angrok angangkëna
jij bapa ring sang brahmaJ_lamakanama sira <}.anghyangLohgawe, wahn tëka saking Jambudwipa kinen apanggiha ring Taloka; samangkana mnlaning brabmana
hana ring wetaning Kawi. Dnk ma.ring Jawa tanpahawan para.hu, atampakan
roning kakatang têlung tugël, mëntas sira annjn pradeça ring Taloka, midër
sira 4,anghyang Lohgawe angulati sira ken Angrok. Lingira 4anghyang Lob
30 gawe: ,,Hana rare adawa tangane, aliwat ing dëknnge, tnlise tangane tëngën
cakra, kang kiwa çangka, aran ken Angrok, katon ing pujamami, kadadinira
bha~ra Witit].U,pawarahira nguni duk ing Jambudwipa: eb <}.anghyangLohgawe
wus mono denta mnja ring Witii;inarccha, mami tan hana ring kene, ngong
angjanma minUtJ&maring Jawa, kita tumutnreng mami, aran ingong ken Angrok,
B. aclAba.-4. A. angunicsira maring.-5. H. awilan.- B. inun111idera ken.-8. A.
B. mara maring, C. maraha m11ring.- B. dina ring Budha, C. id.-9. B••
ling raninL- A. aal!ni!tanbana.- C. kitanak,ta b,ipa.-10. C. ahn 1,um.-14. B. k1lat,luyu11iw-.nur.-l6
C. haman.-17. B. angaknbana.- B. Uli, C. id.-18 . .-\. e,s C. sir.i w,ték.- B. nli ta yogya, A..
ncUbug 011IAN1it.-19. A. prabhu.-20 .. \. 1yuga.-SI. C, la mëtu -22. B. aam~ngkayogyan.-U, B.
winidhya- B. nganirkl!na,C. angkëna-25. A Lo~we.-28. B. ,amana;ka, C. id.-27.
B. taapawan, C.
il-la.
B. &llangpanGl!l, C. id-i9. 8. ll'lKUlat ÎDJl:.-3:J. A. ,,. C. tulit.-31. A. dalenira.-3:.I. A..
IÎ apal llllü.A. ~ alak.- B. e. -86. B. llljl&IIIILI,
B. id, - B. bn 0"'6N1kl-

1. B. a.dia.-

uakti.- A. Babnt ~nng.-7.

-9ulatana mami ring kabotoban''. Tando sira ken Angrok kapanggih ring
kabotohan, winaspaqakën singgih kang katon ing- puja denira 9angbyang
Lobgawe. Tumuli sira tinaiian, liugirn qanghyang Lohgawc: ,,Iya sirc1.kaki,
aran ken Angrok, sangkaningsun wruh ing sira, katon ing puja deningsun".
Sumahur ken Angrok: ,,Singgih pukulun, ranakira aran ken Angrok." Ri- ó
nangkul sim deuira sang brahmal)a. Lingira 9anghyang Lohgawe: ,,Ingsunaku anak sira kaki, ingsun-rowaug duk anastapa, ingsun-wong saparanira."
Sah sira ken Angrok sakiug Talokah, mara sira ring Tumapël, milu sira brahmal)a. Satëkanira ring Tumapël kapanggih kaladeça, ati sira asesebana ring
sang akuwu ring Tumapcl, aran sira Tunggul ametung. Kapanggih sira sineba. 10
Lingira Tunggul amctung: ,,Ilhageya pukuluu sang brahmal)a, saking punëndi
sira haîiar katinghalan.'' Sumalmr sim ~anghyang Lohgawe: ,,Eh kaki sang
akuwu, banar saking sabrang ingsun, ati ingsun asewakaha maring sang akuwu
ingsun kaki, lawan akouakoningsun anak puniki ayun smnewakaha ring sang
akuwu". Sumahur sira Tunggul amètung: ,,Lab suka ingsun sira <Janghyang ló
yen sira santosa wontcna ring siranakim". l\langkana lingira Tunggul amëtung.
Alawas sirn ken Angrok amarascba ring sira Tunggul amëtung, sang akuwu ring
Tnmapël.
Dadi hana bhujangga boddhastllapaka ring Panawijcn, lumaku mal1äyana,
atapa ring setraning wong l'anawijen, apu~pata sira mpu Plînrn. Sira ta anak- 20
anak stri tunggal, duk tlcrengira mahayûna; atyanta ring listu-hayuning
putrinira, aran ken Që~es. Sim ta kawërta yen haJ'U, tan bana ama9ani rupanira yen sawetaning Kawi kasub tëkeng Tumapël. Karungu denira Tunggul
amëtung, tumuli sira 'funggul amëtung cJatëng ing Panawijen, anjujug roaring
<Jukuhira mpu Purwa, kapanggih sira ken Qëc}ës, atyanta garjitanira Tunggul 25
amëtung tumon ing rara l!ayu. Katuju sira mpu Purwa tan hana ring patapanira, samangka ta ken Qëc}ës sinahasa pinalayokën denira Tunggul amêtung.
Saulibira sira mpu_ Purwa saking paran tan katëmu siranakira, ~ampun pinalayokën denira sang akuwu ring Tumapël, tan wruh ring kalinganira, ya ta
sira mpu Purwa anibakën samaya tan rahaju, lingira: ,,Lab kang amalayokl!n 30
anakingsun mogha tan tutuga pamuktine matia binahud angëris; mangkana wong
Panawijen asata pangangsone, mogha tan mëtua linilune bejine iki, dosane nora
awarah iringsun yen anakingsun den-walating wong". :Mangkana. lingira mpu
Purwa. ,,Kalanan ta anakingsnn marajakën karma amama4angi, anghing sotmami ring anakmami mogba anëmwa rahayu den•agnng bhagyane". Mang- 36
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-- iokana sotira mal1ayana ring Panawijen. Satëkanira ken Që4t!sring Tumapël rinowang sapaturon dcnira Tunggul amMung, tan sipi sihira Tunggul amëtung, wahu
ngi4am sira ken Që4ës, dadi sira Tunggul amëtung akasukan, acangkrama somaban maring taman Iloboji, sira ken I)ê4ës anunggang gilingan. Satëkanira ring
5 taman sira ken Qê4ëK tumurun saking pa4ati, katuwon pagawening witlhi,
kengis wëtisira, kengkab têkcng raha~yanira, nëhër katon murub denira ken
Angrok, kawfngan sira tuminghal, pituwi den:ng bayunira anulus, tan banama4ani ring listu-bayunira, kasmaran sira ken Angrok tan wruh ring tingkahanira.
Saulihira Tunggul amëtung !e'akingpacangkraman, sira ken Angrok awarah ing
10 sira <}.angbyang Lobga.we, lingirn: ,,Ba.pa 4anghyang, hana woog istri mumb
raba!lyane, punapa laki;;ai;ianingstri lamun mangkana, yen hala rika yen ayu
rika lak'1at;ianipun". Sumahur sira Qanghyang: ,,Sapa. iku kaki". Lingira
ken Angrok: ,,Wontën, bapa, wong wadon katinghalau rabasyanipun deningsun''.
Lingira 4anghyang Lobgawe: ,, Yen bana istri mangkana, kaki, iku stri na15 riçwarî arane, adimukyaning istri iku, kaki, yadyan wong papa angalapa ring
wong wadon iku, datli ratu aiiakrawarti". l\Iénêng sim ken Angrok, ri wëkasao
angling: ,,Bapa 4anghyang, knng murub ral1asy~nipuu puniku rahinira sang akuwu ring Tumapël; lamun mangkana mauira-balrnd angëris sirakuwu, kapa~ti mati
de mami, l:unun pak:mira anbradyani''. Sahurira 4aughyang: ,,Mati, bapa kaki,
20 Tunggul amlHung denira, anghing ta. iugsun tan yogya yan anga.ilyanana ring kabarêpira, tan ulabaning pai;i4ita, ahingan sakaharëpira''. Lingira ken Angrok:
,,Lamun mangkana, bapa, ingsun amit ing sira.''. Sumabur sang brahmai;ia: ,,l[aring punëndi ta sira kaki''. Sumahur ken Angrok: ,,Ingsun Qatëng ing Kamman
wontën bobotoh angangkën wêka. iringsun, aran sira Ilango samparan, asih iring,mn;
25 punika ingsun-tariuipun kadi angyogyanana". Lingira <}.anghyang: ,,Rahayu yan
mangkana, sampun ta, kaki, sira alawas ing Karuman''. ,,Lingira ken Angrok:
,,Punapa karyaniagsun alawasa". Sah sira ken Angrok saking Tumapêl, tëka sireng Karuman, kapanggib sira Baogo samparan. ,,Saking êndi kawëtnnim, alawas
tan mareringsnn, kadi ring swapna ingson atëtëmu lawan sira, alawas tëmën dcni30 ra lungha". Sumahur ken Angrok: ,_,Wontën ing Tumaptl ingsun bapa, am:iraseba
ring sirakuwn. Sangkaningsun m1ring sira, bana rabiniraknwu, tumnrun saking
pa4ati, kasingkab rah~yane, katon murub dcning"un. Han!\ ta brabmaI].a baiiar
angajawa, pn~patanira 4anghyang Lohgawe, siraugaku wëka ring ingsun, ingsun35 takoni: puoapa araning strî yen murub rahasyanipun. Lingira sang brahmai;ia:
nttama dabating stri yen mangkana, arane iku kang sinangguh stri arJhanarîçwarî
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-11lka, rmlak~J;ta tëmën, pan ikn asi ng adërwe raui, katëkan dndi rntu aiiakrawarti.
lngsun ta, bapa Ilango, kapcngin dadi ra1u, harëpingsun ki 'funggnl amëtung ingsnn-patennnn, rauine iogsun-alape, malar bapa, rnnnkira dadi ratn, amalaku iogsnn
paogadyanira bapa 1an.;hyang. Ujarira ~anghyang: kaki Angrok tnn knwnça
ring brahmaIJa yan angnj~ngana iing wong angnlnp rabining nrnui, hingan
sakabarëpira piamMk. Puuiki, karm;ianingsun mariog bapa Bango, malakn
adyanadyanira bapa in3'snn-ci lrano si rakuwu ring Tumapël, wyakti mati
sirakuwu dcoingsun·•. Sumahur sira. Bango snmparan: ,,Rabayu yen mangkana.
Ingsun, kaki, angaclyani, yen sirabarëp ambahud nngëris ring sira Tnnggul amëmng,
angbing ta sira kaki Angrok, sirûkuwu t{lguh, mnnawi nora të(Jns yen dcrasudnka ring këris kurang yoniuya. Hana mitrauingsun paIJge ring Lulumbang,
aran pn Gandring, yoni olih agawe këris, noraua wong atëguh dcne pngawene,
tan amingroni yen sinufokakën, ika konën akarya «Jubuug. Yen buwus dadi
këris, nggeniraiiidra ring ki Tunggul amëtung". )fangkana wëkasira Bango
samparan ring ken Angrok. Lingira ken Angrok: ,,Amit ingsun, bapa, roaring
Lulumbang". Sab sira saking Karuman, nnli mnring Lulumbang, kntëmu sira
Gandring anambut karya ring gusali, tëka ken .AngroK tur atakon: ,,Tya sira
baya aran Gandring. Lab rëko ingsun pngawckëua këris, huwusa limang wulnn,
agatana gawenc tleningsuu·•. Lingira mpu Gandring: ,,Sampun limang wulan
punika, lamun sira ayun den-apcnëd, manawi satahun huwus, enak ratëng papalonipun''. Lingira ken Angrok: ,.Lab sarupane gugurinrlane, angi1ing den•huwus limang wulnn". Sab ken Angrok saking Lulumbang, maringTumapîll, kapanggib sira cJanghyang Lohgawe, ntakon ing ken Angrok: ,.Paran 11angkaniraalawas ing Karuman''. Sumabur ken Angrok: ,,Sumëlang manira, bapa, ring Luhunbang". Samangka ta ken .Augrok alawas apanganti ring Tumapel. Huwusing
gënëp limang wulan, cngët ing samayanira yen aken anggnwe këris ring sira mpu
Gaudring. ~fora sira ring Lulumbang, katî\mu sira mpu Gandring anggnguriuda,
aninigasi papalampabanira keu Angrok kcris. Lingira ken Angrok: ,,Endi kenkenaningsun ring kaki Gandring". Sumabur sira Gandring: ,,Singgih kang ingsun-gurinda puuiki, kaki Angrok". Pinalaku tiningbalan punang këris denira
ken Angrok. Lingira asëmu bëudu: ,,Ab tanpolih deningsnn akonkon ring sira ki
Gandring, apan durung huwus gugurindane këris iki, lagi aslfüel, iki kapo ru-
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pane kang dera-lawae limang wulan lawaee". Apanae twaeiraken Angrok,dadi
siouclukakën ing sirs Gandring këris antnkira Gandring agawe ika. Anuli pinërangakën ing lumpang çela pamhëb~kan gurinda, hëlah apal'o; pinërangak~n
ing paronira Gandring, hëlah apalih. Samangka sira Gandring angncap: Il Ki
ó Angrok, kang amateni ring tëmbe këris iku, anak- putunira mati dene kris iko,
ohh ratu pipito tëmbe këris iku amateni'. W usira Gandring angucap mnngkana,
mati sira Gandring. Samnngka ta arupa analahasa sira ken Angrok patinira Gandring. Lingira ken AngrJk: ,,Lamon ingsun da11iwoog tumusa ring nnakpulnne
apa1J.<Jering Lolumbang". Tüliër mantuk sim ken Angrok waring Tumapël.
10
Hana kakasihira Tunggul amëlung, aran Këbo hijo, apawong sanak
asihsihan lawan ken Angrok. Satingbalira Këbo hijo ring sim ken Arok annngkëlang cJuhung bailar, adnnganail cuugkring katut rinipun tanpagagala wungknl,
arëmën sira Këbo bijo mulat. Angucnp ing ken Angrok: ,,He, kaka, sonsilihe kërisil'a iku". Sinungakën denim. ken Angrok, ingangge denira Këbo
1ó bijo tumuli, wetning rësëpira tnmon; alawas ingaugge denim. Këbo bijo cJohung saking ken Angrok punika, nora hana wong 'l'umapël tan sapekl)aha yen
sira Kebo hijo anungkëlant; cJuhung haifar. Mogha ta mangke cJuhung punika
minalingan denira ken Angrok, këna deuing amalingi. 1.'ëMr ken Angrok
kala ratri anuli maring dalëm pakuwon, duwëg sirëping woug, katuwon denira
20 dinoluraning widhi, auuli mareng paturonira Tnnggul amt<.tung,tau kawara
lakunira, sinuduk sira 'l'unggul amNung tlcnira. ken Angrok, tërus prai)anira
Tunggol amêtung mati kapisanan. Kêris antukira Gamlring :igawe kinatutakën
minaba. Mangke buwus rahina kawaswasan C,.ulnmgtumanëm ing jajanira
Tunggol amëtung, tinëngër dening wong kang wruh kërisira Këho hijo, kang
25 inganggo sabran dina. Pangucaping wong Tumapël kabeb: ,,Ki Këbo bijo
kalingane kang ailidra ring sÎl'a Tunggul amëtung, apan sawyakti kërise katut
ing jajanira sang akuwu ring Tnmapël." Samangka sira Këbo l1ijo sinikëp
dening kadang-wargganira Tunggnl amëtung, tinëwëk ing këris antukira Gandring akarya pnnika, mati ki Këbo bijo.
30
Hana ta anakira Këbo hijo, aran l\Iahisa ra1,14i,alara patining bapa,
ya ta winilasan kinatik dcnira ken Angrok, atyanta wëlasira ring llabisa ra1J.cJi,
Mogha hyang dewa _sirandandani, tuhu yan kramanira ken Angrok ring sira
ken l)ë<Jës, alama akakarëpan, tan hananing wong Tumapël wani angocapa satingkah-polahira ken Angrok, mangkaua. sakadang-warganira Tunggul amëtung
35 mênëng tau hana wënang angucapa, ya ta apanggih ken Angrok lawan ken
l)IScJ.ës.Sampan ta sira abobot tigang lek katinggal denira Tunggnl amëtong,
kaworan denira ken Angrok, atyanta denira silihasib sira ken Aogrok lawan
1 A. Jawao, B. Wawu-4. A. amalih.-9. B. apa119ea, C. id.-10. B. haoa ta.- A. apawor, 8.
apawo.-11. A. uihsihëo,-12. B. l)n haflar, C. duhuogaliar awann1dta haüar.-. B. adanganao &aogkrioir,C.
~ga,i
eaugbiog.-19. B. ring ratri, C. id.-20. B. dinulurin(l, C. id.-23. B. l)ul)nhung.-2!1. B. kl!riaira
Gudrinir.-80.
B. matiniDJr.-81. A. n C. ring ont/Jr1111kt.-32.B. yen.-33. A. tau haning wong.-35.
B. ugucal', C, id,-88, A. nbi wwan.-:S7. B. blawan.

-13ken I;>ë4ës,
a1awas papanggibira.
Gënëp leking rare mijil anakira ken I;>ë4fs
lanang, patutanira Tnnggul amlitung, ingaranan sang Auusapati, papaiijinira sang
npaïijy An~ngah. Alama sira. pap:mggih ken Angrok kalawan ken Që<J.ës,malih
aputra ken Që«J.ës lawan ken Augrok, mijil l:mang, aran sira llahiija wong
atèifng, mwab ari denira )lal1i~a ,fong atëlëng lanang arau sang apaiijïSaprang,
5
arinira païiji Saprang lanang arm1 sira Agnibhaya, arinira Agnibbaya wadon
aran sira dewi Rimbu, papat patutanira ken Angrok lawau ken Qël).ës. Hana
ta binibajinira ken Angrok anom, :rnm i;ira ken Fm:mg. sira ta apatutan lanang
aran sira paiïji Tobjaya, arinira panji Tohjaya lanang aran sira paiij! Sudhatu,
arine paiiji Sudhatu lanang nran sira twan Wrëgola, arine twaL Wrégola istri 10
aranira. dewi Rambi. Kwching putra 9, 1:rnang 7 wmlon 2.
Tëlas purwa wetaning Kawi, kaputër sawetaning Kawi, sama awëdi ring
sira ken Angrok, malm ariwariwa 11yun nngaMga ratu, woog Tumapël sama
suka yen ken Angrok angadëga ratu. Katuwou p:mduluring widhi sang ratu
ring Daha siraji I)ang«J.anggë1_1Qis
:mgandika ring-parahbujangga sahaneng Daba, 15
lingira: ,,E, ki parablmjangga çewa-sognta, parnn sangkanira nora anëmbah
ring ingsnn, apan ingsun sak!;latbhat,1ra Gnru." Sumahur parabhujangga sakapasuking nagareng Kal).iri: rPnkulun tan wontën ing kinakina bhujangga· anëmhahi ratu." )Iangkana lingira hhujangga kabch. Lingiraji Qaug«J.ang gill}gis:
"Lab manawa kang ring kuna nora anëmhah, kang mangko ta iugsun aëmbahën 20
denira, manawa sira tan wruh ring kac;aktiningsun mangko sun-wehi pangawyakti."
Mangke ta siraji I)ang1ang g~~cJisangadégakën tumbak, lal)9e~·anipun tinaiïcëbakën ring lëmah, sira ta alinggih, ring vncnking tnmbak, tur angandika: ,,Lab parabhnjangga drJéngën kaçaktiniD):,~Un." Sira ta katou acatnrbhuja, atrinayana,
sak~t bhatara Guru rupanira, winidhi an~mhaha parnbhujangga sakapasuking 25
Daha, sama tan harëp anëmbaha 1 ur mërsah pacJa angnngsi ma.ring Tumapël asewaka ring ken Angrok. Samangka nmlaning Tumapël tau ahitJëp iug nagareug Daba.
Tumuli sira ken Angrok inastwakën prnhhu ring 'fumapël, arnning
nagara ring Singasari, abhi~ckanira c;ri Rajasa, hha!füa i;ang Amfirwabhtîmi, ingastryan deniug hhujangga i;cwa-sogata knng i::aking Dalia, makndi sira 30
C,anghyang Lohgawe sim asangknpal)i, knneng kang asih awêlas ring sira
ken Angrok ing kina duk sira sëcJëng kasyasih, paga ingnndang kabeh, tinulung denira winalës pawilai,;ane, makadi sira llango samparan, tan ncapën
sirama:r.igaleng Tnryantnpada, lawan nuakiug apa1J.<Jewesi ring Lulnmbang,
2. C. inuauau.-3. B. e11C. alama sira patntan malib {C. manih) lawan i,ira ken Angrok, mijil lanang.5. B. denira ont/Jreel&t.-1. C. pat. - A. hana rabinihaji-8. A. Uma.-9. ari lanang aran.-10. B. arine
pafiji Sndhatu 01't/Jreel&t.-B. tnhan, C. id.-B.
atri, C. itl.-11. B. putra 9, 7, wadou 2.-12. B. tilas.B. pawetan-13. A. ariwari.-1-i. B. y■ n.-16. A. liogira onf/JruU-18.
B. tau woning. - A. ikina•
tira.-19.
B. ring ratn.-20.
A. i knna.-A.
en C. mongke.-A.
sl'mbëhl'u-21. B. ing.-A.
maugke.- B. pangawllkti.-23. B. ing.-25. A. en C. Hposuk.-26. B. mërBllbont/Jreekt, C. - id.- A. mareug.A. uewa ken, B. ring.-31.
B. uangkama"Qi.-32. A ingnndll.- B. tinuln.-H.
B. ma"QQala
ring.- B.

Tu)'llltapada.

- 14aran pu Gandring, satuse apaJ.14e J"ingLulumhang luputeng saarik purib, @atam-

ó

10

15

20

25

30

paking wulukune wadung pacule. Hana anake ki KC:bohijo den-pnqa kawöwënangane la wan anake pu Gan:lring. Hana anakira bapa 4anghyang (Lohga,ve)
aran wangbang Saqang, patutanira lawan woog \\Ï!}J.lU,tëwoktsna kalawan anakira
bapa Bango kang aran Cucupmanti, mangkana rasaning andika sang Amftrw:1.bhftu,i. Atyanta kr~taning nagaraning Singhasari, paripft~a nirwighna.
Alawas karëngö wî·rtanira ken Angrok yan huwus pangad~g ratu, kabatur ing siraji I;>a~<Janggi:J_14isyen sang Amftrwabhftmi harep amërêpa maring
Daha. Andiknniraji Qm.u}.anggll1.11is:,,Sapa ta angalahakëna ring nagaraningsun
iki, manawa kalah lamun bha~1ra Guru tumnrun saking akaça, sugyan kalaha".
Ingaturan sira ken Angrok, yan siraji Qang~ang gêl}9is angandika mangkana.
Lingira sang Amftrwabhftmi: ,,E parabhujangga sewa-sogata kabelt, astokf'nn.
ingsun abhi!}eka bhata,ra Guru". Samangka ta mulanirabhi!}Cka bbat.a,ra Guru,
ingnstwaning bhujangga brahma1}a rts~i. Tur sira anuli anglurug roaring Daha.
Kar~ngl! deniraji I;>angqang g~r:iqis yen sang AmQrwabhftmi ring Tumap6l anêkani andon waring Daha Lingiraji I;>angqang gë'}qis: ,,Alah ingsun sêl}êngJ ki
Angrok winonging hyang''. Samaogka ta saiijata-ing Tumap!!l acucuh la wan
saiijata Daba, aprang loring Gantër, apagnt sama prawira, anglongi linoogan,
katitihan sailjata D.i.ha. Ariniraji Q m.; J·iog g~Q.<Jism lktah b:1makrti ksatriya
raden l\Iahi!}1 walun.;an, la wan mantrinim prawira aran Gubar balëman; moktabning arinira I;>ang1ang gël},gis mwah wa1lwa pinakatihati sira Guliar balëman
kalib karëbat <lening wado Tumapël, amah gnQ,ungdenipun apraog. Samangka
ta wado Daha kapalayu, apan kang pinakadiniog prang sampnn kawënan g,
Irika ta saiijata Daha bubar tawon, pungknr wll<Jus,dahut payung, tan hana
pulih manih. Samangka ta siraji Qang~lang gël].<Jismnrud saking paprangan.
angungsi maring dcwalaya, gumantung ing awangawang, tëkaning undakan,
pakatik, jnru paynng la.wan amawa tagah së9ah, ta9ah toya, panglante, sama
miln angawangawang. Prasid1lha kalah ring Daha denira ken Angrok. Lawao sira
rayinira (sang 1).mg9ang gë'}<}is)dcwi Amisani, dewi Hasin, dewi Paja, mangkin sama katuran ynn siraji I;>ang<Janggël}qi8 alah aprang, karëngö wont~n
ing dewalaya gumantung iog awangawang, mangke ta sira twan dewi katiga
muk~h lawaog kaqaton pisan. Irika ta sira ken Angrok huwus ing jayasatru,
mnlih maring 'l'umapél, kaputër bhftwi Jawa denira. Sakakala paiijënëngira huwus kalab ing Daha 1144.
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-15Alawas bana wërta sang Anusapati, anakira Tunggul amëtung, ataken
sira ring pamongmong: ,,Awêtli manira dening sira rama-pakanira", aturing pamongmong: ,,aron pakanira matftra ring sira ibu pakanira". Tan sud,lhanira
Nu~pati ataken ing sirebunira:
,,lbu ingsun at aken ing sira punapa kalinganira
bapa yen tuminghal ing isun, pahe tinghalira kalawan sanakingsun kabeh, tan
ucapën la wan pntranira ibu anom, mangkin Jmhe tinghalira bapa''. Tuhu yan
samasanira sang Amftrwabhftmi. Sahurira ken Q~qës: ,,Kaya dudu kang angandëli, yen sira kaki ayun wruha, sira Tunggul amëtung arane ramanira; katinggn] ingsun tignng çaçih, ya ta ingsun ingalap denira sang AmQrwabhftmi".
Lingira Nfti,.1pati: ,,Kalingane, ibn, dmlu bapaningsnn sang AmQrwabbftmi, punapa
ta ilm pa~ëmira bapa". ,,Sang Amftrwabhftmi, kaki, amateni''. l\l~nëng sira
ken I;>~~és,arupa kaluputan dcming awërta sajati ring siranakira. Lingira S'llsapati: ,,lbu, wontën quhnngira bapa antukipun Gandring akarya, ingsun-të~auipun ibu". Sinungakën denira ken :t;>r-c}.ës.Sang Anfü:iapati amit mantuk maring kaml'g~tanira. Wontën ta pangalasanira ring Ilatil, inun,Jang denira
Nft~apati kinon amatenana ken Angrok, sinnng quhung antukipun Gandring
skarya, nggenipun amatenana ring sang Amftrwabbftmi, ing~bang wong Ilatil
denira Nftsapati. Mangkat wong llatil mar:ng dalëm ka4aton, kapanggih sang
Amftrwabhftmi s~c}.cngiraana~ah, tëhllr sinuduk sira dening wong Batil. Duk
sira kacftrt]a Wërhaspati Pon ing Landt'p; masanira anaqah Bal}QO jabnng,
sampun surup prabangkara amasang sanda. Sampuning Jina sang Amftrwabhllmi, malayu wong Ilatil, angungsi sang Anfü;iapati,matur wong Batil : ,,Sampnn moktah sira rama-pakanira den-manira". Néhër sinuduk wong Batil denira Nftsapati. Ujaring wong Tnmapél: ,,Ah bhatara sirengamuk dening
pangalasaning Ba!il, sira :Sft1;1apati
angëmhari amnk". Ri linanira sang Amllrwabh(lmi i çaka 1169. Sira dhinarmeug Kagënëngan.
Sampun mangkana sang Anft~apati anggautyani aiij~nëng..-atu, duk sang
Anft~apaty angadëg ratu i çaka 1170. Alama kawërta ring raclen Tobjaya, sita
anakira ken Angrok saking rabi anom, nama sang apailji Tuhjaya, ya ta angrêngö sapolahiranQ~pati angupabakën ing sang Amfirwabhftmi, moktah dening
wong Batil. Sang apailji Tohjaya tan suka moktabning sira ra mani ra, akirakira
amet pamalës, m;i.rgahaning kapatinira sang An:i3apati. Wruh sang Annsapati
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-16yan kinire dcnirapaiiji Tohjaya, yatna sang Anfi(:1apati,pagulinganira binalungbang, ring pamëngkang wong angayëngi, pikandël atata. Huwus alama
marëk sang apaîiji 'l'ohjaya amawa sawung sira, marcng bhaJaranfl(:1apati.Lingirapaîiji Tohjaya: ,,Kaka, wontën kërisira bapa, :mtukipun Gandring akarya,
5 ingsun-të<Janipnn ing sira". Tubu yan sama~:mim bhatariînfl-:;apati. Sinungakën
<Juhung antukipnn Gandring akarya dcnira sang Anflf:1a!mti
deni1 tinanggapan
rapaiiji Tohjaya, simmgkëlang, tumuli <Jnhnngirnkang inganggc ringuni, sinungakëning wongira. Lingirapaîiji 'l'ohjaya: ,,Duwcg, kaka, ta-bongbong". Sumahur sang Anft(:lapati: ,,Lab, yayï'. Tumuli aken angambila sawung ringjurn
10 kurung. Lingirû.nflf:la
pati: ,,Lab, ynyi, ta-adnnipuu pisan". ,,Singgih", lingirapaïiji Tohjaya. Sama nnajcni cJnwak, sama akëmbar, katungkul sang Anfi~apati.
'fnhu yan sëcJ.ëngantakanira, kempér pliér angadokën sawungira, sinuduk denirapaïiji Tohjaya. Lina sang Anfü:aputi i çaka J 171. Dhinarma sira ring
Ki<Jal.
15
Gnmanti sirapai'iji Tohjaya aîijënéng rntu ring Tumapl\1. Hnna ta putrnnira sang Anû~pati, aran sira Rangga wuni, kapëmab kaponakan deniripaîiji Tohjaya. Sim Mahif:1:lwong atëlëug, sanakirapaîiji Tohjaya tunggaling
bapa saos ibu, aputra ring sira !llahif:lacampaka_, kapërnah pahulunan dcnirapaîiji Tohjaya. Duwëgiri'lpaîiji Tob jaya ingastrcn, piuarëking mnntri sama20 daya, makanguni sira Pra9araja. ~farêk sira Rangga wuni adulur lawnn sira
Këbo campaka. Lingirapaîiji Tohjaya: ,,y.;mautri samadaya, makadi Pral}araja, dëlëngën iki knponakaningong, kamakara rupanc lawan pangadëge. Paran
rnpane musuhingong ring nû~antara, denc woog roro iki, angapa denira, Prai,araja". Asabnr sëmbah sira Pra9araja matur: ,,Singgib, pukulun, andika pi26 duka bha~ra, apëkikpëkik ing rupa, sama wani sira kalih, anghing pukulun,
upamanira kadi wuwudun munggwing nabhi, tan wurung sim amatyani ri puhara". Mënëng talampakanira bha!û.ra, sangçaya karasa aturira Pra9araja, runtik sang apaîiji Tohjaya. 'fähër angundang ing sim Lëmbu ampal, kinon anghilangakëna ring raden k.alih. Andikanirapaîiji Tobjaya ring sira Umbu am30 pal: ,,Mon luput denira angilangakën ing k1;1atriyaroro ikn, ko ndak-ilangaki:;u".
Duk sirapaîiji Tobjaya akon angilangakën ring raden kalih ring sira Umbu
ampal, wontën sang brahmal).a së<Jëng.anangkapai:ieni ring sirapaîiji Tobjaya,
denira qanghyang angrëngö yan raden kalih kincn ilangakëna. Awëlas sang
brahma1_1aring raden kalib, awarah "yan sira Lëmbu ampal kang kinon angi35 langakëna, yen luputa kalib, kaki, sira puniki denipun Lémbu ampal, pun
Lëmbu ampal gumanti ingilangakën dcnira çri maharaja". Lingira rahaden
kalih: ,,Sira <Janghyang tambontén ta wontën dosaningsun". Sahurira sang
8. A. parl!k.- 6. B. samaylloira.- 7. A. ingangge uni. - S. ,\. en C. 11bongbong.
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-11brahmal}a: ,,Aron ta sira kaki asënëtana rumuhun". Pinariringakën mauawi
brahm&l}anira adwa, ya ta rahaden sama maring sirapaîiji Patipati. Andikanira
raden : ,,Paîiji Patipati ingsun aslSnëtan ring umahira, anëngguh ingsun harëp
ilangakëna bba~ra, yen ingsun atut barëp ilangakëna, nora do1;11,ningsun".
PinarurungoUn deniripaîiji Patipati : ,,Rahaden atut, yen pakanira ingilangakën pun 5
Lëmbu ampal sinalaban". Mangkin enak denirisënëtan kalih, rinurub sira rabaden k.alih tan kapanggih. Pinarurungokën tan kaparungon paranira. Ya ta
sinënggeh sira Lëmbu ampal sakarayita lawan raden kalih denira bha~ra.
Samangka sira Lëmbu ampal ingilangakën, malayu tasënëtan ing tatangganiripailji Patipati. Angrungu sira Lëmbu ampal yen raden kalih hana ring siri• 10
panji Patipati. Ya ta sira Lëmbu ampal marëk ing raden k.alih, aturira Lêmbu
ampal ing raden kalih : ,,Manira angungsi ring pakanira pukulun, do~-manira
kinen angilangakëna ring pakanira denira bha~ra. Mangkin ta manira anë<Ja
einoran manawi manira tan kandfl den pakanira, enakan manira angawula
ring jëng pakanira". Sampune einoran awatara kalih dina, sira Lëmbn ampal ló
marëk ing raden kalih, matur ing raden: ,,Punapa wëkas pakanira rahaden,
tan wontën puharanirisënëtan, manira anuduka wong Rajasa mëne, së4,ëngipun
ababailu''. Tatkala sore, anudnk wong Rajasa sira Lêmbn ampal, ingalokën
malayu maring Sinëlir. Ujaring wong Rajasa: ,,Wong Sinëlir anudnk woog Rajasa".
Watara kalih dina wong Sinëlir sinndnk dening Lêmbu ampal, binnru malayn ma- 20
ring Rajasa. Ujaring woog Sinëlir: ,,Wong Rajasa anndnk ing wong Sinëlir".
Wëkasan atntukaran wong Rajasa lawan pangalasaning Sinëlir, rame alolongan,
sinapih saking dalëm tan ahi4ëp. Runtik siripaîiji Tohjaya, ingilangaken kalih
batur pisan. Angrungu sira Lëmbu ampal yen wong kalih batur ingilangakën, mara
sireng wong Rajasa sira Lëmbu ampal. Lingira Lêmbu ampal: ,,Yen sira ing- 26
ilangakën angungsia ring raden kalih sira, apan sama hana rahaden". Sangguping wong Rajasa: ,,Parëkakëua ugi, ki Lëmbu ampal, wong batur puniki". Bhinakta pinituhaning wong Rajasa, marëk ing raden kalih. Aturing wong Rajasa:
,,Pukulun pakanira sakitaba kawula ing Rajasa, sabandika-pakanira, pakanira-corana, manawi tan tuhn pangawulanipun, pabea rika denipun angawula". Mangkana 30
wong Sinëlir, sama ingundang pinituhanipun, tunggal sanggupipun lawan wong
Rajasa, tur pinatut kalih batur sampun kacoran, winëkas: ,,Mënesore p&4amerenea,
tur amawahasahayanira sowang sowang, pa4a ambarananga maring ka(jaton".
Sama amit mantuk wong Sinëlir lawan wong Rajasa. Kat6kan sore masa sama
rawuh kalih batur amawa sahaya, sama marek ing ayunira rahaden kalih, sama 36
wano; anuli mangkat ambaranang mareng jëro ka4aton. Mogha kagyat sirapaîiji Tohjaya, malajëng kapisah, tinumbak tan kapisanan. Marining geger,
rinuruh dening kawulanira, pinikul pinalayokën maring Katang lumbang. Kang
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amikul kasingse gacJage, katon pamungkure. Lingirapaiiji Tohjaya tl kang
amikul: ,,Bëciki ga4agta katon pamungkure". Sangkaning tan awet ratu dene
silit iku. Rawubireng Lumbang katang, mokta sira. Anuli dhinarmeng Katang
lnmbang. Linanira i çaka 1172.
5
Tumuli sira Rangga wuni angadëg ratu. Kadi naga roro saleng lawan
sira Mabii,a campaka. Sira. Rangga wuni abbi1;1ekaWi1;11}uwarddbana
karatunira,
sira Mahisa campaka dadi ratu Angabbaya, abhi1;1ekabba~ra Narasinga. Atyanta
patutira, tan hana wiwal. Bha~ra Wi1;11}nwardban:,
angadëgakên kut&,ring
Canggu lor, i çaka 1193. Mangkat sira amërëp ing Mahibit, angilangakën sang
10 Lingganing pati. Sangkaning Mabibit alah, linëbon wong aran sira Mahi1;1a
bungalan. Paiijënëngira çrî Rangga wuni ratu tahun 14, moktanira 1194, dhinarma sira ring Jajagu. Sira Mahii,a campaka mokta, dhinarma ring Kumëpër,
pamëlësatanira ring Wudi kuîicir.
Çrî Rangga wuni atinggal putra lanang, aran çri Kërtanagara; sira Maló bii,a campaka atinggal putra lanang, aran raden Wijaya. Siraji Kërtanagara
sira anjË!n~ng prabhu, abhi1;1ekabbatara Çiwabuddha. Hana ta wongira, babatanganira buyuting Nangka, aran Baiiak wi4e, sinungan pasënggahan arya
Wiraraja, arupa tan kandnl denira, dinohakën, kinon adbipatia ring Sungënëb,
anger ing Ma4nra wetan. Hana ta patihira nduk mahu aiijënëng prabhu, pu1;120 papata sira mpu Raganatha, nityasa angaturi rahayuaning tub11n, tan ke4ëp
denira çrî Kërtanagara; sangkanira mpu Raganatha asalah linggih mantun apatih,
ginanten denira Këbo tëngah sang apaîijy Aragani. Sira mpu Raganatba gumanti
dadi adhyak1;1ari Tumapël. Sapaiijënëng çrî Kërtanagara angilangakën kalana
aran Bhaya. Huwusing kalana mati, angutus iog kawulanira, andona maring
25 Malayu. Samangkn ak~<Jik kari wong Tumapël, akeh kang katuduh maring
Malayu. Sirapaiïjy Aragani angaterakën, mangsul ing Tuban, t~ka ring Tumapël sang apaiïjy Aragani angaturi ta4ahan pratidina, akasnkan siraji Kt!rtanagara.
Hana ta pasawalanira lawan siraji Jaya katoog ratu ring Daha, pinakamusuhira siraji Kërtanagara, kempër pangaladeçaning çatru, tan engët yan d('fa30 nira. Sira Baiïak wi4e atuwub pa.tang puluh tiga duk pamalayu, amitra lawan
siraji Jaya katoog, asurawean akenkenan saking Ma4ura sira Baîiakwi4e apasênggaban arya Wiraraja; mangkana siraji Jaya katoog autusan roaring Ma4,ura. ·
Sira Wiraraja akirim surat 4atëng i siraji Jaya katoog. Unining sawalan: ,,Pukulun, patik aji matur ing paduka aji, anënggeh paduka. aji ayun abuburu ma35 ring tëgal lama, mangke ta paduka. aji abuburua, dnwëg kaladeçanipun tambontën wontën baya, tanbontën macanipun, tambontën bal}tengipun, muwah
nlanipun, rinipun, wontën macanipun aoging guguh". Sang apatih tuba sira
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mpu Raganatba kaog ingaran macan guguh, apan sampun atuba. Samaogka
siriji Jaya katoog mangkat amërëp ing Tumapël. Sanjata kang saka loring Tumapël woog Daba kang alaala, tunggul kalawan tatabuhan pënub, rusak deça
saka loring Tumapël, akeb atawan kanin kang ·amamërangaki!n. Sanjata Daha
kang amarga lor mal}<J,ëg
ing Mëmêliog. Sira bhat4ra Çiwabuddha pijër ana4,ah 5
sajöng, ingaturan yan pinërëp saking Daha, apahido sira, lagi amijilakën andika:
"Kadi pira siraji Jaya katoog mongkonoa ring isun, apan sira huwus apakenak
lawan isun". Duk angaturakën kang atawan kanin, samangka sira mintuhu.
Samangka raden Wijaya tinuduh amaguta sanjata kang saka loring Tnmapël
ingiring denira arya dikara sira Bai'iak kapuk, sira Rangga lawe, sira Pë<J,ang,10
sira Sora, sira Dangdi, sira Gajab pagon, anakira Wiraraja aran sira Nambi,
sira Pëtëng, sira Wirot, sanjata abëcikbëcik, kang anangkis saüjata Daha
bubuhan lor, sama amuk, rampak, kapalayu woog Daha kang mëtu saka lor,
tinut binuru denira raden Wijaya. Dadi tumë<J.unsaiijata agung saking Daha
kang saking pinggir Aksa annjw iog Lawor, tan winch humnoga, tan amawa 15
tunggul oguniweh tatabuhan, tëka ring Siddhabhawaoa ailjugjng ring Singhasari
pisan. Patih ring Daba sira Këbo mundarang, sira Pudot, sira Bowong pioakadining saiijata Daha saka kidul. Si!<J.ëngira
bhatara Çiwabuddha ana<J.ahsajöng
lawan apatih, nduk sira kaparajaya sama sira angëmasi, sira Këbo tëogah apulih, mati ring Manguntur. Raden Wijaya sira tinuturakên mangalor, ingatnran 20
yan bha~ra Çiwabnddha mokta dening sanjata Daha anduni saka kidnl, pun
patih tuba sampun angëmasi, sama umiringi talampakanira bha~ra. Samangka
raden Wijaya mangsul, sakawulanira tiama apapalayon maring Tumapël. Têkanira ring Tumapël amapnlihakën tanpantuk, gumanti sira kabal1k, binuru tinut
denipnn Këbo mundarang, sumëngka raden Wijaya angungsi ri sawah miring, 25
pak,..anipun Këbo mundarang andnka ring Bnntal. Raden Wijaya amaücal sisingkalaning amnlnku, <J.a<J.anipun
Këbo mundarang tëkeng mukanipun këbëk
ël}«}.nt,mundur tnr angucap: ,,A«}.nhtahu yan dewa si pakanira raden". Samangka raden Wijaya adum laîicingan giringsing ring kawulanira sawiji sowang, ayun sira angamuka. Kang dinnman sira Sora, sira Rangga lawe, sira 30
Pë<j.ang,sira Dangdi, sira Gajah. Sira Sora anëmpuh, akeh longing woog Daha.
Aturira Sora: nMangke pangeran pakanira anëmpuha, kaladeçanipun mangke".
Anëmpnh raden Wijaya. Mangkin akeh longing woog Daha, tur mundur kalangan wëngi, tumuli akuwu. Së<j.ëngsirëping woog tinut ingamuk manih
denira raden Wijaya, samangka bubar wong Daba, akeh wong këna ring tnm- 35
baking sama-rowangipun ari<j.n wong palajënging woog Daba. Wontën ta
putriuira bha~ra Çiwabuddha sama istri kalih siki, jaga panggihakëna lawan
2. B. ka sangka lor.- 3. B. Daha Daha.- 8. C. ingaturakl'n.- 13. C. abububan.- C. anjujug -20. C. ring mati ring.-22. B. tuha sampnn angëmui, aama umiringi ont6reekt,- 23. B. tekör
aring.-28. C. &\l~Dt.-30. 8. angawuka.- B. Sore.-32. C. hdeçaning.-38. 8. en C. ari9ua.- C. pajlllg.-87. 8. puama.

raden Wijaya denira b ba~ra Çiwabuddha, kalib sira kajarab dening woog Daha;
rabaden istri sira sang anom apisah lawan sira sang pannba tan tuoggal paranira malajëng. Weting Daha ta ri<}.u
deniog pangamnkira raden Wijaya. Kalaoing wëngi, wontëo t;abalëmaoiog wong Daba mnrub agëog urubipuo. Kapang•
5 gih raden istri panuwa irika, katingbalan sira denira raden Wijaya, engët yen
raden yayistri panuba. Mangkio ta denira sambut denira raden Wijaya, tur
angandika ring sira Sora: ,,Sora, lab ta", angungsëd, ,,angamuk maneh, malar
katëmua yayi sira sang anom". Matnr sira Sora: ,,Sampun dewa, apan si(ra)
rayi pakanira panuha sampun kapanggih; pira si ka~hing kawula-pakanira puni10 ki". Sahuriog raden Wijaya: ,,Iya denira ikti". Samangka sira Sora matur
maneb : ,,Duwëg, pukulun pakanira mundura, apan yan amaksakëna angamuk
sirantuka, lëhëng, lamun sira rayi-pakanira anom kapanggib, yen tan kapanggib
kadi lalaron aoggëpok damar". Samangka sira niundur, raden yayistri sira
ingëmban, saratri sira lumaku mangalor, esuk sira tinututan deniog woog Daha,
15 katutntan sira kidnling Talaga pagër. Wongira sama aganti angareni aprang
anga9<}.ëging woog Daha. Sira Gajah pagon katumbak pupune trus, anghing
kawasa lumaku. Andikanira raden Wijaya: ,,Gajah pagon kawaça sira lumaku, lamun tan kawaça, lab pa<}.&
angamuk". ,.Kawaça manira, pangeran, anging
alonlonan". Woog Daha tan patya denipun anut ing sira, awëkasan mangsnl ing
20 Talaga pagër. Raden Wijaya angayam alas lawan kawulaoira sakehing aogiring, sama aganti angëmban ing raden yayistri ; wëkasan kawulanira abhawarasa, anggunita tingkahanira raden Wijaya. Sampnn putusiog çabda, sama
akëmbalan atur: ,,Pukuluo, aturing kawula-pakanira samadaya, punapa ta
wëkas-pakanira puniki, kang angayam alas, kahayuning kawula-pakanira sa25 madaya apënëd yan pakanira <Jatënga ring Ma<Jurawetan; pakanira angnngsia
ri pun Wiraraja, malar kenaha pakanira-paraçraya, kadi pira tanpawilasaha,
apan marganipun agung denira sim rama-pakanira sira sang moktah". Liogira
raden: ,,Iya iku lamun awilaça, mon tan awilaça, akeh deningsun awirang".
Sahurira Sora, sira Rangga lawe, sira Nambi, sama akëdö sahur mannk: ,,Pu30 kulun, kadi pira pun Wiraraja palingaha pangeran". Ya ta sangkanira raden
ahi<}.ëping aturing kawnlanira. Sah sira saking jëro alas, tëka ring Pa9<}.akan,
maring buyuting Pa94&kan aran Macao knpiog. Rabaden Wijaya sira amalampah ingaturan së(Jëngan, iogaturan tina<}.ahtoyanipun, duk binëiicah esi sëkul putib. Agawok kang tumon. Ujaring woog: ,,Pelag dahat, apan tan bana
35 duwëgan a-isi sëkul''. Sira Gajah pagon tan kawaça lumaku; andikanira raden Wijaya: ,,Buyuting Pa9<}.akao
1 ingsun atuwawa woog sawiji, Gajah pagon
tan bisa lumaku, didine ring sira". Ujaring woog Pa9<}.akan
: ,,Qnh gawe ala
si pukulun, yen kapanggiha iriki pun Gajah pagon, masa wontëna kawula sa1. B. Çin.-7.
B. Sore.- C. ta o,iUreetl.- B. angungaid.- C. palar,-8. C. btmwaha.-9.
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-Il·mering Pa,cJakan, kahayuning kawula didinipun wontën ing kubon alas, pangaritaritan alalang1 binëngang ing tëngah, pinakaryakën gnbug, asëpi tan wontën
kawula sapek~, kawula Pal}9akan asunga të4anipun nangkën dina". Kantun
sira Gajah pagon. Raden Wijaya anuli maring Qatar amëmëngi. Tëkeng Qatar anulumpak ing parahu. Saiijata Daha mantuk. Raden yayistri sira sang 5
anom tulus kajarah waring Daha, katur ing siraji Jaya katoog. Snka ingaturan
moktanira bha~ra Qiwabnddha. Raden Wijaya anabrang mangalor, tumurun
sira saking parahu, kawëngen ing tëngahing sawah ring deça paminggiring
Sungënëb. Angrërëb ieg sawah lalahan mëntas ginam, galëngipun anipis. Samangka ta sira Sora aturu knmurëb, lininggihar.i denira raden Wijaya lawan 10
raden yayistri. Ring eiijang sira lumaju maring Sungënëb. areren ing bale pailjang.
Wongira kinen atitilika, yen wontën sira Wiraraja sineba. Mangsul kang atilik
apan sira Wiraraja wontën sineba. Mangkat rahaden Wijaya maring pasebanira
Wiraraja. S&4atëngira raden ing paseban 1 sira raden Wijaya tininghalan denira
Wiraraja, kaget sira Wiraraja tnmon ing rahaden, tumurun sira Wiraraja tur 15
an uli mantuk, 9a~ng ing pagërhan, aluwaran sineba. Kanggêk twasira raden
Wijaya, angandika ring sira Sora, sira Rangga lawe: ,,Lah paran si ujarisun,
akeh denisun awirang, baya luhung isnn angëmasana pati dnk angamuk ika". Anuli
sira cjatëng ing bale pailjang, wëkasan 4at~ng sira Wiraraja marék arantaban
sagêrha, makadi pinatihira, prasama anampa së9ah woh. Aturira Rangga lawe: 20
"Pukulun, dede ta pon Wiraraja punika mangkin marëk". Samangka iccha twasira
raden. Ken pinatih angatnri së9ah ring raden yayistri, sira Wirarajaangaturisë4ah
ring raden lanang. Sira Wiraraja angaturi dumununga ring gërha kadipaten. Raden
yayistri anitihi gilingan1 rabinira Wiraraja kabeh sami a<Jarat,angiring ing raden
istri, sira Wiraraja angiring ing raden Wijaya. Tëka ring kadipaten anuli miiljëro, 25
dinunungakën ing paturonira Wiraraja. Raden Wiraraja pinarëk ing wijil pingrwa
denira Wiraraja sambi atutur kamoktanira bhatara sang lumah ring pan&4ahansajëng, malih atutur pangamukira ring woog Daha. Matnr sira Wiraraja: ,,Mangke
si rahaden punapa kayun-pakanira". Sumahur sira rahaden Wijaya: ,,leun
amalakn sinaknta ring sira, yen hana pawilaçanira". Aturira Wiraraja: ,.Sam- 30
pun pakanira walang ati, anghing depun-alon ugi". 'fur sira Wiraraja angaturi
lumajua mantuk maring dalëm. Samangka sira Wiraraja angaturi wastra sabuk siiijang, sama tinampa dening rabinira, makadi ken pinatih. Andikanira
raden: ,,Bapa Wiraraja, tan sipi gunge hutangisun ing sira, mun katëkan sadhyanisun, isun-parone témbe bhtîmi Jawa, sira amuktia sapalih, isun kang sapalih". 35
Aturira Wiraraja: ,,Sawadinipun, pukulun 1 lamun pakanira jumênënga ugi''.
Mangkana samayanira raden kalawan sira Wiraraja. Atyanta pangupakaranira
Wiraraja ring raden, pratidina angaturi t&4ah1 tan ucapakëna denira angaturi
1. C. Palldabn ingucap.-2. B. wëntëo.-9. C. pangrëgrega.-11. C. areren ing belljang.-12.
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-ftta4ah sajëng. Alama raden W§aya baneng Snngënëb. Irika ta sang arya Wiraraja matnr: 9 Pangeran, manira angambil npaya, pakanira sewakaba ugi ring
siriji Jaya katong, pakanira apiapia anê«J.aingapnra, abb~ annngknl; lamun
ugi siriji Jaya katong aynn pakanira-sewaka, pakanira angera ring Daba saka5 rëngan, lamnn pakanira arnpa ingandël, wontën ta alasing wong Trik pakanira-tëcJ.aba ring siraji Jaya katong, pakanira-tarnkaba, kawnla MacJnrakang
ababad anarnka, apë4ëk parantnnaning kawnla Ma4nra marëk ing pakanirL
Don-pakanira asewaka pnnika ta pakanira-ingëtakëna wongira siraji Jaya katoog kang tnbn, kang wani, kang jëjërib, kang bisa, makadi bnddbinipun Këbo
10 mundarang, pakanira-kawrnbana, sampun katëpas kabeh, pakanira amita anghera ring antnking kawula MacJuraanaruka alasing wong Trik; pakantnkipun ta
manib manawi wontén kawula-pakanira kang saking Tumapël, mantuk manih
marëk ing pakanira, pakanira-tanggapana, yadyan kawula saking Daba ayun
angnngsi ring pakanira, pakanira këkëbana, yan sampun kawawa sailjata Daba
15 den-pakanira. Mangke manira akirim atnr ing siraji Jaya katoog." Mangkat
kang kinon angatnrakëna sawalan, anabrang mangidul, tëkeng Daba marëk ing
sir&ji Katong, angatnrakën snrat. Unining surat: ,,Pukulnn, atur patik aji, denira
sira potraka paduka aji, anë4a ingapnra, ayun annngknl ing padnka aji; pnnika
ta depnn-kawrnbanandika paduka aji, yan snka lawan tan suka." Andikani20 riji Katong: 9 Paran tan snkabaningong yan kaki &Il&Wüaya ahi4ëpa iringong'',
tur kinon mnliba kang utnsan, amawindikanira. Satëkaning utnsan asrab andika;
sampnn winaca ring ayunira raden, ring aynnira Wiraraja. Snka sira Wiraraja. Samangka raden Wijaya mantnk maring Jawa, ingiring dening kawulanira., ingatërakën dening wong MacJura, sira Wiraraja angatërakën mangsnl ing
25 Tfrnng. Tëkeng Daba enak denira asewaka ring siraji Katong, kinasiban. Qatëngira ring Daha amënangi Galnngan, wongira kinon asasaramaba saking dalëm, bënti gawoking sang mantri ring Daha tumon, rebing sama abëcikbëcik,
kang pinakadi sira Sora, sira Rangga lawe, sira Nambi, sira Pë4ang, sira Dangdi,
sama malayn ring pasasaramaning Manguntur ing Daba. Gumanti mantri ring
30 Daba malayu, kang pinakadi prajnrit aran sira Panglët, lawan sira Mabifa
rnbnb, sira patib Këbo mnndarang, k:l,tëln pacja kasoran palayunipun denira
Rangga lawe lawan sira Sora. Alama siraji Katong angënakën susudnkan: nKaki
&J.l&Wijaya, lab rëke sirasnsudukana, isun ayun aniningalana, mantrinisnn pinakalawanira". Aturira raden: ,,Singgib pukulun". Atangkëp kang susudnkan,
35 antyanta ramening tatabuban, kang aniningal pënuh tanpaligaran, asri kapalajëng wongiraji Katong. Andikaniraji Katoog: ,,Aturana kaki all& Wijaya,
aja milu, sapa ta wong wani alawan gustine." Awusan sira ra.baden,mangkin
tipapak patangkëping susudukan amburu-binuru; wëkasan sira Sora anuju ring
sira patib Këbo mundarang, sira Rangga lawe anuju ring sira Panglët, sira Nambi
2. uewabha.-11. C. Trilt kanira.-6. C. kang ont6reekt.-11. C. antuk kawnla.-13. B. yady1.-H.
B. ugaapüag.-11. C. euk manin.-26. C. 111111 ki,nou.- C. ll&Qlg ll!m.--34,. C, atu.ra raden.

· -23anujn ring sira Mahifa rnbnh, wëkasan kapalayn sang mantri Daba dening
wongira raden Wljaya, tan bananing apulih, annli awnsan. Samangka raden
Wijaya sapeki,a yan kasoran mantri Daba dening wongira. Tumuli akirim
andika ring sira Wiraraja, tumuli sira Wiraraja awëkas atur akon anë4a}la alasing
wong Trik. Suka siriji Katoog. Ya ta mulaning anaruka alasing woog Trik. Dok 5
mahn tinarnka dening MacJnra, hana woog alapa knrang sangunipnn ababad,
amangan m,ja, kapabitën, sama depnn-buiical antnkipnn arnrn maja pnnika,
kasub yan wontën wohing m,ja dahat apabit rasanipnn, singgib ta ingaran ing
M,japahit.
Sampnn kawilang satingkah-polabing Daba denira raden. Ring Majapabit 10
sampan arnpa deça. Wongira Wiraraja asurawean maring Daha, aparanhman
ing Majhapahit. Sira Wiraraja awëkas atur ing raden, polabira amita ring siriji
Katoog. Samangka raden Wijaya amit augbera ring Majhapahit. Suka siriJi
Katong katungknl dening sih, lawan bisanira raden asewaka, kadi tuhn. Sasampunira raden Wijaya angber ing Majapabit, asung sapeki,a ring sira Wirarija 15
yan sampnn kawawa sang mantri ring Daba denira, dening sakawnlanira.Ra-.
den Wijaya angajak ing sira Wiraraja amërêpeng Daha. Sira Wiraraja anaynti,
angncap ing ntusan: ,,Aja gëru, bana upayanisnn manih, matnra sira ki pangalasanira ring sira pangeran, isnn amitra lawan sang ratu ring Tatar, isnn-tawanane rajapntri, sira ta kaki pangalasanira, mnliha mangke iki mariug M,jhapahit. 20
Sapungknrira snn akirim snrat maring Tatar, apan parahn saking Tatar mangke
hana adagang merene. Hana parahunisnn, snn-kon milua roaring Tatar, angajak amlrêp ing Daha; lamnn huwns kalah sang ratn ring Daha, hana r,japutri
ring Tumapël hayn, sanfti,a Jawa tan hana.macJani, irika akoa ring ratn Tatar,
ikn pangapnsisnn ing ratu Tatar. Atnranira ring sira pangeran, malar tututa 25
miln angalahakën Daba''. Mnlih pangalasanira ruaring Majbapahit. Raden Wijaya snlta ingaturan sawëwëkasira Wiraraja. Sapnngknring pangalasan, sira Wiraraja akonkonan maring Tatar. Sh-a Wiraraja angalih maring Majhapahit
sagërha anggawa paprang saking MacJnra, sakehing wong M&4urakang abëcikbëcik ginawa saha sailjata. Satëkaning ntusan saking Tatar amërêp ing Daha. 30
Sailjata saking Tatar amëtoni saka lor, sailjata saking MacJuralawan kang saking
M,japahit mëtu saka wetan. Epnh siriji Katoog, tan wrnh kangjaganën. Ya ta binotan saka lor dening woog Tatar. Sira Këbo mnndarang, sira Panglët, sira Mahii,a
rnbub, ajaga saiijata kang saka wetan. Sira Panglët mati denira Sora, sira
Këbo rnbub mati denira Nambi, sira Këbo mnndarang apagnt lawan sira Rangga 35
1awe, kapalayn sira Këbo mundarang, katututan ing lurah Trinipanti, mati denira
Bangga lawe. Angncap sira Këbo mnndarang ring sira Rangga lawe: ,,Ki Bangga
Iawe, bana anakingsnn wadon, den-alapa dene ki Sora, gaiijarane wani''. Siriji Jaya katoog anëmpuh mangalor asikëp tJacJap karêbnt dening woog Tatar,
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-24apuhara kasikëp, sira kapaiijara dening woog Tatar. Raden Wyaya aplia
maiijing ing jëro ka4,atóniog Daba, amalayoken iog raden yayistri sira sang
anom. Anali bhinakta maring Majapabit, satëkanira ring Majbapabit tëka woog
Tatar amalaku rajaputri, a,an sanggupira Wiraraja, yan hnwus ka1ab ring
5 Daha, angaturakëna pntri kang saking Tumapël kalih pisan. Ya ta kemëngan
sang mantri kabeh, angulati sanggupa manib. Angucap sira Sora: 9 Lah isun
nga si angamnkana ring woog Tatar yen maririki". Sumahnr sang arya Wiraraja: .Singgih, kaki Sora, ha.na upayanisnn manib". Mangkin ta angulati
saoggupa. Punika kang pinagunëmakëning mantri. Sanggnpira Sora: ,,Pira
10 antukaning angamukana woog Tatar". Ring sore masa yan lingsir kulon wong
Tatar tëka amalakn rajapntri. Saburira Wiraraja: ,,Sawong Tatar, bayo uga sira
age-age, sang rajaputri lagi prihatin, apan kawUBtumon ing saiijata duk kalahing
Tumapël, makadi duk kalabing Daha, awëdi tëmën yen aningbali sarwa lala:tuJëp;
ëmbesuk ta sinrabakën ing sira, winacJ.abao pasagi pinikul iogupacara ring
15 wastra, ingat!rakên maring parabnnira; sangkaning wina4,aban pasagi denira
alumnh tumona ring lala1].cJ.êp,
kalawan ta kang ananggapi ring sang rajaputri,
aja woog Tatar kang alaalane, woog kang bëcike, ajamawa sabaya, apan
sanggupira sang rajaputri yen tumona ring sarwa lala~(J.ëp,yadyan tëkaharing
parahu, alabnh er sira; nora ta para bilang denira atoh pati yan sang rajaputri
20 alabuha toya". AhicJ.ëpwoog Tatar ingapus. Ujaring woog Tatar: ,,Abënër
dahat sabdanira puniku." Tëkaniog samaya asërah rajaputri, <J.atëogagëbagan
kang woog Tatar amalakn rajapntri, sama tan amawa lalal}.(J.ëp. Tëka ringjëroniog lawaog Bhayangkara, woog Tatar ioginëbao lawaog kinniicen ing jaba
ring jëro. Krisira Sora den-wulang ing pupune. Samangka deo-amnk woog Tatar,
2ö denira Sora, tëlas pa(J.ëm. Sira Rangga lawe angamnki kang ing jabaning paoingkilao, tinnt tëkeng dunnogaoe malayn waring sohaniog Caoggu, tinnt pinaten.
Akara sapnlub dina tëka kang aodon sakiog Malayn, olib pntri roro,
kang sawiji ginawe bioibaji denira raden Wijaya, aran raden Dara pë~;
kaog atuha aran Da1a jingga, alaki dewa apupntra ratn ring Malayu, araotuhan
30 Janaka, kasirkasir çri Marmadewa, bhi1;1eka
siraji Maotrolot. Tnoggal pamalayu
lao patnmapël i çaka rëf;li-sanga-samadhi,1197. Pangadëg aji Katoog ratu ring
Daba i çaka naga-mnka-dara-tnoggal, 1198. Tëka ring Jnog galnh aji Katong
angapus kidung Wukir polaman, wusing angapns kidnng moqa.
Samangka raden Wijaya aiijënëng prabhn i çaka rasa-rnpa-dwi-çitaogçu,
35 1216. Wëkasao patntan la wan raden Dara pëtak pntra lanang, kaqatriyaoira raden
Kala gëmët. Knnëng pntraoira bhatara Çiwabuddba stri kalih siki, kangcinayakën
iog woog Tatar, ingalap kalib denira raden Wijaya, sira sang atnba aiijënëng ring
Kahnripao, sira sang anom aiijënëng ing Daba. Abhi1;1ekanira
raden Wijaya duk
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prabbu çrt Kërtarajasa. Tabun pailjënhgira, orëmira awihën. Mokta sira,
dbinarma ring Antapura, moktanira i çaka 1257.
Gumanti raden Kala gëmët angaMg prabhu, abhi~ka bha~ra Jayanagara. Çrî Çiwabuddha dhioarma ring Tumapël, bhi1.1ekaoing
dharma ring Purwapatapao. Hëlët pitu-wëlas tahun adêging dharma lawan paranggalawe. Sira ó
Rangga lawe arêp adëgakëoa patib wuruog, margaoe and&i,<P&
mariog Tubao sira
Raogga lawe tur angapuei rorowang. Wue kapusan woog Tuban sagunuog lor,
samahi4ëp ing eira Rangga la.we. Araniog kang ahi4ëp pailji Marajaya, ra Jaran
waha, ra arya Siddhi, ra Lintang, ra Tosan, ra Galatik, ra Tati rowangira
Rangga lawc andaga. Sangkaning lungha saking Majhapabit arëbut lungguh, 10
sira Mahapati amiçuoakên adërwe dandan ujarira Rangga lawe: .Aja kehiog
ueap, hana ring parthayajii.a papaning jëjërih". Karungu ring Majbapahit yen sita
Rangga lawe andaga. Sira Mabapati an~aturakën. Ruotik siriiji Jayan3ecrara.
Sarowaogira Raogga lawe ao:laga mati, aoghing ra Galatik ahurip, kiooo malika
deoira Mahapati. Paranggalawe i çaka kuda-bhumi-pak1.1&oiog-wong,
1217. Sira 15
Wiraraja amit aogulihi iog Lamajaog tigaog juru, apan pasamayanira raden
Wijaya amalihana Jawa, kaongrahan lnrah Lamajaog lor kidul lawan tigang
juru. Huwus alawas kabhukti denira Wiraraja. Sira Nambi kari apatih, sira
Sora dëmuog, sira Tirar tumëngguog. Sor tumëoggung deniog dëmung sa-•
mangka. Sira Wiraraja tao mulih mariug l\lajbapabit, tan ayun angawolu. 20
m~lêt tigaog tabuo paraoggalawe lawan pasora. Pioisunakëo sira Sora denira Mahapati, sira Sora ingilangakën mati deoira Këbo aoabraog, i çaka
baba-tangan-wong, 1222. Sira Nambi pinisuoakêo denira Mahap ,ti, tao kinatonakên pêraoge, olih kalacleça, amit atilik iog sira, Wiraraja aJëriog alara.
Çrî Jayanagara suka, anghing tan sioung alawasa. Sira Na,nbi tan töka 25
mauib, mënëng ring Lëmbah, agawo kuta atingkah saîijata. Sira Wiraraja
mati. Siraji Jayanagara aiijênën; prabhu roug tahuo. Guntur palungge i
çaka api-api-tangao-tunggal, 12J3. Tumuli pajurndêmung, hëlêt rong tahun
lan pasora. Patine juru dêmung i çaka arta-guna-pak~ning-wong, 1235. Tumuli
pagajabhiru i çaka ra~a-gul}a-pak~a-wong,1:BG. Tumuli pamal}.4ana. Mangkat 30
angawaki sir!ji Jayanagara angilangakën woog Mal}.gaoawulan karo. Anuli
mangetan, sira Nambi iogilang.ikën. Wioarah sira Nambi yen wus mati juru
dêmung, patib ëmban, tumêo;;gung Jaran lëjong, mantri parakrama, sampun
samdogëmasi, ma'y aoëmpuh. Angueap sira Nambi: ,,Kang Samira, ki D6r•
pa.na, ki Téguh, pamail Jaran bangkal, ki \Virot, ra Windan, ra Jangknng, yen 35
tal}.c}ingënnora sor woog wetan iki, mali wus rus.ik, sapa si galibe kulon,
14. TtlUC.ln Jayan~
n Sarowa"irira Rau~ lawe i11 B. e• C. sin Sora in1rilan1t,1ld!n
mati denira
ttJOOrde•lager i• tin ki,I nng eeu IIOOrio•I n ""4r op •~·•
Klho anabnllll, flllll lldlwruln, de dri, lullk
plnû
ü.-lli.
C. Hapati.-18. D. ~• C. liH7, 011l6reeil.-l8. R. blugrah,n.- 8. Majang.-19. aanrb.2i. B. n C. cle11ira Ki!bo anabrang 0111/Jreeil,"""' d,,:u aa,mllli"!I :,Ï# 111e•de flSltkeie,u-, !Jij regel
16.-26, C. atin~b.-29.
8. pati.-32. 0. wi.Jwa Nambi.-3:t. B. llallgbla.-36.
B. maling.
Verb. Bat. Gen •• deel XLIX.
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-26Jabnng terewes, Lëmbu pëtëng, Ikalikalan bang, nora ingsun awëdi, den-8&lak~eng barep ing wuri, kongsi uga denisun sak~at aprang ing Bubat. Têkane
wong Majapahit, pangidulira Nambi, msaking Gai;uJing, kajarah praçastine,
sira Nambi tinut sinêlésëk, tumandang sira D,·rpana, sira Samara, sira Wirot,
5 sira Made, sira Windan, sira Jangkung, sira Tëgnh, makadi sang arya Nambi
adining anfmpuh; dab ut wong llajapahit, noran~pulih. Sira Jabung terewes,
Lëmbu pltëng, lkalikalan bang sama amagut ing sira Nambi mati, sarowangira
Namby anëmpuh angëmasi, Rabut bubayibang tikël, dahut payung wong wetan,
kalab deça Lamajang i çaka naganahut-wulan, 1238. Tunggal pawagal lan
10 pamal}9a1Ja. Hëlét rong tabun pawagal lan palasëm. Sira Sêmi ingilangakën mati i soring rangcJ.u i çaka nora-wcda-pak~-wong 1240. Tumuli rakuti. Hana dharmaputra aji, pangalasan wineh suka, wong 7, aran Kn!i. Ra
Pangça, ra Wêtlëng, ra Ynyu, ra Tailca, ra Bailak, ra Kuti lawan ra Sëmi
mati ingilangak~n, pinisunakén dcnira Mabapati. Samangka kawaspaqan sira l\[a15 bapati yan rajapisuna, ya ta sinikëp, winunuh cinelengceleng, do1;1aneangadu
pisuna. Duk durung mati ra Kuti, harëp angawakën abbat;ara maring Ba9al}(J.ër.
Sah ring wëngi tan ananing wruh, anghing woog Bhayangkara angiring, sakehe
kang katuju akëmit duk abhatara. lungha, ha.na woog lima wëlas. Sira Gajah
mada ambëkël ing Bhayangkara samangka, katuju kémitane, sangkane angi20 ring bha~ra duk mimba. Alawas sira haneng Ba9a1.1{ji!r.Hana pangalasan
amit mulih, tan winehan denira Gajah mada, polnbing kawula angidng akéc}ik,
amaksakën mulih. Sinuduk denim. Gajab mada, donc manawa bana awawarah
yen abbatara dumunung ring umahipun buyuting BacJ.a1JcJ.ër,
manawa ra Kuti
wmh. Akara sapasar amit sira Gajab ma.da maring Majbnpahit. Tëka ring
26 Majhapabit, sira Gajab mada tinakontakonan de sang amaîil'anagara ring përnahira bhatara, awarah yen buwns kasambut dening rowangc ra Kuti. Saminangis kang winal'ah. Angucap sira Gajah mada: ,,Mënën;;a, nora sira barëpbarëp apangerana ring ra Kuti". Sumabur kang inujaran: ,,An~apa ujarira iku,
iya dudu pangeran «jewek". Wëkasan sira Gajah mada awarah yen abha~ra
30 ban.mg Ba1al}~ër. Samangka sira Gajah ma4a ayom lawan sang mantri, sama
asanggup amatcnana ring ra Kuti, ingilangakën mnti ra Kuti. Mantnk abhatara saking BacJ.alJIJ.ër,
kari abuynt tur sub ing dangu. Saulihira bhatara sira 0ajah
madn mari ambêkël ing woog Bhayangkara, ring rong wulan amukti palapa,
ingalihakën apatih ring Kahuripan, apatih rong tahun. Sang arya Tilam apatih
35 ring Daha mati, gumanti sim Gajah mada, tinërapakên apatih ring Dabn, atut
sirapatib amangkubhumi sang arya TacJ.ah, kang angrojongi sira Oajab mada
patih ring Daha.
3. B. pra!tUtine.--4. B. ain~l~yëk.-5. B. sira Mara.-11. B, 1249, C. ül.-13, C. Panl(ÇU.C. Wa~eng.-C. Bsfiak, Keri lRwan asëmi.-16. C. hnrëp an,ra. ••• (/,icne) bha~"'• liuungan deoira
bha\lra marin~ Ba,Jao~ér.-: 11.B. Hhayanitkara ya manl!ka.-20. C. abhatAra.- B. ■lawasi hauenJt,C. hane.21. C. aké<}.i.-26. C. dene.-28. 8. Larép pan,cerana ring.-32. B. elf C. danga.-8.t. B. n C. mari npmlii6W.-M. C. ÎD6Wpkl!D.- .il. llll&tih.- B. amati.la.

-2'1SirAji Jayanagara asanak istri kakalib, saos ibu, sami tan sinung akramaba ri len, ayun alapën piyambêk. Samangka ksatriya tan bana maring Mnjhapahit, sing katon ingilangakën, manawa har~p ing arinira. Sira paraksatriya
angêkëbabëtëtan. Somabira Taîica aparungon ingalan denira bhata,ra, sira Taîica
ingadokën denira Gajab mada. Katuju blmtara Jnyauagara bubuMn tan ó
kawasa mijil. Sira Taiica kinon anajia, marëk maring pagulingan. Tinaji
denira Taiica pisan pingro tan tëqas, den-aturi bhatara a8alaha k~mitan, asalah
këmitan sa1,1gingin\,<PUling,
tinaji dcnira Taîica t~(jas, linud sinmluk denira Taiica,
mokta sira ring pagulingan. Sira Taiica ginifüs pinaten denim Gajah mada,
mati sira Taiica. Lët sangang taltun pakuti lawnn pataiica, i çaka bhasmi- ·10
bbuta-nangani-ratu, 1250. Sira ta d binarmeng Kapopongan, bbii,eka ring Çrnggapura, prati~ta ring Antawulan.
Samangka sira parak1;1atriya angambab Majhapahit. Samangka raden
Cakradbara kalaping swayambara pinakalakinira bhreng Kahuripan. Raden Kuda
mt'rta angambil bhreng Daba. Raden Kuda mër~ ailjënëng ring Wëngkër, ló
bhreng P,·amiçwara ring Pamotan, bhi~cka çri Wü:1.yarajasa. Hana ta patutan
raden Cakradhara aiijënjng ring Tumapël, bbi1;1ekaçrî Kërtawardhana.
Bbr-eng Kalmripan istri prabhu i çaka çfinya-wii,aya-pak1,1a-bhftmi,1250.
Bhreng Kahuripan aputra titiga, müil bhatara prabbu, kasirkasirira çri
Hayam wuruk, raden 'fetep, jujulukira yen auapuk sira 4alang Tritaraju, lamun 20
amadoni sira Pagër antiwun, lamun awaynng banol sira Gagak katawang. yan
ring kaçewan sira mpu Janeçwara, bhii,ekanira çri Rajasanagara, kaprablmuira
bhra sang Hyaog wëkasin~ sukha; arinira stri kalap denira rnden Larang,
pangadëganira bhreng Matabun, tan apupurra; sira sang pamungsu bhreng Pajang ingalap denira raden Sumana, pangadéganira bhrcng Paguhao, amisan ka- 25
lawan bbreng Kahuripan, stri bhra Gui:iqal sang dhinarma ring Sajabung, dbarma
bh1~ka ring BajrajinaparimitRpura.
'fumuli pasa4eng. Sira Ta4ah patih amangkubhumi agëring sakarëngan
tan kawaça marék, anb'1lswaken marek riug talampakanira bhatara asnba mangkubliumi, tan tinauggapan denira bhre Koripan, man tuk sang arya Ta4a!t, angun- 30
dang ring sira Gajah mada, ararasan ing made. Sira Gajah matla kiben
amatiha ring Majhapahit, tan mangkubbumi:
,,Isun aogrojongi sadudunira'',
Këcapira Gajah mada: "Alëmëh siranakira, yen apatiba mangke. Lamun
sawvun sakmg Sa4cog agëlëm apatiha, lamun kahapuraha tiwas, bisaning ranakira". "Lab kaki sakewubira suo-rojoog, sa1ludunira", Samangka agung 35
hatinira Gajah mada, angrungu sanggupira sang arya TacJab. Mangkin mangkat
1. C. rin(t.- 2. B. tan amarinit.-3. C. palc~atriya-i. B angl!këbakëbah~t~tan -5. B. ingadokiilcl!n,-B.
bayahl!n.-10. 1atahna.- H. Çrnggarapura.-10. C. prutipta.-11. C. amb11b.-H. H. suyamb1u'A.-C. bhre.17. 8. Kërtawaddlauna.-18. C. bre.-19. U. bhre -21. V. amalon:111i. 24.. B. en C. ?tbtahnn, sira s.10,: p••
mung-u tau apup11tra.- C. bhre. - 23. C. bhre.- C. bhre.-2/i. C. stri bhra G11w}11l.
..•. san,:lunira ni
(muhllllJ, 6/ath. 28, reg,l 8, ont6reekl.-28. B. sarë11,;au.-J0. B. au~Q.~ riu~.-JI. B. ya clalun.ra.

aarlng Sa4eng. Sang mantri araraman pinadaya, makadi sang apatih amang-kubhumi pinadaya, yen sim Këmbar angruhuni angëpang ring SacJ.eng. Sêrngën sang amangkubhumi, apotusan ing sang mantri jaba; kang mangkat woog
limang bêkëlan, anglilima sowang. Kapanggih sira Këmbar ring alas, angadög
5 ing kayu rubuh, anga1;ujulaQcJ.nl,
kayanunggang UQcjakantur anglimbekën camöti cJ.atëngkang kinon amalinggiha sira Këmbar. Wantën wëkasira sang mantri
samadaya, makadi kaki gusti apatih amangkubhnmi, aken amalinggiha ring
sira punarëke sangkanira rumubun angëpang ing woog SacJ.eng. Deii-caml'ii
rabine kang kinon amalinggiha Input alingun kayu, tur 1.draKëmbar angucap:
10 "Norana den-bicJ.ëp dening si Kêmbar iki, yen ing paprangan norabicJ.ëping
pangeranmu iku". Lungha kang kinon amalinggiha, awl'rta saujarira Këmbar.
Mënëng sira Gajah mada, tëka winahonan kinëpang woog Saqeng. Tuban
Wuntju dewaputra saking Pamëlëkaban, lamun aiijëplakakën pëpëcut, karungu
ring antarik~. Kaget woog Majhapabit. Kaïicit tëka sang sinubun angalaha15 kén Sacjeng. Hëlët tigang tahun pataîica lawan pasacJ.engi çaka kaya-bhutanon-daging, 1253. Tumuli guntur pabaïiu-ph;icJ.ahi çaka 1256. Tl'ka saking
Sat).eng sim Kémbar ambêkêl ing mantry araiaman, sira Gajah mada angabehi,
sira Jaran bbaya, sira J~lu, sira dëmang Bucang, sira Gagak minge, sira Jënar,
sirarya Rahu, sama antuk lioggih, si Lëmbu pëteng tumënggung
20
Sira Gajah madap"tih amangkubhtlmi tan ayun amnktia palapa, si_raGajab
mada: ,,Lamun huwus kalah nu~ntara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Taiijung para, ring Ham, ring Pabang, I;>ompo,ring Bali, Sul}t).a,
Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa". Sira sang mantri samalungguh ring panangkilan pëpëk. Sira Kêmbar apamëleh, ring sira Gajab mada. anuli
25 ingumanuman, sira Baiiak kang amuluhi milu apamëlcb, sira Jabung terewes, sira
U.mbu pëtëng gumuyu. Tumurun sira Gajah mada matur ing talampakan bba~ra
ring Koripan, runtik sira katacJ.abankabuluban denira arya Taqab. Akweh do,anira Këmbar, sira Warak ingilangaki!n, 1an ucapën sira Këmhar, sami mati.
Tumuli pasu"99a-bnbat. Bbre prabbu ayun ing putri ring SuQcJ.a. Patib
30 Macjuingutus angu9cJ.angengwoog Sul'}~a,ahicJ(lpwong Sul'}~ayan awawarangana.
Tëka ratu Sm;icJ.aroaring Majbapahit, sang ratu Mabaraja, tanpangaturakën putri.
Wong SuJ,lcJ.akudu awiramena, tingkah ing jurung~n. Sira patibing :Majbapahit tanpayun yen wiwahan~n, reb sira rajaputri makatnratnra. Woog So'Qcj.a
tanpasung. Sira Gajab mada matur p<:'labing woog Sul'}qa. Dhra prameçwa35 reng Wëngk,r sirasanggup "Sampun walang ati, kakûji, ingsun-lawanane apagut".
Sira Gajab mada matur polabing woog SnQcJa. Tumuli apangarab woog Majbapahit a:cgëpang woog SuJ,lcJ.a. Wong Sul'}cj.abarëp angaturakëna rajaputri, tan
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-291inongan dening menak, aa&D@'gtlpmatieng Bobat tan bari!p anungkul, manggëtoba gëtib. Sanggnping menak agawe pangros, adining Snl).4anggi!rgnt, Larang agoog, tohan Sohan, tuban Gëmpong, paîiji l\lt:long, orang sangkarlng
Tobong barang, Rangga cahot, tuhan Usus, tuhan Soban, orang pangulu,
urang saya, Rangga kaweni, urang siring, Satrajali, Jagat saya, sakwebing ó
wado SuJ.14aparëng asurak. Pina.,"'llt ing uni clening reyong, ghûrJ},itaning surak kadi gnntur. Sang prabhu Maharaja wns angëmasi karubun, mati
lan tnhan Usus. Bhra paramcçwara sira maring Bubat, tan sapek1,1ayan
woog SnJ.l«J.aakeh kari, tor adinya menak anëmpuh. Mangidul wong Sul)(J.a,
rosak woog l\lajapahit. Kang anangkis sanjata amapulibakën sirarya ~J.l- 10
tong, patib Gowi, patih Marga lëwih, patiil 1'ëtllg, Jaran bhaya. Sakeb eang
mantry araraman aprang sa~ing kuda, katitihan wong Snl)qa, anempuh mangidnl mangulon anujn nggonira Gnjah madn, sing tëkarëping 1ia<Jatiwoog
SnJ.lQ&mati, kadi sagara gëtib gnnung wangke, uhrnsta woog Sul){ja, tan
hana kari, i çaka sanga-turangga-paksawani, 1279. Tunggalan pagompo pa- 15
s01;HJa. Samangka sira Gajah mada mukti palapa. · Saw(!las tahun amangkubbO.mi.
Patining putri Su!].<Jabhatara prabhu angalap putri bbra Prameçwara,
sira Paduka çori, apatutan stri bhre Lasëm sang ayu; putra lan rabibaji mijil
bhre Wirabhumi, ingaku putra denim bhrc Daha.
Bhre Pajang apuputra titiga, mijil bbra Hyang wiçef.Ul,kak1;1atriyanira 20
raden Gagak sali, karatunira aji Wikrama, sira sang angamhil bbre Lasëm sira
sang abayo, apntra mijil bbra Hyang wëka~ing suka; putra manih stri bhre Lasëm
sang alëmu kalap denira bbre Wirabbumi; putra manib stri bhre Kahnripan.
Hana putranira bhre Tumapël, duk k~'ltriya rndcn Sotor. liino ring Koripan,
angalih binweng Daba, annli hino ring l\lajbapahit, npntra sira mijil raden Sumi- 2ó
rat, angalap bbre Kabnripan, pangaMgan bbre Pa1,11ansalas.
Tumuli paçraddhanagung i çaka pat-ula-ro-tunggal, 1284.
Sang apatib Gajab mada atêlasan i çaka gagana-muka-matcndu, 1290.
Tt\lung tahun LOranangganteny apatih. Sira Gajab ënggon apatib i çaka gnnasanga-pakl;l&ning-wong, 1293.
30
Bhre Daha mokta, dhinarmeng Adilangn, dharmabhill!eka ring adri Pnrwawiçel;l&. Bbre Kahuripan mokta dhinarmeng Panggih dharmabhi1;1ckaring
giri Pantarapurwa
Tumuli bana gnnung aiiar i çaka nagn-leng-karl_laning-wong, 1298.
Tumuli guntnr pamagasiha i çaka rë~i-çunya-gnl).a-tnnggal, 1307.
35
S. C, tuhan Gfll!mpo.-4. C. Toj,ngranp:.-6. C. inJrTinininp: l't'yong.-9. C. adinyang.- C. an~mB. SnocJa ruaalt wong Mujopnh,t, ont6red:t.-l0.
B. apapnlih•kën.- B. Sr1J,en11:.-12. C. 1aka
kuda.-13. C. pacati.-ló.
B. tnnp:11alony11P,,mpo.-UI. C. palnpan,-19. 8. deuimrra.-20. 8, bhra Yeng
wiçea.-21.
8 1araaaogayn.-2.i. C. wl!knasnka.- B. 1i111 aan p: alëpn.-24. 8. Sotom.-26. 8. Samiratpa. B. manpd!pL-27 C. nin.-29. B. angg.inty.ui patih.-llO. C, paltptnnggal,-34.• B. lturv.Da.--31.B.
2am~aeihe pn&v.

pn.-

-80Bhre Tumapël mokta sang mokta ring Çunyalaya i çaka matangga-çu-

nya-kayeku, 1308, dhinarmeng Japan, dharmabbi~eka ring Sarwajïi.apura.
Bhra Hyang wiçesapupntra mijil bhre Tumapël; putrestri mijil bhre
prabhu stri, bhi~ka dewi Suhita; manih putra pamungsu jalu bhre Tumapël
ó çri Kërtawijaya. Bhre PaJJ.4an salas aputra mijil bhre Koripan, bbra Hyang pa·
rameçwara, siraji Ratnapangkaja bhisekanira, angalilp bhra prablm istri, tan apuputra sira; manih putranira mijil stri bhre Lasëm, kalap denira bhre Tumapël;
putra manih mijil bbre Daba, kambil denira bhre Tumap~l, sama pamangsu.
Bhre Wirabbumi aputra jalu mijil bhrc Pakë•wbangan, mokta nduking abu10 buron; putra manih stri bh1·e Mataram, kalap denira bhra Hyang wiçe~a; putra
manih bhre Lasëw, kalap denira bhre Tumapël; putra manih s•ri bhre Matahon. Bhre Tumapël aputra jalu aiijënëng ring Wëngkër angambil bhre ing Matahun; apotra manih bbre Paguhan; putra lao rabi anom bhre Jagaraga, kalap denira bhra Parameçwara tao apuputra; manih bhre Taiijung pura, kalap
ló deoira bhre Paguhan tao apuputra; maoih bhre Pajaog, kalap denira bhre Paguhan kalapcj.o tan apuputra; bhre Këling angalap ring bhreog Këmbang jënar.
Bhre Wëngkër apuputra bhre Kabalan. Bhre Pag·uhan apuputra lawan rabi
k~triya mijil bhrc Singapura, kambil dcnira bhre Pal}cj.ao salas.
Bhra Prameçwara Pamotan mokta i çaka gagaJJ,a-rO.pauabut-wulan,1310,
20 sira sang dhinarmeng Maiiar, dharmabhi~eka ring Wit;l}ubhawanapura. Bhra
Matahun mokta dhinarma ring Tigawangi, dharmabhi~:}ka ring Kusumapura.
Sira Paduka Sori wokta. Bhreog Pajang mokta dbioarmeng Embul, dharmabhi~eka ring Girintlrapura. Bhrc Paguhan mokta dhinarmcng Lo ~iical, dharmabhi~ka ring Parwatigapura. Bbra Hyang wëkasing suka mokta, i çaka medini25 rfipa-rameku, 1311.
Bhra Hyang wiçesa prabhu.
Tumuli gontur Prang bakat i çaka mukaning-wong-kaya-naga, 1317.
TumuU sira Gajah ènggon mati i çaka çO.nya-pakf}a-kaya-janma, 1320.
Pitu likur tabun apfitib. Bbra Hyang wëkasing suka aken apatiha ing sira
30 Gajah maoguri.
Bhra Hyang wëkasing suka mokta, sang mokta ring Indrabhawaoa,
i çaka janma-netragni-sitangsu, 1321, sang dhinarmeng Tajung, bhis.;ekaoing
dbarma ring Paramasukapura.
Bhra Hyang wiçes.;asira bhagawan i çaka nctra-pak~agoi-sitangsu, 1322.
3ó
Bhata,restri prabhu.
Bhre Lasëm mokta ring Kawidyadharen, dbinarmeng Pabangan, dharmabhi~ka ring Lak~mipura. Bhre Kahuripan mokta. Bhrc Las~m sira sang alëmu
l. B. Çuu7ala7aug.- B. patan~çutoyeku.-4.
C. Sutita.- 9. B. Sakëmban,ran.- B. dukinit.- C.
pabuburon.-12. C. an,rambili.-14. C katap deuira bhre Pajang kalap denira bhre Paguhan.- C. Parameçwan,ng
m1,tan-ll3. C. Loncal-2,.
B. Panra\ieapura,-t6.
B ratu.- C. 13 9.-27. B. tumi.-29. Bhra h7au111
Wlkuing ,ub uea apatiba ring lira Gajah manguri, o•t/Jreeit i• 8.-Si. juuna nt/Jreeit ill B.-37. C. mokta

11111motia.

-81mokta. Bhre PaJ_19an salas mokta, dhinarmeng Jinggan, dharmabhiteka ring
çri ·Wi1,n;mpura.
Bhra Hyang wiçei,a apupurikan lawao bbra Wirabhnmi. Dadi denira
4,ampul, abêlah mati sir&4ampul i çaka 1323.
Hêlët tigang tahun tumuli dadi manih kang parëgrëg. Sama apangarah, ó
bhre Tnmapël, bhra Hyang Parameçwara, sami ingaturan. 17Sapa kang sun-ilonana".
Dadi kang yuddha, kalah kagaton kulon, kapësan bhra Hyang wiç•·
Runtik
sira ayun lungaha. Ingaturan bhre Tnmapël, bhra Parameçwara: ,,Sampun age
lungha, isuo-lawanane". Suka bbra Hyang wiçei,a, apangarah ingadêgan denira
bhre Tumapêl, denira bhre Parameçwara. Kalab kaqaton wetan. Bhre Daba 10
ingi:mban denira bbra Hyang wiçei,a, bhinakta mangilen. Bbra Wirabhumi
lungàa ring wëngi, tumulumpak ing parahu, tinut denira raden Gajah bhieeka
ratu angabhaya, bhra ~arapati. Katututan ing parahu, minoktan tur pinök
bhinakta qati!ng ing :&lajapahit, dhinarma ta eira ring Lung, dharmabhii,eka
ring Goriçapura, i çaka duk parëgrëg agung naga-laraoahnt-wulao, 1328.
1ó
Patang tahun atëlasan sira Gajah manguri, i çaka p:,ki,a-gu9a-kaya-wong,
1332. Ro wëlas tahun eira Gaja lëmb~na patih.
Tumuli guntur pajulung-pujut, i çaka kaya-weda-gunaniog-woog, 1343.
Atëlasan sira Gajah lëmbana i çaka pawanagni-kaya-bbumi, 1335. Ti•
gang tahun apatih tuhan Kanaka.
20
Bhre Daba mokta. Bbre Matabun mokta. Bhre Mataram mokta. Tumuli
palantaran agung i çaka liman-kayangambab-lëmah, 1338.
Tumuli pabilan agung i çaka naga-yuganabut-wong, 1348.
Bbre Tumapël mokta i çaka sanga-yuga-kaya-wong, 1349, dbioarmeog
Lo kër~p, dharmabhii,eka ring Amarasabha. Bhre Wëngkër mokta dbinarmeog 2ö
Sumëngka. Bbra Hyang wiçeea mokta dbinarmeng Lalangon, bhii,ekaning dbarma
ring Paramawiçei,apura.
Bbra prabhu etri mokta i çaka rQpanilagni-sitangçn, 1351.
Sira tuhan Kanaka atëlasan i çaka paksawihat-gu9aning-wong, 1363.
Pitu wëlae tahun apatib.
30
Bhre Laeëm mokta ring Jioggan. Bbre Pa99an salas mokta. Raden Jagulu.
Raden Gajah ingilangakën pinadoi,a amëki bbre Wirabumi i çaka
bhutamanah-antëlu-tunggal, 1355.
Bhre Daha dnk aiijënëng ratu i çaka maoawa-paiicagni-wulan, 1359.
Bhre Parameçwara mokta, sang mokta ring Wii,9ubhawana i çaka naga- 35
ganagni-eitangçu, 13ö8, dbinarmeng Singbajaya. Bhre Këling mokta, dhinarmeng
Apaapa. Bhre prabhu stri mokta i çaka nawa-raeagoi-çitangçu, 1369, tunggal
dbinarmeng Singbajaya.
1. B. mokta.-6. B. tamuli parë,mg.-7. C. ingaran·- B. aaddha.-8· B. clui(n,:) bhn.--81. B.
aa,:angabhaya.-16. B. pairnu.a.-17. C. apatih.-18. B. i ,;.,ka133.-19. B. i çab 1836.-22. B. palantan.98. C. ■tri oatfJr,e!t.-29. B. baqi.- B. 1361.-32. C. pinabclota·- C. amblki.-34.. B. jblngriDgDüa,
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Tumuli bbre Tnmapël angganteni prabbn.
Bhre Paguban angilangakën, wong Tilunggalating, katur ing Majapahit.
Tumuli palii;icJui çaka pakl}a-gai;ianalmt-wulan, 1362.
Bbre Paguban sira sang mokta ring Canggu dhinarmeng Sabyantara.
Bhra Hyang mokta dhinarme l'uri. Bhre Jagaraga mokta. Bhre Kabalan mokta
dhinarmeng Sumêngka tunggal dhina.rma. Bhre Pajang mokta tunggal dhinarmeng Sabyantara.
Tumuli guntur pakuningan i çaka wëlut-wiku-ana\iut-wulan, 137. Bbre
prabhu mokta i çaka babni-parwata-kayeku, 1373, bbi~ekaning dharmma ring
Kërtawijayapura.
Bhre Pamotan aîljënëng ing Këling, Kaburipan, abhi~ekanira çrî Rajasawarddbana. Mokta sang Sinagara, dbinarma ling Sëpang i çaka wifil8,ya-kudanahut-wong, 1375.
Tëlung tabun tan hana prabhn.
Tnmuli bhre Wëngkër prabhu, bhii,ekanira bhra Hyang purwawiç~a,
çaka brahma:i;ia-saptagnyanahut-wulan, 1378.
Tnmuli guotur palandêp i çaka pat-ula-tëlung-wit, 1384-.
Bhre Daha mokta i çaka gal}a-bräbmal}agni-tunggal, 1386. Bhra Hyang
purwawiçe"a mokta, dbinarma ring Puri, i çaka brabmal}a-nagagni-çitangçu,
1388. Tumuli bhre Jagaraga mokta.
Bhre Pa1}1an salas aiijênilng ing Tumapël, anuli prabhu i çaka brabmana-naga-kaya-tunggal, 1388, prabhu rong talmn. Tumuli sah saking kacJaton.
Putranira sang Sinagara, bhre Koripan, bhre )fataram, bbre Pamotan, pamungsu
bhre Kërtabbûmi, kapëmnh paman, bhre prabbu sang mokta ring ka<}atoni çaka
çunya-nora-yuganing-wong, 1400.
Tumuli guotur pawatu-gunung i çaka kayambara-sagareku, 1403.

Iti Pararaton.
Tëlas sinnrat ing Icrnsada ring Çcla pfnl'k, i çaka wifllft,y&-gu'l}n-bayuning-wong, 15:15. Ngkana ko\\ usanira si1,ërat dina Pa., Sa., Warigadyan, masa
30 kfl:'J.l&pafil&.
dwitiyaning karwa. Sampun tan kapaharjaba de sang çuddhamnea.
Tnnalëwibing sastra. durbbik~a tan opi!n kwehaning oaça, mapan olihing arddba
pun;rgung mahw asisiuahu. 0,,1 dirgghayur astu, tatlulstn, astu, 01p çubham
astu kintu sang anumt.

S. C. Tic)nnK k•lati.-11. C. dhinarm" rinp: Pori.-8.
C. palrnnin,ronknning,10,i,, '8. 011.tl,wlt
kunioR11U,
.•• Sêpanir.-18. C. i çaka p:&\Ul•brabm,o~-byeoln, 138'J.-111. R. P6.nrair1.--iU. lf. bbre P111n-,ta11
.Uruil.-2-1.
C. P.imot,o, •.• bhre Këro, péroab p.1m1n.-:36. 8 P""""t11gnon11g.--.Z1.
C, tÜ kolo,I»•
lllidl Aür çabklla11io&1ionrat lara-pu,a-mi,a:,ekn,tl. i. lli:Zl, i:oTUltr
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DE OVERLEVERING
KEN A.NGROK.
HOOFDS'rUK 1.
Ke,, Angrok (o/ .4rok), al.s lro11i119
(h R11jasa,hhafára sa119Amûr1mbh1imi
en hhá!nrti G11r11.Ça/.-a1144-1169.

Alsvolgt luidt de o,·erlevering omtrent Ken Angrok.
(Voorspel.) Het begon met dat er, toen hij in het leven werd geroepen 1 ),
een weduwe te Jiput , ) was, die een kind had, dat niet behoorlijk leefde, de
banden verbrak 3 ), en den Onzienlijke diende om er mede te bedriegen •). Hij
verliet Jiput en ,·luchtte uaar het gebied van Bulalak.
Het ho?fd 5 ) dàár was Mpu Tapawaogkëng. Deze wilde aan zijn kluis
een staatsiepoort l9op11m) maken en hem was daarvoor door den deurgod •) om
een rooden bok gevraagJ 7 ) 'l'apawangkëng zeide: ,,Het geeft niet of men al
zegt dat het niet mag 8 ); zeker 1.al het mijn verderf ( ter helle) bewerken,), zoo
er een mensch (bij) gedoo1l worJt, maar er is op een andere wijze niet te rnldoen
aan het ver.roek om een rooden bok als offer 1 0 )''.
De losbandige nam (namelijk)
1
2)
:l

gebruikt

In 't Jav. 11111/,11iim
d11l· tli11ade!.-i-,1111,111UJ!a,
In 't J11v. ra1tg</,,111111iMg
.fip,,f.
In 't Jav. 11111;;gati
,,111•.rir,1:,lezc uitJ.rukking
in den ziu ,·11n vrouwe,,·hen,ler.

worJ.t iu ,Ic rechtstaal. ne,·eni verschillende anderen,

4) In 't Jav, }Ji11t1l.:11pa111a':i,.-a11a11i11f1
l,!/11ng 111!.-111111;
dit zou ook kunnen beteckehen: diende om er Jen
Onzienlijke mede te hedriegeu. De bc,loeliui,; i• unduidelijk, niet winder dar. het1_1;ee11
str-o1ks,·oli,;t•
5)

In 't Jav. a6at11r.

6)

In 't Jav. llyallfli11g laica,,g; of den God van Lawang?

In 't Jav. WM(/,iu6a11g 1t1pa/alû. .\ en B. geven çapaallki.
In 't Jav. 1Wrt1uliM1t1 apë11i,,ga11.
9) 1aga'Kltttl.

7)
8)

10) Dat in hetgeen tot hiertoe vertaald werd, de juiste zin getroffen is, ia alle, behalve zeker.
mededceliugeo rceJ•
Men lette er op. tht ook lager i,i den t.eklll herhaaldelijk zaken, waarop lvooruf~nde
:oluegeo, en waardoor J.c:&eu..Ucen dui,lelij k wur.lcu, eont Later wurlen vrrmeld.

Verb. Bat. Gen. Jeol XLIX.
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op zich het deuroffer van Mpu Tapawangkëog te zijn ; hij deed wat bij
beloofde, om op die wijze terug te keeren 1 ) naar Wifl19u'swereld 1 ), om zich weer
in den midden(d. i. menschen-)-wereld te kunnen incarneeren in iemand van
staat; aldu~ namelijk verzocht bij. Dat is het oogenblik geweest, dat Mpu Tapawaogkëng hem toestond, dat hij zich incarneeren zon in overeenstemming met
hetgeen hij bij zijn sterven vroeg. Hij doorleefde de zeven kreitsen. Na zijn dood
nam hem Mpu Tapawangkëng als offer, en toen dat gebeurd was, vloog hij weg
(verdween hij) naar Wis!].u's wereld, zooals de afspraak was, die bij gemaakt had,
toen bij · zich als offer gaf, en verzocht in staat gesteld te worden zich beoosten
den Kawi te incarneeren.
(Begin ivin het eigentlijke t>erhaal.) Ba?,ra Bhrahma zag uit 1 ) naar iemand,
bij wie bij een kind verwekken kon. Daarmede viel samen, dat er een jong
bruidspaar was, dat juist de liefde pleegde. De man heette Gajahpara, en de
vrouw Ken ti;uJok. Zij bewerkten als landbouwers hun grond. Ken t9c}.ok
bracht baren man Gajahpara zijn eten op de saHJah.
[2) De satvah, waarheen zij het eten bracht, heette Ayuga, en de streek
waar Ken· t9cJ.ok woonde, Pangkur. Toen daalde Bhafära Brahma neder en bij
besliep Ken t9cJ.ok, op de Tëgal lalat!ng. Hij legde haar een verplichting op:
"Laat u niet weer door uwen man beslapen; als gij u door uwen man zult laten
beslapen, zal dat zijn dood zijn, en straks mijn zoon niet louter 'J wezen. Die
zoon van mij moet Ken Angrok beeteo, bij zal later den toestand van het land
Jawa geheel wijzigen 5 )''. Bhatara Brahma verdween. Ken Ë9cJ.okvervolgde daarop
1) Lees margal,ar,ira mulila.
2) In 't Jav. marir,g 1YÏft!.u/Jla11101111a.
Hieruit, men leze ook wat er dadelijk !'P voll(t moet men
opmaken, dat de ,,,,,,_,,atiap,u, die dus eigenlijk dáár thuis behoorde, en zich van daar uit wil g-.1auiuearneeren, niemand andel'II dan Wi,~n zelf was. In wien hij zich zal ![&ID mcarneereo, ,vorlt DO!( niet gezegJ,
doch, terwijl het zich reeda hier laat vermoelen, dat dit wezen sal in den hoofdpel'llonvan 't v_olgendeverhaal,
blijkt het op bladz. 8, reg. 31 volgg., dat inderdaad Ken Angrok de uitverkorene was. Deze, door Bha~ra
Brahmaverwekt, en door Bhn~ra Guru, in een plechtige 11amenkomstder goden, z ij n soon genoemd, ia dus
daarenboven ook nog een incarnatie van Wi,~u. Het is zaak, daarop hier reeds even de aandacht geveatigd
te hebben. Dit hoogat onduidelijke voorspel, om 't zoo te noemen, moet toch zonder twijfel dienen,
niet minder dan hetgeen later zoo veel duidelijker omtrent Angrok's afkomst wordt verteld, om diens grootheid en zijn eigentlijke wezen in het licht te atellen. Ken Angrok, volgen& de hier gevonden overlevering,
de stamvader van de latere vorsten van Majapahit, was geen gewoon mensch. Bij het lezen van het eel'llte
gedeelte van het b:iek boude men dit st~eds in het oog. D.1t moest worden aangetoond, en het is begrijpelijk,
dat men daartoe de middelen bezigde, die dat, van inlandsch standpunt, duidelijk konden en moesten maken;
intUBaCbenbehoeft daarbij geen opzet of beraamd bedrog in 't spel te zijn geweest.
3> In '1 Jav. 11,igili11gili•gi.
4.) Kacaca111pwra11,
vermengd, niet zuiver en alleen mij n zoon; iutuSBCbenbeteekent cc•p,,r ookgeestelijk onrein, be■met.
5) Ka,ig a111.Ur /Jbmi Ja1011zou in een geachrift van lateren tijd beteekenen: .heer van Jawa, daar
koning". In aanmerking nemeoie wat Ken Angrok verricht, een geheel anderen toestand op Jawa in het
leven roepen, en het gebruik van het woord op hl. 13 reg. 15 Uuup,u-11111-wetaaing
Kcltfi kapwtlr (aoo leze
naar zijn eigenlijke beteekenia
men ,laar), en bi. 14 reg. 3!i karUr /Jla•mi JattJa ,1,.,.;,.a, beeft men hier a111ul1r
up te vatten.
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haren weg naar de .mwah en kwam bij Gajabpara. Zij zeide: ,,Gajahpara, verneem
dat ik op de Tégaliog lalatëog door een (of den) ooziebtbaren god beslapen
ben. Hij gaf mij de opdracht: slaap niet meer met uwen man, hU zal sterven,
als bij het mocht doorzetten met u te slapen, en mijn zoon zal niet meer louter
zijn". Daarop keerde Gajahpara huiswaarts. Daar noodigde hij Ken Él}qok uit
met hem te slapen, haar nog eens willende beslapen. Ken El}«J.okwilde van hem
niet meer weten (en zeide): ,,Gajabpara, ons huwelijk is ontbonden; ik ben bevreesd voor hetgeen de god zeide, mij niet toe te staan mij weer met u te vereenigen''. Gajahpara zeide: ,,Wijfje •), wat zou het, wat zal ik er aan doen; ik
Yind het goed van o te scheiden en wat onze have aangaat, wat van u kwam 1 )
keere tot o weer, wijfje; wat mij toebehoort, kome weer aan mij''.
Daarna, na deze afspraak, ging Ken Él}gok weer terug naar Paogkor,
aan de overzijde van de rivier, in het noorden; Gajahpara bleef te Campara, op
den zuidelijken oever. Na nog geen vijf dagen stierf Gajahpara.
De menscheo riepen: ,,Hoe wonderbaarlijk gevaarlijk , ) is dat nog ongeboren
kind (al); oog maar kort zijn zijne ouders gescheiden, en no sterft zijn vader reeds".
Toen het kind later voldragen was, baarde Ken Ë1,1«J.ok
een jongen. Zij
wierp hem op de pabaja11gan').
No wilde het geval dat er een dief, Lembong was z\jn naam, die bij
kwam, (er) iets zag lichten 5 ). Hij ging er op af, co bespeurtoeval op die /Hlbaia11ga11
de •) een weenend kind. En naderbij gekomen, bleek het, dat dat schreiende
kind dat licht van zich gaf. Hij nam het op, en droeg het in zijne armen naar
buis, waar hij het als kind aannam. Ken Ël}(Jok boorde het, dat Lembong een
kind had aangenomen, - een der mannen van Lembong vertelde het, - en wel een
kind, dat hij op de pahaja11gangevonden had, en dat bij 's nachts licht had zien
geven. Toen ging zij tot hem, (en no) bleek het, dat het haar kind was. Zij zeide:
"Lemboog, misschien kent gij het kind niet, dat gij gevonden hebt; het is een
kind van mij; wilt gij weten 7 ) wat er de oorsprong van is, Bhatara Brahma beeft
het bij mij verwekt; pas er goed op, (want) als had het twee moeders [3) en één
vader, zoo is dit kind''. Lembong en zijne vrouw 8 ) hielden steeds meer van hem
hij werd laog,.am~rhaod ') grooter, en Lembong nam hem mede uit stelen. Tot
bij zoo oud was, dat hij buffels kon weiden, woonde 10 ) Ken Angrok te Pangkor
Jn het Jnv. stnat er ni11i, evenals zij Gajahpara met J:aJ:inanspreekt.
In 't Jav. ",,arb!i; de vertaling is op de gis.
3) In 't Jav. pa11u; J:a-J:ara, nieuw.Jav. mangJ:ara.
4) Yan 6aja1tf1; volgens Dr. van der Tunk is pal,ajanga11, kerkhof voor kinderen, die nog niet Yan
lJ

2)

tanden hebben gewineld.
6) Zie nog beneden.
6) In 't Jav. a•i"Hl'• vgl. bl. 5, reg. !12, en zie nog bl. 22, reg. 15.
7> 'ff'ikana, conj. van ond.JaY. iciAikan.
8) In 't JaY. 11U0111all rhlp(!J.
9) In 't Jav. •akala1t101tla1tJOt1,
langzamerhand, v. d. T.

10)

Lcea aytr iy.
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Alles wat Ken Ë1.1<J.ok
en alles wat Lembong bezat maakte hij op 1 ), en ten slotte
raakte bij, rnor den ama~1{lalavan Lëbak een span buffels weidende, na eenigen
tijd (ook) kwijt de buffels, die b\j ( mor hem) weiden moest.
De ama~1{lnlaschatte ze op 8000 (k1·1wng). Nu kreeg Angrok van zijn
vader en moeder beiden hevige verwijtingen: ,,Jongen, -- zeiden zij. - nu moeten
wij pandeling ') worden; ook al vlurht gij niet weg. wij moeten torh pancleling
bij den ama~uf.alavan Lebak wonfon". Dat verdroeg hij niet; bij lirp (dus) m•g,
en verliet zijn beide vaders te Campara en te Pangkur 3 ).
Daarop ging b1i been ') en vluchtte hij naar Kapu1.1cJ11ngan.
maar tot wien
hij zich ook wendde om er te blijven, men wilde rnn hem niets weten.
Nu was er een .mji-speler 5 ) van Karuman, }fango samparnn geheeten. Hij
verloor bij het spelen aan den mafa,idm,g van Karuman, en kon, toen hUgemaand
werd, niet betalen •). Bango samparan verliet nu K1mu11anom te Rabut jalu te
gaan Mdden 7 ). Uit den hemel een stem boorende, die hem beval weer naar Karuman terug te gaan, ,,Ik heb een zoon, die uw srhuld 1,al delgen: bij beet Ken
Angrok", verliet Bango samparan Habut jalu, liep den ganschen nacht door, en
vond zoo den jongen, wat bij als een bestiering Gods beschouwde, (want) het wa~
werkelijk Ken Angrok. Hij nam hem mede naar Karuman en aan als zoon. Daarop
naar het speelhuis gegaan, rnnd hU er den mala11d1111g.
en speehle bij (weer) roet hem;
nu verloor de mala11dang,en won Bango samparan alles weer terug wat hij verloren
bad, duidelijk door Gods toedoen, en toen bij naar huis ging, nam hij Ken Angrok
mede.
Bango samparan was getrouwd a) met twee z111,ters;zijn oudste vrouw
was Gënuk buntu, Tirthaja de jongste. De kinderen (van de laatste) 9 ) waren
Paiiji Bawuk, daarop volgde Paiiji Kuïicang; diens jongere.~ broeders waren
Pailji Kunal, en Paiiji Kënengkung; het jongste kind wns een meisje. Cucupuranti.
1) In 't Jav. tinofol,n/rh,; in A. tirwtoralrm.
2) Dat dit hier de vertaling van an11ngg1tttmoet zijn, ligt \'Oor ,Ic hnntl.
3) Te Campara had zijn moeder'• man Gujahpara l{CWoond,maar d~zc wu ,Jood. Dut ook I.tmbontc
d1111rwoonde, bleek bovrn ni~t. •:erder zon men zcp:gen, dut diens verblijfplaats te Pan~knr ws,, wunrheen
Ken E11<,lokterugkerrtle. Ook nis men ram11in den zin van ,on,lers" opvat, blijft dezelfde modclijkh~i,I be.taan.
4)
Ayaal, ~ ewh ·'- 1-e8ah, hier gewoonlijk '""·
5) Wat anji rnor een spel i,, is mij onbekend; in B ontbrr:ekt het woord.
6) In 't Ja,·. fanpang'i!inaai; de eigentl~ke uitdrukking voor 1neuvelen is angi~n,ui pati, het met den
dooil betalen, zooals men hier nog vin,lt op bi. 21. reg. 18: ile nieuw-Javaan1chc uit,lrukking i• goed gezien wlechtReen ellips, of een restant.
7l Tn 't ,fav. onnnal:ti; onwillekeurig zon men om de overeenko,r•t in vonn der beide letten :X:,
en ~ in het Halineesch-Javunsche &chrift, hier en bi. ~ rep: 6 nbliablialdi willen lezen. De ha. zijn
intusschen eenstemmig. De vertaling is op de gis. Het woord schijnt te beteektnen bijv. ergens den nacht
(C■ an doorbrengen om er te droomen.
8) Jn 't Jav. nirny"A.
dere■

IJJ Ra/Ji nmm, wer,I dnidelijkheid•h•lve reeds in den tek,t ingevoee;d. Gfnuk bnntu, die geen ki■had, nam Ken Angrok aan.

HOOFDSTUK

J.

-

39-

VDTillllG.

Gënuk buntu {de oudste vrouw) nam Ken Angrok tot 1.oon aan. Hij bleef geruimen tijd te Karuman. maar kon het met de ,,nnjts niet ,·inden, en daarom
,·erliet bij de plaats.
Daarop vond bij te Kapui;i4nngan een jeugdigen herder, den zoon van
Tuwan Sabaja, den
nn Sagënggëng I1, T01ran Tita. en met de1.e werd bij
nienden.
Zij hielden 1.eer veel nn elkander. H\j bleef mt bij 1'uwan ~abaja, en
Ken Angrok en Tttwan Tita waren het nooit oneem1 ~ 1. Zij ,vilden leeren lezen,
(en daarom) bega\"en zij zi<·h tot ,Janggnn, te :-;agënggfng 3), om bij hem in dienst
te gaan •). en vroegen hem hun onderwijs te ge·ren. Zij kregen daarop onderricht in het lezen, [41 het gebruik der klinkeri; en medeklinkers. en hunne wij5 ) en de t\jdrekenkunde:
zigingen, in de rnnd,·"1111n!1lmla
dagen, maanden, jaren.
de verschillende soorten van weken en de ,,.,,,..,,..,. Door het onderricht van Janggan
werden zij 1.eer kundig.
Nu had Janggan een jnm/m-boom geplant, die het sieraad van zijn tuin
was geworden.
Deze droeg goed, en 1.at rondom ml met haast tjjpe vruchten. Hij had uitdrukkelijk verboden er de vruchten rnn te plukken: en niemand durfde van de
vruchten van dien jnmh11-boomte nemen. .Janggan ha,l gezegd: ~Als diejnmb11·.~
goed rijp 1.ijn, mag men ze plukken". Ken Angrok kreeg er ergen trek in, toen hij
1.e 1.ag. en was er steedi; meer ,·an rnrntld. Op een zekeren nacht, op den tijd
dat men gewoonlijk slaapt, en ook Ken Angrok sliep. kwamen er nit zijn hoofd in
grooten getale, en al maar door, vleermuizen 6J te voorschijn, die den hra.nschen
nacht van die jamh11-vruchten ,·an Janggan nten. Den ,·olgenden morgen mg men
1.e in den tuin versprei<l liggen: .Janggan's volgelingen raapten ze op. Toen Janggan de \"emielde jnmb11-vrurhten in den htin verspreid zag liggen, werd hij boos,
en zeide tot een der jongelingen (die b!i hem in hui'3 waren): ,,Hoe komt die
jamht, 1.00 vernield''. HUkreeg van dezen ten antwoord: .,Hij is vernield, heer,
doordat er vleermuizen aan geweest zUn i), die er van gegeten hebben... Jauggan nam daarop rota11-doomen, waarmede hij dien jamb11 om,·lorht, en hield den
geheelen narht de warht. Ken Angrok sliep weer. in de zttider-gannderij 8), dicht

""!!"'

1)

2'

3i

s,,,,-,,btg.

Lees ln,y11.ti"9
In 't Ja\". ft11t ,w,... rciyata,aira.
De tekst geeft ,;,.,. Jattgga1t i11g Saglnggl1tg.

rie1e naam is, zooals een ieder ziet, ffDtataan 11it

/Jl,,11.ja119ga11i"9
Sa,9n1ggi>ng,den ~leerden
4,)

0,.

verhouding

,·an een

brahmun v11n Sagt'n~og,
d. w. z. den onderwijzer daar.
leerling in het oosten tot zijn leer,neester io behalve nog die van een

zoon tot een vader, ook die van een knecht

tot zijn heer. In 't Ja\". ,t.aat er ali ••t1rajakt1ltt1 .: Yoor ali zie

ook bladz. \1 reg. 9 en 1:t
5) In 't Jav. ri,pnc1111dra, n111u·,ie beginwoorden
als handboekje

gediend

heeft tot het zoeken nn

In ·t Jav. la/11,ralt.
7) In t Jn. fa"palri"!I
8) In ï Jav. "'"•

6J

laltttral,.

,·:111

hrt tiental •trophen, dat bij de Javanen

woorden met een cijferwaarde om jaartallen

altijd

uit te drukken.
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-bij de plaats, waar het gedroogde gras lag 1), en Jaoggao soms <tf'épbood. Toen Janggan de vleermuizen in groote zwermen uit het hoofd ,·an Ken Angrok komen en
zijn jambu-vruchteo opeten zag, werd hij boos 2). Te vergeefs 3) trachtte hij ze
met schreeuwen te verjagen. Hij werd toen nog boozer, en joeg Ken Angrok
weg; ongeveer tegen middernacht was dat. Ken Angrok stond verschrikt en in
de war op, liep naar buiten, en ging daar in het al.angalang-veldliggen slapen.
Toen Jaoggan (iets later) naar hem ging (kijken), zag hij midden in de ala11galm19
iets lichten -'). Hij schrok, meeoende, dat er iets in brand was geraakt. Hij onderzocht wat hij zag lichten, en bevond toen, dat Ken Angrok dat licht van zich
gaf. Hij wekte hem, zeide hem weer in huis te gaan en vert0cht hem daar weer
te gaan slapen; en zoo sliep Ken Angrok weer binnen. Den volgenden morgen
beval Jaoggan hem de vruchten te gaan plukken. Verheugd zeide Ken Angrok:
nLaat ik maar eens wat (grooter) worden, dan zal ik Janggan wat ik hem schuldig
beo, betalen''.
Ken Angrok was (nu) gaandeweg nog grooter geworden. Met Tuwan Tita
weidde hij (k'ébo's), en maakte hij een bijdorpje. ten oosten van Sagëoggêog, op de
tegal's van Sanja, om er, met zijn makker, tuwan Tita, de voorbijgangers te

belagen.
[5) Nu had iemand, die in het bosch van de Kapm;iq.unganers palmwijn
tapte, een schoone dochter. Deze vergezelde haren vader naar het boscb. Zij
werd daar door Ken Aogrok verkracht en beslapen. Adiyuga heette dat bosch.
Erger oog misdroeg bij zich; hij belaagde 5) de voorbijgangers, en toen nu
naar Daha het bericht was doorgedrongen, dat Ken Aogrok (op die wijze ergeo)
last veroorzaakte, trachtte de almu:11van Tomapël, die Tunggul amëtuog 8) heette
(en onder Daha stond), hem onschadelijk te maken.
Hij verliet Sagëoggëng en toog naar Rabut gorontol. ,,Dat mijne vervolgers door het water tegengehouden 7) mogen worden'', vloekte 8) hij, :,dat er
water te voorschijn kome uit het niet; zoo zal er een storm 9) opkomen, en op
Jawa zal er geen last zijn" 10). Zoo sprak hij.
Hij verliet Rabut gorontol, en toog naar Wayang, naar liet veld Sukamanggala. Daar was een vogelaar, dien hij beroofde 11).

1) In ·t ,Jav. kakatc11nga11irtgalala"!I·
2J In 't J&Y. a~«I,.
3) In 't Jav. katcalal,a11 (ktttcala/ih).
4,) Zie boven.
5)

Lees a11atcala.

Il) Deze eigennaam i~ op Ju·n nog bekend, zie Babad tanab Djawi, ed. ~leinsma, bladz. ll.
7) In 't Jav. kal>l~.
8J Sol, een vervloeking over iets nitgeaproken.
9) In 't J av. ta/,1111.
10) Dit laatste is mij in 't verband onverstaanbaar.
11) l11 't Jav. """" ta papikata•

plrit,

irik« la nra a110tcala toOll!Iadf/d""•--*·
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Daarop ging bij naar Rabut Katu. Benard 1), zag hij een kat11-boom zoo
groot als een vijgenboom; daarin vluchtte hij.
Vervolgens vluchtte hij naar Junwatn, de kreits van de u:0119samp,ir"a,
daarna naar Lulumbang, waar bij zijn intrek nam bij een vreemde ( daar) 2), een
krijgsmanszoon, Gaga.k ingêt geheeten. Hij leefde daar eenigen tijd. maar beroofde (ook hier) de voorbijgangers weder.
Hij ging (vervolgens) van daar weer naar Kapm_1~l11ngan( temg ), om
er in de Pamalantënan 8) te gaan stelen. Men bemerkte hem, zette hem
na en omringde hem, en niet meer wetende waarheen te ontkomen, klom hij
in een tal-boom, op den rand der rivier, maar toen de dag aanbrak, zag men, dat
hij daar ingeklommen was, en onder aan den voet van den boom wachtten de
Kapul)cJ.ongan-ers hem af, het alarmsein 4) slaaude. Zijn vervolgers wilden den
tal-boom omhakken. Toen brak hij in weeuen uit, en riep hij zijnen vader 5) te hulp,
en nu hoorde hij een stem in het lnchtmim hem bevelen (twee) tal-bladeren at
te hakken om die rechts en link~ als vleugels te gebruiken, opdat hij daarmede
naar den oostelijken oever, de overzijde, zou kunnen Yliegen; (want) het was er
nog ver van daan, dat hij (nu reeds) sten·en zou. Hij hakte twee tal-bladeren
af, gebmikte die als vleugels, vloog naar den tegent)Vergelegen oostelijken oever,
en ontkwam (zoo) naar Ragamasa (of Nagamasa).
Men 1.ette hem nog na, doch hij wist den kreits van Oran te bereiken, werd
ook daarheen weer Yervolgd, maar ontkwam toch weer naar KapuJ}cJ.uogan.
Hij trof daar den nma{1tj(1/nbezig met planten. Deze verborg hem, na hem
tot zoon aangenomen te hebben. Die amn~•!laln had zes kinderen, die alle daar
aan het planten waren. Juist was er één (van hen) weggegaan om te visschen,
zoodat er nog maar vijf waren; in de plaats van den afwezige werd Ken
Angrok aan het planten gezet. Zyn vervolgers kwamen en (een van hen) zeide
tot den nmati4a,la: ,,Ma~uJaln,ik zet iemand na, die het erg lastig maakte ; hij
vluchtte zoo even hierheen". De anta,µ/ala antwoordde: ,,(Oordeel zelf), ik 8)
lieg het heusch niet, dat hij hier niet is. Ik heb zes kinderen; hier zijn er
juist zes aan het planten, tel ze maar; als er meer dan zes zijn, [6] dan is hier
nog iemand anders''.
De vervolgers zeiden: ,,Het is waar, dat de amatJ{lala(maar)
zes kinderen heeft, en er zijn er hier maar zes aan het planten".
Zij gingen
daarop verder. De ama1J{lalasprak toen tot Ken Angrok: ,, Mijn jongen, ga heen;
1)
2)

3)

Kapilta11111twordt hier met • benard" op de !(ia vertaald.
In 't Jav. tDOltfl amaradeça.
Hier ala eigenaam genomen; de jui,te beteekenis is mij onbekend.

4J Kadjar, op de gis vertaald.
5J Kang aytzfadltarma ri"fl nra: letterlijk die voor hem roem ,telde in het verrollen nn 1ijn plicht;
m1111r
bedoeld is hier een godheid_ en dez~ wijst hem dan ook aan wat hem te doen ataat; onwillekenriicTiaagt
men zich af of nit deze uitdrukking niet ~boren 100 zijn het 1wdart11a (in den zin van vader) in de nieuwere Jav. litteratuur.
6) ])ayaka,ura, voornaamwoord vau den Ie persoon vau een bnhmaan, v. d. T.
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mogelijk komen die u zoeken, nog terug. (en) herecleneeren z\j wat ik zeide
nader, (dan) geeft het niet, dnt gij tot mij uw toevlucht hebt genomen; vlucht
naar het bosch". Ken Angrok antwoordde: ,,Ik zal niet wachten op die mij vervolgen" I), en zoo ii, liet er toe gekomen, dat Ken Angrok zich naar het boseh
begaf, dat Patangtangan heette.
Daarop vluchtte l1U naar Ano, en van daar naar het hosch te Têrwag.
maar hij werd weder en nog lastiger.
Na gebeurde lll't, dat de m11n~1tlnlarnn Lnki, tegetuwer de welahat1 2), z~jn
gaga-veld ging beploegen. om er een hoo11c11\"cld
van te maken. Hij nam eten
mor zîjn huff'eljongen mede. Dat plaaMc hij op een der stapelt- 3), in een hnmm,-kokertje. Yoorovergebogen beploegde hU Uvel'ig het booncnveld. Het eten werd
door Ken Angrok, die er al bukkende naartoe sloop, weggenomen. Zoo deed
stond er verbaasd mu, dat het eten van den jongen dahij dagelijks. De n11111~1(lnla
gelijks 4) verdween. en zeide: ,,Hoe komt toch die rijst te verdwijnen". Zich
in de w'élahntt versclrnilende, Meld 1,ij liet eten van den herder in het oog, terw!jl
h!j den jongen (in zijne plaats) liet ploegen. Spoedig daarop kwam Ken Angrok
uit bet bosch, om de riji;t weer weg te halen. De nmntJ(lnln 11prak hem aan:
" Gij zijt liet dus, mijn jongen, die de rijst n111 mUn huff'eljongen iederen dag weg
neemt 6/'. Ken Angrok antwoordde: ~.Ja, a111m.1,ff1/,,.
ik nam het eten rnn uw
jongen iederen dag weg, omdat ik honger en niet te eten heh". De a111<l'!tlnlnzeide:
,,Wel, miju jongen, kom in mijn kluis als gij honger heht, vrllag (daar) iederen,
dag om rijst, want dagdijks zie ik nit ot er ook gasten komen". Zoo Wl'rtl Ken
Angrok door den n111m1<Jala
uitgenoocligtl te Batnr te komen, en op rijst en tot•zeide tot zijn nonw:
,,Xini hha~ri, ik drang u
!!pijzen onthaald. De fl111t1~1tlnlfl
op, om, alR Ken Angrok hier moC'ht komen, eu ik niet thuis mocht zijn~ ah, zijn
huisvrouw, lief tegen hem te wezen 6), hU ÎR mcdelijdeuswaardig''.
Ken Angrok
zoo verhaalt men, kwam daar (toen) eiken dag.
Yan daar ging hij naar Lulnmhang, nanr Baüjar koeapet.
~u geRchiedde liet eens, dnt de fllllfl~1!laln rnn Tu~·antnpadn nm 7) Kahalon terugkeerde.
Deze~ Mpu l'alot :;1·hcetr11,hezat df' dharmalmii,·n11a
8). Hij waR
ecu lcerliug ,·an den /1!/f1t1yl111y11t
nm Kabalon, den helichaamclen rlh01·maka11cn11a)fpu Palot keerde (dan) rnn Kablllon weer terug roet 5 tahil
111ddhi,.wldl,i =.wmidyn.
l) In het Juvuan•ch •taut er m1glier mani!, kang ambnrna.
".!) OP. beteckenis is mij on hckcn,1.
:J)

In 't Jnv. 11,yf1111_q11,y_l1111g.

4)

In 't .Juv. barya11 di,.,,.

:,)

In plaats van ngamet zal er wel k1111.r1
,wwf moet.en wonlcn ,i:elezen.

6)
i)
8)
mantra,

In 't Jav. !.ut.:urbtèn tumuli.

In den tekat staat mareng, naar.
1Jlu1r111,rl·u~ca11a,
iets lu11er dltar111akailcanrl8iddhi, blijkbuur ,Ic uuam .-an J.e leer, of nn een
waarmede meu goud , in,h·n (,,f n,~ken) kuu; sidd/,i brh-eJ.ent tooverkun•t, en hetzelfde geldt VDD

~,11,uJ/t1a,zie B., dat volgeoa Dr. vau der 'l'uuk wet 1oga wordt verklaard.
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mw (goud) ~). Te Lulnmbang ru11ttc hU even uit
Hij zag er tegen op alleen
naar Turyantapada
terug 1e gaan, omdat men vertelde dat er iemand was die
den weg onveilig maakte. Die persoon moest Ken Angrok heeten. l[pu Palot
wist niet, dat het een en dezelfde was 2).
['1] Hü trof er Ken Angrok aan. Deze sprak tot hem: ,,Wel. mijnheer,
waar gaat gfi naar toe ·r• :\lpn l'alot antwoordde: .,:\fîjn jongen. ik kom van
Kabaloo, om weer unar Turyantapada terug te keeren · maar ik ben bang voor
ondMweg, want iemand. die Angrok heet, moet hem onveilig maken ... Ken Angrok
glimlachte en zeide: ,,Wel, mijnheer, dan zal ik n hegel.~idcn, en ik 1.al het
11traks wel tegen hem opnemen, als wii dien Ken Angrok moC'hten ontmoeten; ga
u maar verder naar Turyantnpa(la tcrng, en maak u niet ongeru11t". De m1m rnn
Turyantapada gerneltle zich zeer verplicht, toen hii de belofte van Ken Angrok
vernam, en thuis gekomen, leerde hij hem de dlrnmui/;11ikmui1_totheloouing) Deze
kende haar spoedig, en voor :\lpu Pnlot deed hU,als men diens wondermacht (met
de zijne) zou willen rnrgelijken, (daarna) niet onder. De kluizenaar nam hem
ook tot kind aan, tengevolge waarvan de kluis van Turyantapada ook Ma~~ala
ing bapa heette.
Nu gedroeg zich Ken Angrok na Mpu Palot als vader erkend te hebben,
alsrnlgt. Omdat .Mpu Palot ( nog) niet voldoenlle had, zond deze l1em naar Kahalon om de dharmnlmncn11ahjj (!t'n /1yn11r,lmyut van Kahalon geheel en al 111ee11ter
te worden en het ruwe (gott(I). dat hij er nog bad achtergelaten s!, geheel weg
te halen. Ken Angrok ging er heen, maar de bewoners van Kabalon vertrouwden
hem niet. Dit mankte hem boos: "Er zij e111hr111y
in de 11n11111w11
(?)°' (wcns~hte
bijl, en hij trachtte het hoofil daar te vermoorden, manr dit vluchtte eu ont.kwa.m
hij den hy,wr, lm!Jlll nm Knhalon. Alle kluizenaars rnn Kabalon, de g11mhya11!1·s
tot en met de /,ap1111/n11,
werden opgeroepen; zij kwamen naar buiten met hun gamelan-hamers 4 ), zetten Ken Angrok na, en sloegen hem met die hamer11,om hem,
als dat kon, te dooden 5). )faar 11n hoorden zij een stem uit den hemel: ,,Doo(lt
tlien man niet, kluizenaars; hHis rnUn zoon, en heeft nog veel in dit ou1lermaansche
te verriC'hten". Dit hoorden·dc kluizcn:ia.rs zil'h uit den hemel toeroepen. Z\j liiP,l1len
Ken Angrok weder geheel li, hjjko111e11. Daarop zwoer Ken .-\ngrok ecu eerl 7),
zeggende:
,,Er zal beoosten tien Kawi ~et•n kluizenaar zijn, (!ie de dhrrr11urlmuc,111a
niet ,·olkomen bezitten zal'.
D1uuna ging hij van Kabalon naar Tnryantaparia,
en de kluizenaar van de Ma~4ala ing bapa verkreeg cle dharmnlmnca11anu geheel.
1) In 't Jav. lakar.
2) Nl. de penoon, dien hij te Lul11mh11n~ontm~ttèn
en die genarlijke roover.

S) Kaf1111a11iravan kn(n)tun,
4)
5)
6)
7)

= kari.

In 't Jav. palttga11gra.
.Ami,wna, in B en C amingronana .'
In 't Jav. kadi pralagi, al• vroeger, ale voorheen.
In 't Jav. upata.

zou, waarheen Ken Angrok zich had begePeu,
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Hij verliet toen de Mai:i~aleng bapa en ging naar de buurt van Tugaran.
De bt1yut van Tugaran wilde van hem niet weten. Hij maakte het den !llenschen
daar lastig, en werd daarom door de gopalti opgenomen en (weer) in de Ma1;uj.ala
ing bapa geplaatst. Nu gebeurde het, dat hij de dochter van den b11!111lvan Tugaran aantrof, toen zij op een gaga-veld boonen plantte. Hij verkrachtte dat meisje;
langen tijd was de boon in de zak 1 ), en daarom zijn de boonen van Tugaran
gladrond, gl'oot en zoet. Van Tngaran keerde hij weder naar de Ma1,14&laing
bapa temg, [8) en zcitlc: ,,Als ik (_ooit) wat word, dan zal ik aan den kluizenaar
van den Ma1,14alaing bapa een groote gift in zilver doen".
Kr werd naar Daha bericht gezonden, dat hij weder last veroorzaakte, en
zich te Tnryantapada verstoken had. Men trachtte hem weer onschadelijk te maken en lieden van Daba zochten naar hem. Hij ging van de Ma1,14alengbapa
,veg, en vluchtte naar den berg Pustaku.
Van daar ging hij naar Limbehan, waar de buyut met hem begaan was
en hem opbam, doch daarop ging hij weer naar Rabut këcJung Panitikan om er
te gaan slapen 2). (Daar) werd hem geopenbaard, dat hij naar Rabut gunung Lêjar
moest gaan op zwarten Woensdag van de 1t'ltlm Warigadyan, ,,de goden zouden
dan een vergadering honden'', zoo zeide de nit1ivan Panitikan, ,,(en) ik 1.alu helpen
en verbergen, vader; niet iemand zal u zien; ik moet (toch) op den berg Lëjar
gaan vegen, als er godenvergadering is". Zoo zeide zij.
Ken Angrok begaf zich daarop naar den berg Lëjar, en toen zwarte Woensdag van de ,u,ku Warigadyen was gekomen, ging hij naar de vergaderplaats.
Hij verstak zich in den vuilnishoop 3), waar bij tloor de t1inivan Panitikan met grns
overdekt werd. Daarop lieten zich de zeven geluiden booren: rollende donderslagen,
en korte, aardbeving, bliksem, weerlicht, wervel- en stormwinden; er viel regen in een
tijd, dat meb die niet verwachten kon ; onafgebroken waren er regenbogen in het
oosten en (te gelijk) in het westen te zien, en daarop zonder verpoozen stemmen te
booten mmoerig en onstuimig. Het gevoelen rnn de gotlen op die vergadering was:
4)" zoo spraken de
"Hij die het eiland Jawa hecht en sterk maken zal, als .....
goden, om beurten roepende 5 ); en "Wie moet er koning over het eiland Jawa
worden", vroegen zij. Bha!a,ra Gnru antwoordde: ,,Weet goden, dat ik 6) een zoon
heb, die als menschekind uit een vrouw van Pangkur geboren is, die zal het land
van Jawa hecht en sterk maken". Nu kwam Ken Angrok uit de vuilnishoop te voorschijn, en de goden keurden hem, toen zij hem gezien hadden, goed, en stelden vast, dat

1)
duidelijk.
2)

De uitdrukking

is vermoedelijk dubbelzinnig; mij is het verband en de ei~nlijke bedoeling nid

.l11a11atti, zie de aanteekening boven.

3) In 't Jav. patoultan.
4) Er ,tut yaya t,u,di (var, ttldi)ma,µ!ala.
5) In 't Jav. ,uala"!fgapa11 ujar.
6)

Zie boven.
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hij (als koning) Bhat;ara Gnru heeten 1.ou I); zoo beslisten zij, onder luid en algemeen gejuich 2).
Over Ken Angrok was door het lot (nog verder) beschikt, dat hij als vader
erkennen zou den weleerwaarden brahmaan Lohgawe, die juist van Jambudwipa was
gekomen, omdat hij hem te Taloka moest gaan zoeken ; zciózijn er het eerst brahmanen oostelijk van de Kawi aangeland. De tocht naar Jawa bad hij niet ipet een schip
gemaakt; op drie kakatang-bladeren had hij hem gedaan s ). Hij landde in het gebied
van Taloka, en zocht nu Ken Angrok overal. Hij 4) sprak: ,,Er moet een jongen
zijn met lange handen en dikke knieën, in zijne rechterhand moet het radteeken en
in zijn linker het schelpteeken te zien zijn, Ken Angrok beet hij, en ik zag hem
in mijne devotie; bij is eene mcarnatie van Bha~ra Witi:i;iu5), die lllij indertijd
in Jambudwipa onderrichtte: ,,Eerwaarde Lohgawe, gij hebt mijn beeldtenis nu
reeds zoo lang aangebeden, (maar) zelf ben ik hier niet (meer); ik heb mij geïncarneerd
in een mensch op Jawa; volg 6) mij (daarheen); ik ben 7)(thans) Ken Angrok ; (8]
zoek mij in de speelhuizen" ". Spoedig daarop treft Lohgawe Ken Angrok in een
speelhuis aan. Hij ziet oplettend toe, en werkelijk hij is het dien hij in zijJI devotie gezien had. IHij wendt zich tot hem en zegt: ,,Gij, mijn jongen, zijt Ken Angrok?
Ik ken u, omdat ik u in mijn devotie heb aanschouwd". Angrok antwoord,le:
"Juist, mijnheer, ik ben Ken Angrok". De brahmaan omhelsde hem en zeide: ,,Ik
neem u aan tot zoon mijn jongen, ik zal u helpen in het ongeluk 8J, en u verzorgen
waarheen gij ook gaat". Ken Angrok verlaat daarop 'falokah, en gaat met den
brahmaan naar Tumapêl. Daar gekomen vindt bij een goede gelegenheid 9) om,
zooals hij erg verlangde, bij den ak11wuTunggul amëtung op audientie te gaan IO).
Er is juist audientie. Tunggul amttung zeide : ,,Welkom 11J, mijnheer de brahmaan, van waar komt u, dien ik tot nog toe niet zag". l>e eerwaarde Lohgawe
antwoordde: ,,Mijn jongen, akuw11, ik kom juist van over zee; ik wilde gaarne
bij u, mijn jongen, in dienst komen en verwijlen, en ook mijn aangenomen zoon
hier zou dat gaarne bij u doen''. Tunggul amëtung liet daarop volgen: ,,Wel, eerwaarde, het doet mij genoegen, dat u bij mij wil komen verblijven". Ken Angrok diende nu gedurende een tijd bij Tunggul amëtung, den ak,m,11van Tumapêl.
1) Zie later. nt het hier gebezigJe
In 't Jav. ,uurak a.,allflgar11llan.
S) In 't Jav. atampakan ron enz.

b/1i8~fa

(oor•pr. a6/,ifelca ontstond het nieuw- Jav. IJi.ril:ar,,

t)

4) Lees tfallflliya'llg.
5)
6)

7)

8)
9)
wezen en
10)
11)

Zie boven.
In 't Jav. ,,.,,.,mu-eng.
Lees arani"flO"fl; zijn en heeten komen in het Javaanseh op het zelf,le neer.
In 't Jav. tS'IIIUlapa,
In 't Jav. l:alatkça, (!MingoedeJ tijd en plaata (om iets te doen), een t..rrn ontleend 111111hrt l.rij.r•·
de daarmede samenhangende politiek,
Er r.al.wel ,ue,elJalta mo~ten worden gelezen.
Leeg M,11gt!d.
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Su gebeurde het dat er te Pa.nawijen een geleer«le huddha-priester 1) van
de mahayanistische kerk, was. Hij had een kluis op de ,·elden 2:,van de Panawijeners, en heette S) Mpu Purwa. llij had een dochter van vóór dat hij mahiyanist geworden was, een meisje buitengemeen schoon, Ken Që~ës gchecten.
)lcu vertehle van haar, ilat zij onvergelijkelijk 8Choou was, en beoosten den
Kawi Wl\8 dat doorgedrongen tot 'l'umapël. 'l'unggul amëtung hoorde het,
hij ging naar Panawijen, naar het verblijf van )fpn Pllrwa, mud (daar) Ken
J;)ëqës, en wAA over de schoonheid van de maagd geheel opgetogen. Mpu Purwa was juist afwezig, en zoo werd Ken J;)~ës lloor Tunggul amftung met
geweld 1) ge8chaakt. Toen )1 pu Purwa weer terngkwam, vond hij zijn (immers) reeds geschaakte dochter niet (terug); hU begreep het niet 5), en slingerde een
verschrikkelijke verwensching (tegen de schuldigen, : ,,)loge de schaker van mijn
kind het genot, dat hij van haar hebben zal, niet ten einde toe smaken, maar
cloor slnipmoor1l met een kris 6) omkomen; en mogen de putten van de Panawijencrs opdrogen, en er geen water uit de bekkens hier meer vloeien, omdat
zij mij niet bericht hebben, dat mijn kind aangerand 7Jwerd; en voor mijn kind,
die de karma amamfl!la"!Ji 8) geleerd heeft, wensch ik, dat zij een zeer groot geluk
deelachtig moge worden". [10] Zoo luidde de vloek va.n den mahàyanist te Pa-

nawijeo.
Nadat Ken J;)ëqës te Tumapël was gekomen, sliep Tunggul amëtung met haar,
en hij beminde haar teder, en toen zich de eerste teckenen der zwangerschap begonnen
te openbaren 9/, deed hij met haar voor genoegen een uitstapje naar den hof Boboji.
Zij reed (daarbij) op een wagen. Bij het afstijgen van den wagen, in den tuin, deed
het toeval lOJ hare bloote dij tot op haren schoot zichtbaar worden 11), en zag
Ken Angrok daa1· een vuurgloed. Hij raakte daardoor in de war 12), eu dan, zU
was zoo volmaakt en onvergelijkelijk schoon, dat hij verliefd werd, en niet wist
hoe hij het hall.
Xatlat 'l'nnggul amëtung van zijn uitstapje weer naar huis gekeerd was,
vcrtelclc Keu Angrok (wat hem O\'crkomen was) aan den eerwaa1·rleu Lohgawe:
.Eerwaarde vader, wat is het voor ecu vrouw, wier schoot een ,·uurgloed uitstraalt;

-------l) In 't Jav. IJodd/ia,,tl,JpaJ:a.
2) In 't Jav. 1etra; uok bcgrnafplnat•, n 1. waar de lijken worden neergelegd.
3) In 't Jav. ap1Upata.
In
In
6) In
7> In

4)

Ó)

't J11v. si1utluu11.
't J11v. la,, ,c,·uh ,·i,,y k,tli"flallira.

't J11v.6i,,al,,uJ all9iiru.
't Jall. den•1calat.
8J De klllllt otll licht ta geven; wat belueld i:1, blijkt beneden.
\IJ In 't Jav. agil,la111.
In 't Jav. J:ali,,oon.
lil
lil 't Jav. J:e,agu ,ottwra
U) Ia 't Jav. 1:-enga11.
JO)

1:~,.gka/J tël:11119ra1'a,,ya11ira.
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brengt zij ongeluk of geluk aan l)?''
De eerwaarde zeide: ,,Wie is dat, mijn
jongen?" Angrok zeide: ,,Vader. er was een vrouw, wier schoot ik 7.ag". De eerwaarde Lobgawe zeide: ,,Zulk een vrouw, mijn jougen, is eene 11ririt·a·arî
(meesteresse der vrouwen) 2), zij is bet beste puik der vrouwen, mijn jougcn, de ellendigste
(armste, slechtste) man 3), die hanr de zijne maken kan. wordt wereld,·erovcraar ')," Angrok zweeg eerst een poos, eu zeide toen: ,,Eerwaarde vader. de vrouw.
wier schoot dien vuurgloed uitstraalde, is de gemalin rnn den ,tl.1m·11
van Tumapêl:
nu ik dat weet, zal ik hem door sluipmoord met een krii. het leven benemen,
door mijn band zal bij omkomen, mits u bet goed vindt"'. De eerwaarde antwoordde: ,,Mijn jongen, Tunggul amëtung zal door uw hand Hneven, maar het
gaat niet aan, dat ik mijn goedkeuring hecht 5 } aan hetgeen gij doen wilt: dat
is geen handelwijze gepast aan een brahmaan: doe evenwel 6) wat gij wilt".
Angrok zeide: ,,Dan, ,·ader, neem ik afscheid van u". De brahmaan zeide weer:
,,Waar wilt gij been gaan, mijn jongen ·t". .-\.ngrok antwoordde: ,,"XaarKarnman,
daar woont Bango samparan. een speler. die mij tot kind heeft aangenomen, en
veel van mij houdt; dien wil ik het vragen: missehien hel'ht hij er zijn goedkeuring
aan''. ,,Dat is goed, maar, mijn jongen, hltjf niet lang te Karuman". Angrok
zeide: ,,Wat zon ik er lang te maken hebben".
Ken Angrok verlaat m1 Tnmapêl. bereikt Karuman, en vindt (daar I Baugo
samparan. ,,Waar komt gij van daan. - (zoo luidt de ontvangst daar), - gij zijt
in lang niet bij mij geweest. Het is mij of ik droom, dat ik u weer b!i mij beb. Gij
zijt wel lang weg geweest'·. Ken ..\ngrok antwoonlrle hem: ,,Ik ben in Tnmapël in
dienst bij den akm1.·11geweest. vader. Hier kom ik, om<L1tik. toen zUne gemalin
van een wagen steeg en haar i-1Cboot1daarhU I bloot kwam. ~eûcn heh. dat 1lezeecu
,·nurgloed uitstraalde. Xn is er een brahmaan, die eeri!t oulaogi;, op Jam ~ckomeo
is, de eerwaarde l...Qbgawe.en mij als zoon heeft aangenomen: hem heb ik gevraagd :
,,Wat is het voor een vrouw ";er schoot een vuurgloed uitstraalt"', en hij heeft gezegd: ,,Zulk een ,-rouw is cle bovenste beRte, zij is het di,'. men ardh11,,,iri~·1tv,ri
noemt: (ll) zij is het die n,oral geluk aanbrengt. want al wie haar tot nonw
krggt, die wordt wereld,·eroveraar".
Ik nu. rnder Bango. verlang koning te
worden: ik wil Tnnggul amëtung dooden. zijn gemalin huwen om koning te worden, Yader. en ik Yroeg aan mijn eerwaarden vader om zijne goedkeuring (zegen,.
De eerwaarde 1.eide toeu: ~Angrok mijn joug~n. eeu brahmaan m·,g het niet goedkeuren ;,, dat iemand de vrouw vau een anrlt!r neemt, maar doe alles wat gij
:zelf wilt''. Daarom kom ik nu tot u. rnder Bango. om uw goedkeuring (zegen) te
l)

IJ
3)

·,1....

ID
lu~•_J,M.
Be-1ea crtll,c,,,lri,;e•ri.
la

·,1..,.
_.,.,.,..

•,1..,.·,.J• üurc-rli.
ID 't1aT • • ., .. ,.,....,
zie ook ~erJer benelen in Jen teht.
1) la
Tgl. bi. 11, reg. 5.
7) llia ia
..,.jè-,....

4.J la
li)

·,1
.......,...

·,1....
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vragen, vader, dat ik den akuwu van Tumapël door sluipmoord dood; zeker komt
hij (dan) door mijne hand om". Bango samparan zeide: ,,Dat is goed. Ik, myo
jongen, keur het goed, dat gij Tunggul amëtung door sluipmoord met een kris
ombrengt, maar Angrok, mijJJ jongen, die akuwu is krachtig gebouwd 1); het kon
wel eens gebeuren, dat gij niet door en door staakt, als gij hem met een minder
goede 2) /renszult steken. Jk heb een vriend te Lulumbang, Pu Gandring geheet.en;
de krissen, die hij maakt, zijn goed ; tegen zijn maaksels is niemand bestand ; men
behoeft er geen twee maal mede te steken. Laat hem een këris maken. En als
gy die kér·ishebt, breng dan Tunggul amëtung door sluipmoord om". Dit was de
raad, die .Bango samparan aan Ken Angrok gaf. Deze zeide : ,,Dan ga ik heen,
vader, naar Lulumbang".
Hij verliet Karuman, ging naar Lulumbang, en vond daar Gandring aan
het smeden. Angrok vroeg hem: ,,Gij zgt waarschijnlijk Gandring? Wel, maak
mij dan een kéris. Hij moei in vijf maanden gereed zijn . . . . . . . . • (?) B)".
Mpu Gandring zeide : ,,Dat IJ.anniet binnen vijf maanden ; als gij er een verlangt die
goed is~ dan duurt het wel een vol jaar vóór hij goed geklopt is". Ken A.ngrok
zeide : ,,Het komt er niet op aan boe bij gevgld h1, maar in vijf maanden moet
hij klaar zijn".
Ken Angrok verlaat Lulumbang en gaat (weer) naar Tumapël. Hij komt
bij den eerwaarden Lohgawe, en deze vraagt hem : ,,Waarom zijt gy zoo lang te
Karuman gebleven". Ken Angrok antwoordde: ,,Ik ben onderwijl ') ook te Lnlumbang geweest".
Nu bleef Ken Angrok een geruimen tijd te Tumapël. Toen de vijf maanden om waren, herinnerde hij zich de afspraak, die hij gemaakt had, toen hij aan
.Mpu Gandring opdroeg een keris te maken 5). Hij ging (weer) naar Lulumbang, en
vond daar Mpu Gandring aan het vijlen, om de këris,waarom Ken Angrok gevraagd
had, af te maken 6). Ken Angrok zeide: ,,Waar is de keris, die ik u besteld
heb". Gandring antwoordde: ,,Angrok mijn jongen, dat is juist deze, die ik zit
te vijlen". Ken Angrok vroeg de keris te zien, en zeide toen blijkbaar boos:
geeft ook wat of ik u een këri.vbestel, want deze is nog niet af gevijld;
11Het
hij is nog wreed 7). [12) Deze ziet er wel uit, of men er al vijf maanden mede
be-Lig is geweest". Hij wordt woedend, zoodat bij Gandring met die këris van
zgn eigen maaksel een steek toebrengt. Daarop slaat bij er mede op den steenen
vjzel, waarin het vijlsel opgezameld werd 8); die springt in tweeën. Hij slaat
]) 'l'lgnl,, ook .onkwetsbaar''.
Il> ln 't Jav. brt1"!1 1"'""1"·
3) .J.g,dcu 111tk11i"!I"'"• in B. t1gt1ta, in C. t1gt1ti.
4o) In 't Jav. nlllll11-,.
Il)
Lees ""!1!1•1Det1.
fli In 't Jav. ai,ugtUi.
7> In 't Ju. aulll, in A. ,uel:el.
1) In 't Jav. µ111IJ'é!Nl:t111.

•
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er mede op het aanbeeld van Gandring; ook dat springt stuk. Toen zeide Gandring: ,,Door die kris zal Angrok sneven; zijn kinderen en kindskinderen zullen
door die kris omkomen; zeven koningen zullen omkomen door die kris". Na
het uiten hien·an viel de smid dood neer. Het was Ken Angrok aan te zien, dat
hij (er nu) wanhopig (o\"er) was, dat Gandring was omgekomen. ,,Als ik, zeide
hij, word wat ik worden wil (een groot man), (dan zullen de bewijzen van mijne
dankhaarheidJ erfelijk I) ove:gaan op de nakomelingschap van den smid van Lulumbang". Daarop keerde hU weer naar 'l'umapël terug.
Tunggul amëtung nu had een gunsteling, Këbo hijo, die met Ken Angrok
zeer bevriend was. Toen deze zag, dat Ken Angrok een nieu~e kéri.~droeg, met
waar de doorns nog aan zaten, en die niet met
een ge,·est van c1111!Jkri11r1-hoi.t,
harst vMtgemaakt was, kreeg hU daar erg zin in. Hij zeide tot Ken Angrok: ,,Wel,
broeder, die kéris neem ik van u··. Kêbo hijo heeft haar aangedaan, omdat bij
dat aangenaam en haar mooi vond, en omdat hij nu die këris van Ken Angrok een
geruimen tijd droeg, wist iedereen in Tumapël, dat Kêbo hijo met een nieuwe
két·i.~ liep. Nu moet'lt die kéri.~ door Angrok gestolen worden, en dat gelukte.
Daarop is Ken Angrok 's nachts in het verblijf van den rikmvugedrongen, toen men
daar sliep, en geholpen door het toeval, heeft hij diens slaapplaats bereikt zonder
dat men bespeurd had 2), dat hij er heenging, en Tunggnl amëtnng in een keer,
dwars door het hart, dood gestoken; de Gandringsche kris liet bij met opzet
in den wond zitten S). Toen het daarop dag geworden was, kwam het aan het
licht, dat er in Tunggnl amëtung's borst een kéri.~stak, die men herkende als de
keri.~,die Këbo hijo dagelijks ") pleegde te dragen. De lieden van Tumapël zeiden (daarom) allen: ,,Këbo hUo, dat is duidelijk ö), heeft Tnnggul amëtung vermoord, want zijn kéri.~steekt immers in de borst van den almwu vau Tnmapêl".
Këbo bijo is daarop door Tunggul-amëtung's familie gegrepen, en met die /.cri.~,die
Gandring gemaakt had, gekrist, dat er de dood opvolgde
Këbo bijo bad een zoon, l\fahisa ral}(Ji. Deze was erg bedroefd over den
dood van zijn vader. Ken Angrok had met hem te doen en maakte hem ka!ik
(schildknaap), want hij had groot medelijden met hem.
Nu moesten de goden het (verder) in orde brengen, dat Ken Angrok werkelijk met Ken I;>ê<Jëshuwde ; lang verlangden zij het, en niemand van de bewoners van Tumapel durfde iets over Ken Angrok's gedragingen zeggen; ook de
familie van 'funggul amëtnng hield zich stil, omdat niemand iets durtäe zeggen,
en zoo huwde Ken Angrok met Ken I;>ë«J.ës.

1) In 't Jav. tllm,ua,
2> In 't Jav. fa11 ka,cara.
8) In 't Jav. l:i1111tufnkë11minalta.
4') In 't Jav. sa/Jran di,,a.
ól In 't Jav. kalingaM.
Vuh. Bat. Gc11• .teel XLIX.
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[13] DC't.ewas toen reeds drie 1) maanden van Tunggul amëtung zwanger,
maar Ken Angrok besliep haar toch 2), en zij hielden veel van elkander.
Op tijd beviel Ken .Qët}ës van een jongen, het kind van Tunggul amêtung, dat den naam Anusapati kreeg, en den bijnaam Anëngah.
Nadat zij nog ecnigen tijd gehuwd waren geweest, kreeg Ken QE<Jësnog
een kind, (doch nu) van Keu Angrok, een jongen, ~lahi~ wong atëlëng; daarop
een tweede, bijgenaamd Saprang; een derde, Agnibhaya; en een meisje, Dewi Rimbn; vier kinderen dus had Ken Angrok bij Ken .Që4ës.
Bij een selir S), Ken Umang, verwekte hij een zoon, bijgenaamd Tohjaya;
een tweeden zoon, bijgenaamd Sudhatu ; een derden zoon, Twan Wërgole, en een
dochter, Dewi Rambi.
In het geheel dm3 had hij 9 kinderen, 7 zonen en 2 dochters.
Zoo was er een verandering in den stand van zaken beoosten het Kawi-gebergte
gekomen. Allen beoosten den Kawi hadden ontzag voor Ken Angrok, die er toen
nog pas aan dacht 4) koning (ratu) te willen te worden, wat de lieden van Tumapél
(ook) verlangden.
Nu geschiedde het, dat (als) door Gods bestiering de koning van Daha,
tot de geestelijke heeren in Dalia zeide: ,,Heeren geestevorst .Qang<J.angG~1_1<J.is,
lijken van de çiwaitische, zoowel als van de buddhistische geloofsleer (çe,m-sogata~,
hoe komt het, dat gij voor mij geen semb<1hmaakt, want ik ben toch BhatAra
Gum". De geestelijken, geen een uitgewnderd van hen, die er in KacJ.iriwaren,
antwoordden: ,,Heer, er is nog nooit een geestelijke geweest, die voor een koning
zeide: ,,Welnu als men
een s'émbah maakte". Zoo spraken allen. Qang4ang gë1_1<}.is
dat vroeger niet deed, maakt gij dan nu voor mij een sembah; als gij mijn wondermacht niet inziet, zal ik n er een blijk van geven". Hij plaatste een speer
met de schacht in den grond, zette zich op den punt er van, en sprak: ,,Ziet,
heeren geestelijken, hoe wondermachtig ik ben", (en) hij vertoonde zich vierarmig
en drieoogig, juist als Bhata,ra Gurn. Doch de geestelijke heeren van Daha, (nu)
verplicht voor hem een s'émba/,.te maken, wilden (het nog) niet, maar verzetten
zich, en vloden naar Tumapël, bij Ken Angrok. Daarmede begon 'l'umapël zich
aan Daha te onttrekken.
Ken Angrok werd daarop tot vorst (prabh11)van Tumapël, wat een naam
jS van het rijk Singasari, erkend, en onder den naam Çri Rajasa, Sang Amftrwabhftmi, gehuldigd 5) door de çiwaitische en buddhistische geestelijke heereu van
Daha, van welken de eerwaarde Lohgawe de voornaamste was O).
1) Volgens A. zea, duch zie beneden.
ll) In 't Jav. ka,ooraM.
S) In 't Ju. 6i"illaji.
-to) .J.ri,oari,oa,ongedurig, bealuitelooa, v. d. T.
5) In 't Jav. i-,a1trya1S.
6) In het Jav. ua111lu1pt11U;
moet in waarde zooveel ala gelijk zijn aan pwroltit..
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Allen, die Ken Angrok vroeger, toen hij nog niets (ongelukkig) was, lief
hadden gehad en hem medelijden hadden bewezen, hielp bij (nu), hun hunne
welwillendheid vergeldende, zooals bijv. Bango samparan, om niet te gewagen
van den ama~1!Jalavan Turyantapada, en de kinderen van den smid Pu Gandring
van Lulumbang. (14] Honderd smeden van Lulnmbang zouden vrij zijn van de bett'ul11l.u11e,
uVJdw1g-pacule;de won van Këbo
lastingen saarik 1mrih, snla111pal.i119
hijo kreeg dezelfde rechten al8 de kinderen van Pu Gandring; een zoon van zijn
eerwaarden vader (Lohgnwe, de jongeling Sa<J.ang (of Sada), dien deze bij een
wisnuitische vrouw liad ve1·wekt, moest huwen met Cucupuranti, de dochter van
vader Bango. Zoo luidde het bevel van sang Amftrwabhftmi.
Singasari was zeer welvarend, men genoot er algemeene rust.
Nadat reeds eenigen tijd zich bet gerucht verspreid had, dat Ken Angrok
koning (ratu) was geworden, bracht men vorst Qan«Jang gë9<J.ishet bericht, dat
(hij, thans) sang AmftrwabhO.mi (geheeten), tegen Daha wilde optrekken. Vorst
Qan<J.ang gë9<J.iszeide : ,,Wie zou mijn land ten onder kunnen brengen? Slechts
als Bha~ra Guru (zelf) uit den hemel komt afdalen, misschien dat het dan gelukken kan 1)''. Dit werd Ken Angrok bericht. Deze zeide toen: ,,Keurt het,
geestelijke heeren, goed, dat ik den naam Bhalii,ra Guru aanneem". Met hunne
goedkeuring noemde hij zicb daarop zoo 2). Daarna viel hij Daha aan. Vorst
Qan<J.anggè9<J.isvernam, dat sang AmO.rwabhftmi van Tumapël tegen Daha opgetrokken was; hij zeide: ,,Wee mij, want Angrok heeft de gunst en steun der goden". TuMsehen de legers van Tumapël en Daha kwam het tot een treffen,
(iets) benoorden Gantër; aan weerszijden streed men even heldhaftig en werden
er belangrijke verliezen geleden, doch Daha verloor het. Een jongere broeder van
Qang<J.anggë9~is, de k~ntriya Raden 1\lahir.iawalungan, stierf den heldendood S),evenals een van diens mantri's, Gubar balëman geheeten; zij werden beiden 4) door de
lieden van Tumapël overmand, maar men vocht verwoed (als boeta's die bergen
verslonden) 5). Daarop, nl. toen hun chef overmand was, sloeg het leger van Daha
op J.e vlucht; men vluchtte als bijen, die uit zwermen, enz. 6), er was geen herstellen aan. Toen trok ook vorst I;>ang<J.anggë9<J.iszich uit het gevecht terug;
hij vluchtte naar een godshuis (dewalaya), en hing zich met paard en schildknaap,
met payu11g-drageren sfrih-drager, zijn water-page en den page, die zijn mat droeg,
op in de lucht 7J· [De overwinning van Ken Ang1ok op Daha was volkomen 8) ].
l)

In het Jav. n,gya11 kala!ta.

lh Zie bonn.
3) In 't Jav. 6a111akrti, van Mdma en Jkrti.
4oJ In 't Jav. worilt de laatste hier genoemd wadw11pinakati!tati.
5J Ámalt gu11ung d6nipu11 aprang.
6J De nitdrukkingon, ilie hier gebruikt worden, zijn: 6ulJar tawon, p1mgl:ur wltf,u, daAut pa!/ung.
7J In 't Jav. angawa1,ga1eang.
8, Deze zin, die hier niet op zijne plaats staat, moet iet& lager voorkomen, waar men hem tuacbeu.
laaakje.herhaald vinilt.
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En toen zijne (Qang<J.anggë1_1<J,is's)
vrouwen, Dewi Amisani, Dewi Hasin en Dewi
Paja, vernamen, dat vorst I)ang<J.anggël}<J,is
den strijd verloren bad, en in het godenverblijf was gaan zweven, toen verdwenen (ook) de drie prinsessen met kraton
en al (uit het gezicht, door onzichtbaar te worden\
(De overwinning van Ken Angrok op Daba was volkomen.) Nu bij zijn
vijand had verslagen 1), keerde hij naar Tumapël terug, en bad hij den stand van
zaken op Java gewijzigd.
Het Çaka-jaar waarin bij koning werd, dat is tevens dat van den val van
Daha, was 1144.
[15] Na eenigc,n tijd, zoo vertelt men, deed Anusapati, de zoon van Tllllggul amëtung een vraag aan zijn mentor 2). ,,Ik ben voor uw vader bang'', zeide
deze, ,,spreek u liever S) met uwe moeder". Nusapati hield (daarop) niet op
züne moeder te vragen: ,.Moeder, ik vraag u, wat beduidt het toch, dat vader
mij zoo geheel anders aanziet dan mijne broeders en zusters, niet eens daarbij in
rekening brengende (mijn halve broeders en zusters), de kinderen van mijn halve
moeder, dan ziet vader nog anders". Het was duidelijk dat het einde van sang
AmO.rwabhO.minaderde 4). Ken J;)ë<J,ésantwoordde:
,.Het heeft er veel van, dat
gij hem niet vertrouwt; doch, als gij het verlangt te weten, uw ( eigentlijke) vader is Tunggul amëtung; ik was drie maanden zwanger bij zijn dood; daarop werd
ik door sang AmO.rwabbo.mi(tot vrouw) genomen''. NUJi!8,pati
zeide: ,,Dus, moeder
is sang AmO.rwabbo.mi mijn vader niet; maar hoe stierf mijn vader?" ,,Sang
AmO.rwabbo.mi, mijn jongen, heeft hem gedood". Ken Që<J.ëszweeg (daarop), als
of zij te ver was gegaan met de werkelijke toedracht aan baren 1.oonte vertellen.
Nusapati zeide: ,,Moeder, vader (nl. sang AmO.rwabbftmi) beeft een kris van Gandring, die zou ik gaarne willen hebben, moeder". Ken J;)ë!Jësgaf hem die. Anu~pati nam afscheid en keerde naar zijn eigen paleis O) terug.
Hij bad een pa,,galasa,i,van Batil; deze ontbood bij. Hij gaf hem bevel Ken
Angrok te dooden, hem die kris van Gandring geYende om er sang AmO.rwabhO.mi
mede te dooden, (en het gelukte) Nusapati dien man van Batil om te koopen 6).
Deze ging naar de kraton, vond sang AmftrwabhO.mijuist aan het eten, en doorstak
hem. Hij (sang Amftrwabbftmi) werd afgemaakt op een Donderdag Pon van (de
was, (d.w.z.) de zon
wu/ru) Landëp, op het oogenblik dat hij at, het sn~u!,ejal11111g
net was ondergegaa.11,en man de sa~uja'saanstak. Na het vermoorden van sang
AmO.rwabbftmi vluchtte die man van Batil tot Anûsapati, (tot wien) hij zeide:
,,Ik heb uwen vader gedood". Nusapati doorstak hem daarop. In Tumapël zeiIn 't Jav. jaytuatru.
Welke vraag dat geweest moet zijn, kan men uit het vervolg opmaken.
SJ In 't Jav. ar01,.
-" In 't Jav. 1a111tua, af~ewiaseld met a11talta.
6) In 't Jav. ltatugltaa.
6)
Jn 't Jav. i-,ll>a-,.
ll

2)
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de men: ,,De koning is verraderlijk vermoord door een pat1galasat1van Ba!il, maar
Nlii,apati heeft deze daarop op een zelfde wijze gedood".
Sang Amlirwabhlimi stierf in Çaka lltifl.
Hij wenl bijgezet 1) in Kagënëngan.

A A NT E E K E N I N G.
In een der noten, hoven bij het begin dei· ,·crtaling, werd er reecls
op;;ewezen op welke wijze men verreweg het grootste gedeelte rnn het eerste
hootilstnk heeft op te vatten. Het moet slechts dienen om aan te toonen welk
een bijzondere persoonlijkheid Ken Arok, de latere Çri Rajasa, sang Amftrwabbûmi,
zelfs Bbatära Guru, geweest is, en van daar dan ook die opsomming van al het
kwaad dat hij verrichtte: stelen, straatroof, moord en doodslag, maagdschotîeering
en wat dies meer zij, die slechts dienen moet om het te laten uitkomen, dat bij
zulks ongestraft mocht doen, voorbeschikt als bij was om, van goddelijken afkomst als een zoon van Bhatara Brahma, als een (aangenomen) kind van Bhatära
Gnrn, eu uitgelezen dooi· Bhatara Wi~i;inom er zich in te incarneeren, straks een
koningstroon zich te verwerven, zich zelfs den meerdere te toonen van den toenmaligen macbtigsten vorst op Java, en, wat zeker nog meer gewicht in den schaal
beeft gelegd, met dat stichten van een nieuwe dynastie, die in zijn persoon een
aanvang nam, een geslacht op den troon te helpen, dat een lange reeks van jaren
achtereen het opperbewind voerde althans over een belangrijk gedeelte van Java,
het vorstenhuis, dat straks het )ladjapahitsche kan worden genoemd, aangezien
de stichter dier plaats in rechten lijn van hem afstamde. Ken Arok toch gewon
Woog atëlëng, deze Këbo Campaka en deze weder Raden Wijaya, die Majapahit stichtte, en als zoodanig de eerste vorst was van het rijk, dat dien naam droeg.
Ken Arok's lotgevallen nog in 't bijzonder toe te lichten is onnoodig.
Er zijn slechts enkele bijzonderheden, waarbij het wenschelijk is stil te staan.
Het lichten van zulke veelbelovende wonderkinderen komt daarbij in de
eerste plaats in aanmerking, daar het zijn nut hebben kan er even op gewezen te
hebben dat dit in de Javaansche literatuur telkens en telkens weer terugkeert,
zoodat men haast geen plaatselijke babad kan aanwijzen, die daarvan geen voorbeeld bevat.
In de tweede plaats lette men er op dat de voorstelling van Ken Angrok als
incarnatie van Wi1;1r;iu,
hoe belangrijk ook op zich zelf, geenszins alleen staat. Het
dogma van Wi!Ji;tu's belichamingen als redder -rnn de wereld, waar deze in nood
is geraakt, is den Javanen zeer goed bekend, al vindt men bij hen gewoonlijk
slechts een paar der kanonnieke incarnaties iets meer op den voorgrond. Een
der bekendste dier nieuwere incarnaties van uitsluitend Javaanschen oorsprong is
Raden Paîiji Ino Kërtapati, en het is voldoende hier nog deze genoemd te hebben.
I

1) In 't

J.,.. d1"tu1n111.
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Verder zij er de aandacht op gevestigd, dat de smid Mpu Gandring van
Lulumbang, althans tot op voor korten tijd, ook op Java nog niet vergeten was,
daar men hem bijv. als Mpu Lumbang nog aantreft in de oudste redactie van
de Damar wulan, nl. die welke aan Roorda van Eysinga bekend was; voorts zie
men hetgeen beneden nog wordt medegedeeld uit een Sërat ka1_1qa.
Van meer belang is wat er van Ken I;>ë<Jëswordt verhaald. Den lezer
voor het bedoelde naar de betrokken plaats van den tekst verwijzende, welke op
zich zelf genoegzaam duidelijk is, l1erinner ik hem· met het oog daarop aan de
vuuruitstralende prinses van West-Java, die vroeger voor velen eene raadselachtige
persoonlijkheid moet zijn geweest, niet in staat als men was om den dieperen zin
van dat verhaaltje te beseffen. llen leze Coben ~tuart' s aanteekeningen in zijne
uitgave van de Baron Sakender, bi. rmo ,,,., 98, 11.i0en volgg., en de daar vermelde
literatuur nog eens na, en zal, het verhaaltje vergelijkende en aanvullende met het·
geen men in de Pararaton vindt, spoedig tot het besluit komen, dat het schijnbaar
zoo onzinnige vertelseltje veel meer beteekent dan het ûch zoo liet aanzien. Noch
Bantën (Jakëtra), noch Cêrbon, zelfs het machtige llataram niet, was in staat
zich (blijvend) meester te maken van de erfenis van Pajajaran, die in handen viel
van den handeldrijvenden Jan Compagnie; niet één van hen kon de vuur in
baren schoot verbergende prinses huwen, die hun, wien van hen ook, de opperheerschappij ten huwelijk zou hebben medegebracht, en voor een paar onnoozele
kanonnetjes, zou men baast zeggen, werd zij in handen gegeven van de Hollanders,
die zich op die wijze van hun bewind over West-Java verzekerden, en verzekerd
konden achten. Men vindt het verhaaltje terug in vermoedelijk alle babad's of
sajarah's van West-Java 1), wel niet altijd precies op dezelfde wijze medegedeeld,
daar andere tijden andere voorstellingen met zich brengen, en de ouderen vergeten
geraken, maar in hootäzaak toch overal hetzelfde. De reeds bekend gemaakte
redacties er van zijn niet de duidelijkste of de be&te. De navolgende passage (A)
uit een korten proza-tekst, waarvan mij twee elkander aanvullende exemplaren
toegankelijk zijn, is zeker duidelijker, en zeer eigenaardig is de hieronder mede
overgenomen pericope (B) uit een korte bahad Cërbon in têmba11g(een levensbeschrijving van den stichter van het Cërbonsche vorstenhuii,i, de invoering van den
islam op Java, en -een korte vermelding van het daarop gernlgde verloop van Java's
geschiedenis, meer bepaaldelijk van Cërbon).
A. Jlaka Pajajara,i memd. Kata merad it19di11aSala.mtanggalpadliélaswultm
Sapar tah,m Jimakir. Ka119kati/a,· pulra kalmlih, sawiji i11y11ranatt
P1w11I,
11mu11
la11
kapitJtf,oit1gamna11.Sekar ma1J4apa. Dupi sampun /rnlr,/i /'ajajam11 mal.-aPuljHl:umun
den-jamh de11i11g
ralt, tt>elan,maka ra/11Séka.r ma~i{lapa111alayu111ari119
g11111mg
G'étle
maring ajar Sukarsa, ma!.a alalapa aja,· il.-u, malm a11i1t.~
lm111a11e
aja,· ilm, ma/ragagang kujange aja,· /.atiba11at1
/,ama, maia Ra/11ma,_ufapaaniya,· p11cm19dening lmja11g
]) Zeker in een zeer groot aantal. Ook in verschillende c:i:emplurennn de Babod tanah Djawi treft
snen het aan, zoo o, a. in den tebt vertegenwoordigd door Jav. HSS. B. G. no. 120.

IlOOl'D8TUK

I.

AillTEBKENUIO.

ik11, maka kagan·a mani11rnjar il.-u, 1111/ik,r/,i,ia11gdet1i11yllat11 ma,J<JaJJ(/,
la,uas-lawas
malm a11ga,idéJ.Dupi 11m111111"
têka it1g ,·nlas t1•11/a,i,
,i11/ilwbar. maka km,g putra istt-itm·
a!JII n1pmw, marga,w dn1-ara11iTn11ora11
Y"!Jmig. Jlal.·a lam111-la11·1111
l.a/1,11tt11·
marin!/
1m11gera11
Jakétrn. mal.-a lmrsn d,.,1-m1g9n,mnka mêf11g'êni .mkin9 haga11i1n111,
malm den1),
pmµ_lut deni11grnttt Cérbott, m alia ka,·sar,rdr11-on9go,
make mêftt g'ênisa/,;,,!/baga11ip1m
malta n11li ka warla !latët,y rnl II Ba11te11
mnka dn1-p11~1{lul
dn1i11grnf11 Ba11tén,maka
l.-nrsa11ede,,-a"990 meflt gê11i saki119 haga11ip1111,
. . . . . . m<1/.·<1l.atur 11wri119ki
gê~l,.,,g Matamm, malm ki11er.w1éên
nuli me/11geni malih 11aki11g
haga,ir, maka pa"gar,1111(11
)ten d1i11111-wade
dikane l,i g'étfe,,g .llalm'fll11,w01,g tmdo11 ilm w11.~ormm11ag,1we11P,
ga9an9 ik11 n11<1
,Jat'ét19,111sa i-Va/m1da. pnjéllf/ mm·i,ig hé<Jillitign, m11/a,u• Ta11d11ra11
inr1 1111snWaltr11t"1,""'"'' bé'.,lilik11 d(i,i)1mlÎ11!1
Jfataram, enz.
B. /11ggih wn119 ar,11119Welattdi. i119/m119
ltérfn prigélira, i11r11iérkm·a d1111!J<1
lfre, l-Vélattda aujaillf, 11pnh,.,aki119111111,111
N_q<l!JO!JYa,
,-.,/as 11'éflnmp1111il.-u,
11pah111mh
paweslri. lmgemi119Wéltr11dakabel,, awit
inr, '"'!train" si119Sak, m'ékaté11ugi. ilm 11r11f
,iegara Béla111hanga11,
d119i mi11g Knh'ét·'éhé.m11,
lami-lami11i1,glum11w11h,mt11 J,uva l11farimn di,111langn11,
!laha,·sami-samine, Wéltr11daingmarima" om a,,gasta 11egari,111i119
km,g aiiëlang, karajahm1 i119.Jntm, l.era11ait19ku11a11ip1111,
n11aput,·i Pajajam11" it1gkang
ora pay11 la1'i, kerm,a mef11geni ,mmtah, sal,ing sêri patt~ado11a11,
clupi de11-dolmi11g
den-lamn'élanda, de11-t11k11
ika lawn11, ji11isi11gbé,Jil lété/11,,,,,,,.; wu.1hi11akfa11ahm11g"
bani ning K11m1ié11i,
tt·nras 9ë11itn11médal, dadi istri lre,,a ka,,ggo, .mparn11tianaka,mk,
kummmk ika 1/mli, JVéla11dal.-n119sami 11119911[,
mila,iip11nje11dral
Jnwa" alinggih a11en9
Balattii, sabab Batawi p1mikn, ttiilayal Pajajara11reh, lm,iane putri ika, asal tt,YJl'ÏS
Pak11tm11,marmane d11madi11ngg11l,
dene iiéla1191111sa
Jatva" lamun jendral alinggih,
ing 11egaraWPla11kaya, m1111gsa
sema11a11ngg11le,
1·ehi119clt,du tVarisira,mu119911h
Allah
taala, aparing ilham i11g mnk/,,1.·, ata, it19 satvarisira.
Volgens het Javaansche recht moest de streek, dien Ken Angrok aan zijn
vriend K~bo hijo leverde, het gevolg hebben. dat hij er zich van voorstelde, zoo
lang de laatste niet bewijzen kon, dat Ken Arok den moord bad gepleegd, en dat
deze de dader was. Op deze bijzonderheid werd reeds vroeger door mij de aandacht gevestigd, in "Iets over een ouderen Dipanêgara in verband met een
prototype van de voorspellingen van Jayabaya", zie Tijllschr. Ind. T. L. en Vk.,
XXXII, bi. 395, waar over 't algemeen over de plaats die Arok innam, en zijne
verrichtingen, reeds gehandeld werd; zie ook ibidem, bl. 377 en volgg., waar er
tevens op gewezen werd, dat de herinnering aan Ken Angrok ook op Java nog
lang in leven moet zijn gebleven, minstens tot in de t8e eenw van onze jaartelling.
Ook werd daar reeds iets gezegd over de kiclm,g Arok uit Cêrbon, die, zooals
hierboven in de inleiding nog eens herhaald diende te worden, niets van eenig
belang voor de behandeling van de Pararaton opleverde.
Zonder twijfel is •.\rok ook bedoeld in de Hikayat raja Baïijar dan raja
1) Het eene exemplaar breekt hier af; 't andere waaraan 't ve"olg ontleend werd, nrmeldt in 't
Toonfpande J aketra niet.
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Kotaringin (Mal. kroniek vaB Bailjarmasin enz.), in het daarin voorkomende gedeelte over Majapabit 1). Op bladz. 289 en \'olgg. van 'fijdschr. Ind. T. L. en Vk.,
XXIV, gaf de Heer de Clercq juist dat gedeelte van het oorspronkelijk weer, dat hier in
aanmerking komt, maar de tekst is erg in de war, evenals in alle hdss., die ik zag.
In No. 200 van von de Wall's verzameling leest men: Adapo11latlralaäehu/11
lala haml,a (m'éndet19ar)kabm· orm19Y""!If1tl1a-t11h<1,
,i'éfiériAlajapal,it il11f(lflnla jamatt
mjaiia itu manglat ,iwkaya11g ti,iggal (lees: tatA·alaj<1mm1it11malm mjana b'ért1amn
J2;.;, - zie de Clerrq 's tekst, - da11)1111111r"ml111111iiia
ber11amapafili Gajah m<1dn/1,

f"

dan sakaliya11 °'""9 b'é.1·m·-b'éM,·
di f11r,11/,
Jaim it11sa1111111·11ii<1
t,wlol, l.a1111d11
l/llycm/11
itu,
saperti Bi11tandm, Jambi rl<111
Pall'1111;11r,9
da11B11gis d"" .tla11glws11r
1/,111Joho,· da11Pt1la11ida11 Paha11gda11C'émpa dan Me111w9/mbawda11Acr!t tla11p"say, .w1mt111·aiia
taal-Ok
!.apada bagl'1Ulait11,dan satélal, it11/11(/fi (r11j11~J;;.;.;, dl/11 mali j11wa) (vgl. de

Clercq's tekst, die op zijn beurt te verbeteren is naai· deze) tJaialt mada ilu, malm
lurtm•l11mw,111lahlrapad<ia1111kc11c11iia
m'énjadi pati/1 di Alajapahit 1'.111,
dan mja'iia
f,ërnama di(pall)
(bij dè Clercq v;,=lt◄) [ma11yk11b11111i],
da11ya11gjadi patihna

v;~

kuti!.a it11)J_,JL. (lees }J;t...,bij de Clercq
dipati

v}·lb

)J14,.)

11amaii11,
dari tall.alajama11it11

me1111nihla,is'épuluh butt:alt 11'érnh11
clat1 orm,gna di Majapah,t, don 111a11-

lriiia it11bë1·11a111a
fJayal. (bij de Clerrq

f4 vÏtJ°),y1111q1/l.rmpérgi lcaPasay, i'.yalah

melamar pt1fri di 11ëg'él'iPasay it11,enz., waarop het huwelijk met die prinses en
hare komst naar Java beschreven wordt, een gehecle andere voorstelling dns
van het bij Pasay gedane huwelijksaanzoek clan ons de kroniek van Pasay
zelf geeft, en ook met een anderen afloop, zie beneden de aanteekening bij
Hoofdstuk IX.
Hoe de namen gelezen moeten worden kan niet twijfelachtig zijn, en aan
welk anachronisme de schrijver der kroniek van Baî"ijar zich schuldig beeft gemaakt, springt ook dadelijk in 't oog, mits men slechts even bedenkt, dat in
die kroniek die Jmfri van Pasay daarbij nog de plaats inneemt van de putri
Cempa in de Babad tanab Djawi, (de tante van Raclcn Rahmat van Ampel galJ.ing; de neef heet hier raden Bungsu), dat wil zeggen, dat hij het uiterste begin, het voorspel van het begin, en het eindè van de ~lajapahitsebe periode
gelijktijdig \aat plaats hebben; Arok stierf 1169 Çaka, en de putri Cëmpa, volgens
het jaartal op baar graf, in Çaka 1370 (Not. B. G.1 XXIV (1886), bi. 42).
Dat Ken Qe9ës, zooals indertijd door mUgezegd werd, een incarnatie van
Dewi Çrî was, wordt in den tekst niet met zoo,ele woorden aangegeven, maar is,
volgens de leer der incarnatien, althans volgens de opvatting der Javanen, een

l) Over deze kroniek zie men Scbwaner, Borneo, I, 43; Hageman, Bijdrage tot de geschiedenis YBn
Borneo, Tijdacbr. Jnd. T. L. en Vk., VI, 2H; de Clercq, De vroegste itescbiedenis vnn Bandjarmuiu,
Tijdachr, Jnd, T. L. en ''k., XXIV, 288, en id., Een episode uit de grecLiedeninan Madja1abit, ~. bl ISO.
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noodzakelijk iets, dat een ieder, ook zonder ,lat het te kennen wordt gegeven,
dit veronderstellen moet of begrijpen zal.
Na zijn doel te hebben bereikt, deelt Ken Arok zijne belooningen uit. llen
lette er op welk eene belangrijke plaat"' ook bier weder de smeden bij de Java- ·
nen blijken in te nemen. Wel vindt men bier in het voorafgaande de verklaring
van de reden waarom )lpu Gandring's nai,rcslacbt vrfidommcn verkreeg, doch
het ,af11sc! apa~uje loopt daarnaast toch nog in 'toog.
Reeds Bhata,ra Brahma had tot Ken Éndok gezegd, dat Ken Angrok de
toestanden op Java geheel wijzigen zon, zie hl. 2, reg. G, en iets soortgelijks
loopt als een roode draad verder door het verloop van den levensschets van den
held van de eerste helft van het boek. Hij brengt het volgens het ,·erhaal zelfs
zoo ver, dat hij, na zich zelfstandig heer te Tnmapël te hebben gemaakt, ook
tegen Daba zelf aanvallenderwijs te werk gaat, en het te niet doet of het onderwerpt. In het vervolg is daarvan intnsschen niet veel te bespeuren, men zie
het gedeelte, dat loopt over de regeering van K~rtanagara, Hoofdstuk Y. Ongeveer
een 50 jaar later vindt men toch in Daha (Ka9iri) op nieuw een machtig vorst,
Jaya katoog, die Tnmapël wederom onder dat rijk weet te brengen, waarvan het
vroeger een vasalstaat was, zooals duidelijk uit het ,·oorafgaande blijkt, zie bijv.
bi. 13 reg. 27.
Waar Gantër, of Kanter (volgens B), lag of ligt, heb ik niet kunnen uitvinden. Dat is ook met verschillende andere plaatsnamen het geval, waaronder
Tnryantapada aan het tegenwoordige Turen doet denken.
Ken Arok's naam Rajasa, in het prototype van de pralamb01191) tot Angrajasa vervormd, bekleedt in de koningsnamen zijner afstammelingen een belangrijke plaats; men vindt er een Kërtarajasa, een Rajasanagara, en een Rajasawardbana onder; Vermoedelijk is zijn naam slechts een rest van een langeren naam,
en ongelukkig vindt men in de Pararaton niet altijd de eigentlijke koningsnamen
der personen, die na hem nog, tot op het einde der 15e Çaka-eenw, als vorst
heerschten, en waaronder eenige vrouwen waren, vermeld.
Na zijn dood in 1169 Çaka, werd bij bijgezet te Kagënëngan. Zooals men
zich herinneren zal, is dit een andere naam van Tjal}gi Kali tjilik t), in het district 8rëngat, afdeeling Blitar, waaraan men evenwel boven de poort een plaatje
met het jaartal 1271 Çaka vindt, door Dr. R. D. )[. Verbeek aan het licht gebracht 3), De voorafgaande verovering van Daha (Ka9iri) door Tumapl\l zou het
vennoeden wettigen, dat Tjal}gi Kali tjilik werkelijk bedoeld is, maar toch
schijnt het aannemelijker te veromlerstellen, d:1t hier van een ander Kagënëngan
sprake is, dat men op het terrein van Tumapël zelf, in het Pasuruhansche, zou
hebben te zoeken.

Z'lO

1> Tijdschr. Iod. T. L. en Vk. XXXII, bl. S94.
2> Baftlel, Hi■tory op Jav.,, Il, (1817), bl. S7 (4.11), .Genengau".
8> Not. B. G. XXV (1887), bl. 8.
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In dit gedeelte worden eenige opmerkingen gemaakt, of gegevens verstrekt
over de invoering van de Hindn godsdienst op het oostelijk deel van Java, bepaaldelijk in de tegenwoordige re11identie Pasuruhan.
Kort voor de troonsbeklimming van Ken Arok, Çri Rajasa, zouden daar in het geheel geen brahmanen zijn
geweest. Lohgawe was toch de eet·stc die zich daar gevestigd hebben zoo,
en dat, rechtstreeks uit Engelsch-Indië, Jambndwipa, daarheen getogen.
Daarna
zouden, na Arok's koningworden, de bh11ja119ya·s,
buddhisten zoowel als çiwaiteo,
uit Ka<Jiri (Oaha), daarheen zijn gevlucht, omdat men hen in het rijk, waar zij
woonden, verrichtingen beneden hunne waardigheid wilde laten doen l ). Daartegenover staat evenwel het bericht, dat er te Panawijen een hh11ja11r19a
woonde 2), of deze moet zich daar ter plaatse, die men toch in Tumapël zoeken
moet, gevestigd hebben na de komst van Lobgawe uit Jambudwipa, die horullmsthàpalm, en wel een mahayanistische was, maar vroeger de mah1i!/011a
niet volgde.
Men mag vragen welke godsdienst hij dan wel was toege1laan. Van hi11áymui,
de zuidelijke buddhistische kerk, kan op Java geen sprake zijn, en er rest dus
slechts aan te nemen, dat hij of heiden was, of wat men gewoonlijk de brahmaansche geloofsleer noemt, omhelsde. Dat het Hinduisme reeds lang vóór den tijd,
waarin het in den tekst verhaalde moet zijn voorgevallen, zijn weg ook naar Pasurnhan gevonden had, en dat men daa1· reeds veel vroeger sporen vindt zoowel
van brahmanisme (çiwaisme) als van buddhisme (mahäyänisme), is uit verschillende opschriften reeds aan den dag gebracht 3). Moeielijk is het dan ook aan te
nemen, dat er bedoeld wezen zou, dat lf pu Pfirwa, van wien er sprake is, vóór
bij l11mak11
mahaya11a,heiden zou zijn geweest. Doch zoo dat niet het geval was,
wat dan? Hindugodsdienst zonder brahmanen, ook waar het het noordelijk boddhisme geldt, dat bijv. in Nepal ook brahmanen kent en erkent, en het buddhisme op Java komt in zijne vormen dat van Nepal het meest nabij, is toch wel
niet denkbaar, en l\lpu Pfirwa was later toch boddltasthápaka; dat hij brahmaan
was wordt wel niet gezegd, maar, zelfs al neemt men aan, dat alles wat uit de oudere
opschriften uit die buurt aan 't licht kon worden gebracht, dat de oude toestand, dien
wij daaruit konden leeren kennen, geheel vergeten was, toch schijnen in deze bijzonderheden de hier aangetroffen berichten met elkander te strijden, ook al zou de
boven gemaakte veronderstelling, dat mpu Pfirwa na Lobgawe in Pasurnhan zou
zijn gekomen, juist zijn, want alles en alles in het voorafgaande, dat toch in
Pasuruhan speelt, wijst er op, dat men daar toch al geen heiden meer was. Desniettemin verdient het hier wel de aandacht, dat in de l()e en Ue, en zelfs in
de 12e Çaka eeuw, van eigentlijk gezegde opschriften, of zelfs steenen met jaartallen,
in Pasuruban en hetgeen oostelijker ligt, geen sprake is; daarvoor zie men de
1)

Deze plaats in de Pararaton ia, zooals een ieder begrijpt, de oorsprong voor de stelling der Ba-

li en, ,lat alles op Oost-Java en Bali uit Daba {Klllj.iri) kwam.
2) Ook Janggan of de Janggan van Sagënggëng, de vader van tnban Tita, was een 61,"j""!l!J•·
3) Men denke slechts aan :\lpu Siv.,)ok's praç'4ti's.
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uit mijne aanteekeningen aangevulde lijst van jaartallen der inseriptie's op Java
in Dr. Verbeek's Oudheden van Java, waarbij men in 't oog moet houden, dat de
steen van Ngantang, }fusenm .Xo. 9, van \'aka 1057, eigentlijk tot Ka4iri behoort 1),
en dat Scheepmaker, uit wiens verLameling de tëmpaya11is met het jaartal 1070,
Mus. Bat. Gen. no. 391, vooral in Surabaya verzamelde.

HOOFDSTUKIl.
Anusapati. Çaka 1170-1171.
Daarop volgde sang Anusapati hem op als koning (rat11),in Çaka 1160.
Eenigen tijd later, vertelt men, hoorde Raden Tohjaya, de zoon van Ken
Angrok bij diens tweede vrouw (rabi n110111)
2), tot in bijzonderheden hoe Anusapati
iemand omgekocht bad om sang Amftrwabhûmi, die door dien man van Batil was
omgebracht, te vermoorden. Sang apaiiji Tobjaya legde zich niet neder bij den moord
van zijn vader; hij zon en zocht een middel om zirh te wreken, iets wat tot den
dood van Anusapati zou kunnen leiden. Anusapati wist het, [16] dat Pailji Tohjaya
hem belaagde, was op zijn hoede, en liet om zijn slaapplaats een vijver graven; op
het erf S) hield men de wacht 4), en vertrouwden personen waren er op post gezet.
Na eenigen tijd kwam sang apanji Tobjaya (eens) tot den Bhatara (koning)
Anusapati, met een klophaan, en zeide: "Broeder, vader had een kris van GandriaJg, die zou ik gaarne van u willen hebben''. Het was duidelijk dat het einde
van Bha~ra Anûsapati naderde 0). Anfit'apati gaf hem de kris van Gandring. Tobjaya nam hem aan, stak hem in zijn gordel, en de kris, die hij vroeger droeg, gaf
bij aan een zijner lieden. Daarop zeide bij: "Kom, broeder, laat ons eens een paar
.hanen laten vechten''. Anusapati antwoordde: ,,Best, broeder". Hij liet zijn kooimeester een vechthaan balen, en zeide: ,.Kom, broeder, laat ons het (maar) meteen
doen". ,,Zeker", zeide Paiiji Tohjaya. Zij deden ze beiden zelf de ijzeren sporen
aan. De beide (banen) stonden elkander, en sang Anusapati was er geheel in
,·erdiept. Zonder twijfel was het uur van zijn dood daar; terwijl hij op dat oogen
blik 6) geheel opging in het vechten, dat hij zijn baan liet doen, doorstak hem Tohjaya.
Anusapati stierf in Çaka 1171. Hij werd bijgezet te Kigal.

AA NT E E K E N I N G.
Anûi,apati, die een naam draagt als Raden Pai'iji lno Kêrtapati, in de Ma1) Zie den Catalogus van Groeneveldt, bl. 375, een prafd&ti van Jayabhaya.
2) Zie boven.
Sl In 't Jav. pa.,,hgltang.
41 In 't Jav. angaymgi.
61 Men denke slechts om deu vloek vin Mpu Gandring.
6) In 't Jav, ltnttplr; dat het een 17nouiem van pi11t1dj•i,, leidt men ook af uit bl. 18, reg. 29.
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lat, zie van der Tuuk in zijn Notes on the Kawi Language en Literature, Joum.
of the R. As. Soc. of Great Britain ami Ireland, New Series, XIII, bi. 51, was,
zooals uit het voo1·afgaande bleek, een zoon van 'fnnggul amëtuog. Met zijne troonsbestijging had dus Ken Angrok het opperbestuur nog niet voorgoed aan zijne familie
gebracht. Eerst, nadat Raden Wijaya, die Majapahit sticht, koning geworden is,
is zij er voor langer van verzekerd. Na dezen Anfü;iapati, die intusschen weer opgevolgd wordt door een zoon van Ken Arok, Tobjaya, komt nog diens zoon Rangga
wuni (Wi~l}Uwardhana) en diens kleinzoon Kërtanagara (Çiwabuddha) aan het bestuur.
Omgekomen in 1171 Çaka, wordt hij bijgezet te Ki9al, zoodat men dos
vermoeden mag, dat ook de ons bekende 1Jal}<JiKi9al, in 't Pasurnhaosche, district
Pakis, atüeeling )[alang, zie Verheck, Oudheden van Java, n°. 616 (bi. 295 en
296), eeoe vorstelijke begraafplaats is.

HOOJ<'DSTUK111.
Tol1jfl!Ja. (al.a 1171-1172.
Tohjaya (een zoon van Ken ,\ngrok bij diens tweede vrouw, ken Umang) 1 )
werd daarop konin.; (1'(1/11)
van Tumapël.
Ano1;1&pati(de zoon van Tunggul amëtung bij Ken Që9ës) had een :r.oon,
Rangga wuni geheeten, een neef (lmpmwlw11)van Apaiiji Tohjaya; (ook) l\lahi1;1&
wong atëlëng (een zoon van Ken Angrok bij Ken l)ë<Jës) 2 ), de halve broeder van
Apaiiji Tohjaya, had een zoon Mahi!lla campaka, (mede) een neef (pahulu,ia,i) van
Apailji Tohjaya.
Toen Apaiiji Tohjaya gehuldigd werd, waren alle mantri's, Praoaraja enz.,
opgekomen, en Rangga wuni en Këbo campak11.waren daarbjj. Paiiji Tohjaya
zeide: ,,Mantri's, gij allen, in de eerste plaats Pranaraja, ziet hier mijne neven;
hoe schoon zljn zij van uiterlijk en gestalte. Hoe zien mijn vijanden in andere
rijken 2 ) er uit? En deze beide mannen, wat zouden zij Pranaraja?"
Praoaraja
antwoordde hem met een lémba!t: "lnderdaml, mijnheer, zooalR u zegt, zij zijn
schoon van uiterlijk, en beiden even moedig, maar, mijnheer, men kan ze vergelijken met een steenpuist op de navel, in het einde ') leiden zij zeker tot den
dood". Zijne Majesteit 5 J werd stil; meer en meer zag hij in wat Pranaraja's
zeggen beduidde, en hij werd er verdrietig over.
Daarop ontbood hij Lëmbu ampal. Hij beval hem de beide prinsen uit den
1)
2)

Zie boven.
Zie boven.
3) In 't Jav. 11u.rantara.
4) In 't Jav. ri pullaranya.
5) In 't Jav. talampal:anira /Jlla!ifra; dat uit deze uitdrukking het voornaamwoord ptdaira
aproot
ia duidelijk, en evenzeer dat dit d08 nur zijn waarde een .trama-woord moet zijn (...: ""'JIH"),en eigent•

HOOFDSTUK111.

-61-

VERTALING.

weg te ruimen. Hij zeide tot Lëmbu ampal: ,,Als 1 ) het je niet gelukt die beide
prinsen uit den weg te ruimen, dan doe ik het jou·'. Toen Apaîiji Tohjaya aan Lëmbn ampal het bevel gaf de beide prinsen uit den weg te ruimen 2 ), hoorde dat de
brahmaan, die bij Tobjaya sa11g!.apm1i
was. Hij had met de prinsen te doen, en berichtte hun, dat Lëmbu ampal bernl had ontvangen hen uit den weg te ruimen, en
dat hij, als het hem met hen niet gelukte, in hun plaats door den koning zou worden omgebracht. De beide prinsen zeide: ,,Eerwaarde, wij hebben niets misdaan''.
De brahmaan antwoordde : [17) ,,Ver bergt gij u maar lie\'er s) eerst. jongens". Zij
twijfelden 4) nog of de brahmaan misschien geen ongelijk 5) zou hebben, en daarom gingen de prinsen samen naar Apai1ji Patipati, en zeiden: ,,Paiiji Patipati, wij
komen ons in uw huis verbergen, want de koning wil ons uit den weg geruimd
hebben, en wij hebben toch werkelijk niets gedaan, dat wij uit den weg geruimd
zou behoeven te worden''. Paîiji Patipati onderzocht het gerucht, (en zeide): ~Prinsen, als gij (niet) 6) uit den weg geruimd wordt, dan wordt Lembu ampal daar
aansprakelijk voor gesteld". Zij hielden zich daarop stilletjes verborgen. Zij werden wel gezocht, maar niet gevonden: er werd naar hen geïnformeerd, maar waarheen zij waren gegaan, werd niet vernomen.
Lëmbu ampal werd daarop door den koning er van verdacht, dat hij het
met de beide prinsen eens 7 ) was. Er werd een aanslag op hem gedaan, en nu
vluchtte hij, om zich bij zijn buurman Apaiiji Patipati te versteken. Daar bespeurde hij, dat de prinsen bij deze waren. Hij ging tot hen en zeide hun : ,,Ik kom,
mijne heeren, bij u mijn toevlucht zoeken; de koning wil mij straffen, omdat ik
u op zijn bevel uit den weg moest ruimen, (maar er niet in ben geslaagd l. Neemt
mij een eed af, als gij mij niet vertrouwt'); ik zal u trouw dienen". Eenige
dagen, nadat zij hem beëedigd hadden °), kwam Lëmbu ampal tot de prinsen,
zeggende: ,,Hoe wilt gij 1 0 ), prinsen? Er komt geen einde aan dat verscholen
zitten. Ik zal straks iemand van Rajasa, als bij zich baadt, doorsteken".
Dien avond nog deed Lëmhu ampal dat, naar Sinelir vluchtende toen er
alarm werd gemaakt 11). Toen zeiden de lieden van Uajasa: ,,Iemand van

-------ongepast wordt gebezi~d als een hoog•re het tegen e~n la~erc gebruikt. Tn den tekst hier gebenrt dit
Hetzelfde geldt van manira, voom11&mwoorclvan den 1rn persoon, dat bij pal:anira behoort,
en naar waarschijnlijkheid ontstond uit oud-Jo.v. manölmira, uw. dienaar.
1) In 't Jo.v. mon.
2) Lees angila11gal:ma.
S) In 't Jav. aron.
4) In 't Jav. pinariringalr1.n.
lijk

dan ook niet.

ó) In 't Jav. tlll11Ja.
6)

De negatie ontbreekt in den tekst.

7) In 't Jav. 1alrarayita.
8)

Lees t/e,i-pal:anira.

In pl11&tsvan ta11 lrantln geeft B tan Jnd1g.

9) B. geeft nu11Jagara lralill dina.
10)

Lees IIJllrtU-palca,iira.

11> In 't Jav. i111alokh; te lezen i111alolral:~11.
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Sinëlir heeft er een van Rajasa doorstoken·•. Daarop twistten de lieden van
Rajasa met de pa11galas<111
van 8inëlir. Het kwam tot een hevig gevecht met vele
dooden aan weerskanten l ), en toen zij van wege den vorst uiteengedreven werden,
gehoorzaamden zij niet. HieJo\'er ontstemd, liet deze de beide balul''s (chefs?)
uit den weg ruimen.
Hoorende dat de beide batm:s uit den weg waren geruimd, ging Umbu
ampal nu tot de lieden van Rajasa, en zeide tot hen: ,,Als men u uit den weg
wil ruimen, neemt dan uw toevlucht tot de beide prinsen, want zij zijn er (nog)".
De lieden van Rajasa beloofden het, en zeiden: ..Lëmbu ampal, breng deze
w011gbatur tot hen". De oudsten van de lieden van Rajasa werden bij de prinsen
gebracht. ,,Heeren", zeiden zij, ,,sluit u aan 2) bij de lieden van Rajasa; alles
wat gij beveelt (zullen zij doen); neemt hun een eed af tegen een mogelijke ontrouw, doch zoo iets zal niet voorkomen (?) S)''.
Ook de lieden van Sinëlir, wier oudsten ontboden werden, legden een gelofte af als de lieden van Rajasa, en de beide /Jatur's kregen, nadat zij beëedigd
waren, de opdracht: ,,Heden avond moet gij beiden hier komen, een ieder met zijn
mannen, en op de kraton een aanval doen". Zij gingen daarop weer naar huis.
Met den avond kwamen zij allen met hunne mannen tot de prinsen, allen
vol moed '); daarop gingen zij naar de kraton, om er anw/, te loopen. Apaiiji
Tohjaya schrikte hevig, vluchtte hals over kop, doch kreeg een niet direct doodelijken speerwond. Toen het rumoer bedaard was, zochten zijne dienaren hem;
zij namen hem op en vlncbtten met hem naar Katang lumbang. Daarbij raakte_
van een der dragers [18] de sanmg ö) los, zoodat zijn achterste 6 ) te zien kwam.
Panji Tohjaya riep hem toe: ,,Maak je sarung in orde, je achterste is te zien".
Die billen waren de reden, dat bij (Tohjaya) niet lang koning was. Te Lumbang
katang aangekomen, overleed bij. Daarop werd hij bijgezet te Katang lumbang.
Zijn dood bad plaats in Çaka 1172.

A A NT E E KE N I N &.
Bij het voorafgaande valt niet veel op te merken, te minder daar in de
vertaling voor de duidelijkheid tusschen haakjes de familieverhouding der hoofdpersonen reeds werd toegelicht.
Radjasa en Sinëlir werden in de vertaling opgevat als waren dat plaatsnamen. Het is volstrekt niet onmogelijk, dat dat onjuist is. Rajasa was Ken
Angrok's koningsnaam, en met wo11gRajasa zou dus ook een bepaald soort van
ll
2)

8)

4)
Ö)
6)

In 't Jav. rame alolonga11.
In 't Jav . .raltifalla.
In 't Jav. paka rika denip,m a"!la""'la.
Leea toa..i.
In 't Jav. gadag.
In 't Jav. z,amUll{lkur.
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menschen, een lijfwacht bijv., kunnen zijn aangeduid; of wel het zou ook een
partijnaam kunnen wezen. In dat geval is vermoedelijk ook Sinêlir dat. Let
men er nu op, dat Tohjaya gesproten was uit een bi11iliaji (een seli,·), en die
beide ~even van hem door hunne vaders, Anfü:1apatien Mahi1;1aWong atêl~ng, uit
de mtu, Ken J;)ê<Jês,dan doet men onwillekeurig de vraag of de list van Lëmbu
Ampal niet hier op neerkwam, of opgevat moet worden, als zou hij aan de eenc
partij, die welke liever iemand aan het bewinti zou hebben gezien geboortig uit
Ken Që<Jês, den wong Radjasa, een gegronde aanleiding hebben willen geven, zich
zich te werpen op de andere, de wo,,g Sinêlir, die Tohjaya, uit een bi11i haji gesproten, vo01stonden. Tohjaya tracht een einde te maken aan de gerezen twist
Als hem dit niet op een zachtere wijze gelukken kan, wil bil met hardheid optreden. Het hoofd van de wo,,g Radjasa, die den eersten aanval hadden gedaan,
wordt met den dood bedreigd en acht zich verongelijkt, want een der wongSinêlir
had toch een der zijnen gedood ; ook het hoofd van de wo11gSinêlir loopt dat gevaar, en volgens zijne opvatting al evenmin met reden, want de w<mgRadjasa
hadden ben aangevallen, onder voorgeven natuurlijk, dat een der hunnen een wong
Radjasa zou hebben geveld, en het gevolg is, dat zij zich beiden tegen hem keeren.
Vertegenwoordigen de beide namen werkelijk die van partijen, dan is de toedracht
sprekender, en begrijpt men den gang van zaken ook beter.

HOOFDSTUK IV.
Rangga wtmi, als lw11ingWi~1111vardha11a.
faka 1172-1194.
Daarop werd Rangga wuni koning (mlu). Hij en ~lahi~a campaka waren
als twee slangen in één gat. Uangga wuni droeg als koning den naam Wi~9nwardhana; Mahisa campaka werd mtu aiigabhaya, met den naam Bha~ra Narasinga. Zij konden het uitstekend met elkander vinden, en hadden geen oneenigheden 1). Bhatara Wi1;1i;iuwardhanabouwde de kufa te Canggu noord, in Çaka
1193. Hij trok op tegen ~lahibit, om Lingganing pati uit den weg te ruimen.
Mahibit verloor het, omdat Mabi1;1abungalan er binnen kon dringen. Zijn majesteit Rangga wuni was 14 jaar 2) koning; bij overleed in 1194, en werd bijgezet
te Jajaga. ~lahi~a campaka werd na zijn 1lood te Kumêpêr bijgezet; zijn pam'élésatan (?) was te Wudi kuiicir.

AA NTE E K E N I N &.
uit.

Wie Rangga wuni en Mahi~ campaka waren, kwam in het Ille hoofdstuk
Veel wordt er van hen niet verhaald, maar er zij er hier de aandacht op
1)

In 't Jav.

IDÏtoal.

2) Dit klopt niet met de jaarcijfen.
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gevestigd, dat Rangga wuni als vorst Wi~1_1uwardhanaheette, en dat Mahi~
campaka, als ra/11 an9abhaya, den naam Narasinga droeg.
Wat de titel mlu a11gab/1a!la
cingentlUk aantluidt 1 is niet vast te stellen.
Het ~cbijnt wel iets te ziin als nevcnkoning of onderkoning. Ook in Hoofdstuk
XII komt hij voor, men zie aldaar.
Over Canggu, zie men beneden bij Hoofdstuk VI.
In de cijfers moet een fout schuilen. Boven werd reetls het vermoeden
geopperd, dat deze in het getal 14 steekt, in plaats waarvan men 22 verwachten
zon, daar Rangga wuni in 1172 koning wordt en in 11U4 overlijdt. Schuilt de
fout elders, dan heeft of 'l'ohjaya langer geregeerd of is de duur van de regeering
van Rangga wnni's opvolger, Kërtanagara, een andere dan beneden moet worden
aangenomen. Over fouten in de cijfers of iu de jaartallen door de Pararaton genoemd, in het algemeen, wordt beneden in de aanteekeuing bij Hoofdstuk VII iets
gezegd.
Jajagn doet denken aan Jago, dat een andere naam is voor de tja,µ/,i
Tumpang, zie de bij Verbeek, Oudheden van Java, onder 11°. 014-, hl. 294, opgegeven literatuur.

HOOFDSTUKV.
Kerfa,wgara, als ko11ingÇiwalmdd/1a. Ça!.a li94-1197.
Zijne majesteit Rangga wuni (de zoon van Anusapati, den zoon van Tnnggul amëtnng bij Ken I)~<Jés) liet een zoon na, Çri Kërtanagara; ook Mahil}acampaka (de zoon van l\lahil}a wong atëlëng, den zoon van Ken Angrok bij Ken Qêcjës_J
liet een zoon na, Raden Wijaya.
Aji Kërtanagara werd koning (11mbh11)1), onder den naam Bha~ra Çiwabuddha.
2) van den b11y11tvan Nangka, Baüak
Hij had een man, een babata119att
wi<Je gebeeten; dezen gaf bij den naam Arya Wiraraja, maar hij scheen onbetrouwbaar en daarom verwijderde hij hem uit zijne omgeving, hem benoemende tot
11dipalivan Sungënëb, op ool!t-Ma<}.ura.
De persoon, die toen hij koning (11rabh11)
werd, zijn J>atihwas, Mpu Raganatha 3), trachtte steeds het welzijn van zijn heer te dienen, maar Çrî Kërtanagara
sloeg er geen acht op; daarom legde Mpu Raganatba zijne betrekking neer 4), en
1) Van hier te beginnen i1 de vorstentitel steeda pralJlau, bebonden• in één ~val, 1ie blau. 31 reg.
U, waar weer van ratu wordt geaproken, welk woord ook ten opzichte van de boven reede opgeeomaevoraten
werd gebezigd.
2) De beteekcni• is mij onbekend; men 1ou 1egge,n dat het iets als .onderhoorige" moet auaaiden.
3) In 't Ju. voor num bier p,upapata.
4) In 't JaT. 41/Ud lillflgil,,
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nam bij zijn ontslag als patih, vervangen wordende door Këbo tëngah sang apaîiji
Aragani. Mpu Raganatba werd in plaats daarvan adhyak~a te Tumapël.
Nadat Çrî Kërtanagara koning was geworden, trachtte hij den dolenden vijand
(kalana) Bhaya te verdelgen, en toen deze dood was, zond hij zijn troepen tegen
Malayn.
Zoo waren er maar weinig lieden te Tumapël over; de meesten waren
naar Malayu gezonden. Apaiiji Aragani begeleidde ze, maar keerde van Tuban
weer huiswaarts, en liet, te Tumapël gekomen, iederen dag, ten genoegen van Kërtanagara, dezen (lekker) eten opdisschen.
Kërtanagara stond in brief wisseling l) met Aji J_aya ka tong, den vorst van
Daha, die zijn vijand was; er was nu een goede gelegenheid voor een vijand,
en Jaya katong vergat, dat hij zich zeer schuldig zou maken.
Baiiak wi<J,e was 43 jaar oud, toen de veldtocht naar Malayu plaats bad.
Hij was bevriend met Aji Jaya katong; hij zond druk 2) gezanten van Madura
(naar Daha) en zoo zond Aji Jaya katong (ze ook) naar Madura. Wiraraja (= Baîiak ·
wi<J.e)zond een brief aan Aji Jaya katong, die luidde: ,,Heer, onderdanig doe ik u
weten, dat als uw hoogheid op het oude veld wil gaan jagen, u het thans moet
doen, nu het een gunstige tijd is, en er geen kaaimannen, tijgers, wilde buffels,
slangen, of doornen 8) zijn ; er is wel een tijger, maar die is tandeloos". Den ouden
patih [19] Mpu Raganatha, dien bedoelde hij met een tandeloozen tijger, omdat bij
al oud was. Daarop trok Aji Jaya katoog tegen Tumapël op. De troepen, die om
de noord naar Tumapël togen, waren de slechtsten van Daba; (zij gingen) met
vele vaandels en volle muziek. De streek benoorden Tumapêl werd verwoest, en
velen van· hen, die hen bevochten, raakten gewond. Die troepen, die om de noord
kwamen, hielden balt te Mêmëling. Bha~ra Çiwabuddha deed (intusschen) niets
dan palmwijn drinken. Toen hem bericht werd, dat hij van Daba uit aangevallen
werd, geloofde hij het niet, en zeide hij nog: "Hoe zou Aji Jaya katoog zoo tegen
mij zijn; bij is immers met mij op een goeden voet''. Toen de gewonden het bericht (zelf) brachten, toen (eerst) geloofde hij het. Raden Wijaya werd daarop
aangewezen om die troepen ten noorden van Tumapël te bevechten. Hem vergezelden
Arya dikara, Baiiak kapuk, Rangga lawe, Pë<J.ang,Sora, Dangdi, Gajah pagon, de
zoon van Wiraraja: Nambi, Pëtëng, (en) Wirot, uitstekende krijgslieden, die de troepen van Daha, de noordelijke afdeeling, afweerden ; zij deden verwoede gezamentlijke aanvallen •), en de lieden van Daha, die om de noord gekomen waren, werden op de vlucht geslagen, en door Raden Wijaya nagezet. (Maar nu) gebeurde
het, dat een groot leger van Daha van de bewaakte grens 0), over Lawor, (naar
1) In 't .Ju. plUlltDalniro.
2) In 't Jn. onratcen, 11ieooit blads. 28, reg. ll.
8) In 't .Jn. rillipa.
6) In 't .Jav. roa~.
Il) In aeo tebt ltw pi,,ggir .l.ifia. ontlaena un 't pflflgirdf'I
VerJL.Ba\. Gu. deel XLU.

c1etMu.
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Tumapël) kwam. Aan dit leger was 't verboden gerucht te maken, en men trok
voort zonder vaandels en zonder muziek. Het bereikt Siddhabhawana en ging van
daar recht op Singhasari aan. De patih van Daha, Kêbo mundarang, Pndot en
Bowong stonden aan het hoofd van deze troepen van Daha om de zuid. BhatAra
Çiwabuddba dronk juist (weer) palmwijn met den patih, toen zij overmand werden; beiden betaalden het (met den dood). Këbo têngab (de patih) trachtte zich
nog te verdedigen, doch sneuvelde in de Manguntnr.

AA NT E E KE N I N &.
Rangga wuni (Wii,i;i.uwardhana) wordt in 1194 opgevolgd door zün zoon
Kërtanagara, die als koning Çiwabuddha zou hebben geheeten. Hij regeerde niet
lang, verondersteld althans, dat de fout in de cüfers in Hoofdstuk IV (of 111),waarover in de aanteekening bil het vorige hoofdstuk reeds gesproken werd, niet
schailt in het sterfjaar, 1 H.14Çaka, van Rangga wnni. Aan het slot van het volgende hoofdstuk wordt opgegeven, dat de veldtocht naar Malayn, zoomede de
verovering van Tumapël, plaats had in 1197, en dat Jaya katoog in Daha in 1198
koning was. De duur van Kërtanagara's regeering mag dus op een viertal jaren
worden gesteld, want de bedoeling van hetgeen daar van Jaya katong wordt
gezegd, kan wel geen andere wezen dan om aan te duiden, dat in dat jaar Daha
wederom de bovenhand verkreeg en Tumapël weer onder zich bracht, iets waarop
reeds gewezen wenl, dat gebeuren zou, in de aan teekening bij Hoofdstuk I.
Dat Çiwabuddha de eigentlijke koningsnaam zou zijn geweest is te betwijfelen, zelfs tegenover het feit, dat boven in het eerste hoofdstuk als zoodanig
ook reeds werd aangegeven, dat Bhata,ra Guru een der namen was, die Ken Arok
gedurende zijne regeering voerde. In een der door den Heer W. P. Groeneveldt
in zijn aan Chineesche teksten ontleende Notes on tlle Malay Archipelago and
Malacca ') medegedeelde berichten, nl. dat omtrent Shib-pi, uit de geschiedenis
ter plaatse nog te vinden Lëba ('1. i. dus Rëba, Rak1&)blijkt, dat men J1Ï"lgir raqa, de verdedigde.ia at.at
van tegenweer gebrachte gn:na, te lesen heeft.
1) Uitgegeven in de Verh. vall het Bat. Gen., deel XXXIX, en later nog eena in Milcellaneou papers relalillg to lndo-Chioa and the Indiall Archipelago, reprioted for the Straita brancb o( the Ro,-1 Aaiatic
Society, Secood aeriea, vol. 1, 126-26:& (Trübner, 18871, De cijfers tuaachen haakjes Ïll mijll verwij1Ïllgell
&laanop deze laatste nitgnve.
Anderen, die vóór den Heer Groeneveldt ten dese het hunne leverden, waren:
Ralllea, Hiatory of Java, 2• ed., 1830, 138.
Amiot, ill Mémoirea conceroallt les Cbinoia par les Jéauitea de Peking, Tome XIV (gereprod~
door G. Scblegel in Tijdacbr. Ind. T. L. en Vk. XX, na bl. 32),
Crawfürd, Histo17 of the lndiao Archipelago, 18:lO, lil, 154 en volgp;., doeh vooral 184 n 188;
Klaproth, Notice d'nne mappomonde et d'une co.mographie Chilloiaea, Jo11l'll&IAaiatiqlle, X (188i),
bl. 522;
Rémusat, Foë koul! ki on relation dea royanmea Bonddhiqnea: voyage clanala Tartarie,clanal'Alghaniatan et clao.a l'lllle, euc11té à la dil d.11[V• siècle, p:u Clly Fa HiH, trad.uit du Chiaoia et oom-té.;
quvrage poathllme, roro etu. par MM:. Klaproth et Lalld.reNe, 1888;
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van de Yttan dynastie (1280-1367 A D.), wordt toch medegedeeld, dat, vóór de
komst van de expeditie, die in 1292 A. D. ( = 1214 Çaka) door Kublai Khan
(1280-1295 A. D.) naar Java werd gezonden en dat eiland in 1293 A.D.(= 1215
Çaka) bereikte•), ,.the king of Java, Haji Ka-ta-na-ka-la, had already been killed
by the prince of Kalang, called Haji Katang", ll., bi. 26 (151). Het laat zich dan
ook veel beter aannemen, dat hier als zoodanig Kërtanagara in aanmerking moet
worden gebracht. Ook ,·an eene andere zijde blijkt dit. In een oorkonde nl.
waarvan een klein stukje, het begin, reeds is uitgegeven 2), komt hij onder dezen
naam voor, en uit die zelfde oorkonde werd door mij tevens reeds medegedeeld,
dat men van hem ook bericht vindt, dat hij te Çiwabuddhalaya 8), Çiwabuddha's
huis, begraven of bijgezet zou zijn, wat het op zijne beurt weer waarschijnlijk
maakt, dat de naam Çiwabuddha er een is, waarmede men den vorst, die ook "de
tijdens het palmwijn-drinken omgekomene" genoemd werd, zie het volgende hoofdstuk en bi. 21, reg. 27, vereerd heeft.
's Mans lichtzinnigheid of overmoed, die zich duidelijk kenbaar maken in
het onverstandig uitzenden van die expeditie naar Malayu, en zijne zorgeloosheid
bij het bericht, dat Jaya katong zich tegen Tumapël ten strijde had aangegord
en diens leger naderde, wordt nader in het licht gesteld door een andere bijzonS. Muller, Bijdragen tot de kennis van Sumatra bijsonder in geechiedbuadig en ethnographÏlch op•
ligt. Leiden, 18'6;
Sehlegel, Ieta omtrent de betrekkingen der Chinezen met Java voor de kom■t der Europeanen aldaar,
in Tijdachr. Incl. T. L. en Vk., XX (1878), bL 19 (het op.tel zelf i1 van 1870);
L. de Rol!Dy,Les peuplea de l' Archipel Indien connus des anciens géographe■ Chinois et Japonais; fngmenta orientaux traduita en français, ( 1871), in Mem. de l' Athenée orientale, I, bL 5li;
W. F. Mayera, Chineae explorations of the Indian Ocean during the fifteenth century, China Review
111 (187,/75), 219 en 821; en IV <I875/76), 61.
Na hem gaf S. Deal, Two Chineae Buddhist iuacriptions found at Buddha Gay&,Jourual R. A. Soe.
of Great Britain and Ireland, New Series, XIII, 552; Some remarb re■pecting a place called Shi-li-fo-tsai frequentl:, named in the worb of the Chinese Buddhist pilgrim 1-~ing, circa 672 A. D. (in van der Lith, Merveillea de l'Inde, 188S-1886, bL 21il); en The situation of the country called Shi-li-fo-ahai, Not. Bat. Gen.,
.
XXIV (1886), Bijlage I.
Voorts sie men ook Jacquet, Autrea éclairciasements sur Ie planisphère et la cosmographie Chinoite,
Jourual Asiatique, XI (1888), bl. 286; W. von Humboldt, Die Kawi Sprache, 1886, 1, lli; van Hoevell in
Tijdachr. N. [., Se Jg., 18'°, H, 307; Walckenaer, Mémoire aur la chronologie de l'hiatoire des Javanaie,
et aur l'époque de la fondation de Madjapahit, Paria 18'2 (die nog naar eenige oudere literatuur verwijst);
Veth, Bomeo'■ We■terafdeeling, 18H, I, 287; L8811en,Indische Alterthumakunde, 1861, IV, '79; de Klerck!
Lu■en's geschiedenis van den Indischen archipel, 1862, bL 99; Yeth, Java, 1878, 11, 7; Kern, Over den
invloed der Indische, Arabische en Euro~he
beschaving op de volken van den Indischen archipel, ISSS;
van der Lith, Merveillea de l'Inde, 188S-18S6, bl. 821; Brandes, Een jayapattra of acte van eene rechterlijke uitspraak van Çab 8,9, 1887, Tijdachr. Ind. T. L. en Vk., XXXII; van der Lith. Nederlandach OoatJndie bachreven en afgebeeld voor het Nederlandache volk, 2e druk, 1898, 1, 891.
1) Over dese expeditie zelf sie men beneden.
1) De oorkonde van Çalta 1216, waarover beneden nader.
S) Zie :-iot. B. G. XXIV 11886>
1 bl. ,6.
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derheid in die Chineesche berichten vermeld. Het blijkt daar nl., dat de vorst
van Java, waarmede die van Tumapël, en wel juist hij, bedoeld moet zijn, tot het
zenden van die expeditie door China naar Java meer dan aanleiding had gegeven,
doordat hij Mêng Ch'i, den keizerlijken gezant van daar, door diens gelaat te
schenden, groven smaad had aangedaan, zie het bericht omtrent Kan Hsing (uit
denzelfden tijd), ll., hl. 27 (151), ,,when Java had marked the face of the imperial envoy Mêog Ch'i", en in 't algemeen verslag, ll., bi. 22 (148), ,,the Imperial
Government bas formerly bad intercourse with Java by envc.,ys from both sides,
and bas been in good harmony with it, hut that they ha,·e lately cut the face
of the Imperia} envoy, Mêog Chï". Dat inderdaad Kërtanagara bedoeld was, ziet
men toch uit het boven reeds gegeven citaat uit het bericht omtrent Shih-pi.
In het vervolg komt Wiraraja's vroegere naam, Baiiak wi(J.e,niet meer voor.
Met het oog op de Javaansche traditie omtrent de stichting van Majapahit, waarover in de aanteekeoingen bij het volgende hoofdstuk het een en ander dient te
worden gezegd, zij hier op dien naam even de aandacht gevestigd, terwijl het
tevens van belang is er op te wijzen, dat er hier wel gesproken wordt van een
zoon van dezen persoon, doch dat deze niet Rangga lawe heet, wiens naam bier
ook voorkomt, zie hl. 19, reg. 10, maar Nambi 1),
Het pin99ir Ak.ya van den tekst,

8~,i~,

werd

boven in de vertaling

reeds in pin99ir rakfa, wat het zijn moet, verbeterd. Het is terug te vinden in
het tegenwoordige Lêksa, langs welke rivier men nu nog vindt de overblijfselen van een versterking, iets in den trant van den Chineeschen muur, doch natuurlijk van veel minder beteekenis. Over deze ruinen sla men na Dr. Verbeek's Oudlieden van Java, bl. 269 en 291 (no. 552 en 608) en de daar opgegeven literatuur. T. a. p. vestigde genoemde geleerde er reeds de aandacht op, dat genoemde
muur wel de grensscheiding tusschen Tumapël en Daha zal zijn geweest.
Sumënëp, het oostelijk gedeelte van Madura, heet bier Suogëoëb.
Met het oog op het historische gehalte van dit hoofdstuk, dat wij lieten
eindigen met den dood van Kërtanagara, zou hier ter plaatse reeds een heel stuk
dienen te worden aangehaald uit de reeds genoemde oorkonde van 1216 Çaka, aangezien men in die oorkonde een kort, maar officieel verslag aantreft van den hier
voorkomendeo krijg door Jaya katoog met Kërtanagara gevoerd. Met den dood
van den laatste was de veldtocht echter nog niet afgeloopeu. Zooals uit het begin
van het volgende hoofdstuk blijken kan, moest Raden Wijaya, die uitgezonden
was om het noordelijke ,·ijaodelijke leger to verslaan, nog overwonnen worden, en
ook dit vindt men in die oorkonde terug, evenals de verdere lotgeTallen van dezen
prins tot hij naar Madura weet te ontkomen, zooals het volgende hoofdstuk almede
J) In cle Banggalawo worlt vau &113p Lawo goapl'llkenall van oon 100n nu Winra,i-. Ygl. a.
91mckiag11Yor a. ~I•
lawo in a. inleiding.
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vertelt. Het scl,ijnt meer doeltreffend te tljn hetgeen die oorkrnde Yerbanlt, niet
te splitsen, en daarom wordt eerst straks, in de nnnteekening bij het \"Olgende
hoofdstuk, hetgeen zij bevat en met het laatste gedeelte ,·an dit hoofdstuk overeenkomt, medegedeeld ; men zie dus ook nog beneden.
KErtanagara, met wien Tumapël valt, was de eerste die den titel prabAu
voerde, bi. 18 reg. 16.
Waar hij bijgezet werd, vindt men eerst Inter, in Hoofdstuk VII, nrteld, zie
bi. 25, reg. 4.
Over de Pamalayu, zie men bij Hoofdstuk YI en IX.

HOOFDSTUK Vl.
/11terrrgnum.(Jnyakatong.) Çal.·a11!>8-1216.
Raden Wijaya Yan wien (bol"en) verbanld werd, dat 1,ij nnar de noord
was gegaan, bracht men er bericht vnn, dat llhnf\ra Çiwnbuddha door troepen
vau Daba, die uit het zuiden een aanval hadden gedann 1), gedood was, en dnt (ook)
de oude pntih het met den dood bad moeten betalen, evennls de overige personen van het gevolg van zijne l\fojesteit. Daarop keerde rallen W!iaya met al
zijn Yolgelingen snel naar Tumapël terug. Danr trachtte hij, doch te vergeefs, te
herstellen wat er verloren was; hij werd op zijn beurt teruggeslagen, <enl vervolgd door kêbo l\lnndarang ,·lurhtte hij op de oploopende satm/,'s, terwijl Këbo
Mundarang naar Iluntal wilde optrekken i). Raden Wijnya nnm het slikbord van
een ploeg, die daar lag, en sloeg daarmede 8), zoodat Këho l\lnndamng's borst
en gezicht vol slijk geraakten.
Deze trok zirh da'.lrOJ1terug, en zeide: ,.,Wel! gij
zijt werkelijk een dewa (iemanrl van vorstelij',e, goddelijke afkomst)"'. Daarop
verdeelde Raden Wijaya (zijn) laiiri119angiri"9.n119') a:m zijne dienaren, een ieder
kreeg er een, omdat hij een verwoelen aanval doen wille. DJ beleelJen waren
Sora, Rangga lawe, Pé'1,ang, DJ.n_;li, en Q;\.ljah. Sora dael e:m a:mval, en vele
lieden van Dalm vielen. Sora zeide toen (tot den prins): ,,Nu, prins, moet g\j een
aanval doen, nu is het de goede gcleg,mheid". De prins deed een aanval, en er
vielen er nog veel meer. De lieden van Daha trokken zich, door den nacht ovMvallen, terug, en maakten zich een bivouac. Toen zij in slaap waren, ovenid Raden
Wijaya hen op nieuw, en daarop geraakten de lieden van Daha van elkander;
velen werden er gewond door de speeren van hnn eigen makkers, en er ontstond
een verwarde 6) vlucht.
l > .,l.,u/ai,

in pl. van a11mi.

I> In 't Jav. llllll•la.
8> De nitdrnkkinp: 11u111tjal
ia mij hier ondniilelijk.
Zijne beneilenltleedingatnkken, nl. MZ11i11gu
beduidt dit; giriflgn11gia de 1oortnumvan patronen.

~

i)

In 't Ju. uit/-. sie benedentcrir/••
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Nu had Bhat,ara Çiwabnddha twee dochters, die door hem voor Raden Wijaya
tot vrouw bestemd 1) waren. (~0) Beiden waren door de lieden van Daha gevangen, doch van elkander geraakt, daar zij in verschillende richtingen waren gevlucht. Door den aanval van Raden Wijnya waren de Daha-ërs in verwarring.
's Nachts maakten zij een vnnr aan, dat hoog opvlamde. Daarbij werd de
oudste 2) der beide prinsessen gevonden ; Raden Wijaya kreeg haar in het oog en
herkende haar. Hij bevrijdde haar weer, en zeide toen tot Som: ,,Wel Som S),
val nog eens aan, opdat ook de jongste mijner jongere zusters gevonden worde''.
Sora zeide: ,,Geenszins, vorst, want de oudste is nn gevonden; en hoe weinig
manschappen heeft n hier!" Raden Wijnya antwoordde: ,,Goed, om harentwille(?)".
Sora zeide daarop weer: ,,Heer, n moest u terugtrekken; het zou zeker zeer
goed zijn nog eens een aanval te doen, zoo n er iets mede kon winnen, en misschien de jongste prinses vondt, maar als wij haar er niet aantreffen, zullen wij
als witte mieren in 't vuur zijn gevlogen".
De prins vluchtte daarop, de prinses in zijne armen dragende, en den geheelen
nacht in noordelijke richting voortgaande. 's Morgens werd hij door den vijand
bezuiden Talaga pagër achterhaald. Om beurten bleven zijn mannen achter om
de lieden van Daha, vechtende, staande te bonden. Gajah pagon kreeg een diepe,
doorgaande speerwond in zijn dij, doch hij kon nog loopen. Raden Wijaya zeide:
"Gajah pagon, kunt gij loopen; als gij het niet kunt, zullen wij ons allen dood
vechten." ,,Ik kan het, heer, maar slechts langzaam". De Daha-ërs zetten den
prins niet erg na, en keerden ten slotte naar Talaga pagër terug. Raden Wijaya
dwaalde nu, als een boscbkip, met zijne manschappen, die hem gevolgd waren,
in de wildernis rond ; om beurten droegen dezen de prinses, tot zij ten laatste
beraadslaagden ') en beredeneerden boe de prins zou moeten handelen. Toen zij
het eens waren geworden, vervoegden zij zich tot hem en zeiden: ,,Heer, dit
zonden wij n willen opmerken, welk einde zal het met u nemen, als gij zoo
in dit bosch hier rond blijft zwerven. Volgens onze meening zou het het beste zijn,
zoo u oost-Madura kon bereiken; u moet naar Wiraraja vluchten, opdat u bij hem
uw toevlucht zal kunnen nemen, want het is onmogelijk, dat bij met u niet begaan zal zijn; hij is toch juist door wijlen uw vader een groot man geworden".
De prins i;eide: ,,Ja juist, als bij met mij begaan is, maar zoo bij dat niet is,
dan leg ik er groote oneer mede in". Sora, Rangga lawe en Nambi stonden er
op, en zeiden als uit een mond: ,,Heer, waarom zou Wiraraja zich van u keeren 6)".
Daarom gaf de prins aan bun verzoek toe. Hij verliet de wildernis, en kwam te
1) In 't Jav. jaga.
Lees panda.
S) .J.ngung,ld werd niet vertaald, en uit den zin gelicht, omdat mij de beteekenia onduidelijk ia.
Wellieht te lezen [al, ta angng,U, angamvl: ""'11t4.
4.J In 't Jav. a/Jnaw,ara,a.
6) In 't Jav. palingalla.
2)
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P&l)cJakan, bij den buyul daar, Macan kaping. (Daar) vroeg bij om een halfrijpe
klapper; men wilde hem de melk ervan laten drinken, (doch) toen men haar
openmaakte, was zij vol witte gekookte rijst. Men 11tond verbaasd, en zeide:
,.Bijzonder vreemd, want jonge klappers met gekookte rijst er in, zijn er niet".
Gajah pagon kon (nu) niet (meer) gaan; de prins zeide daarom: ,,Boyot van
P&l)4akan,ik geef u een man in bewaring, Gajah pagon, die niet gaan kan ;
hij 1) (blijve) bij u". De lieden van Pai:i4akan zeide: ,,Dat zal niet goed zijn,
heer; bij mocht hier eens gevonden worden; er moet geen dienaar (van u) (211te
P&J)«J.akan
zijn S); naar 001.e meening moet hij in een boschtoin verblij,·en, waar
men boschgras aan het mijden is; in het midd~n kan daar een open ruimte worden gemaakt S) en daar kan voor hem een veldhuisje opgerieht worden ; daar kan
bij in de eenzaamheid gaan zitten, zonder dat iemand het merkt, en van Pai:i4akan
kan men hem iederen dag zijn eten brengen". Gajah pagon bleef achter. Raden
Wijaya ging daarop naar I)atar, 's nachts reizende. Te I)atar ging bij scheep.
De troepen Yan Daba keerden weer naar buis. De jongste der beide prinse8sen bleef genngen, en werd naar Daha gebracht en aan Aji Jaya katoog overgegeven. Deze vernam met vreugde den 1lood van Bha!ira Çiwaboddha.
Raden Wgaya bereikte den overwal in het noorden ( de zuidkust van llacJ.ura),ging aan den wal, en werd ·door den nacht overvallen op een sa11:11h
ergens
op de grens van Sun~nêb.
Hg overnachtte daarom op die satt:ah, die men aan
het bewerken wae '), pas ~~ had, en met smalle dgkjes voorzien was. Sora ging
voorover op zijn buik liggen, en de prins en de prin8e8 zaten boven op hem. Den
volgenden morgen ging hg door naar Songênêb, waar hg bij de groote bak zijn gang
staakte. Hg zond iemand om te zien of Wiraraja buiten zat. De1..ekwam spoedig
terug, want W"maraja zat buiten. Daarop ging de prius naar de 111Uebn11.
Wiraraja
zag den prins dadelgk, toen hg ter plaatse kwam, schrok, \"erliet de P"~", en
ging in hllÎll, waardoor de aadientie, die hg gal, een einde nam. Raden Wijaya
ontstelde, en r.eide tot Sora en Raogga lawe: ,,Wat heb ik geregd. ik leg er groote
oneer mede in; had ik het web toen 1JWLI' liever met den dood in den strij•l betaald". Daarop ging hg (weer) naar de groote bak, maar het einde wu, dat \\ïraraja met zgne tthtgenote iJ en verdere huisgenoten gezamentl§k 'J tot hem
kwamen, om hem betel aan te bieden. Rangga lawe zeide (toenj tot den prins:
.Neen, beer, bet loopt geheel ancien; daar komt Wiraraja integendeel tot u·•.
1) .. "t 1- . .--.
I> h'IJu.--,P~
I> 111"t Ju. lial:y--1
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Daarover verheugde de prins zich (zeer). De echtgenote van WiranJa bood der
prinses, en Wiraraja (zelf) den prins sirih aan. Wiraraja verzocht hem zijn verblijf te komen nemen in de regentswoning. De prinses steeg op den wagen, terwijl
Wiraraja's echtgenoten haar te voet begeleidden; Wiraraja deed dit den prins. In
de regentswoning logeerden zij in Wiraraja's eigen slaapvertrek. Raden Wijaya 1)
vertelde aan Wiraraja, toen deze bij hem in de tweede poort kwam, op welke
wijze de vorst, die onder palmwijn drinken het leven liet, gestorven was, en boe
hij zelf tegen de troepen van Daha gevochten had. Wiraraja vroeg hem: .,En
wat wil u nu, prins". Raden Wijaya antwoordde: ,,Ik verzoek u, als gij het
goed vindt, hier bij u te mogen .blijven". Wiraraja zeide: ,,Maak u maar niet
ongerust, (er zal wel iets opgevonden kunnen worden, om het gebeurde weer ongedaan te maken), maar het moet langzaam aan geschieden'', Daarop verzocht bij
hem door naar binnen te gaan. Verder bood bij hem kleederen, gordels, en sarongs aan, die hem door 's regents vrouwen, waaronder de ken pinatih (radenayu),
werden aangeboden. De prins sprak toen: ,,Wiraraja, mijn vader, de verplichting
die ik aan u heb, is niet gering ; als ik mijn doel bereik, dan zal ik Jawa in
tweeën verdeelen, en gij zult de eene helft, ik de andere hebben". Wiraraja
zeide: ,,Zooals u wil 2), beer, als u maar eerst koning zal zijn geworden". Dit
was de afspraak van den prins met Wiraraja. Wiraraja verzorgde ·den prins buitengemeen; dagelijks gastreerde bij hem, om niet te reppen van den palmwijn,
dien hij hem schonk. [22] Toen Raden Wijaya reeds vrij lang te Sungënêb was
geweest, zeide Arya Wiraraja eens tot hem: ,,Heer, ik heb een plan; u moet bij
Aji Jaya katong in dienst gaan, en voorgeven dat u om genade vraagt; u moet
zeggen, dat u zich voor hem bukt, en als nu Aji Jaya katoog het goed vindt,
dat u bij hem in dienst komt, dan moet u voor eenigen tijd naar Daha gaan;
bl~kt het dan, dat bij in u vertrouwen is gaan stellen, dan vrage u hem om de
woeste gronden van de lieden van Trik, om er een desa van te maken. M:adureezen zullen het terrein schoon hakken, en die desa aanleggen; dichtblj wonen
er Madureczen 8) en dezen zullen tot u komen. U moet bij den vont zelf
in dienst gaan, om Aji Jaya katong's lieden goed op te nemen ; n moet weten
wie trouw, wie krijgshaftig, wie lafhartig of bekwaam is, voornamelijk wat
Kebo Mundarang's karakter is. Heeft u allen goed opgenomen '), dan vraagt
u verlof om te gaan wonen in de desa, die de Madureezen op de woeste gronden van de lieden van Trik zullen hebben aangelegd. Voorts zal het ook
goed zijn, om als er van uwe lieden uit Tumapêl weer tot u komen, hen aan te
nemen; zelfs als er lieden van Daha tot u bun toevlucht nemen, moet gg voor
l)
2)
8)
ook bladz.
4.)

Men leze reg, 26 radn .,,,.ij11911
in pl. van radn .,,,.iruaj11,
ID 't :Jav. a1111uuli11ipa.
In 'i :Jav. t1J14T1111ttuuui,
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hen opkomen, en als u de troepen van Daha meent te kunnen staan, (dan zal
het de tijd zijn uw slag te slaan). Ik zal Jaya katoog nu bericht zenden". De
persoon, die den brief l) moest overbrengen, vertrok, stak over naar Jawa, en gaf
zelf den brief te Daha aan Aji (Jaya) katong. De brief luidde: ,,Heer, onderdanig
doe ik u weten, dat uw kleinzoon vergeving verzoekt, hij wil zich aan uwe Majesteit onderwerpen ; ten dezen late u weten wat u beslistJ of u het goed vindt
of niet". Aji katong zeide: ,,Hoe zou ik het niet goed vinden, dat mijn jongen,
Arya 11) Wijaya, zich aan mij wil onderwerpen", en liet den gezant weder temggaan om wat hij gezegd had over te brengen. Na aankomst gaf deze den brief
over, die aan den raden en Wiraraja werd voorgelezen. Wiraraja was verheugd.
Raden Wijaya ging daarop naar Jawa terug, met zijn volgelingen, en begeleid
door M:a4ureezen; Wiraraja bracht hem tot Tëmng.
Te Daha gekomen diende hij Aji Jaya katoog trouw, zoodat deze hem
lief kreeg. Het was juist Galungan S) toen hij te Daha kwam. Zijn mannen kregen uit den dalem bevel om te sasamma '). De mantri's van Daha waren uiter•
mate 6) verbaasd, toen zij hen 1.ageo, zulke flinke lieden waren het allen, zooals
Sora, Raogga lawe, Nambi, Pë4ang, en Dangdi. Zij liepen in de pasasaramanin
de Maoguntur te Daha. Op hun beurt liepen ook de mantri's van Daha hard,
zooals de eerste krijgers: Paoglët, Mahisa rubuh, de patih Këbo mundarang, maar
alle drie verloren het in het hard loopeo tegen Raogga lawe en Sora. Iets later
organiseerde Aji (Jaya) katoog een (kris)steekspel: ,,Mijn jongen Arya Wijaya,
kom, gij moet eens (met uwe kris) schermen, ik verlang dat te zien; mijne mantri's
zullen uw tegenpartij zijn". De prins antwoordde: ,,Zeker, heer!" Het steekspel
had plaats, onder zeer luidruchtige muziek, ten aanschouwe van ontelbare toeschouwers. Aardig was het hoe de lieden van Aji (Jaya) katoog op de vlucht
gingen. Deze beval (toen): ,,Zeg aan mijn jongen, Arya Wijaya, dat hij niet meer
mee moet doen; wie zou zijn heer durven staan" 6). De prins deed (toen) niet meer
mede, en de partijen stonden elkander bij het steekspel (nu) gelijk, nu eens moest
deze wijken, dan die; (maar) op het laatst richtte Sora zich tegen den patih Këbo
mundarang, Rangga lawe zich tegen Panglët, en Nambi (23) zich tegen Mahisa
mbuh; het slot was dat de mantri's van Daha door Raden Wijaya's mannen op
de vlucht werden gejaagd, zonder zich te kunnen herstellen, en toen hield men
er mede op.
ll)

In 't Jav. a11,0111&.
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4) Blijkbaar beteekent dit woord een zekeren wedstrijd houden
Men vindt het terng onder featiin Hoofclatuk XIV van de Sajarah lla'9iteiten bij een bruiloftafeeat aan het hof van Majapahit, f
layn, ed. Singapore, bl. 169.
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.Raden Wijaya bad nu gezien, dat de mantri's van Daba het tegen zijne lieden
moesten afleggen. Hij zond daarop aan Wiraraja bericht, en deze raadde hem aan
om de woeste gronden van de lieden van Trik te vragen. Aji (Jaya) katoog vond
het goed. Zoo zijn de woeste gronden van Trik voor het eerst tot een bewoonbare
plek gemaakt. Toen de Madoereezen met den aanleg net begonnen waren, wilde
een hunner, die honger had, en niet voldoende lijfkost bij het omkappen bad
(medegenomen), eenige maja-vrnchten eten; zij waren hem te bitter, en hij wierp
alle maja's van de soort, die bij gezocht bad, weg. Het werd bekend, dat (daar)
maja-vmchten waren, die zeer bitter smaakten, en inderdaad (daarom) is (die
plaats) Majapahit genoemd.
De prins bad den toestand in Daba nagegaan, en Majapahit zag er reeds
als een desa uit. De lieden van Wiraraja gingen druk naar Daha en verbleven te
~ajapahit. Wiraraja raadde (daarop) den prins, hoe hij het aan Aji (Jaya) katoog moest
vragen om heen te mogen gaan. Hij vroeg te Majapahit te mogen gaan wonen. Aji
(Jaya) katoog vond het goed, verleid door zijne genegenheid en de voortreffelijke wijze,
waarop de prins hem had weten te dienen, als meende hij het oprecht. Nauwelijks
te Majapahit gekomen, gaf de prins Wiraraja er kennis van, dat bij en zijn mannen
tegen de mantri's van Daha opgewassen waren. Hij noodigde Wiraraja uit tegen
Daha op te trekken. Wiraraja hield het nog wat tegen en zeide: 1), ,,Niet te
haastig 2), ik heb nog een plan. Zeg gij, pangalasan, den vorst, dat ik bevriend
ben met den koning van Tatar; ik zal (hem zeggen, dat ik) voor hem de prinsessen
buit zal maken. Ga giJ pangalasa11,dadelijk naar Majapahit terug. Na uw
vertrek zal ik naar Tatar schrijven, want er is (bier) juist een schip van daar,
dat hier handel is komen drijven. Een schip van mijzelf zal ik naar Tatar laten
mede gaan, om den vorst uit te noodigen tegen Daha te velde te trekken. Als
de vorst van Daba verslagen zal zijn, dan zullen de schoone prinsessen van Tumapël, die op het geheele eiland Jawa baars gelijken niet hebben, het eigendom
verklaard worden van den vorst van Tatar S); zoo zal ik dien vorst vangen. Zeg
gij aan den vorst, dat hij zich (dan bij hem) moet aansluiten om Daha mede ten
onder te brengen". De pa11galasa,ikeerde naar Majapahit temg. Raden Wijaya
was verheugd over hetgeen Wiraraja aanbevolen bad. Na het vertrek van den
pangalasanzond Wiraraja iemand naar Tatar. Zelf verhuisde hij met geheel zijn
huisgezin naar Majapahit, van Madura medenemende wat tot den strijd noodig
zon zijn, alle bmikbare Madureezen, en de noodige wapenen.
Toen de gezanten (met de troepen) van Tatar gekomen waren, viel men
Daha aan. De troepen uit Tatar trokken van het noorden op, die van Madura en
van Majapahit van den oostkant.
Aji (Jaya) katoog geraakte in de war, en wist niet waar bij het meest voor
1) In 't.Jav• .ilupn.
1) In 't Jav, g'lrw.
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waken moest. In het noorden had hij het hard te verantwoorden tegen de Tatar's.
Kebo mundarang, Panglêt en Mahisa rubuh moesten op de troepen, die uit het oosten
kwamen, passen. Pauglêt werd door Sora gedood, en Këbo rubuh door Nambi;
Kêbo mundaran1:,· streed met Rangga lawe en werd op de vlucht geslagen, in
Trinipanti achterhaald, en (toen) door Rangga lawe gedood. Hij zeide tot deze:
,Rangga lawe, ik heb een dochter; dat Sora haar neme, als een belooning voor
zijne dapperheid". Aji Jaya katong deed om zich te verdedigen een aanval naar
het noorden, (maar) werd door de Tatar's (24) overmand, zelfs gegrepen en door
hen gevangen gezet. Raden Wijaya drong dadelijk de kraton van Daha binnen, en.
haalde de prinses weg, die jongste (van de twee, waarvan boven is gesproken)'.
Hij bracht haar naar Majapabit, waar de Tatar's dadelijk daarop om de prinssesen
kwamen vragen, daar Wiraraja had beloofd, dat hij, als Daha gevallen zon zijn,
de beide prinsessen van Tumapêl uitleveren zou. De ma11tri'swisten nu geen
raad, en zochten een uitvlucht. Sora zeide: ,,Nu, ik zal ook in dit geval wel op
de Tatar's losgaan, als zij hier komen". Arya Wiraraja hernam: ,,Sora mijn
jongen, heel goed, maar ik weet er nog wel wat (anders) op". Men zocht nog voortdurend naar iets waarmede men de Tatar's zou kunnen paaien. Daarover rede~
neerden de ma11tri's. Sora zeide, vertrouwende de zaak uit te kt.nnen maken:
Des avonds, toen
11Wat zou het een succes hebben, als wij de Tatar's aanvielen".
de zon in het westen stond, kwamen de Tatar's de prinsessen opvorderen. Wiraraja
antwoordde ban: ,,Tatar's, overhaast u toch geenszins; de prinsesssen zijn nog bedroefd, want zij hebben, toen Tumapêl, en ook toen Daha viel, het zwaard zien gebruiken; zij zien er in h,1oge mate tegenop eenig wapen, welk ook, te zien; morgen
zullen ze u uitgeleverd worden, en in vierkanten zetels (ra11du's
?) 1) geplaatst en gedragen, in staatsiekleederen, naar uwe schepen worden begeleid. In vierkanten
zetels worden zij geplaatst, omdat zij geen wapen willen zien, en verder mogen
de lieden, die de prinsessen in ontvangst zullen nemen, geen gewone Tatar's zijn,
het moeten de besten onder u wezen, en zij moeten komen zonder gevolg, want de
prinsessen hebben zich vast voorgenomen om zich te verdrinken, als zij eenig wapen
zouden zien, zelfs al zouden zij het schip reeds hebben bereikt, en gij zult het niet
ongedaan kunnen maken 2), al zoudt gij uw leven er voor willen geven, als de prinsessen zich eens verdronken". De Tatar's gaven toe en liepen er in. Ztj zeiden:
,,Wat u daar zegt, is zeer juist". Op den tijd, dien men overeengekomen was,
kwamen 8) de Tatar's allen ongewapend, in grooten getale (?), om de prinsessen
te halen. Zij werden, toen zij de poort Bhayangkara door waren, ingesloten, en
de deuren werden van buiten en van binnen gegrendeld. Sora had zijn kris op
zijn dij gebonden ,). Hij viel toen de Tatar's verwoed aan, en stak ze allen over
l) In 't Jav. p,uagi.
2) Lees paraAilang.
8) In 't Jav. agl~agan.
4> 1- 't Jav. ~log
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hoop. Rangga lawe viel die aan, die buiten de pasebanwaren; bij zette hen na tot
waar zij vluchten, de haven te Canggn 1), waar zij achterhaald en afgemaakt werden.
Een tien dagen laten ongeveer 2) kwamen de troepen, die Malayn waren
gaan veroveren, terng, met twee prinsessen. Een van ben, prinses Dara pê~k
werd door raden Wijaya tot binihaji (selir) gemaakt; de oudste, Darajingga, huwde
met (een) deu:a en werd de moeder van den koning van Malayu S), Tuhan Janaka,
wiens luuirkasi,· Çrî Marmadewa was, en die als koning Aji Mantrolot heette. ·
De veldtocl1t tegen Malayn en de val van Tumapël hadden plaats in hetzelfde Çakaja.ar, 1197. Aji (Jaya) ka.tong werd koning (ratu) in Daha in Çaka
1198. Te Junggalnh gekomen (waar hij geïnterneerd werd), dichtte hij de kidung
Wukir polaman (Vischvijverberg), en toen hij die gereed had, overleed hij.

AA NTE E KE NI N&.
In dit hoofdstuk wordt, zooals men gezien heeft verhaald wat er ge~chiedde
tijdens Jaya katoog, de vorst van Daha (Ka1Jiri1, heer en mees:er was over de
streken, waarvan in de Pararaton voornamelijk sprake is.
Hoewel met den val van Tumapêl nog niet geheel meester van het terrein,
omdat de te velde getrokken troepen onder Raden Wijaya, die naar het noorden
waren gezonden, nog verslagen moesten worJen, kan men zUn interregnum toch gevoegelijk met dat feit een aan,,ang laten nemen. Dit geschiedde dan in 1197 of
1198 Çaka, zie het einde van dit hoofüstuk, hl 2-1 reg. 30 en volgg. In Çaka
1216 of in het jaar daaraan voorafgan111leviel. hij weder, en daarmede eindigde het.
Gedurende dat tijdsverloop hadden er gewichtige gebeurtenissen plaats.
Het verhaal vertelt ons, dat in de jaren van zijn bewind het be.kende Majapahit werd gesticht, en dat in de nabijheid daarvan een door den vorst Y&n
China nitgemste expeditie op Java voet aan wal zette, en medehielp Daba (weer)
ten onder te brengen ; ook meldt het ons welke lotgevallen Raden Wijaya nog
had te doorleven vóór hij naar Madura, van waar uit hij zijne operaties tegen
Jaya katoog begon, ontkomen kon.
·
In de aanteekening bij het vorige hoofdstuk werd er reeds opgewezen, dat
van deze lotgevallen ook gewaagd wordt in de oorkonde van Çaka 1216. Met
een enkel woord werd er verder aan herinnerd, dat er in 1293 A. D. = 1215 Çaka,
werkelijk een Chineescbe expeditie op Java landde.
Hieronder volgt nu in de eerste plaats het gedeelte van die oorkonde, dat
hier van belang is, nl. blad 1-VI, waarachter ongelukkig een stuk ontbreekt;
daarop een ver8lag over die Chineesche expeditie, en dan wat er over de s~chting
en den ouderdom van Majapahit in het algemeen op te merken valt.
In 't Ju. MJ/,aittg Cangy•.
S) In ·•t Jav. dara.
aj In '& Jav. 11ldi m. apwp,,IN rm
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Terwijl de, koperen platen zelf verloren zijn, althans oog niet zijn teruggevonden, heeft het een heelen tijd moeten duren, vóór men van deze interessante
oorkonde, die ± 1780 A. D. reeds gevonden werd, iets meer te weten kwam,
en werkelijk maken kon.
Gevonden op den gummg Butak, in het district Surabaya, omstreeks het
genoemde jaar, - zooals blijkt uit eene aanteekening bij een afteekening van het
grootste gedeelte dezer platen, aangetroffen in een kist behooreode tot de nalatenschap van Mr. S. I. E. Rau, die aau de Leidsche rijksuniversiteits-bibliotheek
geschonken werd I), - en nadat er reeds in 1816 door Raffles een transcriptie
met latijns(\he letter werd uitgegeven van hetgeen op twee der platen te vinden
was (plaat 111 en VI), in zijn "Copies of two of the ancieot inscriptioos on copper
plates dug up in the vicinity of ~urabaya, rendered from the aocient Kawi eharacter ioto the Roman" 2), Verb. Bat. Gen., VIII, en Raffl.esdaarop in 1817
ook oog een facsimile plaatste in zijn History of Java, van plaat I, kon eerst in
1886 door het vinden van een afschrift van plaat II in een bundel van den Sultan van Sumêoëp, in de verzamelingen van het Bat. Gen., ,,Toelisao boeda darie
Soeltan Soemënëp", Jav. Hss. B. G. 42, aan het licht worden gebracht, dat deze fragmenten bijeenbehoorden, zie Not. B. G. XXIV (1886), bi. 46. Daarmede een
belangrijk eind gevorderd tot de juiste waardeering dier restanten, op wier belangrijkheid Dr. van der Tuuk de aandacht van schrijver dezes had gevestigd,
kwam in het jaar 1888 een afteekening uit den boedel van den Heer Rau
voor den dag, van plaat I, III - VI, VIII en X- XII, van welker bestaan Prof.
Kern mij dadelijk berichtte, iets later mij ook een copie zendende S). Er moest
dus meer dan een eeuw verloopen, vóórdat, eo dan nog op zulk eene wijze, met
behulp van surrogaten, de disjecta membra taliter qualiter weer bijeengebracht
konden worden.
Met het voorhandene is men echter in staat van het begin den doorloopenden tekst te geven, welke alsvolgt luidt.
l) Die unteekening luidt: .Dit Handachrift, zooverre hetzelve met zwarte inkt ia vel'Tl&l'digd, ia een
kopie van llOOVeelekoopere gegraveerde plaaten, lang ruijm 1 (P) voet breed 7 a 8 du11Den welke platen gevonden lijn omtrent den jaar 1780 op den Goenoeng Boetak (: of blinden bel'(t) in het diatrict Sourabaya.
~zelve zijn in 1782 en 1783 op Java bij den Key,er en Sultan bij de Prie,ten eu alomme eider• ron~clen,
welke allen verldurden 't zelve oud-Javaansch achrift te zijn hetzelve wel te kunnen le1eu, en ook iu het~woordige Javunache achrift overbrengen, 11elijk ook vervolgen• door de1kundi11:emet Rooden inkt de letten in
modem Javaan•ch zijn overgesteld, do~ allen betuijgden het voor 100 oud-javuna te houden, ~ het door
niemand 11:onde,·er-taan worden.
2) Plut S heet daar verkeerdelijk 6, wellicht 1lechtt ten gevolge van een ahnia.
S) Mèn 1ie Not. B. G., XXIV, bl. (1~86), 4.3; eu XXVI 0888), H en 131. De eente regel van
Rafflea'a !ac,imile vindt men nüg gereproduceerd in Crawfurd'• Hiatory of the Indian archipel~, IJ, hl. 211. J!'riederich leverde in J8j7 een tran,cripLie v11ndio gehcele plut T, in zijn Over inaeriptien van Java en Sumatra
voor het eer.t onLcijrerd, Verh B G., XX v r, bl. 87 en 93, en Cohen S1uart ,:af er nogmaau een tnmcriptie
van in Kawi oorkuuden in f.&o.imilemet inleiding en traucripLic, Leiclen 1&76; men &iedaar DO. ll VII op
lil 36.
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Swasti çakawar.rdtîta, 1216, bhadrapádama.m, tithi paiicamî k,:!f'}Opa~a,ha, u,
ça, wám ma,Ja,i9kungm1, báynbyastha grnlwcára, 1"ohitJi11ak.~alra,
11rajûpatidewatä,
mahettdramntJ<J<ila,
siddhiyogn, tt'emjya11111l11irlln,
yamnpm1vweça, lefilnkaratJa, kanyáráçi irika diwnsa11yájiiá!'l'Î maluiwîralmnel_'lt'arlÎ11nndita
parakramott11nggndewa,mahábalásapalttûdhipawimiçakarntJa,çîla.Yrîmg111JarlÎJH11t'Î11nyotlanuîmty11ktn,
samastayawadtt'iptu,·wara, sakalas11j,111ad/1armma.wwgmky011a,
11nrasinghm1ngaradharmmawiç~asanla11Q,
narasi11ghamlirtti~1,t,itm11ja,
krta11aga(2a) md11hitá.mm1îga111nsampmma,
k,:tarájasajayawarddhanm1ûmarájábhi.yeka,ti11a,Jahde rakr!lan ma11trikait·îtJi, mkrya11 mantri hino,
dyah pamasi, rakryan mantri halu, dyah singlm·, mkryan 111a11tri
sirikan, dyah
palisi,·, ka/1i,·in9 de rnk,·ya,i ma11trif'a1Jamadhyari11utrrisakara,
paramasddhuprapantu1
mapasangga/1a11
sa11gpt·á~iarrija,rnkrya11ma11trisamaraká,'!fyagaha11akuçila,
mahdfUratwasampam1amapasa11ggalw11
.m11gnayapati, rakrym, manft·î dwîpûntaraçatrumarddanakärat}fl sarjjawalittaranjita, mnpasm1ggaha11sm1g aryyndil.ara, makádi sang mant,·î
maháwîradikara, wiwidämt'trapra~,a!lal.a,·a,sakalámûmtjd,iurága, mapasanggahati sang
aryya wîrarûja, sak.yat .mçisya de çt'Î ma (2b) hárdja krta11agara,lan kantu11rakryan
mantri sewakottamagrttJafna, mawasthd ka1111r11han,
rakryan mantrî çuralamendra,
mawastM dmang 1), makadi rak,·ynn ma11t,·i1vimitrdriprabliitakaramawaslha patih,
sa~at pra~ ...
mratis11bacltlhak1m
(pa)119adé9çt·î mahûrdjangket, içwarapratiwinwa,
tankawuntat sang sinalahan wyawahámwiccedaka, .~a,ig pamg'ét i tirwan sangkyat1Jyákaraf}açástraparisamápta,pllSf)apata <Jang dcáryya kusumayuddharipu, mapaiiji
paragata, sang sampal i pamwatn11.~at1gkya(
wyiîkam'}a)çastraparisamäpta, puspapita
i/,angácá,·yya,,ggarak.ya,sang .mmg'ét i jamfJi, 11yaya1vyákara1Jaçastraparisamdpta,
pwpapita (tja11ga)cûryya rudm, rakrya11i111•11krta11agara,smwyaduskamjna, (1,ri,,gkwi
padlégan) d/1armmad/1yak.yari kaçe1va11,
pu (:la) .~papala(lang ácaryyûgmja put1gl.wi
padlégan2) dhannmadhyak.ra ,·ing l.asogaln11bocM/111tarkaçástraparisamûpta
na,nabháfeka
r)ang ác,i,-yya giná11taka,i pi11gsornyûjiidçrî nwluirûja kumo11ak'én
ika,,g wanwe kudad1t
angça sang hya119 dha,·mma i kléme, padam'éla/01artîjapraçdsti macihna krtardjasajayawarddhana umu11ggwe salahsiking upalariptatámra knpa11gkwadenikang karámán
i krtdadu mag'éhaktta kaswnt1mlt'(mika11g
wamve k11d-adu,a11sampun si11usuksîmádég
ringgit de çri mahä,·dja tke11ggagdr'éTJék11ya
salbaktvulïirnya lrobeh maryya kängça de
sang hyang dharmma i kléme, ka'1h11kfyade11ikangmme k1ulad11katémwa kalilirana
deni santd11apratisa11tánanikang
rame k1tdad1t m11e Mém téka ,-i dûîhaning dûîha,
sambandha (3b) gati11ika119
rûme kudad1111rayatt1ama,·mmá11glwtaké11
i Çt'Î mahärûja
ngunin turung prabltu, makasangjiiá t1ardryya sanggramaw1jaya,s(lé,,g11irankawa1.asak
kawaweri(ka)ng wanwe kudadu limit pit1el de11i11g
çatru, ka,·aJla çrî maharája tnangka11a,çrî lcrta,iagam sa,,g lîf}a 1·i11gçiwabw.ldhálaya11gû11i
ti1iéká11de çt'Î jayakaty'éng
sakeng gla11ggla11g,
sák.ydtpm11gmukhan l11mampa/1aké11
l,rtalpa~waka,·mma, mitradrohaka, samayalan9ghya11amahyu11 humari.r~akt1açrî k,:tanágam11hanerikang nágare
tumap'él srjl>flgi sanjafa çrî jayakaly'éng kar'ét1gya11
t'éke jasun wungkal, iriká ta çrî
ll Dil oude vorm Îil d•""fl·
2> ha 't oonpr. padI.gH.
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maAaraja mn:at1g sa11g arddliarája inulus de f'"Î krttana9ara mapagalma saïijala çri
;ayakaty'értg, ma11l11parr,ah sang arddharája mtt•ang f'"Î mahárája Je çri krla11ägara
kvrihtg sang arddharäja sa (4a) kJf'ÎIpuim de çri jayalmtyëng, ryyangkat ç,·î mahárája
mttJang sa119arddliarája sang/re nagare lumapël, ,j.alénq i,·ikang tt•a111t·e
l.411119
plat,
in"ka lambe f'"Î mahärája manggih çatru, apm119 bala çrî mahárája ring samangka•a,
ala tekang lan:an çri mahärája alaralajri ta11kinau·ruhan ku·ehin9 ln·a11g11ya
lumah
la saïijala çri mahárája ,Jaléng i lémhah, lan hana çatru kapanggih angulwan la çri
mahärája sang/re lémhah anujtt•i ba"-1ng,ha11ala çalru kapanggil, Je11i11g
sa'iijalapämbarq, çrî mahärája, mundur la ya lanpanglalt'an, haliwal f'"Î mahärája sang/rebata,,g,
irika la yanaprang wadwä çri
t/,alëng i kaptllt111gankapanggil, teka,,g çalru 111111t·ah,
maliaräja kfllwaning kapulungan, alah teka119 çalr11 ff"Î mahärája, alarálaytt•aktve/a
hvangnya an ma•gkana, lumaku la 1111m·ahsaiijala f'"Î maháräja t)at'i (4b) ng i
rahut carat, lan asott·e ikang kata, masö teka119çaln, sakal.-ulwan, irika la çri ma/aärajanaprang sa/iawadwänira kaheh, alanilayu muwal, çalru çri mahärája, akwe/a
lwangnya rehër atinggal, yayanpangdatt·11"-1kabel, smuni läwan çri maháraja, ring
samangkaM, /ia,,a la lu,,gg11l11ing
çatru layûlayû kat011tt·e"-111i
haïiiru, bangia,uanputil,
tvan,naaya, ,akatonikang lt1nggul ika, irika M yanpangdatt.•utsanjala sang arddharajá,
lamakwakëna11
sayaprarvrti, alayû niskararJÛ11uj1l'i
kapul1111ga11
ptlffl'tt•akani saijala çri
ma/tárája nuak çri mahärája ptt:átya11tadr,J,abliakli
i çrî 1.-r:tanagara,
ya la matangnyan kari la çrî mahá,·ája i rabut caral, makm,:asanang gt1minlir angalor ,J,alëng i pamn:a"-111apajeg loring ltt·a~, álara 11e11ialus
ku·eh (5a) ni r0tt•ang çrî maharäjà, ring sakaainbenjing, lka leka11g çalru, muil i ~1·î mahárája pi,,apag derci
bala f'"Î mahárája, kondur la yáde 11/ihnyanalayû, lalhápi11ynn mangkana, yaya11
,a,,gçaya"'f.ik wadtt·á çrî mahärája, lunglufnowng au•aknya l11111in9galakën
i rrî mahárája, wdi çrî mahárája pwa kesisa11a, irika la çt'Î mahánijanparasarasan läwan
rOtVang, /iana tängënangën f'"Î mahá,·ája t)alénge lrung, an911capucapaläwan ika•g
akfltvtvi trung makangara11mkrya11 ft•urwagraja, sák.'f'ÎIkawu tle çrî krla•agara, ro'IVa,,ga çrî mahárájangaya"-1ke11ika,,g wwang tl'eMn i trHg, mwang salor-we"-in i
tru,,g, a,a mangkanängënangënf'"Î mahárája, p<Jlj.as,,ka la tt:adwá çri mahárája, lka·,ukang wngi pwa ya "-1, mangkat la çri mahá,·ája ma/iawa,i i 1.-ulan•an,wdiniran
/rekula (ób) na tle11ingçalru, makanimittätyá11taktt·ehnika11!1
çatru, ri tka çri maharája i kfllawan, amanggil, la sira çatru, irika çrî mahárájan binu,-u Jening çalru
/umingsir M çri mahárája ma,,galor, mu11gsire kembm,g ç,·i prayanira, ri tka çrî
maharája pwe kémba,,g çrî, amang9ih la sira çatru muwa~, binuru M sira muwa{i,
irika la çri mahárájan alayu manga/or amgat bangawan sahabalanfra kabe{i,alanghwi
ya garawalan, akwe{,, lwang wadwa çri mahárája mátya11gla(,,g)l,wiwaneh katutulan
para11,kari la rwawlas siki wadwa
ginalal,,tleningçalru, ika,,g ahurip kasambu,-atadudtt•a11
çrî maharaja ruma~ l) sira, rahina sakama,ityan ri prabhatakäla, irika M çrî maharaja11 kawawerikang wadwe kudadu luhyangli~ çokasanla (6a) n"-ipa, lanpang/aaro-
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pakn agsanga, atyanta göng11ikangdu{ika tumame sira, ri tka çrî mahárája irikang rame
kudadu, atyanfa ma,·mma sambmmaw,'.lasanikangrame l.."Udadu,makawyakti manghaturaklm ya bhakfapd'}a mwa,,g bras, alé/1ë,·a11ghét11kén
i rrî mahardja,wica/qa11ámet
çatru, makawkasan tumuduhakë,,
sanimitta çrî mahardja fan lmtmwa JJÏ11etni(kar,g)
humaféralcénri11ghnu, makahi11ga11i,ig
sîma 1·'émba11g,
mu,,gsire ma4ura i.yfaçri mahárdja, nahan ta kara1}açrî mahárdja ng,min kawalasak lunvawe,·ikangwanwe kudadu,
gatinikang rame kud(l(/11pwelrong atyanta ma,·mma sambramawilasai çrî mahárája,
yatikangdaáyak'én ,,aramasantu~fi çrî ma/iárája, çri mahárája pwa prabhu dengça,
sa~at swarggawalirtJa"jagatpdlaka, fan w11a11g
·tan malés aweh suka ring huwus aweh
i,ia/, amb'é (6b) k, ya ta karanm,yan l1'munm waránugraha çrî maharájairikang rame
kudadu, an susuk'énsîma swatanlt"ádégringgit lma{i sthänanya i kudadu de çrî mahárája, tkeng gaga-r'é'}'éknyasalbakwukirnya kabe{i kabhulctya denikang ráme kudadu,
katmwa kalilirana deni sa11tá,iapratisanlár,a11ikang
ráme kudadu, mne hlém tka ring
áláhani,,g dláha, sangsipta,iya, mári tekang wanwe kudadu pinakangça de sang hyang
dharmma i kléme, mari kaparabyapara, apati sampun dadi sîma swatantrádégringgit
de çri mahárája kun'éng r,imitta çrî mahárája wani malapangça sang hyang dharmma
i kléme (ika)nang u,anwe kudadu, mapak11erikangráme kudaáu, çri Jayukaty'éng
ttgûni ri huwust1iranhumilangak'énçrî krtanagara gum'égwanîrikangnagara daha, hana
tojar çrî jayakaty'éng sinrawa1}akenirika11gsayawadwipa, ire11ikang,Ja. (Het hier
dadelijk op volgende gedeelte ontbreekt).
In het Hollandsch :
Heil! Çakajaren verloopen 1216, in de maand Bhadrapida, op den 5• van
de donkere helft der maand, Haryang, U manis, Çaneçcara 1), van de wuku-week
Ma4angkungan, terwijl de planeet in het Zuidoosten staat onder het maanhuis
Rohil}i, waarvan de godheid Prajapati is, en dat behoort tot den kring van Mahendra, tijdens de yoga Siddhi, en het uur Werajya, onder Yama als heer van
den knoop, op den kara1}a-dagTetila, en onder het dierenriemsteeken de Maagd,
op dien dag is afgekomen het bevel van zijne Majesteit, den allerheldhaftigsten
slechts te prijzen vorst, den moedigen hoogverheven koning, die verdelging bracht
aan zijne tegenstanders de vorsten met groote legers, die hoog begaafd is met karakter, kracht, deugd, schoonheid en plichtbesef, den heer van heel het eiland
Yawa, den beschermer der rechten van alle goedgezinden, voortgesproten uit het
geslacht van Narasingha de (belichaamde) rijksrechten-quintessence, den zoon van
den uit Narasingha's evenbeeld geborene, (den man) die het voorrecht had te
huwen de dochter (of dochters) van Kertanagara, en die als koning gezalfd werd
door den naam Krtarl\jasa Jayawarddhana, welk bevel eerbiedig aanvaard is door
de drie ral,ryan mantri's, (nl.) raltryan mantri hino, dyah Pamasi; ral,ryan mantri
-halu, dyah Singlar, en ralcryan matilri sirikan, dgah Palisir, die begeleid werden
door den rakryan mantri, die den vijand op het slagveld schrik weet aan te jagen
1)

Zaterdag.11 September119'.
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en begaafd is met groote voortreffelijkheid, PraQarAjagebeeten; den ,·altryanmantri,
die zich dapper gedroeg in de diepten van het oorlogswerk, en allerbeldhaftigst is, Nayapati; en den ral,nJa•i mantri, die de oorzaak was van de verdelging
der vijanden op de andere eilanden en een flinken geest bezit, Arya Adikara;
voorafgegaan door den ralcryan ma11tri,den hoogsten chef der belden, die het vertrouwen van verschillende vrienden weet te wekken, en voor alle menschen toegenegenheid heeft, Arya Wîraraja, dien men den leerling van zijnen Majesteit den koning Krtanagara zou kunnen noemen, terwijl niet achterbleef de ra/cryanmantri zoo
kundig in de beste voortretîelijkheden der dienstdoenden, de lmnul'uhan, en de
rakrya11 mantri het hoofd der groote helden, de démung, alsmede de rakrya,i
mantri, de patih, die schrik verspreidt onder de vyanden, zóó de heerschappij
van Zijne Majesteit den koning, als ware hij het evenbeeld van Içwara, met
hechte banden bevestigende; bij alle welke personen zich uit vrijen wil nog aanslooten de tot procesbeslissers Rangestelden : de pamg'éli tirwan, die volledig thuis
is in de Sangkhyaleer, de weleerwaarde leeraar Kusumayuddharipu, ook bekend
als Pa~c,,ata; de samgat i pamwatan (mede) volledig thnis in de Sangkya-leer, de
weleerwaarde leeraar Anggaraksa ; de samgat i jambi, die in de Nyaya-leer
volledig thuis is, de weleerwaarde leeraar Rudra; de ral,ryan juro Krtanagara,
die de moeielijkheden van het goede beleid weet op te lossen ; Mynheere van
de padlégan de dhya~a voor de Çiwaiten, genaamd de weleerwaarde leeraar
Agraja; (en) Mynheere van de padlégan, de dl,yak~a voor de Buddhisten, die
volleerd is in den leer der Buddhisten en de weleerwaarde leeraar Ginantaka
heet.
Het afkomend bevel van zyne Majesteit den koning verordineert voor het
~ehucht Kudadu, dat een deel uitmaakt van het heilige rechtsgebied van Klëme,
een koninklijk besluit te maken, voorzien van het zegel van Krtarajasa Jayawardbana, op steen en op koper, en te bewaren door de dorpshoofden van Kudadn,
dat vast zal stellen den vrijdom van het gehucht Kudadn, daar het door zijne
Majesteit den koning tot een vrijgebied wordt gemaakt, met al zyne hooge en
lage velden, zijne bergen en dalen, en ophouden zal deel uit te maken van het
heilige rechtsgebied van Klëme, ten bate van het dorpshoofd van Kudadu, erfelijk
(ook) te genieten door zijne kinderen en kindskinderen, voor nu en later tot in
lengte van d&c,ooen.
De aanleiding er toe was het gedrag van het dorpshoofd van Kudadu, dat
indertijd Zijne Majesteit den koning zorgvuldig een schuilplaats verleende, toen
deze oog geen koning was en nog Nararya Sanggramawijaya heette, bij gelegenheid, dat hij in ongelegenheid in het gehucht Kudadu werd gevoerd, door den
vijand vervolgd en nagezet, ondor de navolgende omstandigheden :
Zijne Majesteit de toenmalige koning, Z.M. Krtanagara, die te Çiwabuddha.laya het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, werd indertijd aangevallen door
Verh.Bat. Gen. clael lLIL
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Zijne Majesteit Jaya katyëng

1)
van Gëlanggëlang 2), die als vijand optredende,
dingen deed beneden zijne waardigheid, zijn vriend verraadde en tegen zijne overeenkomst in handelde, uit begeerte Zijne Majesteit Krtanagara, die in het rjjk Tumapi:l zetelde, ten onder te brengen. Toen het bekend werd dat er een leger van
Zijne Majesteit Jaya katy~ng tot Jasun wungkal was gekomen, toen zond zijne
Majesteit Krtanagara Z\jna )Iajesteit den (tegenwoordigen) koning en Arddharaja
tegen de troepen van Zijne ~fajesteit Jaya katyëng. Arddbaraja en Zijne Majesteit
de koning waren beiden schoonzoons van Zijne Majesteit Krtanagara, maar Arddharaja was tevens, zooals men weet, een zoon van Zijne Majesteit Jaya katyëng. Nadat
Zijne Majesteit de koning en Arddharaja van Tumapël waren opgetrokken, en het
gehucht Kcj.ung plut bereikt hadden, stnitte Zijne Majesteit het eerst op den vijand.
Zijne Majesteits troepen leverden een gevecht, en de vijand verloor het en vluchtte,
na zeer groote verliezen geleden te hebben. Het leger van Zijne Majesteit trok
daarop naar Lëmbah, doch men vond daar geen vijand. Men trok daarop westelijk
voort, van Lëmbah naar Batang, en de voorhoede van Zijne Majesteits troepen
ontmoette op nieuw vijanden, doch dezen trokken zich terug zonder gevochten te
hebben. Batang voorbijgetrokken kwam Zijne Majesteit te Kapulungan. Daar trof
men den vijand weer, en toen vochten ten westen van Kapulungan de troepen van
Zijne Majesteit op nieuw, en (wederom) leed de vijand een nederlaag, kommerlijk
wegvluchtende, na groote verliezen. Zoo stond het, toen Zijne Majesteits troepen
weer voorttrekkende, te Rabut carat kwamen, en niet lang daarna uit het westen
(op nieuw) vijanden naderden. Daarop streed Zijne Majesteit met al zijne manschappen, en vluchtte de vijand na he,·ige verliezen weer, en het scheen dat zij allen
voor got'd vluchtten (?). Onder die omstandigheden vertoonden zich echter ten oosten
van Haiiiru wapperende, roode en witte, vijandige vaandels, en toen onttrok zich
Ardharaja aan den strijd, zich schandelijk gedragende, en doelloos naar Kapulnngan
vluchttende. Hierdoor ging het leger van Zijne Majesteit te niet. Zijne Majesteit
evenwel bleef trouw aan Zijne Majesteit Krtanagara. Daarom bleef Zijne 'Majesteit
noordwaarts naar Pamwatan apajëg,
te Rabut carat, en ging vervolgens --?
benoorden de rivier. Er waren toen nog ongeveer zes honderd man bij Zijne Majesteit.
Met het aanbreken van den volgenden morgen kwam de vijand, Zijne Majesteit
achterop. Zijne Majesteits troepen trokken hem tegenmoet, en bij trok zich terug
en raakte aan het vluchten, maar al was dit zoo, de troepen van Zijne Majesteit
waren nog al minder geworden, want er des<"rteerden er, die hun lijf zochten te bergen en hem verlieten, en zoo hij werd bevreesd geheel ontbloot te raken. Daarop
overlegde Zijne Majesteit met die (nog) bij hem waren. Zijne meening was naar

Dat met dit Katy,np; Katoog is bedoeld, werd door Prof. Kern aangetoond in Bijdr. T. L. Vk., nn
5e volgr., IV, l!91 (Regelen van klankverbinding io 't Oud,J11vaansche).
Zooala de Hen Roulfaer mij iodertijd deed opmerken, vindt men deseu naam naar alle nanchijnlijkop de kaart in de Jonge'• Opkomst, en1., VU, waar men, bewesten den WiliB, een .Egginglugh,
een·gew- koDiDckrijcknn woetr' vindt.
1)
Ned. Jnd.,
2)
heid terug
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Trung te moeten gaan om met den al.-vttwdaar, Rakryan Wuru agraja, die door
Krtanagara tot kmm was aangesteld, te O\"erlc;,agenopdat hij Zijne Majesteit zon
helpen de lieden oostelgk en noordoostelijk nn Trung te \"erzamelen. Allen
waren het hiermede eens, en na het int'allen nm de nacht ging Zijne llajesteit
over Kulawan, uit vrees door den tjjand. die zeer talrijk was, achterhaald te wor-·
den. Te Kulawan stuitte hij weder op vijanden ; hij werd door hen t"errolgd, maar
onttrok zich aan hen door noordwaarts te gaan, om als het kon naar Kêmbang
çrî te ontkomen. Ook daar rnnd hij weer 'f'ijanden, die hem t"errolgden, en toen
vluchtte hij met allen, die bij hem waren, zoo spoedig zij konden, zwemmende,
noordwaarts de groote riner o,·er. Daarbij kwamen er nlen om, anderen werden
door den vijand achterhaald en met den lans afgemaakt, en die hun leven redden, raakten overalheen verspreid. Er bleven er slechts twaalf ter bescherming
van zijne Majesteit.
Met het aanbreken van den dag kwam Zijne Majesteit hongerig, vermoeid,
verdrietig en bedroefd, en wanhopende aan zijn leven. bij het volk van Kudadu. De
ramp, die Zijne Majesteit trof, was buitengemeen groot, maar toen hij bij het dorpshoofd
van Kudadu kwam, was dat dorpshoofd uer heuscb en medelijdend in zijn ontvangst, zooals bleek uit het aandragen van eten en drinken en van rijst, en hij
gaf Zgne llajesteit een schuilplaats, er op uit Zijne llajesteits doel te bere~dat
deze niet gevonden morbt worden, als de vijand hem zon zoeken. terwijl bij hem
ten slotte den weg wees en begeleidde tot aan het gebied van Rêmbang, op dat
Zijne Majesteit, zooals hij wenschte, {van daar) naar lllUJ.ura zou ontkomen.
Zoo werd Zijne Majesteit indertijd, in ongelegenheid, naar Kudadn gebracht,
en gedroeg zich het dorpshoofd van daar zeer heuseb en medelijdend in zijn ontvangst van den vorst, en dit heeft Zijne llajesteit zeer dankbaar gestemd.
Zijne Majesteit is (daarna) koning geworden en dos. . . . . . en de
beschermer der wereld, en hij moet dos noodzakelijk (het onderrondene) vergelden,
en een genoegen doen aan hem, die hem eens aangenaam stemde, en daarom dan:
ook ontvangt het dorpshoofd van Kudadn van Zijne llajesteit een S.!hoon genadeblijk., (Kudadu)zij van wege Zijne llajesteit, zoo uitgestrekt als het is, met al zijne
hooge en lage velden, bergen en dalen tot een zelfstandig vrij rechtsgebied, met
een heeld, verklaard, ten bate van het dorpshoofd van Kndadn, erfelijk (ook)
te genieten door zijne kinderen en kindskinderen, tot in lengte van dagen ; men
begtjjpe het wel, het gebocht Kudadn houdt op een deel uit te maken van het
heilige rech~o-ebied van Klême, voortaan mag dit -er zich niet meer mede bemoeien, want Zijne llajesteit heeft het tot een zelfstandig rechtsgebied gemaakt,
met een beeld er op.
En wat het nu betreft dat Zijne llajesteit zich t"erstout een deel te ontnemen aan het heilige rech~o-ebied van Klême, nl. het gehucht Kodadn, ten ,·oordeele van het dorpshoofd van Kudadn, (wete men), dat Zijne llajesteit Ja,ya katyêllg, toen hij Zijne Majesteit Krt,anagara gedood had, in vertrouwen op -zijn rijk

-84Daha, gezegd heeft, zooals algemeen over geheel het eiland Yawa bekend is geworden, . . . . . (Het vervolg onbreekt.)
Het is wel niet te veel gezegd, als men beweert, dat hetgeen deze oorkonde,
tegen wier echtheid bezwaarlijk argumenten in het midden zullen kunnen worden
gebracht, ons verhaalt, aan dit en het vorige hoofdstuk van de Pararaton, ten
minste gedeeltelijk, een heel relief geeft. Bij alle op te merken verschil treedt
de overeenkomst zoo op den voorgrond, dat er niet aan getwijfeld worden kan of
beiden, èn de oorkonde èn de Pararaton, geven een verslag van dezelfde feiten. en
reeds dit dwingt ons tegelijkertijd te erkennen, dat er in de Pararaton iets meer
wordt aangetroffen dan vertelseltjes alleen.
Gaat men het in bijzonderheden na, dan ziet men in de eerste plaats, dat
Raden Wijaya inderdaad gehuwd is geweest met de dochter of dochters van Kërtanagara, die vorst van Tumapël was, en dat dat rijk niet lang vóór 1216 Çaka door
Jaya katong van Daha veroverd werd. Men vindt er de verklaring van Krtanagara's
anderen naam Çiwabuddha. Het blijkt ook, dat Raden Wijaya (in de oorkonde
Nadrya Sanggramawijaya) Jaya katoog weer versloeg, en daarna koning werd,
terwijl ook hier de term prabhu is. En er is nog meer. In de loftuitingen (de
titels) aan Raden Wijaya, als koning, gegeven, wordt niet vergeten te vermelden,
dat bij van een met Narasingha, of een Narasingha, in verband staand geslacht
voortsproot, wat in herinnering brengt hetgeen Hoofdstuk IV en V van de Pararaton
reeds mededeelden, nl. dat Raden Wijaya een zoon was van .Mabia,aCampaka,
die ook Bha~ra Narasingha heette Men vindt er Wiraraja terug, en in een positie,
als hem ook volgens de Pararaton toekomen zou, zelfs geprezen op eene wüzt\1
die ons als van zelf zijne verrichtingen en handelwijze voor den geest roepen,
zooals dezen in dat boek beschreven zijn.
Vergelijkt men het ve;slag van Raden Wijaya's zwerftocht in de oorkonde,
met hetgeen er in den tekst hierboven van staat, dan ziet men dat dit laatste
slechts een flauwe weerspiegeling is van het in het officieele stuk medegedeelde.
Het heet er, dat hij van Talaga pagêr naar Pa~~akan gaat, daar door den buyut
geholpen wordt, en van daar over Qatar het strand weet te bereiken, om naar
Sungënëb te ontkomen. In de oorkonde vindt men achtereenvolgens de namen
Jason wungkal, Tumapël, Kë!Jung plot, Umbah, Batang, Kapulungan, Rabat carat,
Haîiiru, nogmaals Kapulungan en Rabut carat, Pamwatan apajëg (?), Trung (waar
bij niet komt), Kulawan, Këmbang çri, de Bangawan, Kudadu op het gebied van
Klëme, en Rëmbang (nl. het Pasuruhansche).
Evenmin vindt men in de oorkonde de andere persoonsnamen van de
Pararaton terug, dan de reeds genoemden, doch hier kan geenszins tevens worden gezegd, dat de verder nog voorhandenen althans niet gedeeltelijk dezelfde
personen aanduiden. Geeft lle Pararaton nog: Raganatha, Këbo tëogah = Aragani, Baîiak kapok, Rangga lawe, Pë<}.ang,Sora, Dangdi, Gajah pagon, Nambi
(r.oonvan Wiraraja),Pétëng, Wirot, en .Matjan kuping, in de oorkondezynge-
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Adikara, een ka1111ruha•,een déma■g ( = dém11ng
), een pal ih, Paragata, Aoggarakl)II,
Rudra, Kftanagara (een ander dan de \"orst van dien naam), Agraja, Ginintaka,
Wuru agraja, en het dorpshoofd van Kudadu '). Dit zegt echter niets. De in de
oorkonde voorkomende namen zijn, behall"e de drie eersten, wat men zou kunnen
noemen titel-namen, namen gekregen bij het innemen van een zekeren rang, en
die anderen k:indernamen of zulken, als waaronder de personen in de wandeling
bekend waren. Zonder twijfel behooren die der oorkonde gedeeltelijk aan andere peraonen toe, maar het is tevens hoogstwaarschijnlijk, al is het niet uit te
maken hoe, dat in weer anderen juist eenigen der personen schuilen, die in de
Pararatonals Raden Wijaya's ger.ellen worden vermeld.
De vergelijking verder voort te zetten is niet noodig, slechts zij er nog
opgewezen, dat de oorkonde alleen, een zoon van Jaya katong noemt, Ardharija,
die evenals Raden Wijaya met een dochter van Krtanagara wrs gehuwd.
In de tweede plaats moet hier even stilgestaan worden bij de Chineeaehe
expeditie van 1293 A. D. (= 1215 Çaka).
In dit opzicht komt de eer geheel toe aan den Heer W. P. Groeneveldt,
al kende hij de Pararaton nieL llaar hg was het die, terwgl anderen vóór hem
de hier nn belang zijnde Chineesehe berichten althans gedeeltelgk reeds kenden,
zie de bovenopgege\"en literatuur, reeds in 1875, in zijn boven reeds eenmaal
tot staving van de juistheid van het een en ander in Hoofdstuk Y, aangehaalde
Notea 3), wees op de zakelijke eenheid \"&n \"erschillende bijzonderheden in hetgeen men vindt in Rafflea's History of Java, Il, bi. 108, als ,a different •ecoant
of the fint establishment of the lfajapahit empire", zooals dat wordt gegeven ,ia
a man118Cript reeentJy obtained from Balï', en de Ol"ereenkolll8tige in de Chineeaehe berichten, welke handelen over de expeditie naar Jan onder Kublai kbaa
in de jaren 129"2 en 1293 A. D., d. i. Çaka 121-1 enz. Ook wees hij tevens
op het voorkomen van dezelfde traditie, als bij Rafflea, in Friederich's \'enlag,
zie daar onder Bangga Jawe 'J. en in wezen bad hg het dus ook voor de Pararaton reeds uitgemaakt, daar toch Bafflea·s mededeeliog moet berusten op de Raogga
lawe, en dit boek weder op de Pararaton, waarvoor men de aanteekeniPg bovea
bg de inleiding en die inleiding zelf zie.
De bedoelde stallen, waarover hier een verkort, samennhend referaat volgt,
vindt men in de genoemde :Sotes op hl 20 (146)- 30 055). Zij bestaan uit
een algemeen venlag en drie berichten, ~over het lel"en en de ktjjgsbedrgY-en
~ lieet ia ile Pannka
ile ,.tü _..
TNjaya, &ie Bcdulü
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der drie aan het hoofd dier expeditie geplaatste officieren: Shihpi, Kau-Hsing en
Ike Mese.
Boven, bij Hoofdstuk V, werd de aanleiding tot de expeditie reeds aan gegeven. Een der gezanten van Kublai Khan (1280-1296
A. D.) 1), was door
den koning van Java zwaar beleedigd, en wel op eene wijze, dat die beleediging
ook den keizer zelf gold, en daarom zond deze in den aanvang van betjaar 1292
(= Çaka 1214) eene expeditie van 20.000 man onder de drie reeds genoemde
bevelhebbers naar het eiland om die beleediging te wreken.
Wat er verder bericht wordt, is het navolgende.
Zij kregen bevel duidelijk te laten uitkomen, dat zij gezonden waren om
de Javanen voor het gebeurde te straffen, en bereikten Java in het begin van
1293 (= Çaka 1216). Hoe de reis gemaakt werd, doet niets ter zake. Bij het
eiland K?lan (Belitung) gekomen, maakten zij hun krijgsplan op. lke Mese ging
met 600 man en 10 schepen vooruit, doch werd later door de overige troepen,
die over Karimon (Karimon Java) naar Tupingtsuh (Tuban) stevenden, bij de
laatste plaats weer ingehaald, of had hen daar afgewacht. Men kwam toen tot
een ander plan. Er werd nader besloten, dat de eene helft de toc~t nog oostelijker
over zee zou voortzetten, en de andere direct landen. Nu ging Sbih-pi over zee,
tot aan den mond van de rivier Sugalu (Sëdayu), en Ike Mese met Kan Hsing
aan den wal. Van Sugalu uit zond Shih-pi drie hoofdofficieren naar de "floating
bridge" van Majapahit ~), om de boodschap van den keizer over te brengen, en met
het bevel om zich, na zich van bun taak gekweten te hebben, weer bij de troepen
te voegen, die onderwijl zouden voorttrekken naar de kleine rivier Pa-tsieh (Kali
mas) 8), waarheen over land ook de andere helft van de expeditie, bereden troepen
en voetvolk, zou tijgen.
.De vooruitgezonden officieren komen spoedig bij Shib-pi terug, met het
bericht, dat de schoonzoon van den vorst van Java, Tuhan Pijaya, zich wilde
onderwerpen, maar zijn leger niet verlaten kon; omdat bij in oorlog was met den
vorst van Kalang, Haji Katang '), die den door de Chineezen gezochten vorst va~
Java, Haji Ka-ta-na-ka-la 6), welke al dood en Tuhan Pijaya's schoonvader bleek
te zijn, kort te voren gedood bad 6). Tuban Pijaya was met Haji Katang een oor1) Die deze in het begin zijner regeering, zegt de Heer Groeneveldt in zijn Notea bl. 31 1167), dna
in 1280 A. D. of ieta daarna, n11arvenchillende atreken moet hebben gezonden, om kennis van zijn optreden
te geven; men zie echter nog beneden, en vergl. over de qnaestie van het begin zijner regeering, behalve de noot
op bladz. 21 o,7) der Notes, von Fries, Abriss der Geschichte China's seit seiner Entatehnng, 188,, bl 2'°.
2) De naam duidelijk, ook elders in deze vier stukken, genoemd.
8) In den Chineesehen tekst Pa-tsieh kan, door den Heer Groeneveldt geidentifieerd met Ptdhn
(Patjekan) bezuiden Snrnbsya, dat voorkomt in het Aardrijksk. en Stat. Wdb. Ook de overige hier tnaffhen
haakjes voorkomende gelijkstellingen zijn van hem afkomstig.
') Jn de oorkonde Çri Jaya katy~ng (= katong) van G!!lang-gt'lang, zie 86. Haji ia het Javaauche
(Polynesische) woord, voor vont.
6) Zie Hoofdlltnk V.
6J Er staat: At that Cme Java carried on an old fend with the neighbouring country, Kalang,and
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log begonnen, doch bad hem nog niet kunnen overwinnen, en daarom had hij zich
nu naar Majapahit teruggetrokken. Hij zond een verslag over de rivieren en zeehavens van zijn land, en een kaart van Kalang 1), en berichtte, dat in zijne plaats
zijnen eersten minister 2) Sih-la-nan-da-cha-ya 3) en veertien anderen zouden komen. Er werd daarom bevel gegeven deze personen te gaan halen. In dien tusschentijd hadden zich alle C bineesche troepen op de afgesproken plaats venameld.
Dat punt was zeer goed gekozen, want het kon den toegang geven tot (geheel)
Java; als men de rivier, aan de monding waarvan men zich bevond, opvoer, zou
men van zelf het paleis van den vorst van Tumapan \Tumapêl) bereiken. Het bleek
evenwel, dat men besloten had die plaats tegen de Chineezen te verdedigen, en
daarom was het dan ook, dat de eerste minister 4) der Javanen, Hiningkuan &),
die zich op een vaartuig bevond, om te zien hoe het gevecht af zou loopen, zelfs
na een herhaalde sommatie niet voor den dag k.wam. Er werd daar een versterkt campement gemaakt, en nu trok men gedeeltelijk te water, op vaartuigen,
en gedeeltelijk, de cavallerie en de infanterie, langs den oever, vooruit.
Dit gezien hebbende, ging Hiningkuan van het schip, waarop hij was, af, en
vluchtte dien nacht nog weg. Men maakte meer dan 100 groote schepen buit, met
buta-koppen op de voorplecht. Na eene bezetting in Patsieh, de thans bezette en
versterkte plaats, tfl hebben gelegd, ging men verder voort. Nu kwamen er gezanten van Tuhan Pijaya, om te vertellen, dat de koning van Kalang, Tuhan Pijaya's
tegenstander, dezen tot bij Majapahit bad nagezet, en dat bij daarom om bnlp vroeg.
Ike Mese ging dadelijk tot hem, en een aftleeling der troepen volgde dien bevelhebber als reserve tot Changku 6). Ook Kau Hsing trekt naar Ma1apabit,maar blijft
daar niet. Hij gaat weer naar Patsieh terug, als hij verneemt, dat men niet weet
of de troepen van Kalang nog ver weg, dan wel reeds dirht bij zijn, doch hij krijgt
straks van lke l\lese weer bevel om toch weer naar 1fajapahit te komen, daar men
den vijand dien nacht kon verwachten. Spoedig daarop naderen de troepen van
Kalang van drie zijden, en den daarop volgenden dag verslaat Kau Hsing de cothe king of Java, - om dezen te strafren was men gekomen,- Haji Ka-ta-na-b-la, had alredy been killed
by the princc, of Kalang, ralled Haji Katang. Kërtanagara kwam volgens de Pararaton om in 1197 Çaka,
d. i. 127& A. D. Toch wordt hij genoemd ala de bedrijver van de te atrafren wan:laai. Dit maakt het waaraehijnlijk, dat het zenden van Meng c•h'i naar Java reeds vóór 1280 A. D., het eigentlijke jaar van het beftin
der regeering van Knblai Khan, moet hebben plaats gehai. Kublai Khan zelf dateert het begin zijner regeering van 1264 A. D. Dat hij ree.la vóór 1280 hier en daar gezanten heen zond, ziet men in von Fries, ll.
t. Lp.
l) Al deze bijzonierheien uit het bericht omtrent Shih-pi, bl. 26 (1111).
21 Zie hieronier noot 4.
s· Sira t!ng 4c4rya?
4 1 Deze term is hier, zooala de Jleer GroeneveBt mij inlichtte, in den Chineeachen tebt met an den
woorden uitgedrukt dan boven, waar in de vertaling dezelfle uitlrukking staat.
6) Hi,noe11gKoripa,i?
6) Door den Heer GrocneveHt vereenzelvigi met Cangkir, zie de noot op bi. 411(174) der Notea,
Dat het het Canggu van den Javaanachen tekst moet zijn ia duidelijk, men zia nog benelen.
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lonne, die haar aanval deed uit het zuidoosten, en daarna ook nog die welke uit
het zuidwesten kwamen, maar door Ike l\lese te vergeefs gezocht waren. Acht dagen later trekt men, na zich in drie corpsen verdeeld te hebben, tegen Kalang op,
met de afspraak om op den vierden dag daarna elkander te Taha (Daha) te vinden, en dan gelijktijdig op een afgesproken sein, den aanval te doen. Een gedeelte der troepen volgde den loop der rivier. Ike Mese trok om de oost en
Kau Hsing om de west, terwijl Tuh,n Pijaya hen met zijne troepen in den mg
volgde. Na een hardnekkige verdediging wordt op den bepaalden dag Taha genomen, de krato,i, waarin de vorst, Haji Katang, zich teruggetrokken had, omsingeld, en deze gemaand om zich over te geven, hetgeen geschiedt. Een veertien dagen daarna overvalt Tuhan Pijaya een escorte, dat hem naar Majapahit
brengen zou, om daar de schatting in ontvangst te nemen, na zijnen begeleiders
eerst steels ontgaan te zijn, en weer een drie weken later verlaat de expeditie
Java weer, medevoerende, zooals er staat, de kinderen en officieren van Haji
Katang I), meer dan 100 personen, een kaart van het land en een bevolkingsstaat 2), en een met gouden letters geschreven brief, die door den koning was
aangeboden. Tuhan Pijaya had nl. ook van andere gelegenheden gebruik gemaakt
om de Chineesche troepen nog verder te overvallen; zoo kon hij ze van elkander
scheiden en leden zij groote verliezen 8).
Ook hier wederom kan men na het lezen van deze ons van een geheel
onafhankelijke zijde toegekomen mededeelingen, slechts komen tot een zelfde gevolgtrekking als boven reeds gemaakt moest worden, billüke twijfel aan de
juistheid en den historischen achtergrond van de hoofdzaken, die men in Hoofdstuk
V en VI van de Pararaton aantreft, is niet mogelijk.
Zonder twijfel verdienen de Chineesche berichten op verschillende punten
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Il Een zoon van dezen, Silah-pat-ti-Sih-lah-tan-puh-hah, geheeten, eu Hoji Katang zelf werden volgem
het bericht over Kan Haing, door de Chineezen voor hun vertrek gedood, bl. 28 (153). De Heer Groeneveldt
merkte mij op, dat het lals in Si-lah-pat-ti bezwaarlijk aan 11a in 'tJav. zon kunnen beantwoorden. &tt_,,.t.
bn er dn1 niet in achnilen. Mogelijk zon het kunnen aijn nrtfpatils (?). Omtrent Sih-lah-tan-puh-hah durf
ik nog geen giuiog te wagen.
2) Deze kaart en deze staat zonden die kunnen zijn, welken, zie boven, volgens het bericht over
Shih-pi, Tnhan Pijaya aan dien bevelhebber had gezonden.
8l Zie het bericht over Shih-pi, bl, 26 (162). Elden ia de Notes, op bl. 47 ( 172 volgg.), vindt
men ala een bijzonderheid omtrent deze e:i:pediLienog het navolgende medegedeeld, dat niet voorkomt in de
hier weergegeven verslagen. Men ·leest daar: • Tubao ia the native name of a place wilh somewhat more
On the aeashore is a ,mall pond with fresh, potable wathan a thoD18nd families, all under one chief; ••••
ter, which is called the Holy water. It ia &aid that in the time of the YüAn dynaa1y the imperia! generala
Shih-pi and Kau-Hting having come to attack Ja .. , were a month without obtaining any advantage; the water
on board the ahipa wa1 exhaneted and the army waa ia a precariouR atate; Lhe two generale the• prayed to
h•ven, saying: we have received the imperial command to aubdne the barbarion•, if heavea Î• with n■
may a well spring up, and if not, let lhere be no water. Having finished thia pmyer they lhrun then,
11pe■ra with force into the 11e111hore
■nd immediately water spring up from the place where the spean had
■truek; the water wu good for drioking, all drank of it and were i8Ved by thia aa.iotance from heaven. The
well niat■ up to the pre■eDt day" .
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meer geloof dan het Javaansche, zooals bijv. ten opzichte van de opgegeven reden
der komst van die Chineesche troepen, hoewel het volstrekt niet onmogelijk is,
dat die beide prinsessen, bijv. aan de bevelhebbers, toch toegezegd zijn, en het
verraad aan het escorte gepleegd zeer wel hebben plaats gehad op de in de Pararaton beschreven wijze, doch het is niet noodig zich daarin verder te verdiepen.
Alleen dien ik er hier, behalve op hetgeen boven in een noot reeds opgemerkt werd over het jaar, waarin Meng Ch'i moet zijn gezonden, op te wijzen,
dat ik in een zeker opzicht met den Heer Groeneveldt meen te moeten verschillen in de opvatting van de uitdrukking Javanen, die men ook in het bier gegeven referaat aantreft in het gedeelte, waar men zich tegen de landing der expeditie verzetten wil. Blijkens bi. 33 (159) der Notes is het zijne overtuiging,
dat men er troepen van Kalang of andere Javanen, die zich aan hen hadden onderworpen, in zien moet, op mij maakt het den indruk, dat zulks de bedoeling
niet kan zijn. Met opzet intusschen heb ik hierboven het betrokken gedeelte der
Notes zoo weer gegeven, dat de onzekerheid ook bier in dat referaat niet is weggenomen. Maar er dient opgemerkt te worden, dat hier in deze Chineesche teksten
met Java blijkbaar bedoeld is het oude Tnmapël, en met Tumapan dus ook Java.
Er wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tusschen Java en Kalang. Eenmaal
heet het: Java en de daar dichtbij gelegen streek Kalang, en dan weer, als
Java zich met Kalang verbindt, zie bi. 26 (151) en 26 (162). Als de Chineezen
reeds tot Majapahit zijn voortgetrokken en zij zich daar bevinden, komen de troepen
van Haji (Jaya) katoog van Kalang pas uit het zuidoosten, het zuidwesten, en uit
het ? , en vóór hun komst wist men niet waar zij waren, terwijl Tuhan Pijaya een
boodschap zond, die toch hierop neerkomt, dat zijn vijand hem reeds tot in Majapahit zou hebben gezocht. Aan te nemen. dat deze gelegerd was tusschen deze rlaats
en die waar de Chineezen hun kamp hadden gemaakt, gaat moeielijk, en als dit
juist is, dan kunnen de Javanen, die de landing wilden beletten, ook weer geen
lieden van Daha (Kalang) zijn geweest. Wel is waar wordt er in de Cbineesche
teksten niet uitdrukkelijk gewaagd van verraad door Tuhan Pijaya gepleegd in
het begin der expeditie, doch die drie gezonden hoofdofficieren waren toch naar
Majapabit, en niet naar Kalang gedirigeerd geweest. Ook brachten zij een antwoord
van dáár, en niet van Haji (Jaya) katoog, van wiens bestaan, zulk een indruk
maakt het althans op mij, zij eerst later kennis kregen. Ook is het niet wel te
denken, dat de aan de monding der bedoelde rivier gelegerde Javanen, zoo dit
lieden van Haji (Jaya) katoog waren geweest, die drie officierendáár, waar zij toch
passeeren moesten om de plaats hunner bestemming te bereiken, zouden hebben
doorgelaten, om zich tot Tohan Pijaya te begeven. Nu blijft nog wel de mogelijkheid open, dat lieden van Haji Katang die plaats zonden hebben bezet, nadat
de vooruitgezonden officieren hun, duidelijkheidshalve zegge men eerste, bezoek
aan Tuhan Pijaya hadden gebracht, doch alsdan is hetgeen er verder wordt verhaald evenzeer niet goed te begrijpen, want Tuhan Pijaya meldt daarop, dat
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men hem nu, terwijl dit toch niet waar was, want, toen men in Majapahit kwam,
was er nog geen vijand te zien, tot in Majapahit teruggejaagd bad (er staat vervolgd bad 1, en daarop komen dan nog later Haji Katang's troepen, men zie boven,
vooral uit het zuiden. In het verslag staat van drie zijden, maar opmerking
verdient het, dat er verder slechts sprake is van het verslaan van een vijand in
het zuidoosten en het zuidwesten, en men moet aan nemen dat, ook al waren de
Javanen, die bij het landen tegenstand hadden geboden, eigenlijk tegenstanders ook
van Tuban Pijaja geweest, op dat oogeriblik de streek om de noord toch vrij was.
Dat de handelwijze van Tuhan Pijaja, als mijne opvatting van de toedracht en den
loop der zaken de juiste is, typisch Javaansch zou kunnen heeten, behoeft niet
nader aangetoond te worden; men leze bijv. 'slechts de Babad tanah Djawi.
De persoons- en de plaatsnamen in deze Chineesche berichten voorkomende
geven öf zeer weinig moeite of zijn vooralsnog raadsels. Zooals men zelf zag, of
door den Heer Groeneveldt reeds opgemerkt werd, is Tuhan Pijaja = Raden Wijaja,
Katanakala = Kërtanagara, Haji Ka tang = Haji Katong (of beter Haji Jaya katong,
in de oorkonde Jaya katyëng), Tumapan = Tumapël, Kalang = Gëlang (in de oorkonde Gëlanggëlang), Taba = Daba, en Majapahit de bekende plaats van dien naam.
Ten opzichte van Patsieh (of Patsieh kan) uitte de Heer Groeneveldt het vermoeden,
dat het gelijk zou zijn aan Pacëkan (zie de noot boven), en Changku meent hij,
zooals mede reeds in een noot werd gereleveerd, in Cangkir terug te kunnen vinden.
Omtrent Changku, dat zonder twijfel het Javaansche Canggu is, vindt men
in de Notes, op bl. 47 (173) nog de volgende belangrijke mededeeling:
,,Going eastward from Tuban for about half-a-day, one comes to Ts'e-ts'un,
of wbicb the native name is Gërsik.
Going soutbwards from these two
villages, a distance of about seven miles (twenty li), one comes to Surabaya. •
Going from Surabaya in a small boat, to a distance of 70 or 80 li (about 25 miles),
one comes to a marketplace called Changku; going ashore here and walking
southward for a day and a-half, one comes to Modjopait, wbere the residence of
the king is. In tbis place tbere are about 200 or 300 native families, and seven
or eight chiefs, who assist the king". I)
In de Pararaton treft men den naam driemaal aan: op bl. 18, reg. 8, waar
gesproken wordt van een Canggu lor (noordelijk Canggu), waar Wi1;11.1uwardbana
(Rangga wnni) een versterking laat maken; op bl. 32, reg. 4, waar medegedeeld
wordt dat er te Canggu iemand stierf; en op bl. :!-!, reg. 26, dus in dit hoofdstuk, waar
sprake is van de soha11ingCa11ggu,de haven van Canggu 2 ). Van welke waarde
l) Het ia onduidelijk of deze laatste zin op Changk11,dan wel op l\fojapahit ahat.
2) Ook dit leidt er toe de juistbci.l vun d" veron•lcratelling door den Heer Groeneveldt 1.en opzichte
'fllll het Changku der Chineeacbe teksten gemaakt, te betwijfelen, doch waar de plaats dan w•l znu hebben
gelegen, ia nog niet uit te wij,eu. De laatste uit de Pamratou a11ul(etof{eD
plaats dwio,rt aan een hnen te
denken, ook al lag deze niet vJ"k aan zee. In 't Bal. i• sowan het 11ewooewoord voor de uitwaterinir of
monding eener rivier, zie van Eck'• Eerste proeve vuu een Balioeeacb-Hollandach wo,,rdenboek. Hierbij sou
mea nu ook kunnen denken aan de plaats, waar een zijlak xich met de hoof.lrivier vereeni15t. In den .tek,;t
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de plaats werd geacht, leert een oorkonde uit 1318 Çaka, dus uit den Majapahit'seben
tijd, en zonder twijfel ook uit dat rijk zelf afkomstig, nl. Kawi-Oorkonden IV
van Cohen Stuart, waarin men èn den naam l\fajapahit aantreft (Ia, 2) èn het
navolgende leest (2b 6): Zij vrij van de verplichting zout te maken, den weg
op te hoogen, en Canggu in orde te houden, van alle soorten van beerendiensten,
luptding sosorohanga,·'ém,h11ru911rugari
da/a,1, beb'é11'émn
ing ca11ggu,sakalwiraning rajakarya putajenan 1), Het lijdt ·toch wel geen twijfel of ook daar is deze plaats
bedoeld, die zooals hier blijkt in heerendienst onderhouden moest worden.
Kwam het door het bij dit hoofdstuk reed11 bijgebrachte aan het
icht, dat de mededeelingen van de Pararaton inderdaad vertrouwen verdienen, en het zal nog nader blijken dat" zij dit ook elders doen, men zie bijv. bij
Hoofdstuk XII,- er rest nog een belangrijk punt hier te behandelen, het bericht
of de voorstelling bier gegeven van de stichting van Majapahit. Wat er in de
Pararaton van verhaald wordt beeft de lezer gelezen, het is hier niet de quaestie
uit te maken of de stichting van Majapahit door Raden Wijaya zich werkelijk zóó
heeft toegedragen, als daar wordt verteld, wèl of Majapahit werd gesticht in den
tijd, die er bier voor wordt aangegeven, dan 4\Velniet.
Daarvoor lang stil te staan bij hetgeen de Javanen van Java omtrent den
oorsprong dier plaats verhalen, is niet noodzakelijk, te minder omdat men reeds
elders het noodige daarover gezegd vinden kan. In mijn opstel "Iets over een
ouderen Dipanêgara . in verhand met een prototype van de voorspellingen van
Jayabaya, Tijdschr. lnd. T. L. en Vk., XXXII, bl. 376 en volgg., werd over de
oude geschiedenis der Javanen, naar de traditie der Javanen van Java, men neme
als grens het opkomen van l\Iataram, reeds gehandeld, en ik geloof met het weinige
wat daar gezegd werd, reeds voldoende te hebben bijgebracht om te bewijzen,
dat het eerste gedeelte van de babad maakwerk is. Men dient daarbij te weten
dat alle babad's, waarin over dit onderwerp iets gezegd wordt, hetzij zij uitvoerig
zijn, of beknopt, en al bestaan er kleine verschilpunten in de beschrijving, over
de stichting van Majapahit altijd en altijd weer hetzelfde leveren, zoodat men zou
kunnen zeggen, dat de voorstelling als het ware een kanonieke is geworden. Dit
geldt zelfs van de babad in haar geheel, maar men heeft het vooral in het oog te
der Pararaton staat echter tinut a!reng dunrmgane malayu maring 6oAaning Canggu, du1 zoover als zij maar
vlucht.en konden, tot aan de monding van de C11nggu,waarmede moeielijk iets anders kan zijn bedoeld dan dat
zij naar hunne schepen vluchtten, welke men in de •cNte pl1111ts
in den haven zoeken zal, al zouden er de rivier
opgevaren kunnen zijn. Dit is ook de opvatting in de Ran!(ga lawe. Deze plaats van de Pararaton, welk
boek niet altijd en overal door den dichter van dat gedicht is misverstaan, luidt daar: 64/rfana lumlra6 lraro
amrojaya nra wong Tatar logi nta6ane ano(ial, !red/tai, lr46ulayaA pjal, sawaneA a!ranin çe1a•ing pjaA pa,/a
malalrwinvrip. dadi ltatawan tumut tang 6trt lrara,y_lan tinuteng Canggu ma/il, IJal,itra iMn11•g lti111taata-,
6/uzra,,a i•golljaleng Majapal,it tilrtllal,anya nddltaneng 8andisandi. Na a in de Rangga Iawe schier geregeld eng voor ing.
1) De hier genoemde zijn niet de eeuigc vrijstellingen, die in dat stuk p:egeveu worden; rtaj,u•
moet gelijk zijn aan het oudere lncalAajyan - rdja!rdrya, waarop Dr. Jonker reeds wees, zie Een oud.Javaansch
w11tboekvergeleken met Indische rechtsbronnen, bl. 232 <Aaut. bij art. 262J.
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houden bij het gedeelte, dat over de oudere geschiedenis loopt, en ik TI>Ormj
geloof, dat, als men dat niet vergeet, het gaandeweg gelukken zal in dat gedeelte
een beter inzicht te verkrijgen, dan ons tot nog toe was gegeven, en dat men
eenmaal in staat zal zijn het althans voor het grootste gedeelte naar de het 11menstellende bestanddeelen uiteen te leggen. Waar het ten opzichte van ~•
pabit het meest op aankomt, den tijd waarin het gesticht werd, juist op da&
stuk bestaat er slechts een zeer gering verschil, daar algemeen wordt erkend, da&
Majapahit het laatste der groote rijken was vóór de invoering van de Islam op
Java, en men den tijd van het ontstaan er van toch taliter qualiter steeds om
en bij dien, welke de Pararaton ons verplicht daarvoor aan te nemen, wil gezocht
hebben 1).
Wanneer wij hier dan eerst ook nog even in •t kort verhalen wat men door
de Javanen over die stichting verteld vindt, dan is dit alleen om daardoorde
aandacht te kunnen vestigen op eenige merkwaardige punten van overeenkomst,
welke er tusschen die Javaanscbe traditie en die van de Pararaton bestaan.
Çri pamëkas, d. w. z. Z. M. de laatste vorst (van Pajajaranl, zoo verbalen
de babaás, bad drie zonen: Arya Bangah, Raden Susuruh en een door een ajar op
bovennatuurlijke wijze bij een selir van den vorst in het leven geroepen zoon,
die opgevoed wordt door een paar onde lnidjes, die hem, nadat men hem de rivier
hadden laten afdrijven, tot kind aannamen. Deze laatste heette eerst Siyung wanara, doch kreeg, nadat hij, groot geworden, weer bij zijnep vader terecht en in
dienst was gekomen, den naam Baiiak wi9e. Arya Bangab werd koning in Galoh,
en Raden Susuruh zou zijn vader opvolgen. Baîiak wi9e weet zijn vader evenwel
gevangen te nemen, en verslaat Raden Susuruh, die dezen te hulp wil komen en
verlossen. Raden Susurub vlucht naar het oosten, en wel eerst naar Kali gonting.
Daar vindt bij een onderkomen bij een weduwe, die hem tot kind aanneemt, en
die drie zonen had: Ki Wiro, Ki Nambi, en Ki Bandar. Als Raden Sosuruh
gevlucht is, vaardigt Arya Baiiak wi4,e een bevelschrift uit, dat niemand hem huisvesting mag verleenen, en wel onder bedreiging met de doodstraf. Als dit bekend wordt, gaat Raden Susuruh verder. De weduwe en bare zonen verlaten hem
niet. Over den berg Kombang, waar aan Raden Susuruh voorspeld wordt, dat bij
recht oostwaarts gaande een maja-àoom vinden zal met bittere vruchten, en hij wordt
aangespoord daar een stad te stichten, bereikt hij de plaats, waar hij Majapabit
laat verrijzen. Daarna verjaagt Baiiak wi9e ook zijn broeder Arya Bangabuit zijn
rijk. Raden Susuruh trekt nu tegen Pajajaran op. Er beeft een gevecht plaats,
tusschen Raden Susuruh's en Baiiak wi4,e's troepen, doch in het eind besluiten de beide prinsen, Raden Susuruh, die als vorst van Majapahit den naam Bra
1) Men zij slechte herinnerd aan de cijfers door Raffles medegedeeld in zijn Hiat. of Jan., II, bl. 81
(1801), bl. 86 (1168), bl. 87 (1221), alles in inlandsche jaart•llin~. Men zou hier nog anderejaartallea
DeftJII
kunnen plaatsen, doch het zou van gt,en nut zijn ze te nrznmelen of ze te gaan zoeken. 01v de
gachiedenia T&II het rijk volgens de Javanen vindt men beneda:n nog eenige nieuwe mededeelingen.
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Wgaya bad aangenomen, en Arya Baîiak wi4e (alias Siyung wanara), samen Java
te deelen J).
Terwül bier punten van overeenkomst als het vluchten van den toekomstigen stichter van Majapabit naar het oosten, of het op eenzelfde wijze verklaren van den naam Majapahit, veilig zeer onbeduidend of toevallig kunnen
worden genoemd, daar Pajajaran in het westen, en Majapahit in het oosten lag,
en de naam van dit laatste rijk, zelfs al zou hij een geheel anderen oorsprong
hebben 2), toch door een Javaan zoo zou worden opgevat, zijn er anderen, die zóó
merkwaardigzijn, dat één bron aan de beide tradities toch het leven moet hebben
gegeven. De vader van Raden Susuruh, in de Pararaton de schoonvader, wordt
gedood en hij daarna, terwijl bij den overweldiger toch nog te keer wil gaan, 't
rijk uitgejaagd. Op zijne vlucht vindt hij een oQderkomen, en dit is het eenige
feit, dat er van vermeld wordt. Onder de lieden, die zich bij hem aansluiten,
er worden er maar drie genoemd, is een Nambi en een Wiro S), en met een Bailak wi4e ') maakt bij een afspraak Java te deelen. En mag men ten slotte niet
vragen of hetgeen ongelukkig van de oorkonde van Çaka 1216 verloren ging, behalve meer, niet bevat moet hebben een zelfde proclamatie als in de babad Siyung
wanara (Bailak wi4e) uitvaardigt om te voorkomen, dat Raden Wijaya zich ergens
wu kunnen verschuilen? Çri Krtarajasa Jayawardbana, de Bra Wijaya van Majapahit, dorst, dit zegt bij zelf, een stout stuk bestaan met Kudadu, dat in vrijdom
reeds aan een heiligdom toekwam, te verheffen tot een zelfstandig vrijgebied,
waardoor dat heiligdom toch schade leed, en hû handelde tegen hetgeen door
den schenker indertijd was vastgesteld, en moreel althans gedreigd. Hij moet wel
een dringende reden gehad hebben te hand~len als hü deetl, en is het dan niet
waarschünlük, dat in het ontbrekende vervolg iets moet hel,ben gestaan, als dat
bij het dorpsboofd van Kudadu daarom zoo begenadigde, omdat deze, zelfs met den
zekeren dood voor oogen, toch niet anders bad meenen te mogen doen dan hü
deed, d. w. z. dat het vtrloren gegane bevel van Çrî Jaya katoog niet anders
was dan wat in de babad Baiiak wi4e uitvaardigt, dat niemand aan Raden Wijaya huisvesting zou mogen verleenen, op straffe des doods ?
Men ziet het, dat bij slot van rekening de westelijke en de oostelijke
traditie van de stichting van :Majapahit nog meer punten van overeenkomst bieden, dan men op het eerste gezicht zou kunnen hebben gezegd.
Stelt men ben beiden tegenover elkander, dan blijkt het, dit deed het
immers reeds, dat er voor de oostelijke tot staving harer geloofwaardigheid en
1) In de door llei111ma uitge~ven proza-omwerking vcin ern '/Ja!Jtulwordt sl•chta nrtelcl. dat Raden
8uvah Pajajaran klliet doet. Voor hct,een m~n hi, r in d, n tekst le.:1t, 1i11men bijv. Raftles, Hiat. of
Jan, U, bl 108. Andere bijzonderh den kunnen hier onnrmeld blijven.
2> Hoe voorzichtig men bij het etymoloitiseeren voor..} van plaatsnamen zijn moet, werd niet lan,t p,
leda nogmaals door mij in het licht g,steld in bet opstel Yogjakarta, Tijdachr. lnd. T. L. en Vk., XXXVII, 65.
8) Dele laatste naam doei denken aan den Wirot van de Pararaton.
6) Ia c1ePararaton de oude ll&IUD van Wi.raraja.
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dat, terwijl er niets in het voordeel van de westelijke kan worden bijgebracht,
zooveel kan worden aangevoerd, dat twijfel aan de hoofdzaak eigentlijk geen reden
van bestaan heeft, en er zou aan die oostelijke traditie over de stichting van
Majapahit, nu zij beter bekend is geworden, denkelijk dan ook niet getornd worden,
ware het niet, dat er indertijd op gegevens, waarvan nu hier de waarde nog te
onderzoeken is, geconcludeerd moest worden, dat Majapahit veel ouder was dan
de Javanen van Java vertelden.
Hiermede is reeds in enkele woorden gezegd, dat de nu sedert de laatste
twintig jaren reeds gangbare voorstelling van een zeer hoogen ouderdom van het
rijk Majapahit, dat men aannam als reeds in de 9e eeuw bestaande, eene onhoudbare is. Zij is dat inderdaad, en het is niet moeielijk zulks aan te toonen, al zal
eeoige uitvoerigheid daarbij onvermijdelijk zijn.
De geheele voorstelling van een zeer hoogen ouderdom van Majapahit,
van het bestaan er van reeds in de 9e eeuw van onze jaartelling, berust toch,
nauwkeurig toegezien, slechts op het voorkomen van den naam op een koperen
plaat, die deel uitmaakt van een stel, dat door Cohen Stuart als n°. II in zijn
K.awi oorkonden werd opgenomen.
Deze oorkonde geeft in het begin het jaartal 762 Çaka (840 A. D.) te
lezen, en aan het slot vindt men er den naam Majhapabit.
Toen indertijd deze oorkonde voor het eerst bekend werd, ontbraken de
middelen om haar te controleeren, en het is niet te verwonderen, dat men vindende
wat men daar vond, gekomen is tot het maken van de conclusie, die gemaakt
werd. Toenmaals toch kon men niet weten, dat die oorkonde geheel voos is, en
niet iemand was, zelfs nog jaren daarna, in het bezit van de gegevens om in te
zien, dat zij dat is.
Hoever dat evenwel gaat, zij hier, wat de hoofdzaken aangaat, even in het
licht gesteld.
Hoe een oude praçasti in elkander moet zitten, werd elders reeds medegedeeld 1). Zulk een stuk is, en zulks is begrijpelijk, d&ar het officieele acten
zijn, geregeld ; zulk een stuk draagt ook steeds de kenmerken van zijn tijd, en ook
dit werd elders reeds opgemerkt, iedere tijd beeft ook in dit opzicht zijn eigen
kenmerken. De bedoelde oorkonde nu doet zich voor als een mengelmoes uit
verschillende tijden, ook uit jongeren dan de tijd, waaruit zij zou dagteekenen, en
dat nog wel, terwijl zij ons een jaarcijfer geeft, dat op zeer weinige uitzonderingen
na haast het oudste is dat men op Java aantrof.
Terwijl straks een overzicht over het stuk in zijn geheel zal volgen, dat
zal kunnen doen zien op welk eeoe wijze het in elkander zit, hoe de onderdeelen er van op elkander volgen en welke dezen zijn, eerst iets over eenige details •.
· Het stuk wemelt van fouten, die men (thans) dadelijk zien kan, en zonder
1) Groene,eldt, Catalogus der Archeologische verzameling van het Bat. Gen. van K. W., 1887, 1'1.
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twijfel bevat het er nog meer, die nu nog niet eens in het oog springen, omdat
men of de bedoeling nog niet kan vatten of stuit op onverstaanbare woorden.
Onder die f'onten bevinden er zich zeer velen, die wijzen op een vrij laten tijd, op
een tijd van verval in de taal, en wel dien, waarin het oud-Javaansch reeds tot
het nieuw-Javaansch overging of overgegaan was, naar het ei n de dus der Majapahitsche periode, naar de l4e Çaka-eeuw, naar een zes eeuwen later. Zie hier
eenige voorbeelden.
Reeds de spelling trekt de aandacht. Met lette daarbij niet op het misspellen van Sanskrit woorden en het verzuimen of verkeerd aangeven der quantiteit.
De h heeft hare waarde niet meer. Men vindt baar, waar zij niet staan mag,
en waar zij wezen moest, wordt zij gemist; ham,pul,a voor anapuka, hurutan voor
urolan, hattJUr, hanambangi enz.; omgekeerd umaltmg in pl. van lmmalu11g
1 ;,,gan
voor hingan; zoowel het een als het ander ziet men in her aji voor er haji.
Een schrijfwijze als marapwi voor marapuy wijst op een uitspraak, waarin
de i in den tweeklank reeds den boventoon heeft, apuy, aptt•i, npi.
Een vorm als t,rnr voor lor is eerst mogelijk als oud wa = o is geworden,
want eerst dan kan men o (=oud a + u) aan wa g1.an gelijkstellen, lor (uit ouder laur) is reeds in 't oudste ons bekende Jav. lor. Ook een eigennaam als colika
kan slechts onder dezelfde omstandigheden clt'alika worden.
LattXU<Jng
voor lawas sa,ig, wlmsa,ig voor wl.assa11g,tlasinuratvoor lias sinurat,
MJmgëtirwanvoor samgët tirwan is een nieuwerwetscbe spelling.
Vormen als pararajég, pahébekél,pal11l11m11h
zijn oudtijds onbestaanbaar.
Pinar'éngöliénis oudtijds onmogelijk, evenzeer als een pinaru,'!Jwak'ét,. Het
bad moeten luiden pinarëngHJakén,
en waar ,·,mgöt11tru11guis geworden, is pinarungokën
in eerste instantie het vereischte.
Jong is ook lébok,ia, ma11gise11i,
luma11ggha,_iani
(waarin ook 1J, een fout is).
KanÜf!hamaddhyamotlama,voor n~y!hamaddhyamottamais in een zoo ouden
tijd evenmin mogelijk.
Raditya in plaats van aditya, dus ook ra in pl. van à, is slechts in jongeren
tijd te verwachten, en wel zon het vreemd zijn, dat men den vorm reeds in zóó
ouden tijd zou gekend hebben, om hem gedurende eenige eeuwen achter elkander
niet weer te gebruiken.
De fouten tegen de grammatica zijn niet onbeduidend. Hier vindt men
pinar'éngöliéndening pinggir siring, en daar pi,iaru11gtmkénri,ig pinggir siri,ig, terwijl
beiden hetzelfde moeten beteekenen. Men vindt een tka sang makudur, wat
wezen moet tka ri sang makudur; sambërren (met 2 r's) ,·ing glap in pl. van sam~
bereningglap; sininghat i sapi, in pl. v. ing sapi; simaning hulun ri campaga naast
nma,ang hyang dharmma ring campaga; pinar'ét,gö/.en,·i párasamya onmiddelijk
gevolgd door ,·ing ka114!1taenz., ,·'é11gö
la in pl. van at re,igö; tan lama simanira
ÎIJ pl. . van tan lama ri sima11ira; lati pát'abyapara sang makilalá in pl. v.
ia~ kàpàrab'yaparade sang malcilald;· tumon angadoh apa,-öin pl'. v. turn~: adol&
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aparö; mangsö la sira in plaats van manr,söalc'én
; hinana/,ëniradenira in pl. hinanakën denira. En over het algemeen kan men zeggen dat de kortgevatte stijl,
men zie bijv. het einde van de praçásti, èn voor den ouden tijd èn voor het oudJavaansch zeer vreemd is.
Fouten van een anderen aard zijn: s11ngrangvoor sungka, rf,aravoor r}ûra;
pangkur t,rit voor pan9/mr tawan tirip; pati voor ,,atih ; cémpa voor campa; lcaltingawapcî voor wipati; adyun voor angdyun;
ran voor katanggaran; liépun9 voor tëp1111g;
kasamburat ing nalar voor lcasawuri11g,1atm·; mi11dakvoor indalt; jwah tasrr.:itvoor
iah tasmal; karémak11anyavoor karmalmanya; saddhana voor sádkana.
De datum is niet in orde. De vollemaansdag aangeduid met tithi paiicadaçi
trekt de aandacht, en deze tithi treft niet samen met een karat}(JBdlawa, daar de
eerste helft van dien dag Wi.yfi en de tweede Bawa is. Ra moet zijn á, en de
wuku was, in plaats van Manahil, Prangbakat 1 ). Parwwofa moet zijn par"'ttJBf'J,
en bago deugt niet, even!Din als piavîrya goed kan zijn. Ook bevat hij voor een
zóó ouden tijd te veel termen, en daaronder die men in de opschriften eerst zooveel
later gebrnik.t ziet 2).
De datum is ook niet in overeenstemming met de in het stuk voorkomende
vorstelijke namen.
In het begin van 't stuk wordt een andere, eigentlijk geen, koningsnaam
gegeven dan in het eind. Vindt men achterin çrî maluîraja Dharmodaya Mahásambkû, vóórin beet het çrî maluîraja çrî lol.apala (wat geen eigennaam is, ook al
wil het stuk het ons iets later doen gelooven} hariwangçotunggadewa,
d. i. Z. M.
de koning, Z. M. de vorst, de oppervorst uit Hari's geslacht, en dit gevolgd door
namarájabkifeka, onder dien naam tot koning gezalfd.
Niet minder fraai is de opsomming van de namen der booge ambtenaren,
die bier den vorst dulur. Vindt men, almede in het eind, mwang maluîmantri
dakfotama, bahubajra, pralipak.yasangçaya,
wat zijn moet mwang mahámantridakfotamabahubajrapratipakfak.yaya,
en de naam is van één persoon, die indertijd ook mantri
hino (mahámanlri i hitio) was S), vóórin vindt men dezen naam en dien titel in
stukken geknipt en bij gedeelten als namen aan drie personen toegekend; men
leest daar mahamantri lmtritJ,i,rakryan mantri hino, da/>folama(één stuk), rakryan
ma11tri hal11
(!) ( derde stuk), mkryan ma,itri sirilcan, maluJ1 pratipakrasanr,ça!Ja
makino (een verknoeiing van mrîhamrmtrii hi110)(stuk van 's mans titel). Het kan
haast niet fraai er, althans niet als men daarbij in het oog houdt, dat de hier b&doelde personen Dharmodaya Mahaçambhu en Daktottamabahubajrapratipak~k,aya,
voorkomen in verschillende oorkonden, maar dan ook gaaf, die minstens een
60 à 70 jaren jonger zyn dan de hier behandelde zich voordoet •).
Il Hierop wees Cohen Stuart ree«la.
2) Zie mijne opmerking in Groeneveld.t's C11talo~s.
8) Het ia voldoende hier te verwijzen naar het reels opgemerkte in Groeneveld.t'1 catalogu, lal.8118en 359.
~
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De volgorde der onderdeelen van de oorkonde ie absurd.
Datum; de koningeoaam (op de aangegeven wijze); naam van het vrijgebied,
. 'liitgedruktmet lmah waharu ku!i ngaranya, wat beteekenen moet: ,,(het vrijgebied),
ut Ku~ heet, en gelegen ie op den grond van Waharu", iets dat in ouder, men
kan wel zeggen oud-Javaanech, op een andere wijze gezegd zou zijn; daarop worden de grenzen er van aangegeven 1). Vervolgens worden er t we e redenen opgegeven voor het maken· van het vrijgebied; nimitanyan si,mksuk dharmasîma swatanlra ilumg ku!i hana la enz., zoo heet het eerst, en dadelijk daarop weer: saddhánaning (lees sddhananing) sinuk (naast sinul,suk j dl,armasima ika11gku/i hana tha, terwijl het woord nimita vreemd gebruikt ie. Hierop volgt nn, terwijl men tot den
datum moet terugkeeren, want mangkana diwaçanira ie het vervolg van dien samba-rulha,waarin niet verteld wordt, waarmede de begiftigden hun vrijgebied verdiend hadden, de reeds medegedeelde opsomming dier drie hooge ambtenaren, oogenblik.kelijk weer gevolgd door ikang ulihiranul, dharmasima ring ku/i, wat, als het
hier zin hebben zou, had moeten luiden ika11gulihira (moet zijn nira) sinuksukak'én
of sit111kak'én
dharma enz., of ulih als hulpwoord bevat, iets wat, zoo er in oude stukken
al eens een enkele maal een voorbeeld van voorkomt, een phenomeen is. Volgen
de namen van eenige privilegies, waaronder verscheidenen, die men elders slechte
in stukken van jongere afkomst vindt, en waaronder men ook aantreft kadyanggäning matyangipi, mati kalébu, mali liba, mali sininghati sapi, mati dinmaking macan,
mati sinahuting ulä, mati sinambering glap, ,,sterft onder 't droomen, in een put gevallen, neergestort, door een rund geetooten, door een tijger besprongen, door een
slang gestoken, door den bliksem getroffen", een stuk uit een eedformulier I De
opsomming ie in haar geheel genomen bespottelijk, en herhalingen ontbreken niet,
doch het is niet noodig, dit bier in bijzonderheden aan te toonen. Daarna wordt
er weer een vrijgebied genoemd, dat te Campaga, zonder dat het blijkt wat er
mede geschied is of mede geschieden moet. De pericope wordt ingeleid met muttJah ana ta simaning hulun, als oud-Jav. opgevat, ,,en er ie een vrijgebied van een
onderdaan"; 's mans naam wordt niet genoemd. Nog vreemder zou het zijn zoo
hier hulua als voornaamwoord van de 1• persoon staat, aangezien het dan op den
vont zou slaan, en deze zich, zoo al, in oud-Jav. wel mahulun, maar geen hulun zou kunnen noemen. Na de vermelding der getuigengiften, waarin de soort der geschonken kleedy niet genoemd wordt, en het telwoord sawidji zeer opvalt, wordt er
op nieuw een plaats genoemd, Hnî, al weer evenwel zonder dat blijkt wat er mede geschieden zal, daar dit eerst heel aan het einde der oorkonde aan den dag
komt, waar vermeld wordt, dat zij aan een der geprivilegieerden vervalt. Een vrij
lang, zeer afwijkend eedformilier volgt dan, en daarop wordt de acte afgesloten met
eenige zinnetjes, die belangrijke verbeteringen vereiecben vóór zij leesbaar zijn,
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en waarachter iets prijkt wat men den titel van het stuk zou kunnen noemen,
iti prasasti ri11gkufi, parisamapfa· tlasi11ural,,·i11gnuijhnpahit.
Wie na deze uiteenzetting het stuk zelf nog eens inziet, zal tot de C011·
clusie moeten komen, dat al werd er hier reeds op veel gewezen, nog geenszins
alles is genoemd, wat in deze prnçasti, althans haar plaatsende in den tijd, waaruit zij naar hare eigen mededetiling moet da::teekenen, gisping zou verdienen. Het
stuk is, zooals reeds werd gezegd, voos, tot in de hoogste mate, kan zooal-. het
daar ligt, onmogelijk afkomstig zijn uit 762 Çaka, en dient dus als een onecht
stuk gebrandmerkt te worden.
Terwijl dit hier dan ook nogmaals geschiedt •), kan het ter voorkoming
van verkeerde opvattingen evenwel zijn nut hebben er op te wijzen, dat het mogelijk is, dat men bij het vervaardigen er van gebruik maakte van een of meer
oudere oorkonden. Dit is zelfs zonder twufel gebeurd, want hoe zou men anders
aan die namen zijn gekomen, maar hetgeen er werd overgenomen, werd zoo verknoeid, dat men, als men niet wist wat er werkelijk staan moet, dat ook niet
ontdekken zou. In de uiteenzetting werden daarvoor de voorbeelden reeds gegeven, maar er werd tevens ook reeds op gewezen, dat de vervaardiging er van
moet hebben plaats gehad in het latere gedeelte van den Majapahitschen tüd,
daaronder nl. verstaande wat ik als zoodauig reeds elders daarvoor aangaf, de
periode van Çaka ll:?00-1400, doch als men de opgesomde reeks van fouten nagaat, en dezen bijv. eens controleert met wat n°. IV van Cohen Stuart's Kawi
oorkonden (uit Çaka 1316, 1317 en 1318) te zien geeft, dan zal men moeten toegeven, dat, al is wat men daar ziet een geheel andere taal dan die van n°. II, het
opgelezene. dat voorkomt in een kader, waarin het niet behoort 2), juist passen
-zou in eene taal als die van on. IV is, terwijl de fouten van anderen aard het
weer duidelijk in 't licht stellen, dat n'. Il niet is een oorkonde van oudere dagteekening, slechts in een zooveel lateren tijd gecopieerd, maar wel een soort van
later m~kwerk van de alleronbeholpenste soort.
Voor het doel, waarmede hier zoo uitvoerig reeds bij deze oorkonde werd
stil gestaan, is het volstrekt niet noodig om ook e~n onderzoek in te stellen naar
de reden, die tot de vet vaardiging van het stuk aanleiding zou kunnen hebben
gegeven. Ook al zou het nooit blijken uit wat drijfveer men er toegekomen is
het stuk te maken, en het is zeer waarschijnlük dat dat nooit gelukken zal, met
het aantoonen van de grove onwaarheid, die in het stuk schuilt, en de tevens mogelijk gebleken bepaling van ongeveer den tijd waaruit het stuk. wel kan zljn,
en zijn moet, valt er op den zin, waar het bier op aankomt, een geheel ander licht.
IJ Men &ie bijv. Not. Bat. Gen XXIV (188111,43; Groeneveldt'1Catalo,:u1 blS58,enmijnJayapaUra.
2) Wat het ka1ler eeni~1in1 hal moeten 1~n, kan m,n opm,ken uit hetgeen in mijn Jayapattra opgemerkt werd onr de taal der praça.t,"'•van Mpu Si11~ok; aan dezen vor•t Kingen Mpu l>aqottamab&huba• jppratip&ktakpya en Mat.lçambhu vooraf', en dan 1ou men, daar deze laat.te ona reeda guec1.IÏllll Ül de
:- .: : ~ Ç1Llta-eeuwvoert, ougtvGer nog een halve eenw terug mo,,te11gaan.
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Die zin is de laatste van het stuk, bo'fen reeds als de t i te 1 er t'Ul geqaali&eeerd.
Immen ven-aardigd in een tijd, dat Yajapahit werkelijk reeds bestond, kan
het geen bevreemding wekken, dat men er dien naam, en dat wel zooals hg er
voorkomt, in aantreft. Die laatste zin van het stuk, die met het stuk wel verband houdt, doch er geenszins mede samenhangt, en achterwege had kunnen blgTen, ia in werkelgkheid niet anders dan de titel, de kolophon, zooals men dien
gewoon wu achter andere geschre'fen &tukken, blijkens de inscriptien zoo goed
als nooit achter officieele, te plaatsen. Deze titel mn het stuk veahaalt ons nu,
als men na goed toeziet, zelf, niet dat Majapahit zoo oud it1, als de tijd, waaruit
de piagim wordt voorgesteld te d~o-teekenen, zou aange,·en, neen, omgekeerd vertelt hg ons, dat die schijnbaar zoo oude oorkonde een gewrocht is uit den tijd
dat er een :Majapahit was, dat zü geseh~ven (en gemaakt) werd, toen llajapahit,
dat daarom volstrekt niet oud behoeft te zijn, reeds bestond; bij ,·ertelt on~. met
andere woorden, niet dat Majapahit oud is, wèl dat de oorkonde jong is. en llasrmede vervalt de eenige basis, waarop de stelling van llajapahit's hoogen ou,lerdom
berust, maar wordt alweder iets bijgedn1ecren.waardoor de historlsehe waarde van
de Pararaton in het licht treden kan 1).
Bleek het na reeds in het voorafgaande, dat dat geschrift vooral in dit gedeelte veel vertrouwen verdient, en kon dit worden aangetoond door een vergelijking van verschillende bijzonderheden er van met hetgeen men aantreft in de
oorkonde van 1216 Çaka, en de gerele,·eerde Chineesche berichten, ook ten opzichte van den tijd der stichting der plaats in den tijd, dien het boek er yoor
aangeeft, leveren die Chineesehe teksten nog het hunne ter bevestiging nn de
juiltheid dier opgave.
Wie de Notes kent, weet dat hier niets nieuws geopperd wordt. Er behoeft eigentlijk slechts verwezen te worden naar de noot op bladz. 33 (158) aldaar,
waar de Heer Groeneveldt hetgeen ons de Chineesche teksten op dit stuk leeren,
reeds alsvolgt formuleerde: • llodjopait must therefore have been founded between
the visit of the Mongol envoy ~[êng Ch'i. sa.r 1280 (bnt probably later), and
the arrival of the expedition in 1293".
Er dient hier slechts dit aan toegevoegd te worden, dat, zooals bo,·en in
een aanteekening eigenlijk reeds werd opgemerkt, de terminus a quo, 1280 A. D .•
vermoedelük niet juist genomen is. Is het Krtanagara geweest, die den gezant
de beleediging aandeed, en daarop wijst uitdrukkelijk hetgeen men in het verslag
omtrent Shih-pi, Notes, bi. 26 (151), aantreft, en in die noot werd aangehaald, en
niet minder 's mans doen en laten, zooals in de aanteekening bij Hoofdstuk V
rdeds uiteen werd gezet, dan moet het strafbare feit reeds hebben plaats gehad
1) z-Ia men liet, blijft er geen ruimte over \'"oor een opvatting ah son de naam Majapabit iu dit
.tu eenig nrhud houden met het jaartal 'i 12. Zelfll al ware de oorkonde, hoe d1111ook, VIIII origine er <-ten•
ftD
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vóór 1197 Çaka = 1275 A. D. Voorloopig bestaat er geen reden ernstig aan de o_njnistheid der meeste in de Pararaton gegeven jaartallen, dan daar waar zij duidelijk
foutief zijn, en tevens verbeterd kunnen worden 1), te twijfelen, en ook dit jaar is er
een, dat in het onderlinge verband, waarin men het aantreft, geen twijfel verwekt.
Hoe de Heer Groeneveldt tot zijne conclusie, dat Majapabit pas kort vóór
het komen der expeditie in 1293 A. D. gesticht was, is gekomen, is duidelijk.
Geen der oudere Chineesche berichten vermeldt den naam, en zon deze wel onvermeld zijn gebleven, zoo Majapabit reeds vroeger had bestaan, en beroemd was
geweest? Wel is waar zon men tegen het juist gezegde in het midden kunnen
brengen, dat het desniettemin mogelijk is, dat de plaats toch nog onder was, dan
ook die Chineescbe berichten doen vermoeden; dat bijv. de Chineezen, in vroegere
tijden, de streek, waar het lag, niet bezochten, en dat het slechts daardoor onvermeld bleef. Ten bate van deze veronderstelling zij hier zelfs aangevoerd, dat
de eerste maal, dat de naam in die Chineescbe berichten voorkomt, er van gesproken wordt op eene wijze, die eene vroegere bekendheid met de plaats zou
doen veronderstellen, zie Notes, bl. 23 (148). Doch men vergete daarbij niet, dat
die verslagen opgemaakt zijn geworden, nadat de expeditie weer terug was gekeerd, en dat hij hun toen zeker bekend was, en verder, en dat is de hoofdzaak, dat
Majapahit, zelfs nl bestond het reeds in zeer oude tijden, toch niet het Majapahit
was, waarover bier gehandeld wordt, en dat men te zoeken heeft, zoolang als
het nog niet het beroemde Majapahit is, wat het eerst wordt na den tyd, die door
de Pararaton en de Chineesche berichten ons als den vermoedelijken sticbtingstij d
er van wordt aangewezen.
Aan het voorafgaande dient nog iets toegevoegd te worden, minder evenwel
omdat er nog iets op te merken valt dat ter zake dienen kan, als wel om hier
ook te wijzen op nog een paar bijz,,nderheden, die het voor sommigen zonden
kunnen doen scbynen, dat er toch sporen van een vroeger bestaan van Majapahit,
dan volgens het bovenuiteengezette aanneembaar is, zouden kunnen worden vermeld. Ook bij dezen is het daarom van belang hier nog een oogenblik stil te
staan, terwijl er tevens nit blijken kan, dat zij, hoewel tot nog toe niet genoemd, toch geenszins voorbijgezien werden, waar het den schijn van zon kunnen hebben, als er niet even van werd gewaagd. Op zich zelf is het geenszins
direct onmogelijk, dat, al weten wij het ook niet of niet bewijsbaar, er reeds in
overoude tijden een Majapabit bestond. Het is bekend dat, waar zeker niemand
van droomde, zelfs niet, waar uit Cohen Stuart's Kawi oorkonden I, parojar i tirip
,ang ~langgîl, a11al,banua i Mataram kt&ma1J,ikan
ttJatak lcalmlunan,het bestaan van
eene plaats of land Mataram, ergens in Midden-Java, in het midden der 9e Çakaeeuw 2), sedert 1875 reeds bekend was, het nit de oude opschriften onverwachts
aan den dag is gekomen, hoe beroemd deze naam, Mataram, reeds in dien tijd

............
..
•

•

1,

: :

•

1)

Il

Zie de aanteekeningbij het Tolgende hoofdstuk.
CoJim Stuarr■ Kawioorkonden I i■ nit Hl Çaka (919 &. D .).

HOOl'DBTIJ][VI.

-101-

Ailu&iüsl'lll!h.t.

was, -men
denke aan de verscheidene malen voorkomende formule 1akwehta dewata prasiddha mangral,!ang l,a~lwa11 ç,·i maharäja i ,nc)a11gi bhûmi mataram, gij
allen goden, die steeds het rijk van z. M. den koning van Më«Jangin het land
van Mataram bewaakt 1), - en, waar het met dezen eenen naam heeft kunnen
gebeuren, dat hij geheel vergeten werd, of men ten minste er niet dat meer van
wist, wat er zeker het meest bijzondere van was, waarom zou dit dan ook niet met
een anderen, met dien van Majapahit, geschied kunnen zijn? Zoolang niet alles
wat toegankelijk is, of dat nog worden kan, ten deze grondig is onderzocht, en
zelfs daarna voorzeker nog, blijft de mogelijkheid steeds open, dat het later nog
eens blijken kan, hoe ook Majapahit, naast Mataram, dat wij tevoren slechts in
een zoo veel lateren tijd kenden, maar bleek lang vóór Majapahit bestaan te hebben, zich glorieus op een zeer oude afkomst beroemen mag; maar zoolang evenwel,
als de redeneering ten deze berusten moet op de ons bekende feiten, en zij daarbuiten niet behoeft te gaan, onthoude men zich ervan door een soortgelijk betoog
te trachten staande te houden wat eenmaal schijnbaar juist geacht moest worden,
doch dit zonder twijfel, zooals aan de hand van de toegankelijke gegevens bleek,
niet is. Het onderzoek heeft zich gaandeweg kunnen uitbreiden, maar wat het
ook opleverde, een nader bewijs, neen eenig bewijs, voor de stelling, dat Majapabit ouder zijn zou, dan de tijd, dien de Javanen daarvoor ongeveer opgeven,
werd niet gevonden, wèl zoovele aanwijzingen voor het later bestaan er van, juist
in den tijd, dat men het verwachten zou 2).
Op een in vroegeren tijd reeds voorhanden zijn van Majapahit, zou men
kunnen zeggen, wijst het te zamen als contemporair optreden van den vorst van
dat rijk met die van Koripan, Daha, Gagëlang en Singasari, zelfs met Më1.1cJang
Kamulan, bepaaldelijk in de zoogenaamde Paiiji verhalen. Zulke verhalen zijn er nl.
voorhanden, en wat ten deze nog meer zou zeggen, men vindt het ook in d"eMaleisehe verhalen van deze soort, die zeker ouder zijn dan de ons bekenden v~n deze
categorie van Java. Immers, het is nu eenmaal bekend, dat hetgeen de Javanen
van Java, en dezen hebben wij hier alleen op het oog, ons van de oudere geschiedenis verhalen, maakwerk is, en het zou dus geenszins ongepast zijn, ook in dit opzicht die Javaansche geschiedboeken onjuistheid van voorstelling te verwijten, al is
nu hetgeen men leest in hunne Paiiji-verhalen, die trouwens in den vorm, waarin
wij ze kennen, ook al van jongere dagteekening zijn, schier altijJ in overeenstemming
met wat men in de geschiedboeken aantreft. Immers, zoo zou men nog verder
kunnen redeneeren, men loopt gevaar al evenzeer geloochenstraft uit te komen, als
wanneer men bijv. in die zelfde Maleische verhalen den vinger ging leggen op het
daar ook aan te treffen Mataram, en nog andere namen, die ons elders worden voorgesteld als in Java's geschiedenis eerst in zooveel lateren tijd van waarde S). Edoch,
l) Groeneveldt'■ Catalog1111,
bL 861.
2) Zie Tijd.schr. Ind. T. L. en Vk., XXXII, 894.
8) Zoo vindt men ook hier in de Pararaton, men 1ie Blechtabenrden,
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en dit dient daar tegenover te worden gesteld, ook in de meesten der .Maleische
Pailji-verhalen ontmoet men van die voorstelling geen spoor, en het is mij <'Ok
niet bekend, dat men iets dergelijks zou kunnen aanwijzen in de vermoedelijk
weer oudere Javaansche verhalen van deze soort, die men bij de Balineezen terug
vindt. En is dit laatste juist, dan weegt wat die enkele Maleische verhalen ons
leeren al even weinig als bijv. het voorkomen van den naam van dat rijk, als contemporair met het oude lfä1_1qangkamulan, in de door Cohen Stuart ongelukkig
slechts gedeeltelijk bekend gemaakte redactie van de Jayalêngkara l ), een tekst
die vervaardigd werd in 1758 A. J. = 1831 A. D. Toch past het daarnevens ook
nog te wijzen op het foit, dat zulk een besluit nog niet van die afdoende waarde
is als het zou moeten zijn, aangezien J.e kennis der Pai'lji-verhalen, laat staan dus
de k1itiek ervan, nog niet reeds zoo ver reikt, dat men nu al in staat wezen zou
een degelijk gegrond oordeel over dezen cyclus te hebben.
Van een geheel anderen aard is het argument, dat men zou kunnen putten
uit eene plaats in de o.Üfl ~~.c
'"=""US',
een bundel verhalen uit de lOe eeuw
van onze jaartelling, dien Prof. van der Lith, in vereeniging met den Heer Devic,
in tekst, vertaling en aanteekeningen, io 1883-1886, uitgaf, men zie aldaar
.op bi. 150, en in de aanteekeningen bl. 231 en volgg. 2). Levert de tekst
daar in een verhaaltje van een zekeren Abu Thihir van Bagdad, die een reis
naar Zibej (Java, of Java niet) maakte, en een der steden op dat eiland bezocht, voor die stad den naam ,lj,1;,., Prof. van der Lith wil daarvoor gelezen
hebben ~,lij .. = Majapawid, llajapahit, en ziet er dus dien naam in. In de
gegeven tijdsomstandigheden was er voor deze hypothese, zooals de schrijver t.
p. op bl. 232 ook opmerkt, juist aan te voeren, dat men a déjà prouvé d'une
manière qai ne laisse plus de place au doute, que d'après des documents trouvés
à Java même, il y avait déjà en 840 on Outtongadéwa - roi suprême - à Madjapahit. Doch hoe nu, nu het aan den dag kwam, dat het eenige stuk waarop de
veronderstelling gebouwd was, die oorkonde met het jaartal 762 Qaka, want een
andere, waaruit het af te leiden is, is er niet. niet alleen id van een allooi waarop
niets te bouwen i11,manr zeUd maakwerk moet zijn uit 1len tijd, waarin ook de
Javanen beweren, t.lat Majapahit reeds b1:stoud? De basis voor de hypothese viel
daardoor weg, de eenige steun, dien zij had en die een hechte scheen~ zijn, ontbreekt
haar nu, terwijl, in verband met andere feiten, er toch indirect weder een nieuw
bewijs geleverd worden kou, nu niet voor de onjuistheid van de berichten der
met den naam Bhre P~ang en Bhre Mataram, wuruit tegen de geloofwaardigheid van de berichten ia dit gelCbrift toch ook geen wapen kan gesmeed ba worden.
1) Bijdr. T. L. en Vk., van N. 1., I, bl. '4t en "VDlSK.,
en II, bi. 1111 en Yolgg., !{eataakt, 1ooala de
oYerll'vering ia, omdat men mlke referaten van minder belang achtte, In de Javaanache lctterknode bestaan
er drie veraehillende Jayali!ogkan.'a, die allen weer in verschillende redactie• voorhanden 1ijn. Het zijn de
Jayali!ngka a Paöji, d" hiel' bedoelde tebt; de Jayali!ngkara wulang, een zedekUDdig geachriCt; en de punt
(wetboek) Jayali!ngkara, allen drie door Ralllea reeda genoemd, mea 1ie 1ijo Hiatory of Java, H, bl. 4189,4,4,) en 4,4,0.
2) Ook in de werken van het Orientaliatea-coogrea in 1883 gehuudeu te Leiden.
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Javanen, wel voor het zeer a annemelijke van een onderdeel hunner traditien, nl.
dat hetwelk handelt over de stichting rnn Majapahit en den tijd, waarin deze
moet hebben plaats gehad, en evenmin als men het voorheen geloofwaardig zou
hebben gevonden, vóór de stelling der hoogere oudheid van Majapal1it zich aan de
~enaren
der Javaansche letterkunde en geschiedenis moest opdringen, dat de
tekst van de Merveilles de l'lnde t. a. p. ons den naam Majapahit te lezen geeft,
1.al men er zich thans, nu van die veronderstelling niet meer gesproken zal kunnen
worden, mede kunnen vereenigen. Ook dan, wanneer men in het overgeleverde
.,.;, i~ een bedorven Majapahit zien wil, is men verplicht tot het aanbrengen van
verbeteringen, en wie zegt ons in dit geval, waar het juiste blijkbaar nog niet
getroffen is, of wellicht niet juist de letters, die men wil vervangen, de goed
gespaarde zijn en de fout in anderen schuilt. Houdt men claarbij in het oog hoeveel moeite niet alleen in de oude Arabische teksten, maar even goed in de Chineeache, de Portugeesche en zelfs de oude Hollandsche, ons de overgele,·erde plaatsnamen in den Archipel, of men bepale zich tot Java alleen, van Java, geven, en niet
alleen het boek van Prof. van der Lith geeft daarvan rnldoende voorbeeldtm, dan
voelt men zich zonder twijfel, met schrijver dezes, huiverig om, zonder meer, alleen
op het voorkomen van dien plaatsnaam, in een toch zeker bedorven uiterlijk, in het
genoemde boek, er met den Hoogleeraar in te zien wat hij er begrijpelijkerwijze
in zocht, ook dan, wanneer men daarbij tevens erkennen moet niet in staat te
zijn tegenover of naast de zijne een andere hypothese te oppert!n, welke de waaráchljnlljkheid meer voor zich hebben zon. Hoevele plaatsnamen zelfä in de oudere
Javaansche geschriften, men neme hijv. die, welke in de Pararaton voorkomen,
in de namen der daar genoemde leden van het Majapahitiiche vors•enhuii-, zie
beneden en den geslachtsboom, zijn nu niet meer, of althans nog niet, terecht te
brengen, en vreemd zou het zeker niet zijn zoo men er onder de vooral in de oudere
berichten vermelden aantrof, waarmede dit ook nooit gelukken zal 1).
Na het verjagen der Chineezen keerden de naar de Maleische landen uitgezonden troe11en, welke die waren van wier vertrt!k in Hoofdstuk V werd gesproken, eerst terug. Dezen moeten dus ook gedurende den geheelen duur van
het interregnum van Jaya katoog zijn uitgehleven, zood11.tzij langer dan acht
jaren van Java afwezig waren. Dit schijnt vreemd. Wat zij eigentlijk verrichtten,
blijkt niet. Ook is het niet eens zeker wat hier met l\falnyu wordt bedoeld. In
de aanteekening bij Hoofdstuk lX moet daarop terug;;ekomen worclen.
Het in de namen der Maleische priusesRen voorkomende Dara (Onrn plltak,
en Dara jingga) herinnert aan twee der opschriften van Sumatra, welk in lti89
en 1891 (zie Not. B. G., XXVII, bl. 28, en XXIX, bl. 83) bekend konden worden
l) Over de quaeatie van Majapahit'a noee:er brstaan deden Prof. van der Lith en Prof. Kern, •olJ19111
toenmali~ eonra11tenberichten, zich ook nog hooren op het te Stockholm ~hou·len Orientnlisten-coniae•; de
werken nn dit congres werden tot nop: toe hier niet ontvangen. Het laatste ter zake ia van der Lith.
Nederluchch Ooet-ndië, beachrenn en afgebeeld voor bct Nederlandlche TOik,2• dru, ISVll, 1, ,01.
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gemaakt, nl. Beschreven steenen Bat. Gen. n°. ó3 en 85, waarvanhet eene een Dara
panu en het andere een Da.ra nayana vermeldt.
Deze opschriften, die van West-Sumatra afkomstig zijn, luiden voluit, n°. 53 :
anumodaná,idamahaçe11<îpati
pamdnan bhagi i.bundadara panu gharini,ula çri ampuku
kûlus, hangjaya 111. . . (bewijs van hulde van den Generaal Pamanan aan zijne
moeder Dara panu, de gemalin van Z. M. Seigneur Kfllus (ofTfllus), overwinnenbhawali
de ... ), en n°. 85; caitya bhagi dara nayana sampangkaçambuddhanám
(caitya voor Dara Nayana ...
die tot inzicht is gekomen?). Een derde ROOrtgelijk opschrift (Beschr. steenen B. G., n°. 65) luidt: anumodanándamahásenápati
pamd,iati ekalabira bhagi anakda prafnawardhanî (bewijs van hulde van den Generaal
Pamanan el,ala, bim (?) aan zijne dochter Prajîiawardhanî), en een vierde uit dezelfde
streek (Beschr. steenen B. G. n°. 84), dat een jaartal levert: swasti sakawarçaatita 1294
(of 1194, zie t. a. p. Not. XXIX, ook 't cijfer 4 is onzeker, daar het een 5 zou
kunnen zijn) b11lanasuji çul,lapak.yatrayodaçi manggala wara sana tatakala {lees:
tatkala) caitya bhagi sira ..•.
(Heil, Çakajaren verloopen 1294 (of 1194) Asujimaand, den l3en van de lichte helft van de maand, zevendaagschen weekdag Dinsdag, toen (daar) te dier tijde (is) de, aitya voor •...
(opgericht)). De dubbele onzekerheid in het jaartal maakt het onmogelijk den datum door berekening vast te
stellen. Is 1194 (of 1195) de juiste lezing, dan valt dit opschrift, en ook die anderen (?), op een merkwaardige wijze geheel samen met de pamalavu, 1197-1215 Çaka.
Het in de vertaling onvertaald gelaten dewa zou een stuk van een naam
kunnen zijn, terwijl het Marmadewa, een der namen van den ratu ring Malayu,die
ook Tuhan Jana.ka en Aji Mantrolot heette, en de zoon was van Dara Jingga,
dwingt om te denken aan het warma in den koningsnaam (vermoedelijk beter-namen)
van de andere inscripties van West-Sumatra, die beneden, bij Hoofdstuk IX, nog
eens in herinnering gebracht moeten worden.
De kidung, die Jaya katoog tijdens zijn gevangenschap gedicht heet te hebben, de Wukir polaman, schijnt verloren te zijn gegaan. Men ziet, dat ten opzichte
van zijn uiteinde de Chineesche berichten en de Pararaton verschillen, Notes, bl.
28 (153), en Pararaton, bi. 24, reg. 32. Met de plaats, die genoemd wordt als
die waar bij gevangen zat, Junggaluh, is wellicht dezelfde bedoeld als door mij,
zooals elders werd medegedeeld, Tijdschr. Ind. T. L. en Vk. XXXII, 394, in een
opschrift werd aangetroffen, en door Dr. R. D. M. Verbeek, Not. B. G. XXVII
(1889), bi. 10, onder voorbehoud, vereenzelvigd is met Mêgaluh, aan de Brantas-rivier,
op de grens van Këdiri, tegenover de uitmonding der rivier Beng in de Brantas.

HOOFDSTUKVII.
Raden Wijaya, als koning Kértarajasa. Çaka 1216-1217
Toen werd Raden Wijaya koning (prabhu),in 1216.

(?).
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Later kreeg hij bij Raden Dara pë~k een zoon, wiens k.!alriya-naamRaden
K .,_1a,gémët was. De beide dochters van Bba~ra Çiwabuddha, met wie de Tatar's
om den tuin geleid waren 1), nam bij beiden tot gemalin; de oudste woonde te
Kahuripan,en de jongste te Daba.
Als koning heette Raden Wijaya Çri Kërtarajasa. [25] Zijne regeering
(?) 2). Na zijn dood werd bij bijgezet te
duurde ? jpar. Zijn ziekte ......
Antapura. Hij overleed Çaka in 1257 (lees 1217).

A A NTE E K E N I N &.
Uit de oorkonde van 1216 Çaka bleek boven reeds wat Raden Wijaya's
koningsnaam was. Hij is bier dus goed opgegeven, met dien verstande evenwel,
dat bij langer was, en voluit luidde Çrî Kërtarajasa Jayawardhana. Zijn andere
naam is voluit Nararya Sanggramawijaya, een titelnaam, die door de mantrî
hino (een prinses) tijdens Erlangga, ± 950 Çaka, reeds gevoerd werd, zie Cohen
Stuart, Kawi oorkonden n°. V, ral,ryan maMmmit,·i hino çrî sa119grámawijaya
dharmaprasádottunggadewî.
Ik heb naast het jaar van den tekst, 1257, tusschen haakjes : lees 1217,
geplaatst. Als men den tekst vergelijkt, zal men zien, dat hier de s'étigkala, die te
beginnen met het einde van het vorige hoofdstuk schier geregeld gegeven wordt,
wordt gemist, zoodat het niet doenlijk is na te gaan of 1257 werkelijk bedoeld
is. Dat het gegeven jaartal niet juist kan zijn, blijkt reeds dadelijk uit het vervolg,
het begin van het volgende hoofdstuk. De cijfers loopen, behoudens eenige fouten,
die gemakkelijk te verbeteren zijn, en zich als zoodanig ook direct laten erkennen,
het geheele boek door geregeld op, en zoo zou hit\r tusschen 1216 en 1217 slechts
een 1216 of 1217 te pas komen. Het laatste is bie.- het aangewezen jaartal, en
de fout is alleen, dat er een 5 in de plaats van de 1 is gekomen. Wel is het
bekend, dat een vorst zich wel eens vóór zijn dood uit de regeering terugtrekt,
en dus eerst sterft na het optreden van zijn opvolger, doch daarvan wordt hier, terwijl er beneden in Hoofdstuk XI een duidelijk voorbeeld van is aan te wijzen, niet
gesproken; Kërtarajasa sterft en wordt begraven. In dit geval komt er nog dit
bij, dat een gedeelte van het onmiddelijk voorafgaande onverstaanbaar is, maar
met een kleine verbetering, die voor de hand ligt, nis Kërtarajasa werkelijk slechts
maar één jaar prabhu was, hersteld worden kan. Aan het tah,m paiifénëngim gaat
namelijk vooraf çrî Kërtarajasa. Neemt men aan, dat er een weglating heeft
plaats gehad van een lettergreep sa, na de laatste syllabe van dien naam, (0 rajasa),
die eveneens sa luidt, dan zou er vroeger gestaan hebben: . . . . çrî K'értarajasa,
satahun paiijenengira, ,, ••..
Kërtarajasa. Zijne regeering duurde één jaar", en
1) In 't Jav, ciuyakh.
B) In 't JaT. orn1ir11 11111Î"'1,.
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dit zou met het jaar cijfer 1217 overeenkomen. Men zie verder ook nog de aanteekening bij het volgende hoofdstuk.
Nog andere fouten in de jaartallen in de Para:aton zijn: bl. 31 reg. 18:
1343, wat 1333 moet zijn; bi. 31 reg. 29: 1363, wat te verbeteren is in 1353;
en bi. 32 reg. 3: 1362, waarvoor te lezen is 1372, ook al geven de s'éng/ullawoorden wat men in den tekst ziet staan. Men lette er slechts op tusschen welke
getallen deze hier nis foutief aangewezenen voorkomen, daarbij in het oog houdende,
dat alle anderen, behalve nog het reeds genoemde sterfjaar van Kêrtarajasa, dat
intusschen naar alle waarschijnlijkheid in hetgeen er inderdaad schijnt te moeten
staan, ·hersteld kon worden, geregeld opklimmen, waarbij het 137 . (?) van bi. 32
reg. 8 nog tot 1373 kan worden aangevuld.
Meer moeite geven het tahm, 14, bi. 18 reg. 11, boven reeds besproken;
het rong tahm,, hl. 25 reg. 27 (te lezen rolas tahwi!); en het rong tahun, bl. 25
reg. 28 (waarvoor evenzeer rola.Y tah,m noodzakelijk is), doch het is waarschijnlijk
dat wat de tekst geeft, niet in orde is, en men er voor in de plaats heeft te stellen
wat hier er reeds nevens w:erd geopperd.
Op bladz. 31 reg. 17 en 19 zijn de getallen daarentegen in orde, maar is
de omgeving, waarin zij staan, geschonden; men zie de noten bij de vertaling
t. a. p., en de aanteekening bij Hoofdstuk XIII.
In welk jaar de prinsessen Bhre Kahuripan en Bhre Daha, en zoo ook
Dara ~tak, overleden zijn, wordt ook in het vervolg niet aangegeven. Daarop zij
reeds hier de aandacht opgevestigd, voor zoover de beide eerste personen betreft
onder verwijzing naar de aanteekening bij Hoofdstuk IX.

HOOFDSTUK VIII.

Kain gemet, als t•orst Jaya11agara. Çaka 1217 - 1250.
Hem volgde als koning Raden Kala gëmêt op, onder den naam Bha~ra
Jayanagara.
Çrî Çiwabuddha werd bijgezet te Tumapel, waar het vrije heiligdom den
naam Purwapatapan kreeg. Tusschen de oprichting van dat vrije heiligdom en
den opstand van Rangga lawe verliepen zeventien jaar.
Rangga lawe verlangde tot pntih aangesteld te worden, doch dat geschiedde
niet, (en) daarom ging hij naar Tuban en ston1l h\j op, vele gezellen verleidende.
De Tubanners van den noord lieten zich medeslepen, en volgden Rangga lawe. De
namen van ben, die hem volgden, zijn Panji Marajaya, Jaran waba, Arya Siddhi,
Lintang, Tosau, Galatik en 'fati; zU stonden met Rangga lawe op. Hij verliet
Majhapahit, omdat bij een hoogeren rang ambieerde. Mahapati wist hem in
verdenking te brengen, en gebruikte daarvoor de uiting van Rangga lawe: ,.Praat
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er maar niet verder van, ook in het Parthayajiia I) is er een plaats voor lafbartigc11·. Men vernam te Majhapabit, dat Rangga lawe opgestaan was; Mahapati
hrn •:t het aan. Aji Jayanagara hinderde het zeer. Die met Rangga lawe waren
'-'i'gestaan,kwamen allen om, behalve Galatik, die op bevel van Mabapati weer
afviel. De opstand van Ran~ga lawc had plaats in 1217.
Wiraraja vroeg verlof terug te gaan 2) naar Lamajnng tigang juru, immers
Raden Wijaya bad beloofd Jawa (met hem) te zullen declcn. Hij kreeg het gewest Lamajang, noord en zuid, en de drie jum's. Geruimen tijd bad Wiraraja er
genot van. Nambi bleef als apatih (te .Majhapahit); Sora was démung en Tipar
t,mümggung, Toenmaals was tum'éngg,mg minder dan dém,mg. Wiraraja kwam niet
weer te Majhapahit terug, niet van zins in de achtste {moeson-)maand op audientie te gaan, (zooals dat anders de gewoonte was).
Drie jaren na den opstand van Rangga lawe had cle geschiedenis met Sora
plaats. Mahapati klaagde Sora aan. H~j werd door Kêbo anabrang uit den weg
geruimd in 1222.
(Ook) Nambi werd dooi· l\Iahapati in verdenking gebracht, maar hij liet het
niet blijken, dat het tegen hem had; toen hij een goede gelegenheid vond, vroeg
(Nambi) verlof Wiraraja (zijn vader) 3), die ziek was, te gaan bezoeken. Çrî Jayanagara vond het goed, maar stond hem niet toe lang weg te blijven, doch Nambi kwam niet terug; hij bleef te Umbah, waar hij een kuJamaakte, en een leger
formeerde. Wiraraja sterft dan -t.). Aji Jayan~crara was (toen) twaalf jaar 1)
koning (prabhu).
Bergstorting in de Lungge l?) 6~, in Çaka 1233.
Daarop de gebeurtenis met den juru démung, twaalf jaar 7) na die met Sora.
De dood van den jurt, dému11gbad plaats in Çaka 1235.
Daarop (volgde) de gebeurtenis met Gajah biru, in Çaka 1236.
Vervolgens die te MaJ.lcJana. Aji Jayanagara ging zelf 8) mede om de lieden van Ma9cjana tenonder te brengen, in de tweede (moeson-) maand.
Vervolgens trok hij naar het oosten, om Nambi onschadelijk te maken. Men
dém,mg, de patih ëmban, trm1ëngg11119
Jaran lêjong en
vertelde aan Nambi, dat de j111·11
de mantri Parakrama {?) 11),allen reeds gesneuveld waren. Nambi zeide: ,,Samara,
Dêrpana, Tëguh, oom Jaran bangkal, Wirot, Windan, en Jangkung, als men
(het westen met het oosten) vergelijkt, ûan doen de lieden van het oosten bier niet
l> Een lllllarn•.
2) Te gaan waar hij thuis hrhoord,, omd11t het hem geschonken

WBS,

of: vroeg verlof er bezit Yan

te gaan nemen.
8) Zie honu.
4) Hi•r begiut het verhaal hue l11n1er hoe abrupter te worden.
~) Leea roku t.A.11 in pl. nn r01,g tal,,.,,!'
Il) Of: bergstorting en de Lungge-episole.
7) Lees rolM taA- ia pl. van ro11g tal,••• ook hier~
8) In 't Jav, -,allNllli,
9) Behaaftpea eigennu m te zijn, en i■ dat hier veruu,edelijk ook niec.

•
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onder; het herstelt zich weer, als het ten onder is gegaan; (en) wie zijn ci.t-~261hartaders van het westen: Jahung terewes, Lëmbu pëtëng, Ikalikalan bang; (goed, maar)
ik ben niet bang, al zet men er 10000 (van zulke menscben) vóór mij en achter wt;.
laat het maar zoo ver komen, ik vecht als te Bubat". De lieden van Majapahit
kwamen. Namhi trekt naar het zuiden; Gal}4ing wordt vernield; de praçasliwordt
ingetrokken; Nambi wordt hardnekkig 1) nagezet; Darpana, Samara, Wirot, Made,
Windan, Jangkung, en Tëgub strijden, met Arya Nambi voorop; de Majapabiters
worden op de vlucht geslagen, en kunnen zich niet herstellen. Jabung terewes,
Lêmbu pl'\tëng, Ikalikalan bang vechten met Nambi; bij(?) sneuvelt, (en) alle gezellen
van Nambi vallen in den strijd; Rabut hubaya abang wordt vernield; de troepen
van het oosten slaan op de vlucht, en Lumajang valt in Çaka 1238 (weer in
banden van Majapahit).
De gebeurtenis van Wagal viel samen met die van Mal}<Jana.
Drie jaar na de eerste geschiedde die te Lasëm. Sëmi werd onder een
wilden lcapok-boomgedood, in Çaka 1240.
Daarop volgde de geschiedenis met Kuti 2). Er waren dharmapulra's van
den vorst, pangalasan'saan wie iets veroorloofd was 8), een zevental, Kuti, (Sëmi) '),
Pangça, Wëdëng, Yuyu, Tailca, (en) Baiiak; Kuti en Sëmi werden uit den weg
geruimd, door Mahapati valschelijk aangeklaagd. Daardoor kwam het aan het
licht, dat Mabapati intrigeerde. Hij werd gepakt, en gedood met cele11g's,11);hij
werd schuldig verklaard aan twiststokerij door valsche beschuldigingen. Toen
Kuti nog niet gedood was, wilde de vorst zelf 6) naar Ba4al}4ër gaan. Hij ging
's nachts weg zonder dat iemand het wist: slechts de Bhayangkara's, die juist de
wacht hadden, toen de vorst heenging, gingen met hem, een vijftien man. Gajahmada was toen bëkél bij de Bhayangkara's 7); het was juist zijne wacht, daarom
ging hij mede, toen de vorst wegging. Toen hij eenigen tijd te Ba4al}4,ër was,
vroeg een der pm1galasa11'som terug te mogen keeren, maar Gajah mada stond
het hem niet toe, omdat er maar weinig volgelingen waren, doch de man stond
er op 8). Gajah mada stak hem overhoop, in het oog h·mdende, dat (zoo)iemand
In 't Jav nnlll#k.
Hetgeen volgt is in de war, en de vertaling, hier dus in 't bijzonder, alecbta met 1"00rzichtigheid te aanvaarden.
S) In 't Jav. wnnd 1#1.a.
4,) Er moeten er zeven zijn; het is dus waarschijnlijk dat Sëmi overgeslagen is. Uit het vervolg sou
men evenwel opmaken dat Kuti, die toch de voornaamste onder deze lieden was,eigentlijk alleen tl""'-apatra
11118;van daar de interpunctie in den Jav. tekst, die een andere vertaling zon vereiachen, hier door de gegevende vervangen, ook om op de moeielijkbeid te wijzen.
Il) In 't Jav. mati ci,ule,,gcûeng.
6) In 't Jav. ngatodn.
7) Te lezen aml>U~Iing ,oong BÄa1angkara.
8) In 't Jav. polaliing ka-la
angiring aklf!ik t1mauakbl ••li/1, .{wat) een handelwijse van eeu
dienaar, ala er maar weinig volgelingen zijn, om er op te staan terug te mogen beren" (P)•
1)

2)

•
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het wet eens zou kunnen vertellen, dat de abhafára bij den buyut van Ba4a9<J.ër
in hmcc was, en zoo Kuti dat te weten zou kunnen komen. Na een pasar-week
V!oeg Gajah mada (zelf) naar Majapahit te mogen gaan. Te Majapahit vroeg
hem de amaiicanagara waar de bhafûm was; hij vertelde hem, dat deze door
de gezellen van Kuii gedood was. Allen die het vernamen, (bleken daarover)
bedroefd te zijn. Gajah mada zeide (toenl: ,,Houdt u maar bedaard; gij wilt
dus Kup niet tot uw beer hebben?" De toegesprokenen antwoorden : ,.Wat bedoelt gij daarmee, hij fa onze heer toch niet". Toen vertelde Gajah mada eindelijk, dat de abha{ära te Ba<J,a94ër was. Gajah mada zocht daarop bescherming 1) bij de mantri's en zij beloofden Kuti te dooden, (en) Kuµ werd gedood. De
abha/ára keerde van Ba4Ja9<J.ërterug, de buyut bleef er achter, en sttb (?) 2) op den
langen duur. Nadat de bha!dra teruggekeerd was, werd Gajab mada uit zijn
betrekking van b'ék'élbij de Bhayangkara's ontslagen, twee maanden at hij (nu) palapa,
en daarop werd hij aangesteld tot apatih van Kahuripan, wat bij twee jaar was;
en toen Arya Tilam, de patih van Daha, stierf, werd bij in diens plaats daar aan- .
gesteld; te dier tijde was Arya Ta<J.ahpatih amangkttbhumi; deze ondersteunde het
dat Gajah mada patih van Daha werd.
[2'1). Aji Jayanagara had twee halve zusters, die hij niet wilde, dat met
een ander huwden, daar hij ze zelf wilde nemen. Daarom vermeden de ksatriya's
Majapahit; die er gezien werd, werd gedood; bij mocht lilOmseen zijner zusters
willen hebben. De ksatriyá's verstaken zich 8). De huisvrouw van Tailca verspreidde het gerucht '), dat de vorst haar kwaad had gedaan. Tailca werd daarop
door Gajah mada in rechten betrokken. Toevallig bad Jayanagara een bubuh
(gezwel), waardoor hij verplicht was binnen te blijven. Taiica kreeg bevel het
(hem) op zijn bed te gaan snijden. Hij sneed er één-tweemaal in zonder gevolg.
6) uf te leggen. Dit deed deze, het naast zijn bed
Hij verzocht den vorst zijn k'émita11
leggende. Nu sneed Tailca (nog eens), en het ging goed, maar tevens doorstak hij
den vorst, zoodat deze in zijn bed stierf. Taiica werd daarop dadelijk door Gajah
mada van kant gemaakt. Tusschen de geschiedenis met Kup en die met Taöea
liggen negen jaar; (de laatste had plaats) in Çaka 1250.
Hij (Aji Jayanagara) werd bijgezet te Kapopongan, dat de naam Qrnggapura kreeg, in de maand (Was )anta (?).
Daarna betraden de ~atriya's Majapahit weder. Raden Cakradbara was
de keuze van Bhreng Kahuripan bij haar swayambara, en werd haar man. Raden
Kuda mërta huwde met Bhreng Daha. Raden Kuda mërta stond te Wëngkër,

1) Iu 't Jav. "1tnt·
9) Wat 1111hier beduiden moet, ia mij niet duidelijk ; kald, beroemd, ia voldoencle 'bekend.
8) In 't Jav. agHIIJ dllllla.
4) In 't Jav. "P"'fllll""•
1) VeiliglleidakleedP

vur.
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(en. is dezeltäe als) Bhreng Pramiçwara van Pamotan, die ook Çrî Wijayatajaaa
heette (?l. Een zoon van Raden Cakradhara, Çrî Kërtawardhana, stond te Tumapêl.

AA NT E EKE N I N &.

In de aanteekening bij het vorige hoofdstuk werd aangenomen, dat Kërtarajasa (Raden Wijaya) in 1217 Çaka overleed. Zgn opvolger, Kala gëmêt, volgde
hem dus in dat jaar op. Alles in het begin van dit hoofdstuk wijst daarop. Bij
den opstand van Rangga lawe vindt men, zie hl. 25, reg. 13, gesproken van runtik
si,áji Jayanagam: iets lager, reg. 25, staat, als Nambi verlof vraagt om been te
gaan, Çrî Jaya,,agara suka; weer iets lager, reg. 31, man3kal angawal,i sinîji Jayanagara, om de lieden van MaJ].«Janate verslaan, en ook het verband van het
verhaal, dit in zijn geheel genomen, doet het zien. Da vermelde of aangeduide
jaren bevestigen het almede, dat 1217 Çaka het bedoelde jaar moet zijn geweest.
De opstand van Rangga lawe heeft plaàts in 1217; het geval met Sora drie jaar
later, dus in 1220, doch eerst in 1222, dat daarop volgt, wordt hij gedood; en
Wiraraja sterft dan eenige jaren daarna, als Jayanagara reeds 12 jaar (lees rolas
tahun) koning is, d. i. in 1229, waarop dan weer volgt 1233, 1234, 1235, 1236
enz., eene geregelde opklimming. Maar met dit al staat men voor een eenigszins
vreemd feit.
Zooals men zich herinnert, had de expeditie van de Chineezen, waarover
verliet zü Java weer in het einde
boven reeds gehandeld is, plaats in 1293 A.
van Mei van dat jaar, en kwamen daarop de troepen, die naar Malayu waren
geweest, terug. Eerst na dien tgd kon Raden Wgaya van de eene der Maleieche
prinseuen, Dara pë~k, een bi11ihaji maken, en het is volmaakt in orde, als· de Pararaton, zooals het boek dat doet, zegt, dat hij bij haar eerst een zoon beeft gekregen, na zijne troonsbestijging in 1216 Çaka (1294 A. D.). Die zoon was Kala
gëmët, dien wij nu hier, reeds in 1217, vinden als zijn opvolger, nadat K~rtarajasa in dat jaar overleed.
Kala gëmët of Jayanagara was dus hoogstens nog pas een zeer klein kind,
toen bij zijn vader opvolgde, en het maakt dan ook een eenigszins vreemden indruk, als men van hem als regeerend vorst, reeds in dien tijd, en nog eenige jaren
daarna, gesproken vindt, alsof hij toenmaals reeds zelfbewust was opgetreden.
Toch zoeke men hierin niets tegen de geloofwaardigheid van het boek.
Ook. hier kan weder gewezen worden op een zekere en opmerkelijke juistheid
van de berichten der Pararaton, ook omtrent dezen vorst, terwijl daarbij een zeer
merkwaardige tegenhanger van het hier aangetroffene, als kind reeds optreden
van een vorst, uit de geschiedenis van Java, zij het dan ook uit lateren tijd en
uit een andere gedeelte van het eiland, in herinnering kan worden gebracht.
Voor het eerste is het slechts noodig hier nog een gedeelte uit de oorkonde
van 1216 Çaka te citeereo (plaat 10h, de laatste woorden, en het vervolg), en
daarbij even stil te staan.
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M~t" vindt daar: l,aywa fan lmmaya (11 a) tnak'én tunm11a,mgra/,apdduka
1,mhä"äja amagëhakën ,·i kasuvrtantra11ika11g
sîma ,·i kudadu, irika11glcäla mang!:il!urakë,,la samasanak ,·i liudadu ri rrî mnh,ir,ija 1msel,p11gëhl), ma sû, 10, uv)ihan
;-áiay
,akryan bini haji, ma, sû, 8, ki11apala11im,
f1'Îjayanngam, má sû, 4, mwa11g
,aw;
nlrî kalrif}i, rak,·11ánma11trîhi110,má sû ma 4, rak111anmanlri si,·ilm,i, má
,û ma 4, rakryan mant,-î halu, ma sû ma 4, umi11gsori paramanlri ri11g
pnkirakira11,
ltlrtg prtÎ11f1rtlja,
ma sû md 4, sa11g 11aynpati, ma sû má 4, makaJ>r.itnukasang
aryyd win1ja, wineh pnsëk, ma stî 1 t ?) mti 4 mwang sa11gwya1t•ahára[tt--yá]w i cchedaka, samgët (t i,·wan, nuî 10, samgel famh;i), má 10, samgët ( 1 lb) pamtt-VJlan,ma
10, pungkwi pndléga11,ma 10, mwa11grama lpi sirir,g, ,·i llns11it1gmau:eh parnkfi,
,; ta,,,Ja rakryn,i makab1•ha11,
mwatig rnmn tpi sii-i119,.,omil11
,·i kasu.mlcm,ilca11g
2) sima
hayám, J,ant(qnsasiringnya
ri kudadu, pit,flNJna~teka snji sm,gal.udur kadyrmggn11it1g
,awidluwidhá1tat1i11gmat1(11)s
11)/csima l'it1g lagi, 119l.a11e
sorni11gwiltina, n11mgg1ti
[11i]ngpnsabhan, mamtijä la sa119tt:ilm sa/UJ/lllkara1·i119dikwidik, ma11gglarbh1ilabali,
mnmûjà mmJ{lrrila sang malmdur ,ntt}(l11g
samma:ang yajiiá ring dewata, ri huw11s,1i119
molara.,angghaS), mal.alambi sn11r1ke
ha,·ep, am11kamukan
gel ryyayyam tyns, h11tt•11s
batulhnna,mandélan 7,ada "), hi11m·ëpalmi11g
ma119heyak11mg
rÎllnk thä11i11gl,á11e
sor11ing
ma11lëk911lu,1i11g
hayam
turumhul,an, /i,m/ca (12a) s telca11gmn/m"119ma11g11y11111y11t,
mamat1li11gakénha,itiga h11mat'ep,·ing ~-rodl,ndeça,a11911lu
manapal/1a11i,
amá11gmá11g
sumambat ri sa11g mi11angmangri11g dm1g11,mal.aprnyojana ,.,-lcnpmtisuladdhanikanang sîma ri kudadu, lan hanani11g am1m,11!.-ilm11(ngl,i)limgn1ddham11rawaramarienz., d. i. ,,Zij moeten niet
knrr,naklla mne hlëm, tka ,·i dlähatii dláha, 11iha•1li11g11ya
aflaten te waken voor het afgekomen genadehlijk mn Z. M. den koning, bevestigende den vrijdom van het gebied van Kudadu. Bij die gelegenheid boden de lieden
van Kudadu Z. M. den koning als 1msëk pagë/1 (meu zou thans huldi zeggen', 10
,uwa,.,,a's en een den koning passend kleed aan; aan de rakryan sëlir (hini haji
staat ·er) 8 suwa,.,,a's; aan Çri Jayanagara, zijn (of haar) kinapatan, 4 suttl{Jrf}IJ'S;
en aan de 3 mantri's, enz.
Het trekt bier reeds dadelijk de aandacht, dat bijeen en in de allereerste
plaats genoemd worden de vorst, Kërtarajasa, diens bini haji en een zekere Jayanagara, dien men onwillekeurig met hen beiden in verband brengt, en in welken
men, na kennis genomen te hebben van hetgeen de Pararaton vertelt, dan ook
direct den daar genoemden Jayanagara, d. i. Kala gëmët, den zoon van Kërtarajasa,
en Kërtarajasa's bini haji, terugvindt.
In hoeverre dit mogelijk is, en of dat werkelijk zoo is, daarvoor geve kiupalan den sleutel.
Zooals men reeds weet, is de oorkonde, waaraan ook dit laatste citaat ontleend
werd, uit 1216 Çaka = 1294 A. D., en wel uitgereikt op den Hen September
r
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van dat jaar. Voorts is het boven gebleken, dat Dara pë~ eerst in Juil: 1293
op Java kan zijn gebracht, en eerst daarna door Raden Wijaya gehuwd. Lang b 11
hun huwelijk dus nog niet geduurd, en het zou dus niets vreemds zijn, zoo bier
ter plaatse gesproken werd van haar eersten kind, en wel juist van dat, waarvan ook de Pararaton gewaagt Ki11apatannu doet zich duidelijk voor als een
afleiding van kapat ; kapat is de "vierde", en als zoodanig zelfs voornamelijk
de vierde maand van het jaar; lrinapatan iets of iemand, waarvoor of voor
wien de vierde maand reeds verloopen is, of nog loopt, öf, als men er een technischen term in zien wil, bijv. iemand voor wien het offer van de vierde maand
reeds verricht is. Zonder twijfel zullen velen hier dadelijk denken aan het bekende
offer, dat ook in die maand van de eerste zwangerschap der Javaansche vrouwen
wordt gebracht, doch het is geenszins zeker, dat dit juiste is. Men zou hier voor
het bijzondere feit staan, dat een kind reeds voor zijn geboorte, en dat vrij lang
daarvoor, al een naam zou het.ben ontvB.ngen, en beschouwd zou zijn als een belangrijk persoon, en het is daarom waarschijnlijker om vooralsnog er iets anders,
in een zelfden trant, in te zien, en wel dat het jongetje reeds vier maanden oud
was, en, toen reeds beschouwd als toekomstige troonsopvolger, en dan ook om
die reden, deelde in de eerbewijzen den vorst en zijne familie, en den verder genoemden hoogen ambtenaren bij die plechtigheid bewezen. Doch middelerwijl kwam
dan toch aan het licht, dat werkelijk omstreeks den tijd, dien de Pararatondaarvoor aangeeft Raden Wijaya, toenmaals reeds Kërtarajasa, uit een bani haji, een
zoon geboren was, die, en daarop komt het hier wel aan, ook den naam van Jayanagara heeft gedragen.
Wat het tweede betreft zij de lezer herinnerd aan wat er in Bantën beeft
plaats gehad, omstreeks den tijd dat de Hollanders voor het eerst .deze gewesten
bezochten. Het voorbeeld, hier aan te halen, is dubbel merkwaardig, omdat in het
genoemde rijk, onmiddelijk achter elkander, twee kinderen aan de regeering
zijn gekomen, het eene volgens het verhaal op negenjarigen leeftijd, en het andere
als een pasgeboren zuigeling.
Hieronder volgt in 't kort wat men over de krooning dier beide bedoelde
Bantënsche vorsten aantreft in de (grootere) sajarah of babad Bantën 1).
l> Over deze 6dad Bantl!n sie men de noot op bl '26, in mijn opate1Yogyakarta, in Tijdlchr.
lnd. T. L. en Vk., XXXVIl. Deze 6tz/Jadia een hoogst merkwaardig boek. Behalve de bij1onderheden,
wurop ik t. a. p. reed■ wee,, zij hier nog even aangeatipt, dat men er de genealogie der vonten vau
Mat.nm, en de opkomat van dat rijk, met eenige eigenaardige afwijkingen, in beaehreven vindt op een selfde
wijze als in de Babad tanah Jawi. Daar het boek ■ aar alle waanchijnlijkheid in 1669/68 A.. D. geachreven
werd, leert men er dua ook uit, dat dat gedeelte van die laat.te /Jdtzd toenmaala reeda een vuten vorm
had ~nomen,
iet ■ wat met het oog op de vraag in welken tijd het eente gedeelte nn
de Babad tan&h
Jawi lijn bealag gekregen heeft, van zeer veel j!eWÏcht i,. Zoo ia ook de be■chrijving van het gesantlchap
naar Mekka, dat voor Bentën den eenten aultan■titel haalt, zeer lezenawurdig, al ware het alleen om de
naïviteit, wurmede het verhaal wordt gedun. De cij fen hier ter aanduiding van de 1angen gebruikt, gel.an niet voor alle e:i:emplaren, omdat de verdeeli.Jll in 't begin van het boek niet in alle e:i:emplareaclaelfda ia.
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Als MolanaYusup gestorven is, volgt hem Jlolana Muhamad op. Deze brengt
in niets wat door zijn vader ingesteld wus, verandering. Hij bevordert het geloof
(den islam) zeer, door boeken te laten afschrU\'Cu, en dezen tot wakap te maken,
en gaat in den leer bij Pangeran Kasnnyatan, waarbij bij zijn rang van vorst geheel
op zij zet, zoodat dit te Surasowan Rpreckwoordeliik wordt. Ondertusschen bloeit
het rijk Bantën zeer.
(XXIII) Nu vraagt Sandisastra aan Sandirasmi 1) of de molana (Mubamad)
dan werkelijk indertijd zelf naar Palembang ten strUde was getogen. Deze belooft aan Sandisastra het thuis in de /Jl'i111lw11
na ·te zien, daar hij zich niet alles
even goed herinnert, en 't dan voor te lezen. Iliermede begint hij in den volgenden zang (XXIV), de geschiedenis echter weer iets hoogcr ophalende.
Toen Yusup, zoo verhaalt hij, - er wordt slechts gesproken van molana
gusti, - op sterven lag, voerde de t11n11r,k11lmmi
het opperbewind, en nu hoorde
pangeran Japara (een jongere broeder van Yusup, die zich te Japara bernnd) van
handelslieden, dat zijn ot1dere broeder (de vorst van BanU!n)zwaar ziek was. Hij
. gaat daarom met een groot gewapend gevol~ naar B:mU!n, waar men hem in Pagêbangan een verblijf aanwijst. Spoedig daarop sterft Yusup, zoodat l\luhamad,
de pangeran rat" (de toekomstige troousopvolgcr). als een klein kind door zijn
vader wordt achtergelaten. Diens voogdeu waren de kali ,·an Snrasaji ( =
Surasowan), set,apati Po1.11ang,dipat i .Jayanagari, Wadyaji eu Wijamanggala;
men handelt eenstemmig en alles gaat goetl, daar men naar tlen patih mangkupraja (den 111a11g/rub11mi)
luistert. Nu stelt echter deze voor pa11geranJapara
tot ratu aan te stellen, doch als dit aan tlen kali ter oore komt, informeert deze
daarnaar, en het blijkt heru, dat het zoo i~. Dadelijk schrijft hij den ma11gk,dmmi
zóó, dat deze begrijpen moet, dat hij er van weet, en tevens denken moet dat
ook bij toegeeft. Nu zendt de 111n11!Jfml111111i
aan pr1119rmnJapara een olifant, opdat
deze zich dadelijk tot koning zal laten uitroepen. l\Iaar buit.en verschenen met
démangLak.samana 2) en den ma111lml111111i,
en reeds tot voor de Darparagi 3) gekomen, die aan de overzijde rnn een rivier lag, laat de ma119k11l111mi
hem
daar een oogenblik achter, om (tegen zUnc verwachting) den l.nli, met den kleinen Mobamad op zijn schoot gezeten, daar reeds te vinden, in gezelschap van
de vier andere voogden, en inziende dat er nu niets meer aan te doen is, bericht
bij Pangeran Japara dat zijn zoon (d. w. z. z\jn neef, l\luhamad, de daardoor eigentlijk reeds geïnstalleerde nieuwe vor;it) hem verbiedt. een stap nader te komen op
straffe des doods, en hem beveelt naar Japarn terug te kccren, waarvoor drie Rchepen in gereedheid zijn gebracht. Daarop ontbrandt er een g,·vecht, waarbij Dê1) Sandiraçmi heet in het boek gewoonlijk Snnilimn~·n, ,·n Yertelt. Rl• 't wan, in korte •chetsen, a.nn
Sandilutra de geachieclenievao Bantëo.
2) Zijn eerste di•oaar.
8) De naam van de alr,.n-al11n
dtuaplot, werden er gehou len.
Verb. Bat. Gen., deel XLIX.
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mang Laksama.na sneuvelt, en Pangeran Japara overhaast wegvlucht, scbeepgaat,
en wegzeilt, waarna de krooning van Muhamad tot rafu Surasowan voltooid wordt,
overdraagt.
terwijl de kali de voogdij11ehap verder aan den mangk11b11mi
Nadat er nu vervolgens verhaald is, dat er een Frankenscbip (Përng~i) op
de reede van Bantën gekomen was, en dit was afgeloopen 1), wordt er verder
(XXV) medegedeeld, dat een verwante van den sultan van Dëmak, Pangeran
mas, een vroom man, die n·el van reizen hield 2), te Surasowan komt. Bij hem
gaat Bantën's vorst in de leer (aguguru). Bij een zekere gelegenheid vraagt
deze aan zijnen leermeester, hem op het affoopen van dat schip wijzende, waar
bij den heiligen krijg zou kunnen gaan voeren, daar hij dat gaarne zou wenscben
te doen. Pangeran mas wijst hem op Palembang S), waar bij op zijn reizen een
abdan, Soro, had achtergelaten, dien bij hem schenkt, en die hem daar helpen zal
Mubamad laat een vloot klaar maken, en gaat, hoezeer de mangkubumi het hem ook
afraadt, er heen, vergezeld van Pangeran mas en den manglrubumi,terwijl de
l,ali met het bestuur belast wordt. Bij zijn vertrek liet Muhamad eene zijner
vrouwen, de putri adi mulya, een prinses van Bumi gëhi, vijf maanden zwanger
achter').
Men bereikt Palembang, na de pung9awa's van de Lampung's, Tnlangbawang, Putih en Sëmangka, opgeroepen te hebben, om Palembang over land
aan te vallen. Men vaart de rivier op. De Palembangers hebben een vierdubbele benteng van tambesu-bout gemaakt. Daarnaast werpen de Bantêners er
een op. Er wordt hevig gevochten, doch onder het gevecht komt de tijd voor
het avondgebed (magrib). Muhamad laat een sein geven het gevecht te staken;
men zal het gebed doen. De vorst is met zijn gevolg op een papa,,ggungangeklommen. Niemand durft imam te zijn, en daarom is hij 't zelf. Daarna dikir't men.
Onderwijl vuren de Palembangers steeds, en vooral op het schip van den vorst,
de Indrajaya, op de papa,,ggu,,ganmikkende. Een kogel ketst tegen het lanseorek, en wondt den koning en nog een ander. De ma11gkubumivliegt op hem toe,
neemt hem op, en brengt hem in zijn salon, waarna hij zich in de deur daarvan
zet. Hij verlaat die plaats niet, maar geeft na drie dagen uit naam van zijn heer
bevel huiswaarts te stevenen, terwijl Pangeran mas met de troepen blijven zal.
Te Bantën gekomen wordt er bericht naar de wal gezonden. Oodertnsscben is de
ma11gkubumisteeds op zijn post gebleven. Daar zendt de kali de boodschap, dat
er een zoon is geboren uit de putri van Bumi gëbi. De mangkubumi laat hem
zeggen, dat bij 't lijk naar de surambi van de groote moskee zal brengen, en
I> Men maakte hierbij kanonnen buit, waa"ao er een den naam Kalaotaka en een ander dien van
Orang ayu kreeg. De voorstelling ia dat dat afioopen van dat schip een voeren van den heiligen krijg ia.
2) Dit ia de bekende Pangeran Dëmak, dien de Hollaudera bij hun eerste verblijf in BanU!n daar
aantrolfen, de Junge, Opk ,m.t enz., II, 196.
3) Palembang wu dua toeum•ala nog niet tot den ulam overgegaan.
~ Hier ia iets w~laten.
over een eveneens :i:wangerelllir, uit welke later Wangudipt. geborea
WQrdL en a_. den lillltall Uil Këntot. Dalit. wu geechonkea.
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verzoekt hem daar ook het kind te brengen, uitgedoscht met alle rijksinsignien,
en zoo wordt dat bij het lijk, als het ware door zijn vnder zelf, oogenblikkelijk tot
koning uitgeroepen. Voogd over het kind wordt Jayanagara 1). Het overlijden had
plaats (kfmg mantuk ing mhmatingsih) in prnbu lépastalaningpra,,g 2). Muhamad was
25 jaar oud, toen hij overleed, en daarvan was hij 16 jaar koning geweest. Na
zijnen dood heette hij Pangeran seda ing Palembang. Dit is wat er van bekend is.
Daarop volgt nu in Zang XXVI tot en met XXVIII wat met den naam
pailir wordt aangeduid.
Eerst wordt er nog iets verhaald van Pangeran Abdullah Kadir 8). Njai
tmban Rangknng was zijn gouvernante, amongm011g,de patih ama,,gkubumizorgde
voor de bestuurszaken, en de flUsti kreeg les in het ngaji van den kali. Toen
de prins (gusti) wat ouder was geworden, overleed de ma11gkrwumi. Dit gaf
een groote stoornis en nu kwam het bestuur in handen van Njai g~«J.eWanagiri.
Zoo ging het een tijd goed, tot men haar den raad gaf te huwen, waarbij men
het eens was, dat de dipati mangkub1m1i') hare man moest worden. Nu zorgde
ook deze voor den prins. Hij deed dit op een voortreffelijke wijze, nooit liet
hij hem alleen, en hij liet hem alle eer geschieden, die hem toekwam, zelfs werden de sët01wn (sasapton) gehouden, waarbij de nurngkubmni dan 't kind vóór zich
op het paard nam. Het schijnt echter dat dit op Jen duur bij de edelen niet
in den smaak viel, daar zoo doende ook aan den mangkulmmi herhaaldelijk vorstelijke eer bewezen werd. Het kwam tot eene samenzwering, aan het hoofd
waa"an pa,,geran Manggala en pat1gem11Mandura stonden, en waarin men ook de
kali haalt, doch op stuk van zaken verricht men uit medelijden met den jongen
prins (die op den ma,,gkubumi zeer gesteld was) niets. Ten slotte neemt dipati
Yudanëgara het op zich den 111a11gkubumi
te dooden, op voorwaarde dat men
hem straks tegen den prins, die zeker verwoed zijn zal in bescherming zal nemen. Hij sticht nu brand in de kmton, waardoor de mat,gkubumi alleen naar
buiten komt, en daarop afgemaakt wordt, zijn toevlucht eerst nog tot den kali
genomen hebbende, welke zegt zich, omdat hij een w011gpakir is, buiten alles te moeten
houden. Den jeugdigen prins tracht men te sussen, en men geeft hem toe, dat
de schuldige te straffen is. Pangeran Kulon, Pangeran Singaraja, Ratu bagus Kidnl en Ratu bagns Prabangsa leggen zich daar niet bij neder. Yudanëgara vlucht tot
hen, en bij hen sluiten zich ook nog aan Rangga Loleta, Andamohi Kalang, Diramanggala, Singajaya, Kyai S.1bandar, Tumënggung Anggabaya en Paîiji Jayeng
l) Ook hier ia ieb weggelaten over die Zfllfde ~/ir.
2) 1501 (PI, wat wezen zou 1681 A. D. Zooals men weet, heeft het Ceit in 1696 A. D.
1627
irtg ral,t11tffllll nlt prm
plaat. gehad, Veth, Java, II, 271. De strophe luidt 1n haar geheel: lca11g
U,.. lalai,,g prag, lcag lcapanggilt irtg •iutraru lcatCNla darma ni11ilad, •ampH mirtg hl# lamang,

,_.,u1c

1-,

titi 14111lcfll!-,
8)
,l)

""" raltarja ja,_.

ilca.

De jeugdige vont,
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tilam, die alle zich naar de lagergelegen land begeven, milir 1), nl. naar pasar
Kapalembangan. Alles wat benedenstrooms van de moskee woonde, roept met
hen Pangeran Kilen tot vorst (mtu) uit. Pangeran Arya pëpatih en Pangeran
(Rana)manggala trekken tegen hen uit (XXVII). Nu bad Wijamanggala zich
bij de opstandelingen, hoewel in de ilir wonende, juist niet aangesloten. Hij
tracht naar Saruni te ontkomen. Bij Pulo QacJapan wordt bij door Yudanagara
achterhaald en gedood, terwijl lieden van Batawi 2) de buit rooven. Dan trekt
men tegen Banten op. (XXVIII) Pangeran Ranamanggala en de jeugdige vorst
zien het gevecht van boven de bolwerken aan. De aanval wordt afgeslagen.
Daarna komt de pa11geranvan Jakêtra te Surasaji. Hij weet den twist bij te leggen.
Alle edelen, die zich niet willen schikken, zal bij naar Sulakérta (= Jakëtra)
medenemen. Pangeran Kilen, Pangeran Singaraja en Tubagus Prabangsa volgen
hem daarom naar Eatawi. Vier jaar blijven zij daar, dan keeren zij naar Bantën
terug. De JJailir bad plaats in tampa-guna - tatani,,g-p'émng 8 ), zoo kwam Bantën
tot rust en weer bij.
(XXIX) Eenigen tijd daarna wil men nog eens tegen Palembang optrekken. Het gaat evenwel niet door, omdat de vorst nog zoo jong is. Sumënëpers
die naar Bantën waren komen vluchten, toen Mataram Madura veroverd had '
zendt Pangeran Ranamanggala enz., om geen ongenoegen met Mataram te krij-'
gen, weer weg; in Mataram worden zij verbrand. Pangeran Pajajaran, en evenzoo Pangeran Pringgalaya, en bun volk, krijgen echter wel verlofin Bantën
te blijven, als zij daar om een zelfde reden hun toevlucht zoeken, daar zij in familierelatie tot het vorstelijke huis stonden. De laatste gaat inwonen bij Dipati Pol},~ng. Enz. 4o)
Beschouwt men hetgeen er uit de regeering van Jayanagara verhaald wordt,
opmerkzaam, dan zijn er verschillende zaken op te merken, die het waarschijnlijk
maken, dat er met hem een kind op den troon was gekomen. De een voor de
ander na, stuk voor stuk, staat men tegen hem op, en het is een tijd van hevige
onrust. Toch geldt wel beschouwd het herhaalde verzet niet zijn persoon, maar
is het meestal gekeerd tegen Mahapati, die intusschen met vaste hand weet te
regeeren, en zich tot 1241 Çaka staande houdt, zie bi. 26, reg. 14.
De eerste opstand, waarvan gewaagd wordt, is die van Rangga lawe, die
patih had willen worden, doch wien dit niet gelukte. Deze opstand schijnt wel
niet de belangrijk~te te zijn geweest, run.ar heeft voor ons een bijzonder belang,
omdat bij door den <lichter van de Uangga lawe vooral met voorkeur behandeld
is, in het geschrift, dat naar dezen held genoemd pleegt te worden, maar ook den
Il
21
dat volgt,
8)
4,1

\' andaar de naam Pailir.
Een reekt namen van opstandelingen ia hier overgeslagen ; evenzoo de beachrijvin~ van het gevecht,
en van inlandach standpunt belangrijk is. Batawi wordt hier anachronistiach gebruikt.
1530, .,_ tillhglrtin dalt ltigyti plr4flfl ptiilir ltimptigua lalaitlfl pr4flfl.
Het ver-rolg hau,lelt over de komat nu Koen en de gevolgen daarvan.
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titel Paiji Wijayakrama voert 1). Zooals boven, in de inleiding, echter reeds is
gezegd, heeft de maker er van de Pararaton \'eelvuldig niet begrepen. Een der belangrijkste fouten, die hij gemaakt heeft, is dan ook wel, dat hij die opstand laat
plaats grijpen onder Kërtarajasa, zoodat, hoewel de lectuur \'an het geschrift om
zijne literaire waarde, welke zeer groot is 2), ter lezing kan worden aanbevolen, er
toch tevens een waarschuwing bijgevoegd dient te worden, dat het of niet of uiterst
voorzichtig als bron voor Java's geschiedenis te gebruiken is, iets waarvan na het uitgeven van de Pararaton, waarop het boek berust, wel geen sprake meer wezen zal 8),
In dit hoofdstuk verkrijgt Bailak Wi(Je (= Wiraräja) hetgeen hem volgens
de (oude) afspraak, die hij met Raden Wijaya maakte, van Java toekwam. Onlukkig is het niet uit te maken wat er bedoeld is met de tiga,igjuni. Onwillekeurig vraagt men zich af of het onder Wiraraja gekomen gedeelte vau Ja\'a niet
iets moet zijn geweest als overeenkomen zou met het rijk rnn Balambangan, zoo.
als men zich dat gewoonlijk, en niet ten onrechte, voorstelt, al zijn de grenzen er
van niet altijd dezelfde geweest.
Over de daaropvolgende opstanden kan niets in het bijzonder worden opgemerkt. Die van Kuti, - mag men hier, al is dit hier een persoonsnaam, de plaatsnaam Kup van de geincrimeerde oorkonde n°. II mede in verband brengen? schijnt verreweg de gevaarlijkste te zijn geweest, en moet aan Gajahmada de gelegenheid hebben gegeven meer op den voorgrond te komen. In het vervolg treedt
hij steeds meer en meer vooruit. De beroemde naam, dien hij ook nu nog bij de
Javanen heeft, was blijkens hetgeen er in de Pararaton \'an hem verteld wordt,
niet onverdiend. Achtereenvolgens fungeert hij onder den vorst van dit hoofdstuk,
diens opvolgster, en haren zoon, tot hij in 1290 Çaka, dus op een zeer rijpen leeftijd, door den dood wordt weg gerukt, doch men zie hierover verder bij Hoofdstuk
IX en XIII.
Jayanagara, die van zins was zijn beide zusters (halve zusters) te huwen'),
komt om ten gevolge van een derde liefdesgeschiedenis, ten minste als de opvatting in de vertaling van hetgeen er in het Jav. staat, de goede is.
Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk zal in de aanteekening bij het volgende, waar opnieuw de juistheid van het door de Pararaton geleverde getoet<1t
kan worden, weer blijken van zeer veel belang te zijn.
Gelet op het wederverschijnen der ~atriya's te Majapabit, en de voorafpaijä W-iiay•ln--a, 14•pa i,,gu1rtn,
w,,g dwnj4" 11aä catwr•-•
nddU-,ut•lyakhul
ri-,, •--,h ja-, n--,ing
Jf'ii"P"1,it. ...titya
la■ n,,u:ap pa,.,,,,raaira, çrt 1114r4jaapaiiji. ll'iiaya-,,,otta.. , ti■,tn, 1aadgara, ting pradft•iarm"9,
, .. ä i41t1aça, lira aiidra1t1arti, De inhoud van de Rangga lawe berust op hetgeen men in
de Paranton aantreft in Hoo(datuk V, VI, VII en het begin van VIII.
21 Het boek ■tut ah zoodani~ zeer hoog, maar ia veelvuldig zeer zwaar te ventaan.
8) Eene vergelijking zou nog venchillende zaken van het gehalte ale het juiat in den t.:b1.genoemde
aan het licht kwmen brengen.
'> Zie hierbij hetgeen voorkomt in Hoo(datuk X, en de aanteekeningdaarbij.
l)

Dese titel ia ontleend aan Zang VII, ril'. 1112: iapr,tçitau

.. n1, tkwa
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gaande mededeeling omtrent de verhouding van Jayanagara tot zijne beide halve
zusters, schijnt het meer aanbeveling te verdienen in de Bhreng Kahuripan en de
Bhreng Daha, die in dit slot genoemd worden, die twee halve zusters te zien, dan
Jayanagara's stiefmoeders, de beide weduwen van Kértajasa, die de dochters van
Kërtanagara waren, en zoo heetten, vergl. Hoofdstuk VI en VII.
Van de eene, Bhreng Kahuripan, wordt er verhaald, dat zij huwt met Raden
Cakradhara, die een zoon had Kërtawardhana geheeten, en van de andere, Bhreng
Daha, dat zij in het huwelijk treedt met Wijayarajasa, immers Raden Kudamërta,
die te Wëngkër stond, is tevens de Pramiçwara (d.i. Parameçwara) van Pamotan,
die dien naam droeg. Op een andere wijze is de tekst, bl. 27 reg. 15, moeielijk
te verstaan, en het zal blijken, dat het juist is.
Tot op bi. 30 reg. 5 is er van geen anderen Pramiçwara (of Parameçwara)
sprake, en de daargenoemde heet dan nog Hyang Parameçwara (op bi. 31, reg. 8,
10 en 35, evenwel Parameçwara zonder meer), zoodat met Prameçwareng Wëngkër,
bl. 28 reg. 35; Prameçwara, bl. 29, reg. 8 (zoo hier te lezen in pl. van Parameçwara), en Prameçwara, den vader van Paduka Çori, bi. 29 reg. 8, één en dezelfde
persoon bedoeld is, wiens overlijden in 1310 Çaka op bi. 30 reg. 19 wordt bericht,
met de woorden Bhra Prameçwara Pamotan mol,ta. In dit laatste ontmoet men
het Pamotan van bi. 27 reg. 16 weer, evenals men het Wëngkër van ibid. reg.
15 reeds weerom vond in het Prameçwareng Wëngkër van bi. 28 reg. 35. Louter
toevallig kan het zijn, maar het verdient toch de aandacht, dat behoudens op
die ééne plaats, bi. 29 reg. 8, de eerste dezer beide laatste personen (= Raden
Kudamërta) steeds aangeduid is met Prameçwara (of Pramiçwara), en de tweede
met (Hyang) Parameçwara.

HOOl'DSTUK IX.
Bhrf!flg Kahuriprm. Çaka 1250-

?

Bhreng Kahuripan, eene vrouw, werd koning (prab11)in Çaka 1253.
Zij had drie kinderen, Bhatara prabhu, ook geheeten Çri Hayam wurak en
Raden Tetep; bijnamen van hem waren, als hij wayang speelde 1) ,jalang Tritaraju, tegenover vrouwen (?) 2) Pagër antimnn, bij de scherts-wayang Gagak katawaug, Pis çiwaiet Mpn Janeçwara, als koning bU zijn krooning Çrî Rajasanagara,
doch als koning ook Bhra sang hyang Wëkasing sukha ; op dezen volgde een
meisje, dat met Raden Larang huwde, die Bhreug l\latahun heette, kinderen had
deze niet; de jongste was Bhreng Pajang, die huwde met Raden Sumana, alias
1) In 't Jav. OMl"'k·
~l In 't Jav. omodor,i, in C.

Oft"'"11ffJIJÎ,
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Bbreog Paguban. een neef van Bhreng Kahuripao, de vrouw van 1) Bhra Gu94al,
die te Sajabuog werd bijgezet, dat als dharma Bajrajinaparimitapura heette.
Daarna bad de geschiedenis te Sa<Jeng plaats. Ta<Jah, de patih amarrgl.11b/tumi, was ziek en koo no en dan niet op au.lientie gaan; hij verzocht 2) Hare
majesteit hem als marrgl.-uhliumite ontslaan S), wat niet werd aangenomen. Hij
keerde daarop ttaar bnis terug, riep Gajah mada, en zij had,leo een gesprek
in de pe,µ.laptr. Hij bel"al Gajah mada 1mtih •) te ~lajhapahit te worden, doch
nog geen 11111ngl.1rbh111ni:
,,Ik zal n steunen bij alles wat u lastig wezen zal"' 6).
Gajab mada zeide: ,.Ik wil nu oog geen patih worden. Als ik \'&D SdcJeng terug
ui zijn, dan wil ik het wel ; als het mij verge\'eo zal zijn, dat ik ongeluk heb
gehad, dan zal ik het kunnen doen". ,.Goe<l, mijn jongen, ik zal u steunen in
alles wat u moeite geeft of \&,tig wezen zal". Toen, toen bij Arya Tadah's belofte hoorde, herleefde Garljah mada's moed weer. Hij Yertrok daarop (28) naar
SacJeng. Deo maotri's araraman, en ook den apalih amangk11bh11mi,
werd wijs gemaakt IS), dat Këmbar het eerst voor SacJeng had gelegen. De amanglmbhumi werd
boos, hg zood er buiten-man/ris (op uit); er gingen vijfbêkéfs, ieder met vijf man.
Zij vonden Këmbar in het wond dwars 7) op een omgdmlleo boom zitten, als zat
hg te paard, en bij sloeg met S) zijn karwats naar hen, die in op1lracht bad,len
op hem te gaan zitten (?) 9 ). D" mm,tri's en de kaki g11•ti, de apatih amangkwbt,mi,hadden de opdracht gegel"en op hem te gaan zitten (?), omdat bij het eerst
de lieden no Sa<Jeng omdngeld bad. Een der gezondenen, die hij in het gezicht
wilde slaan, ontkwam achter een boom. Këmbar zeide: ,,Ik onderwerp mij niet,
ik vecht liever dan dat ik mij aan uwen heer onderwerp". Zij gingen daarop
been, en berichtten wat Këmbar gezegd bad.
Gajab mada zweeg, omdat men hem voor geweest was, en de lieden van
SacJ,eng al "mcingeld waren (?) 10).
Tuhan W uruju was een dewa-pulra van Pamëlëkahan; als deze met zijn
zweep klapte, dan boorde men het overal, en schrikte men er te l\lajapahit van.
Een korten tijd later kwam Zijne Majesteit (zelf) SacJ.engten onder brengen.
Drie jaren na de gebeurtenis met Taiiea bad die met SacJ.eng plaats, in 12:,3_
Daarop had er een aardstorting, die van de Baîinpi\lcJ.ah, plaats, in 1256.
Van SacJeng gekomen werd Këmbar békél van de mant,-i's araraman, en
• 1)
gauade de
2)
1)
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Gajah mada a11gahehi;Jaran bhaya .. Jalu, dé111a11f1
Bucang, Gagak minge, Jënar en
Arya Rahu kregen allen een hetrekking; L~mhn p(!tëng werd t11më11ggung.
Gajab mada, de apatih amm1gl.-ubl111111i,
wilde geen palapa eten I): ,,Als
(de archipel?) onderworpen zullen zijn, als Gnrun, Seran, Taiijung pnra,
(de) 1111s<mlam
Haru, Pahang, Qompo, Bali, Sur.uJa, Palembang en Tumasik onderworpen zullen
zaten (toen hij dat zeide, er} allen
zijn, dan (eerst) eet ik pafopa". De 1111111/ri's
(bij) op de pasebm,. Këmbar gaf zijn ongeloof aan ('t succes van) Gajah mada te
kennen, bij werd uitgescholden: Raiiak smaa,l<le 2) hem ook, al mede zijn ongeloof betuigende, en Jabung Terewcs en Lëml111pëtëng lachtten. Gadjah mada
en vertelde het aan de bl,atara van Koripan; hij was
verliet daarop de pa.~eba11,
verdrietig, dat hij door Arya Ta<J.ah,lui,; gesmand was(?) 3). Këmbar had al veel
misdaan; Warak werd uit den weg geruimd, en Këmhar evenzoo.

A A N TE E K E N I N &.
Was het bij de vorige hootüstukken mogelijk de juistheid van versehiUende
bijzonderheden, ook in hun ouderling verband, aan te toonen door middel van een
belangtjjk oud stuk, ook bij dit boofdstuk, dat de regeering van de eerste vrouwelijke regent onder de Majapahits<'he vorsten. de eerste koningin onder de koningen van dat rijk, omvat, staat ons gelukkig iets dergel\jks ten dienste. Het
stuk dat bedoeld is en hier aangehaald moet worden, is het helaas slechts bij fragmenten voor ons bewaard gebleven opschrift op den· beschreven steen no. 38 van
het Bataviaasch Genootschap. Voor zoover het hier noodig is, wordt hier daarom
zoo dadelijk een gedeelte daarvan medegedeeld, dat, hetgeen van te voren reeds
moet worden opgemerkt, ongelukkig ook nog vol gapingen zit. Uit het stuk
steen, waarvan het boven- en het ondereinde verdwenen zijn, is ook nog een
hoek over het Yoorvlak weggeslagen. juist in het gedeelte, dat hier vooral van
belang is.
Voor het stuk hier echter gegeven wordt. dient de lezer nog even gewezen
te worden op het einde van het vorige hoofdstuk. Wat ,lanr te vinden is, dient
men er bij in bet oog te houden, de reden dan ook, dat in het slot van de aanteekening bU dat hoofdstuk, de daar aangetroffen bijzonderheden reeds opzettelijk
werden gerelernerd. Verder zij er de aandacht op gevestigd, dat in het begill ,·an
dit hoofdstuk wordt medegedeeld wie de kinderen waren van de Bbreng Kahuripan, die in 1250 Çaka. aan de regeering kwam; daaronder vindt men in de
eerste plaats genoemd Hayam Wnruk, ook met diens bhi~eka Rajasanagara 4 ).
1) Vgl. boven bladz. [26].
2) In 't JaT. am"luni; de vertaling is geheel op d~ 1,1:is.
S) In 't Jav. kataLfallan kabuli,llan; ook hier is hrt verband weer meer door onduidelijk.
-1,) Wat dezen nnam betreft zie men ook bij het rnlgen,le hoofd•tnk.
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Het begin van het genoemde fragment-opschrift luidt alsvolgt:
1t'(i).!'JIIIVa
(r )ddha. ...•
garamaluirájadohitm, çrî k,:tarájasajaya1mrcUha11amahànijaputril,á,ma . ..... 11i,iditajagadiçwará~ sakalayawama1J,jalahalyàdiparad1viprkacrhätra,atiçayadharmmajiid,111
. . . • • • . • yydçe.yak.ya
tribhuwanott,mggadewîjayawi.y1J1111•a,·ddha11i1uimaràjahhirekà,
çri Mwf<irakrtall'm·d.dhanamahár. ... sahawarata, mwm1g ájii<irt·î mnh<îlnk.!myawattim,dahnnngat·!l!ladhi.!!itánanl(Jtt)ikramott.........
ámrupa11rtttitli.. 1mi . ikà, sajja11ahrdayalm1111,daçaçangkasad,:ça,dyah wiyat, rt·î . . . . . . . . . . . . . . . . wi11d11111rájáh/1i.relm,
bhaµîra çri wijaya,·aja(sa)mahá,·<îjaba,·ttasahitti,
i11iri11!1
tln,ytijii<i. . .....
mam, ajan·
mtJ{'tlddhabhuuJa11eçwara,
jiwa,im·ájyaprati~fila, d!fa/1 l1<1!J<1m
w111·11k,
hhatàra çri rá
• . . . . . . . ámarájabhi.yeká, makmna11ggalylÎjii<i
hha!ám krt11nîj11.~apat11i,
b11ddhamarggánwari ti,ui • . . . 11tr,'.katri~,i ,·ake ma11t,·ihi,w, ,·i l.almripa11,dyah SO'f!{lu,
rake manlri sirikan dya . .•.....
çeçwara, r11/ro11m11tri
halll, dyah 1i)o/,,11ad_abitai
katri'}i kapwa SU{-ilas11r1Îpa,
umi .. i latJ{la mk1·,1a11makabeha11,.,ang wr<l<lhama11tri, sang áryyadeu"arája, ptv aditya, sa119<Îl"!J!/<I
,l/1imrcija,
náráy1111a,
rake mapatih
ring majhapahit, pu gajah mada, rake mapatih ri11gl.ahu,·ipa11,
p,i . .. , ral.,edmang,
pw álw, rake kanuruhan, 1m bajil, rake nwr,r,a,P" ha . , 111a11g
. ,·i. , ra .. mingg. ,
pu Jmbu 11ala, dha,·mmádhyak.ya ri119....
,,(op den kara)IJO(dag?), en onder
de Weegschaal I), op dien dag is er een bevel gegevep door Hare doorluchtige
Majesteit de koningin, de......
van Z. M. W(i)~nuwarddhana, de kleindochter
van . . . . . gara, de dochter van Z. M. Krtarajasa Jayawarddhana, de . . . . .
makellooze wereldheerscheres., die onder één pa!Jimg heel het land Yawa, Bali en
vele andere eilanden houdt, de in de kennis van wat recht en plicht is zeer
. . . . . , de . . . . overschot vernielende, . . . . , . . . . . . • de . . . hoog verheven koningin der drie werèlden, die tot koningin werd gezalfd onder den naam
Jayawi1,n;mwarddhanî,en tot Z. M. Heer Krtawarddhana (in eene betrekking staat)
., (?), alsmede door Hare Majesteit de menschwording
als tot haren
van de groote Lak~mi, die gesteld is over het tjjk Daha, de hoog verheven eindeloos machtige (vorstin),
(?), die vergeleken worden kan met de maan der hartebloemen der rechtschapenen, dl/ah Wiyat,
Hare Majesteit, die tot koningin gezalfd is onder den naam
. wi,
en met Z. M. Wijayara.ja(sa) in het huwelijk vereenigd i!1, welke beide bevelen
gepaard gingen (met een derde, van een persoon van een iets minderen 1,ang)
nl. van .
. , den heerscller der bovennatuurlijke reine wereld, die over het rijk
Jiwana etaat, dyah Hayam Wuruk, als koning gezalfd onder den naam Heer Z.M.
Ra .
., doch voorafgegaan waren door een bevel van Mevrouw de gemalin
van Krtarajasa,een volgster van de leer van Buddha, alle welke bevelen eerbiedig
aanvaard werden door de drie ma11tt'i's,ra/rr mantri hi,io, van Kahuripan dyah Sol}cJer, rake mantri sirilcan dyah
• çeçwara, ra/re mant,·i /,aill dyah Ipoh,
fJO, tulat·áçi, irika di111açanyàjiià
pàd11kaç,·i ma/1àràjarrî

1) Vermoedelijkdu in October.
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drie .
. (?), die allen even schoon en deugdzaam zijn, en van ben kwamen
tot de rakryan ambtenaren, den oudsten mantri, Arya Dewaräja, pu Aditya, Arya
Adhiräja, P" Narayana, rake de patih van l\fajapahit, pu Gajah mada, ral,e de
patih van Kahuripan, pu
., rake de déman9, pu Alus, rake de kanuruhan,
1"" Bajil, rake de rangga p1t Ba . ., .
. enz.
Vier, van verschillende personen afkomstige, bevelen worden er genoemd,
drie van drie dames, van ieder één, en een van een mannelijk persoon. Die dames
zijn, zooals men ziet, de over Java, in een zekeren tijd, regeerende vorstin, een
regentes over Daha en eene gemalin van Kërtarajasa, terwijl de prins, die genoemd
wordt, regent heet van Jiwana 1).
Gaat men in het bijzonder na wat van ieder dezer personen wordt gezegd,
dan verkrijgt men het navolgende.
De regeerende vorstin, Jayawillli:iuwardhanîgeheeten, een naam die in de
Pararaton niet voorkomt, was een dochter van Krtaräjasa Jayawardhana, d i. de
vorige vorst, voorts was zij een kleindochter (dvhitra) van een vorst wiens naam op 0 9ara eindigde, en nog iets anders van een vorst wiens naam zonder twijfel Wi~r;iuwardhana was. De laatste naam is die van Rangga wuni als ratu, 1172-1194 Çaka.
Rangga wuni was de vader van Kërtanagara, en met een of beide dochters van deze,
zie de oorkonde van 1216, was Raden Wijaya = Kërtarajasa gehuwd. De eerste
gaping in het stuk moet. dus iets bevat hebben, waarin deze verhoudingen werden
aangegeven, nl. in 't Hollandscb: Will!r;tuwardhana'sachterkleindochter, Kërtanagara's kleindochter, enz. En aangezien hare moeder, als zijnde een dochter van
Kërtanagara, niet was de Maleische prinses 1'ara pëta,k, was de in het opschrift
aangetroffen vorstin inderdaad een der beide halfzusters van Jayanagara. Ook is
duidelijk welke. Zij was iemand die in een betrekking stond tot Kërtawardhana,
en kan dus niemand anders geweest zijn dan de Bhreng Kahuripan, die volgens
de Pararaton in l:.:!50prah ··u werd, en dus hier opnieuw, en van een andere zijde,
blijkt niet te zijn geweest de weduwe van Kërtarajasa, Kërtanagara.'s dochter, die
dien naam ook droeg, maar zijne dochter zie bi. 24, reg. 37.
De tweede dame, die genoemd is, staat over Daha en zon dus Bhreng Daba
kunnen wezen. Ook de naam van baren gemaal wordt genoemd, Wijayaraja (sa-',
dat is Pramiçwara ring Pamotan, d. i. Raden Kndamërta, d. i. ook in de Pararaton
de gemaal van die Bhreng Daba, welke in één adem te noemen is met de Bhreng
Kahuripan, die ons dit opschrift deed weten, dat Jayawill!r;iuwardhanîheette,
dus cle tweede halve zuster van Jayanagara, en weer niet zijn stiefmoeder van
dien naam.
De derde vrouwelijke persoon heet slechts de gemalin van Kërtarajasa.
Daar het niet wel te denken is, dat, zoo deze dame de moeder was van een der
1) Daar Jiwana hier naast Kahuripan voorkomt, verondentelde ik indertijd, dat er Juwana mede
bedoeld zou zijn, Maandschrift voor de huiaelijke opvoedin~ en het achoolwezenin Nederlandach-Indië, I,
•92; dit blijft nog 111ogelijk,doch op zich zelf JOU het ook een vertaling Uli ~uripan
kuuuen weaen,
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beide voorafgaande vorstinnen, dit er niet bii vermeld zou zijn, te meer daar althans
de moeder van Jayawii,l}owardhani een dochter rnn Kërtanagara was, zoo ligt het
voor de hand er de ons reeds bekende bini hnji in te zien, die de moeder was
van den voorafgaanden vorst Jayanagara, den halfbroeder van de thans regeerende vorstin.
En ten vierde, is het na het voorafgaande duidelijk, dat de gaping in het
gedeelte, waarin men Hayam wumk's naam aantreft, aangevuld moet worden tot
bha!ára çri rá(ja.M11119arm1)1i111arájábl11:~eka.
Trouwens nauwkeurig toegezien vertelt ook de oorkonde, dat deze ,;er
personen tot elkander in een familierelatie staan, als door de Pararaton is aangegeven.
De twee eerste dames toch komen er voor als hadden zij gelijke rechten,
en als waren zij gelijkgradig (zusters). zij geven beiden onafhankelijk van elkander tegelijkertijd het bevel; Rajasanagara (Hayam wurnk) bekleedt een mindere
plaats, en staat dus met hen niet op een 1.elfde lijn, maar lager, en kan dus ook
van een jonger geslacht zijn (inin·11u),tenl'ijl aan de derde dame, hoewel in de
laatste plaats genoemd, toch door de regeerende ,·orstin de noodige eerbied wordt
bewezen (makamanggalya), omdat zij zoo\"eel ouder, haar stiefm~der, is.
liet de gegeYens door tie Pararaton hier en in het rnlgende hoofdstuk ons
aan de hand gedaan, en deze in l"erband gebracht met hetgeen het bekende opschrift op het llaiijuçrî-beeld aan het licht bracht 1), is het thans niet meer
moeielijk den tijd, waaruit het aangehaalde opschrift dagteekent iets nader te
bepalen 2 ). De beide grenzen waartusschen het \"alt, kunnen nu veel nader worden aangegeven, en als men. wat na al het Yoorafgaande wel door niemand meer
l) Het opschrift op het )(atijuçrl-beeld, dal Dr. \"erbeek in %ijne Oudheden Tan JaTa, ouder no. 563,
bl 175, gist dat nn Panataran afl::omltÏ[l zou %ijn, ,rerd behandeld door t"riederich, in 7.eit.tebrift der D. X.
G~ XYIJI, bl -&N en aoor Prof. Kern in Xot. B. G. X\"IH (1880;, bl 106 en 'l'DI~. De door den laaute
gegc-ren -rertaling luidt:
.De opper-rom uit Arya-ltam heelt hrt beeld nnJ llaiijw;ri en regie o~rieht in
het jaar -rijf-R>l-lwtt-«n 1d. i. 1265 (,"ab tot nrmeerderin~ van de dluu111a(•et en ~loof in Buddh. zin)
in den Jinilaya (of in Jinála,-a/·; en .Ook heeft bij Aditya•arman, in 't rijk beheerd door H. l(. de opperkoningin, (hij) uit haar ~lacht af..<tammrudf!,met roi.-el"f!n zin 'd. i. -rrrom), , bepa(d) met uiWcke ■ de eicmKliappm, aer T001'11UDl -udit'naar,
op Ja.-aan!ICheu bo,)t'lll iu de •tad van dt>n Buddha-tempel, een -rer,rondmijk llt'lioonen tempel ~bou,rd, met het d,:,el om zijnt- ouders en verwanten uit het ondermaall9Ch beataan
(d.. i. u.it de ktralcn deur ,rel"f!ld) te voel"f!Dtot de Vl"f!a~e van hct Xirwin.a", .io het <;abjaar 1265".
Dit oi-tlarift is door Pror.Ji.ern in verband Rbruht mtt ,)i~ .-au Batu ben.irunll' t'D -rao Panr ruyung. Tezamen
lceftn aij das er ÜI clicn tijd in het )laoanzbbau'!!<:he een Javaan5<ehe.,,,mheenchte no dien naam eu verwant
au bet lbjapuiwbe -ront.enhuu. 0-rer deze laaute OJl"'hrit\r.n. Z:Ïf!men Friederieh'• 0-rer iiueriptien -ran
Jan ai Sama&n -roor hct ttm 011tcijferd, \'erh. liet. Gen. 11,;:;;_. maar .-ooral Kern n Cohen Staan in
Bijdr. T. L m H. -r. X. 1.• 3e -rol.R'r. \"Il, 2,;11; \"111. 16: eu -k -rol.R'r.I, 159. Het .beheerd door H.
ll. de oppenonmgin" luidt in 't )fa,;ju,;ri-op!darift rriw:cr11rtij•[Al•irijit,é_ i:; dit sou o,,k .-ertaa)d bonen
,rarden .ffro-rerd. door de~
van Z. ll. den opper-ror.t", hetgttu een andrren indruk peft. In de opntting ahm ik mij bij Prof. Ji.ernaan.
!) Dit act Ml oog ep betptn a reed.i geagd ,ruJ in Groene-reldt'• Calalogu. bl 38G.
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ale iets ondoordachts of onvoorzichtigs zal worden beschouwd, daarbij ook rekening houdt met bijzonderheden door de Pararaton verteld, dan kan dit zelfs tnsschen vrij enge grenzen geschieden.
Hoewel het uit de Pararaton niet blijkt, wanneer de opvolger van deze
vorstin, die zelf in 1250 Çaka aan het bewind kwam, in hare plaats de regeering aanvaardde, h1 het toch uit het volgende hoofdstuk duidelijk, dat hij in 1279
Çaka reeds koning was. Ook schijnt men te mogen besluiten dat Bali, dat in het
opschrift genoemd wordt als een onderhoorigheid van Java, in 1256 Çaka, zie bi.
28, reg. 16, zulks nog niet wus. Eerst na de vermelding van het in dat jaar plaats
hebbende feit spreekt de Pararaton van de door Gajah mada afgelegde gelofte
Gurun, Seran, Tai1jungpura1 Haru, Pahang, I)ompo, Bali, Sm;uJa, Palei:nbang en
Tumasik te zullen onderwerpen. Hiervoor moet toch weer eenige tijd verloopen
zijn, ook al zou het Bali alleen betreffen, en zoo blijkt het dat ook dit opschrift,
afkomstig van dezelfde vorstin, als op het Maîijuçrî- beeld, doch daar niet met
name vermeld, ook uit ongeveer denzelfden tijd, Çaka 1265, moet dagteekenen 1 ).
Waar het Saqeng, waarvan de tekst spreekt, ge1.0cht moet worden, blijkt
niet. Mogelijk is het, dat de plaats thans zelfs niet meer bestaat. Daar alles in de
Pararaton op oost-Java schijnt· te spelen, zou men er het Saqeng in de residentie
Pasnruhan, district Rëjasa, of' wellicht nog liever de Sa9eng, in de residentie
Bësuki, district Pugêr, voor in aanmerking kunnen brengen. Er dient daarbij gewezen te worden op het feit, dat in de omgeving van dien berg restant.en van
bouwwerken zijn gevonden, men denke slechts aan Tja99i Ké«J,aton,Kuta Bara, Kuia
Këqawung, Kuta Krajingan, Cora manis, Po9ta,ng, en Kuta Blater, zie Verbeek Oudheden van Java, n°. 647, 648, 649, 653, 654-, 652 en 651 (bl. 321 en 322), op twee
waarvan de jaarcijfers 1260 en 1292 Çaka (Po9tang en Tja99i Këqaton) zijn aangetroffen, die van het jaar der Pasaqeng, 1253 Çaka, niet zoo heel veel verschillen.
Deze jaarcijfers wijzen het uit, dat althans eenige dier bouwwerken, welken gedeeltelijk van jongere dagteekening kunnen zijn, uit de tweede helft der 13e Çaka-eeuw
dagteekenen, en dat in het zuidwestelijk en zuidelijk gedeelte van de residentie
Bësuki in dien tijd iets meer te doen moet zijn geweest, dan bijv. in vroegere
dagen daar het geval was. Het kleinste dezer jaartallen valt in de regeering van
Jayawi~9uwardhanî, en, hoewel men zich daarmede waagt op het gebied van zuiver
gissen, want hier weet men, met de toegankelijke gegevens, goed gezien, toch
eigentlijk niets positief, onwillekeurig is men geneigd om tusschen het genoemde
eenig verband te ontdekken, zelfs waar de Pararaton leert, dat de Pasaqeng gunstig voor Majapahit afliep, doordat de sin11hun( vermoedelijk de gemalin van de
vorstin, Cakradhara) Saqeng ten onder bracht, bi. ~8, reg. 14 2).
l J Dat 8n'!lc1.a.l)ompo en Palembang in den tijd, dat de belofte van Gajah mada door hem Tolgena de
Pararaton geuit werd, inderdaad nog niet Teroverd waren, zal beneden nader blijken, zie de aanteekening bij
Hoofdstuk X.
S) Voor Ku~ K~aWDDg in verband met het l&we rijk van Balambangui, sie men het Venlag onr
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De zooeven reeds gereleveerde gelofte van Gajah mada doet ons weten,

dat op dat oogenblik de er in opgesomde landen nog niet door Majapahit ten
onder waren gebracht. De tijdsomstandighe,;en, zooals zij in het voorafgaande
geschetst werden, hadden de gelegenheid daartoe benomen, en van een herwinnen
van verloren terrein wordt in den tekst niet gesproken, want van een opstand
tegen den suzerein wordt niet gewaagd, wat toch zeker wel gebeurd zou zijn, als
er een zoo omvangrijke opstand had plaats gehad, dat te gelijkertijd al die genoemde gewesten in verzet zouden zijn geweest.
Slechts enkelen der namen zijn bepaald onduidelijk. Seran, Barn, Pahang,
I;>ompo, Bali, Snl}4a,en Palembang geven geen moeite; ook Gurun doet dat vermoedelijk niet.
Met Ham wordt bedoeld het oude rijk van dien naam op Sumatra's oostkust,
aan den mond van de Rokan 1). Pahang ligt op de oostkust van het schiereiland
van Malaka,en met .Qompo wordt men verplaatst naar Sumbawa 11). Bali, Sul}(Ja
Ln Palembang zijn te bekend dan dat het noodig is er bij stil te staan, en zulks
is ook met Seran, het eiland (Ceram) in de Molukken, het geval, in de nabijheid
waarvan men vermoedelijk het Gurun heeft te zoeken in de Goram-eilanden, welker
inlandsche naam in werkelijkheid Gorong is 3).
Zoo resten slechts Tailjung pura en Tumasik, die men, zooals het verband doet zien, ook buiten Java te zoeken heeft, maar niet geidentifieerd konden
worden.
Veelvuldig komt de laatste naam voor in oudere Javaansche en in de Maleische Paîiji-verhalen. Wat bedoeld is, en waar men het rijk of de plaats van dien
naam te zoeken heeft, kan slechts gegist wordt. Nergens werd hij door mij nog zoo
aangetroft'en, dat de tekst een voldoende vingerwijzing gaf. Hier zij het vermoeden
uitgesproken, dat er wellicht de inlandsche naam (Tumasik van tasik) in terug te
vinden is van het oude Bamudra op Sumatra's oostkust; de laatste naam toch, die
later op het geheele eiland (Samudra, Samatra, Sumatra) overging, zou de fraaiere,
de versanskritiseerde benaming van de plaats kunnen zijn, daar samudra gelijk is
aan lalik. Toch dient daarnevens nog op iets anders gewezen te worden, en wel op
het feit, dat in de Silalatassalatin 4-), in Hoofdstuk lil, verhaald wordt dat Sang
een ballad Balamb1111gan,
in Tijdaehr. Ind. T. L. en Vk., XXXVII, 388 noot 4.; terwijl hier tevena nog eens
YeJ"Wuenwordt naar de Babad Bandanaa, zang XIV, in Not. Bat. Gen. XXXI (1898), bijlage VIII.
1) Zie d" aanteekening in het Aardr. en atat. wdb. van Ned. Indie, artikel Sumatra, bl 718, waar
er aan herinnerd wordt, dat men den naam nog aantreft op de kaart van Valentijn.
2) Over Hindu-oudheden gevonden op het l>iland Sumbawa, zie men Tijdaehr. Ind. T. L. en Vk., X,
874. en XI, 167.
8) Zie Riedel, De sluik- en kroesharige l'll88entu11ChenCelebe■ en Papua, Hoofdstuk IX.
4,) Dat ia de bekende Sajarah Malayu, uitgegeven te Singapore in 1880 (P ; een herdruk, bezorgd
door den Heer Klinkert, verscheen te I.Mden in 1884.; inmiddels gaf in 1866 (P, zie Aardr. en Stat. Wdb.
nu N. 1., deel Ill, bl 784.) Dulaurier uog een nieuwe uitgave van het begin, met varianten, in zijn Collaction des principalea chroniques Malay•; vertaald werd de teut, soover al, hij uitgegeven is, Joor Leyden,
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Nila utawa, als bij op Bintan gehuwd en achtergebleven it1, op een zekeren tijd
zin krijgt Taiijung bëmban te gaan bezoeken en daar gekomen, op een grooten
steen geklommen, aan den overkant een schoon wit strand ziet, hetwelk men hem
De schoonheid van het landinlicht, dat de kust is van het uitgestrekte ~t...;.
schap trekt hem zoo aan, dat hij er zich met zijn gevolg dadelijk heen begeeft,
wat niet zonder ongelukken gebeurt, zoodat Nila utama zelfs zijn diadeem aan
de zee moet prijsgeven, maar geland vestigt hij er zich dadelijk voor goed, de
streek den naam Singhapura gevende.
Ook Taiijung pura is zeer mocielijk te localiseeren, en wel om dezelfde
reden. Wel doet hier het noemen van Taiijung pura naast Haru, aan Sumatra'e
oostkust denken, waar men een plaats van dien naam benoorden Deli vindt, maar
omgekeerd dwingt een gedeelte van Hoofdstuk II der zelfde Maleische kroniek,
als waarnaar zooeven reeds verwezen werd, ons het elders te zoeken, daar het
daar voorkomende (en dus beroemde) Taiijung pura zuidelijk van Palembang moet
hebben gelegen, tusschen Palembang en een zeker gedeelte van Java (er wordt
van Majapahit gesproken), en van Palembang uit slechts over zee te bereiken was 1).
Het Taiijung pura in Palembang zelf kan hiermede niet bedoeld zijn, en evenmin,
naar het schijnt, dat, hetwelk men vindt in Lais (Benkoelen), doch ook tusscben
het op Borneo (in Matan, Westkust) en op Java (in Krawang) gelegene is het
moeielijk een bepaalde keus te doen, daar eensdeels voor het eerste pleiten zou,
dat het een Maleisch staatje zou vertegenwoordigen, maar naar het tweede de
opgegeven koers (s'élatan, zuid) weer wijst 2).
Onder de voorkomende namen, die schijnen te verhalen, dat noch de oostkust van Sumatra of de streken, die men in de nabijheid daarvan aantreft (Tumasik (?), Haru, Palemhang, Pahang op het schiereiland, Taiijung pura (?) ), noch
het oostelijk gedeelte van den Archipel (Bali, Qompo, Gurun, Seran) op dat oogenblik onder Majapabit's opperbewind gebracht was, mist men den naam Malayn,
waarheen, zooals Hoofdstuk V vertelde, reeds in 1197 Çaka eene expeditie was
uitgezonden, die eerst in l 215 Çaka van daar terugkeerde, zie het einde van Hoofdna wiena dood Rafflea in 1821 die vertaling in 't licht gaf; en aanteekeningen op deze vertaling, die hier en

daar gewijzigd, niet verbeterd werd, leverde Braddell in 'tJournal of the Indian Archipelago, Vol.Ven VI
(1851 en 1852); voorts zie men over 't boek ook nog Roorda van Eysinga's Ontwikkeling van het Maleisehe werk

~Lil

.iJL

enz.. in Tijdachr. van Ned lnd., 1843, 6• Jg., III, bi. 244.

Il Satlla/,, lcalu1l!ar dari /cu,cala Palembang lalu b'lrlayar nunuju a'llata111'11amAari ha• .ala•
jat./,, ka Taiijung pura malca raja Tafiju11gpura pOII lcalu1l!armmgalatD'-lcan bagenda tlhgara aarba "61,aran dan kamuliyaan tlibatDaiia muolc lca 11t1glridid,ululc/canna, diyatu n11ggua11a lcarajaan tliAor.4/iÜ
tinga• aaplrtiiïa, aat1laA lcadngaran lca MajapaAit !Jaltu1l!araja turu11 dari bukit Si!gantung it11 ada di-

Taifjung pura malca batara MajapaAit pon b~ranglcat Mndalc b'lrtlmu dhga11 •ang Sapurba ( ~_;....

).

2) In de Hanv: Tnwah maakt men de reis van Malaka naar Majapahit steeda over Palembang, Ja
yakëtra en Tuban, en omgekeerd. Toch ie het zeer de vraag of men hieruit ieta in het voordeel van het
Tanjnng pura in Krawang mag afleiden, want omgekeerd zou de traditie van den oorsprong van het vontenhui1
ftll Snbdana, uit het Majapahit.che, weer eerder uar Borneo'• w•tkutt wijzen.
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stuk VI, en zooals men vermoeden moet, niet geheel onverrichter zake. In het integendeel zou men dien naam ook hier verwacht hebben, waar hij nu niet voorkomt.
Reeds om die reden voelt men zich geneigd de streek, die in het bijzonder den
naam Malayu zou hebben gedragen, ook elders op te sporen, dan daar waar men
hem met de ons bekende gegevens het eerst zou zoeken, d. w. z. niet op de oostkust
van Sumatra of in den daar dichtbij gelegen eilandenwereld, of op het schiereiland,
maar op de westkust van het eiland. Daartoe bestaat ook van een andere zijde eene
gegronde aanieiding, want het bleek, zooals boven reeds in herinnering moest worden gebracht, dat op de westkust, in de Mënangkabau'sche landen, omstreeks het
jaar 1265 Çaka een vorst regeerde, die aan de l\Iajapahitsche prabhu islri I verwant
was, en Adityawarmadewa heette 1). Toch stuit men ook hier weder op bezwaren,
en van de weinige gegevens, die ter beschikking zijn, mag er geen veronachtzaamd
of verwaarloosd worden.
Zooals bekend is leveren ook de Maleische kronieken nog het een ander
over Majapahit's veroveringen. Ten dien opzichte dient er vooral gelet te worden op
i!J...., de kroniek van Pasay 2) en de Sajarah
de ✓ü r~~ Ït~ en de ~LJI
Mêlayn 3).
In het eerste boek wordt vrij nitvoerig en zeer geregeld over Majapahit's
veroveringen gesproken. De schrijver komt er toe, doordat hij de verovering, en
zoo den val, van Pasay door de lieden van Majapahit te verhalen heeft. Als de
aanleiding daartoe wordt het volgende opgegeven. Als Marah Situ Samudra
gesticht heeft, sticht hij, na de geboorte van zijn zoon Malik-al-Thahir, ook Pasay,
waar die zoon koning wordt, zijn vader intnssehen later ook te Samudra opvol1) Wellicht wijst ook de naam der princ:eaaen, die nit lfolayn kwamen, met hnn Dara, op die streek,
:sie boveu bij Hoofd.stnk \'I.
Il) De Hibyat radja-radja Puay wen! naar een handschrift uit de Raftlesvcrzameliag in 1848 uitgegeYeDdoor Dulaurier in :sijn Collectiou des principalea chroniqnea Malayea.
Il) De overige mij bekenden, de Hikayat raja Balijar dan raja Kotaringin, de Salaailah rajaSambu, fll
de Saluilah K.utay, gaven nieta van belang. \' oor de eerste zij men verwe:sen naar de aanteekening op
Hoofdstnk r, waar de passage die in aanmerking zou knnnen worden gebracht, in haar geheel wen! overgenomen; men vi■ dt er selfs gesproken van Aceh, en de schrijver is zeer anaehroniatiscb. In de Kroniek van
Sambu, waarover men zie Netacher in Tijdsehr. lnd. T. L. en \"k., I, bi. I, vindt men 1lechta : K"""yag u.a jtllÜ r•ja lllMZr-/Jhar didala• nualall ;,,; yait• ,ua/,ia dari,-Ja
ral• Jlajapdit, -ta
~ ""'!1 ral•
J/11japalut il• /,j,a1111Uaa Bra,cijaya, -ta
it•lall 1•1U1 plrgi taw9m
S•udaaa

••!1

(U,J,'-)
Porrn,g

dllll.t

di BtuUttca /01114 •aka

iyald

ya-,

•hdjadi

raja duit•, ada

iya 61r01UZHM r,ja

(t,J,.),
ea:s" wai nieta van beteekenis bevat voor hetgeen hier in den tekst voorkom&,dueh van ge-

wieht ia met het oog op hetgeen men vindt in de Jaran sari Jaran purn1ma, zie Xot. B. G., )XXI (1893),
bl "4, en vgl ook Veth, Borneo'• wester-afdeelinp:, I, 1811volp:g. De Salaailah Kutay ia een boek van zeer
jo■ge dagteekening, althans in 't exemplaar van den Heer Tromp, dat mij door Dr. Snonck tea gebruike
werd afgeotun. Het Jnaanach d■t er ia Yoorlwmt, ia d■t van den joagaten tijd. Ve lange pn-icopen, die
dur ook !lajap■lait tea tooneele brengen, leYoren nieta d■t bier een opzettelijke vermelding zou verclioao11.
Ov. tlae Salaailall &ic mea TnRRp in Bijdr. T. L. on Vk. van N. L, lio V11lgr.,lll, bl 1, ea s-k,.
iä,I,. lil. 109.
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geode 1). Van de zonen van deze, Malik-al-Mabmud en Malik-al-Mansnr, draagt
de eerste de regeering over aan Ahmad, zijn zoon, als hij zijn broeder Malik-alMansur onttroond en verbannen heeft, en deze Ahmad nu doodt dan later zijne
beide zoons, Sibrahim bapa en Abdaljalil, den laatste, omdat eene prinses van
Majapabit op hem verliefd geworden was, en hij baar hem misgunde 2). De
prinses, die eerst niet had willen huwen, had overal portretten van de scboone
prinsen laten maken, en op het zien van dat van Abdaljalil, deze dadelijk uitverkoren. Op haar aandringen had de vorst van Majapahi 3) baar laten gaan, om
hem te gaan huwen, maar het doel van hare reis ten naastebij bereikt hebbende,
verneemt zij, dat hare geliefde 1loor zijn vader is gedood, en verdrinkt zij zich
met heel het schip, waarop zij zich bevond. De vloot, die haar begeleidde, keert
naar Majapahit terug; dadelijk wordt daar tot een expeditie besloten, die, hoewel
na een hevigen strijd, Pasay inneemt en vernielt (bi. 95). Daarna verhaalt de
kroniek verder, dat de troepen op de terugtocht Jambi en Palerubang aandoen,
en dat deze gewesten zich goedschiks onderwerpen (bl. 96), en ve"olgens (bl. 98),
dat de vorst van Majapahit besluit tot een veldtocht tegen het gebied van Jen
koning van Hujung tanah (~ü t_,!-,•tÓ ~•t~-!"') '). Ook deze tocht wordt met
een gunstig resultaat bekroond, daar de onderhoori~heden zich allen onderwerpen :
Timbalan, Sia(n)tan, Jëmaja, Bunguran, Sérasan, Subi, Pulaw laut, Tiyoman, Pulaw
tinggi, Pëmanggilan, Karimata, Bëlitung, Bangka, Lingga, Riyaw, Bintan en Bulang 5). Dit ·behaalde succes bad de gezondenen blijkbaar geprikkeld. Nadat men
zoover gekomen was, begaf men zich nRar het vasteland ( tanah.darat, Borneo), en
onderwierp daar Sambas, Mëmpawah, Sukadana, waarop men verder trok naar Kota
waringin, naar Baïijar masin, naar Pasir, naar Kutay en naar Bëraw, welke staten
zich allen al evenzeer onderwierpen, en ten gevolge waarvan een tweojaar (~t r,-,c)
later die zelfde vloot ook nog veroveringen in het oosten van den archipel ging
maken, en Bandan, Seran en Larantnka onderwierp, om op den terugreis ook
Bima, 8umbawa, Selaparang, Bali en Balambangan te ,·ermeesteren, en met zeer
veel buit thais te keeren li).
1) Het waa deze vorst die dur aan de regeering wu, toen in 1845 of 1846 A. D. lbo Bathntba
daar landde. 1845 A. D. = 1267 Çab.
2) JakalatD n .A6daljalil tiyada b-!Januk !tarajaa11h ja"!la" !t~!tal tla11pwtri Gh,lrlr,ei,,g por,
jar,ga11 h-plrolek.
31 De patik van Majapahit heet hier Gajah mada.
4)
Het schiereiland van Malaka, kaap Ronmaoië.
5) De id~ntif1catiesallen volgens Veth, Java, IJ, hl. 133, noot.
6) Over deze lijst van Majapahit'a onderhoorigheden, zie men de volgende literatnnr: Dulaurier,
Jonroal Aaiatiqne, 184.6, 4e Ser., VII, ~44; Pyoappel, ifnd., 4,e Ser., VIII, 544; Logan, Journal of the
Indian Archiepelago, 1848, II, bl. 604., noot; Dulanrier, Jonroal Aaiatique, 1849, 4e Ser., XIII, bl. Hl;
Dnlanrier, Collection dea principales chroniques llfolayes, 1849, bl. 98; Lassen, Indische Alterthnmaknnde
1861, IV, 4.9&; Dr. A. W. de Klerck, Lassen's Geschiedenis van den Indischen Archipel, 1862, bl. 114.volgg.;
van der Tnnk, in i!Jid., de aaot.; Veth, De ooderhoorigheden no Madjapahit, in Tijdscbr. v. N. I., 1867,
I, 88 en 293; Meinsm.a,Tijd.chr. N. I. 1867, H, 96; Veth, Java H, bl. 183 noot.
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Waren nu deze beide expedities, die tegen Pasay, welke de onderwerping

van Jambi en Palembang in haren nasleep had, en de veroveringstocht naar de
landen van den vorst van Hujung tanah, die weer verliep in een algemeene
veroveringsrondreisdoor den Archipel, 1.ooals men het zou kunnen uitdmkken,
gelukkig afgèloopen, met een derde expeditie door Majapahit naar de buitenbezittingen, bepaaldelijk Humatra, gezonden, ging het niet zoo voorspoedig. Na al
die veroveringen gemaakt
te moeten maken van ~j

te hebben meent Majapahit's vorst zich ook meester
,i,; (pulatv percah),- welke streek bedoeld is, blijkt

dadelgk 1), - maar ziet tevens in, dat dit met wapengeweld niet 1.algelukken en
er das een list te baat moet worden genomen, die daarin bestaan zal, dat hij er,
met een leger, een buitengewoon grooten k'érbaw (een wonder-kerbaw), dien hij
bezat, heen zenden zal, om ter plaatse een wedstrijd te voeren (bl. lOL) 2). Men
begeeft zich nu naar Jambi, trekt het land in naar de bovenlanden van Jambi (hulu
Jambi) en bereikt zoo Priyangan, waar patih Siwatang 3 ) de troepen laat inhalen,
maar straks, zijn list stellende tegenover de hunne, met den buffel van Majapahit
een uitgehongerd buffelkalf laat vechten, dat den buffel voor een buffelkoe aanziet
en hem door zijn wijze van doen den strijd doet verliezen. Dan van alle kanten,
na door patih Siwatang en patih Katumënggungan op een feestmaal te zijn genoodigd, overvallen, worden de Javanen op de vlucht geslagen, en gaan zij huiswaarts, waarna het landschap den naam Mënang kërbaw, ,.de bnffel werd overwonnen", krggt ~).
Vergelijkt men deze mededeeling met de beide berichten in de Pararaton
dan zou men juist tot een gedeeltelijk althans tegenovergestelde gevolgtrekking
komen. Want bevestigt zij eensdeels, dat de eigentlijke veroveringen nog plaats
moesten hebben na 1267 Çaka, en zelfs eenige jaren daarna, daar zij eerst een
aanvang nemen, als de kleinzoon van Thahir te Pasay den troon reeds bestegen
had, onder de nog te veroveren gewesten ook vermeldende die, welke ook de
Pararatonals zoodanig noemt 5), auderdeels spreekt zij het tegen, dat Sumatra's
westkust, de Mënangkabau'sche landen, door Majapahit reeds vóór dien tijd verovenl zouden zijn. Integendeel zij worden eerst het laatst vermeld, en men slaagt
er niet 6).
l> Wat clesen naam aangaat, lette men er op, clat hij hier niet voorkomt, ~la een algemeene naam
van het eilucl Sumatra, maar ■lechta een gecleelte er n.n, en een zeer bepaald, aanwij1t.
ll) &ulld
6161r~
1a,,..;;;,#Ulka pikir 111119utll 1a•N1t1aMt1ltlgm Wil 11111/ok"'1lllidt111 P•ltzto

rt"I,

jwgt1 yag

..,..

611-

lagi 11111/ok/Jaiklali 11h

,,.~,,,.,,1,
Pr,,/11,,.~cal,

dlttgt1• 111ntt:at• l,inal

kll-ftlnll,

klr6"1t1,

8)

E'r '1-U,elcler Datn Perpatih

Sêbatang.

-il Dit selfcleverhaal vinclt men in een eeniguins afwijkenden vorm, doch niet op M~ap■hit toegeput,
in Netacher'a Venameling n.n overle-reringen vaa het rijk van Mlnangklban, nit het oonpronkelijk Maleiaeh
vertulcl, in liuliaeh Archief, 111, bl. 1111.
Il) Talljug pura en Tumuik sijn onseker.
&> z-la
laierboven in 't lieht werd ge■telcl, ia de opeomming in de Bib7at ra.jan.ja Puay niet
Vn. Bat. Oen., cleel XI.U.
t.
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Tot een zelfde besluit, nl. dat men in het Malayu van de Pamalayu der
Paiaraton de oostkust niet zoeken mag, maar men er Maleiers ter weetk11Stof in de
nabijheid daarvan in ontmoet, voeren ook de eerste berichten omtrent de Javanen
in de Sajarah Mëlayu. Terwijl Java in dat boek reeds in den eersten aanvang
met den naam van Majapahit wordt aangeduid, zie de plaats boven reeds vermeld
bij de behandeling van de mogelijke ligging van het Taî"ijung pura der Pararaton,
en dus daar het bestaan van dat rijk reeds in de elfde Çaka-eeuw verondersteld
wordt 1), geeft het boek eenige zeer opmerkelijke berichten over krijgstochten
door Java (Majapahit) ondernomen tegen de Maleiers in de Riaw lingga archipel
woonachtig, welke niet minder in een tijd vallen, dat Majapabit, volgens het bij
Hoofdstuk VI boven verkregen result.aat, nog niet bestond. In Hoofdstuk IV en X
nl. van de Sajarah Mëlayu is sprake van twee tochten door krijgslegers van
Majapabit ondernomen tegen Singbapura, de eene met een kwaden en de andere
met een goeden uitslag.
Ook hier is het noodig de geschiedenis voor eene duidelijke uiteenzetting
iets hooger op te halen.
Nadat in Hoofdstuk II het verslag over de tochten van Sang Sapurba ten
einde is_gebracht, met het verhaal dat hij, na zijne ontmoeting met den vorst van
Majapahit, te Tailjung pura, zich naar Lingga, straat Sambor, begeeft en, van
daar door de koningin van Bintan naar Bintan geïnviteerd, op deze plaats zijn
zoo~ Nila utama, die onderwijl met de dochter dier koningin, Wan Sri bini 1), in
het huwelijk was getreden, achterlaat, als hij zelf zijn tocht voortzet naar de bovenlanden van de Kwantanrivier, welke bij over Ruku en Tailjuog balang bereikt en zoo koning van Mënangkabau, en voorvader der vorsten van Pagar ruyung wordt, bericht Hoofdstuk 111 de stichting van Singhapura, daar waar vroeger
Tëmaeik (?) te vinden was, door Sang Nila utama, die nu den naam Sri Tribuwana
gaat voeren 3), en Hoofdstuk IV den dood van dezen vorst, die door zijnen zoon
alleen een geographiach onlelijke, maar er ook eeoe, die de veroveringen in chronologische volgorde opeomt.
Er dient hier teven• gewezen te worden op de moeielijk.heid den ouderdom no die kroniek te bepalen. Aan
het alot wordt als het jaartal der voltooiing Hijnh 1235, Ja, opgegeven. Wat bedoeld ia de wltooiing van
het boek of van het hd1. wordt niet duidelijk gezegd. Hijrah 1235 ia te wrbeteren in Hijrah 1180, dit jaar
een jaar Ja zijnde, terwijl 1235 een jaar Alip wu. Dit laatste zou ook beantwoorden &&D 1819 A. D., toen
Rafflee,in wiens verzameling Dulaorier het boek aantrof, Indië reeds verlaten had. 1230 Hijrah ==1814 A.D.
Op een vrij laten tijd van vervaanliging wijst, niettegenataande het afbreken nn het verhaal reeds bij het punt
tot waartoe de 1ehrijver gekomen wu, eo waarua Puay'a geschiedenis nog een heel eind zou kunnen worden
voort.gezet, ook het vele Javaanach dat men in den tekst aantreft, ea de vorm waarin het optreedt, welke die
ie van het Javaanseh in de Maleilehe 111>11y1111g-verhalen
en Paflji-legenden.
1) Men houde hierbij echter in het oog, dat, zooala de inleiding van den achrijver bij de Sajarah
Mflayu vertelt, dit boek in·l02I Hijrah = 1619 n. Chr., vervaardigd. werd.
2) Zijne moeder waa Wan Sundarl, de dochter van Dëmang Lebar daun.
S> Dat de aamen '-:-'}-,
en ,-ü,1J~ ontleend zijn aan die van de beide widadari'a Suprabh&
en Tilottaml, evenals ~'

lakaclt. 1-boek.

I\'. llö.

1ie beneden, aan dien van Menaka, merkte van der Tuuk reeds op, in Ba-
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Raja këcil b&mr, onder den titel van Paduka Sri Wikramawira wordt opgevolgd.
Singhapura is intusschen tot l10ogen bloei gekomen, en dit komt (Hoofdstuk V)
den vorst van Majapahit ter oore. Gevoelig er over, dat de vorst van Singhapura,die toch familie van hem, zijn neef, was, hem geen hulde bewijst, maakt
hij hem daarop eerst minzaam opmerkzaam, maar vindt in het antwoord een reden
tot het dadelijk uitzenden van een expeditie, die echter eindigde met een gedwongen terugkeeren van den Javaanschen vijand naar hun land.
Maar nadat nu Sri Wikramawira opgevolgd is door Sri Ramawikrama (einde Hoofdstuk V), en deze weder door diens zoon Paduka Sri Maharaja (Dasya raja,
einde Hoofdstuk VI), volgt er op nieuw '-een overval van Singhapura door troepen
Tan Majapahit ( einde van Hoofdstuk X), die, gekomen op de roepstem van een
ba,ulahari van den zoon van Sri Maharaja, Raja Sêkandar Shah, welke zijnen
vader weer had opgevolgd, en de dochter van dien dienaar van hem een zware
beleediging had aangedaan, Singhapura veroveren en &kandar Shah van daar
jagen, wat nu de stichting van Malaka op den vasten wal, door dezen vorst,
tengevolge had.
Brengt men de hier gememoreerde feiten in jaartallen, waarvoor hier die
worden genomen welke Dr. de Hollander in zijn Kort overzicht van de geschiedenis
der Maleieta1) geeft, dan zou de eerste tocht hebben plaats gehad tnsschen
1208-1223
A. D. en de tweede kort voor 1252 van diezelfde jaartelling 2), of
tot Çaka-jaren herleid tnsschen 1130-1145 en vóór 1174, en het is dus zeer de
vraag of men zich niet gedwongen moet gevoelen, ten minste in dien tweeden
tocht tegen Singhapura de pamalayu van de Pararaton te zien, Çaka 1197-1215,
en mogelijk is het, dat bij eene nieuwe berekening der cijfers van de Hollander,
die t. a. p. zelf reeds varianten opge"ft, de gissing wel eens juist zon kunnen
blijk.ente zijn S).
ll In zijn Handleiding bij de beoefening der )faleiache taal- en letterkunde, äe drok (l88îl ), 2e deel,
Hooftbtuk J, zie bl, 278 en 279.
21 Da Hollander geeft:
Sri Tribuwana,
?
- 1208,
Sri Wikramawira, 1208- 1228,
Sri Ramawikrama,1228 - 12811,
Sri ~a,
1286- 1M9,
Sri SlbadarShab, 1149-1274.
~ ÎDIWDe ftll
Singhapura zou plaat& gehad hebben in 't Se jaar der regeering nn den Jaatate,
o a.ma Malab in llH ( =Çab
1174) geetiaht zijn. Da Singhapore editie nn de Sara,jah Ml!layu
apreekt echter '9'1111een verblijf vaa ~kaudar abah te Siogapura van tig• p-.ld d11toa taAtut, wat M 1281
Çab IIOI) leiden sou.
8) Da leur zij bier verwe1en naar de in de vorige noot reeda medegedeelde afwijkende lezing van
den Singapore takllt, die, aangenomen dat het jaar 1249 correct is, leidt tot l SOS Çab voor de ■tichtiog nn
Jfalab, terwijl de gebenrteni11Hn op Ooat-Java volgen■ de Pararaton ta dien tijde en in de jaren daarna
,-genllen, een verklaring 1ouden kunnen geven nn het feit" dat in den eentan tijd na die 1"'••ifll111 men
sicla op Java minder met bnitanlancuolae zaken be1ig hield, door binnenlandache ooluaten meer op zich &elC

(=
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Zoodat, zooals men ziet, andere berichten weer voeren ,tot een geheel ander
besluit, en het wel het veiligste is, voorshands in deze moeielijke kwestie niet
verder te besliBBendan het stellen van Majapahit's groote veroveringen in een lateren tijd na 1265 Çaka, zooals boven reeds werd aangenomen, en met het oog hierop
kan dan voorts nog gewezen worden, zoowel op hetgeen de Sajarah Mëlaju ons
omtrent die veroveringen, zij 't dan ook slechts indirect, nog verder bericht, in
Hoofdstuk XIV, als op hetgeen men daaromtrent door de Javanen van Java wordt
medegedeeld 1).
Daar die berichten echter uitdmkkelijk wijzen naar een lateren tijd dan
die waarover het boofdstuk der Pararaton loopt, waarbij de bier gegeven toelichtingen noodig waren, vinde het verdere hierover eerst beneden zijne plaats.
Zooals reeds gezegd werd geeft de Pararaton niet aan, wanneer deze vorstin door haren opvolger vervangen werd. Wekt dit reeds bevreemding, een nauwkeuriger toezien brengt het verder nog aan den dag, dat ook andere feiten, welker
vermelding evenzeer te verwachten was, gepasseerd zijn. Naar het kader van het
boek toch hadden er in dit hoofdstuk, tenzij op een opmerkelijke wijze van den gewonen regel is afgeweken, verschillende zaken bericht moeten zijn, die men nu
mist. Zoo vindt men bijv. ook niet opgegeven, wanneer Arya TacJah, de patili
amangkubhumi, 't zij door den dood, 't zij door zich geheel temg te t;ekken, van
het tooneel verdwijnt. Evenmin wordt er bericht wat het jaar was van het overlijden der beide dochters van Kërtanagara, de weduwen van Kërtarajasa, die in
het voorafgaande zulk eene hoewel passieve, toch belangrijke rol speelden.
Dit leidt er toe te veronderstellen, dat tusschen het slot van dit hoofdstuk
en het begin van het volgende, een lacune moet bestaan. In dat opzicht zijn dan
de beide handschriften, welken voor dit gedeelte toegankelijk waren (B en C), op
een zelfde wijze gebrekkig, en die lacune zou er dus reeds eene van vrij oude
dagteekening moeten zijn, daar B en C, ten minste de teksten waarop B en C
bemeten, betrekkelijk oud zijn, en zij toch niet uit elkander kunnen zijn ontstaan.
Dit laatste volgt toch direct daamit, dat in beide teksten op verschillende plaatsen
1) De ligging HD Malayu op de oottkuat van Sumatra ia in verband met ancleregegeven1,laatatelijk
belwuleld door Prof. van der Lith, in sijn Lim, dea meneillea de l'Inde, enz. 1883-1886, bl. 24i7en 'Yolgg"
zeker wel de meeat wunchijnlijke.
Men ziet hier intuuchen op nieuw hoe netelig de qua.tiet der plubbepalingen nn deze aoort zijn, en het .tegen" dient evenzeer goed onder de oogen worclengezien alahet •"°°r".
Uit de Hib;rat rajaraja Pua;r zou men deanoocla nog kunnen opmaken, dat in de Pamala;ru van de Pararat.on toch de Manangkabauache landen staken, maar ver.:ivercldoor een troepenmacht, die op de oo■tku■t
wu geland, doch èn de chronologische volgorde in dat boek èn de daar berichte doop achijnen het te ver•
bieden aan hetzelfde feit te denken. De verklaring van dezen volk■- of landnaam door van der Tuuk, ala
voortgesproten uit het omhelzen wan den lelain door de Maltien, ÎI tegen over de Chineeache berichten.,waarin
men hem reed■ aantreft in de 7e eeuw van onze jaartelling (Beal, It.ing, zie de boYeuopgegeven literatuur)
onhoudbaar. De gi■1ing zelf heeft wel haar oonprong in hetgeen men vindt op bl. 24, der uitgan van de
Hibyat rajaraja Puay cloor Dulaurier. Men leest daar: adapo11dicmtlrata
oleA orag 111111
aaps•a t:1rillra ada ,-,o'"" &11#111
orag dala• •lglri il• tiyada iya ma. 111uot iga- i,1- """" iy• UlrÏ il, A•l•
nraag d11la111
•~glr i it• gaya l&i-,ga "'1tag •ltMag iai.
~•1
,,...,_
"""" """""4 it,Jd di_,
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groote stukken word en aangetroffen, die omgekeerd in het andere bda. worden
gemist. Eensdeels herinnere men zich dat bi. 24 reg. !) - bl. 25 reg. 11 alleen
voorkomt in C, dat uit Çaka 1522 is, maar gemist wordt in B, een hds. waarvan
de legger van 1535 dateert, en anderdeels, dat iets lager bl. 27 reg. 26 - bi. 28
reg. 8 slechts uit B kon worden gegeven, daar dat gedeelte in C niet voorkomt.
Dat ;de verschillende handschriften d118belangrijke leemten bevatten, is duidelijk,
en het is aannemelijk zulks ook hier te veronderstellen, zelfs nu de beide handschriften op dit punt uniform zijn.
De dood van de vorstin van dit hoofdstuk kan slechts op bl. 29 reg. 32,
in Hoofdstuk X, vermeld zijn, waar roen leest, dat er tusschen 1293 en 1298 Çaka
een Bhre Kahuripan zoowel als een Bhre Daha overleed.
Behoudens van de drie echtgenoten van Kërtarajasa (Raden Wijaya) werd
het afsterven der personen van het geslacht, dat voorafgaat aan dat van Jayanagara en diens halfzusters, in het voorafgaande behoorlijk geboekstaafd. Om die
reden zou bij de eerste vermelding van den dood van een Bhreng Kahuripan en
een Bhreng Daha het eerst aan die weduwen moeten worden gedacht, terwijl
het mogelijk zou kunnen zijn, dat die van Dara pë~, als zijnde een bini Aaji,
maar niet vermeld was geworden. Toch gaat het niet aan op de genoemde plaats
in die beide dames nog Kërtanagara's dochters te zien. Immers Tumapël was in
1197 Çaka gevallen, en op dat oogenblik moet men stellen, waren deze beide toch
minstens reeds meisjes van een jaar of tien, om maar een cijfer te noemen. Zij
zouden d118in 1293 Çaka beiden reeds meer dan honderd jaren oud zijn geweest,
maar hoezeer het ook mogelijk zou kunnen zijn, is het toch zeker niet zeer waarschijnlijk,dat zij, en dat nog al beiden, dien hoogen leeftijd bereikt zullen hebben.
Na deze beide personen, de gemalinnen van Kërtarajasa, komen zijne
dochters voor die plaats in aanmerking. Ten opzichte van dezen, kan men slechts
v,-ststellen dat zij om en bij 1217 Çaka het levenslicht moeten hebben aanschouwd;
eerder is mogelijk, later echter niet. Nu wordt, als men den tekst verder volgt,
na de beide sterfgevallen op bl. 29 reg. 31 en 32, van het afsterven van een
Bhre Kahuripan eerder niet weer gewaagd dan in 1323 Çaka, bl. 30 reg. 37,
terwijl een Bhre Daha als gestorven pas weer voorkomt in 1338 Çaka, bl. 31
reg. 21. De verhouding zou in dit geval nog ongunstiger zijn dan bij het in de
vorige alinea gestelde. Bhre Kahuripan zou minstens 106 jaren en Bre Daha
volgens dezelfde uitrekening 121 of meer jaren oud zijn geworden.
· Er rest d118geen andere conclusie dan in de Bhre Kahuripan van bl. 29,
reg. 32 werkelijk de eerste prabhu stri te zien, en in de Bhre Daha hare zuster.
Ook zóó zouden deze beide personen toch nog vrij oud geworden zijn, meer dan
76-81 jaar, doch het is moeielijk er nog andere personen van den zelfden naam
in te ontdekken, zooals bij het volgende hoofdstuk blijken zal. Bevreemding wekt
het intusschen, dat er bg Bhre Kahuripan's overlijden niet vermeld staat, dat zij
de prabhu istri was, evenzeer als men, waar het die Bhre Daha geldt, ook on-

-
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gaarne de nadere aanduiding mist, dat zg de zuster ,·an deze of een dochter van
Kërtarajasa was.
Bhre Kaburipan moet zich, zooals nu nit het voorafgaande volgt, uit de
regeering hebben teruggetrokken. Na haren dood t. a. p. wordt toch niet gezegd,
dat daarmede voor een nieuwen vorst eene plaats was open gekomen, of dat
iemand haar opvolgt. Ook dit bevestigt hetgeen boven reeds omtrent een vermoedelijke leemte in den tekst, op bl. 28, werd opgemerkt.

HOOFDSTUKX.
Hayam Wuruk, als k01,i11gRajasanagarae11Sm,y /1ya11gWëkasi11g
mkha. Çaka ? -- 1311.
Daarop volgde de gebeurtenis met de Sm;uJaërs te Bubat. Zgne Majesteit
de koning (prabhu) 1) begeerde eene prinses van Sm;uJa. Patih MacJnwerd gezonden om de Su1_1q.aërs
uit te noodigen (er zich mede te verecnigen) ; zij stemden
toe, dat zij huwen zouden 2). De koning (rat11)van Sm;uJa, Mabaraja, kwam (zelf)
naar Majhapahit, doch zonder prinses. De Sn1_1<}.aërs
wilden nu in ieder geval awiramena, tingkahing Juru11g'ét,
B). De patih van Majhapahit wilde niet, dat de vorst baar
huwde, omdat de prinses makaturaturn •). De S01_1<}.aërs
stonden dat niet toe. Gajah
mada vertelde toen boe zij zich gedroegen. Bhra Prameçwara van Wëngkërnam
het op zich : ,,Wees niet ongerust, broeder koning, ik zal ze staan in den strijd"•
[Gajab mada vertelde toen boe de Su1_1<}.aërs
zich gedroegen]. Daarop maakte men
te Majhapahit het plan de Sul}<}.aërste omcingelen. Dezen wilden de prinses (29)
geven, maar de menak's stonden dat niet toe, en zeiden te Bubat te zullen sterven,
zich niet te zullen bukken, mocht het al tot bloedstorting komen 6). De gelofte van
hoofden (?) 11)verlangden
de menak's verwekte groote ktjjgslust, de Su1_1<}.a'sche
den strijd, Larang agung, Tuhan Sohan, Tuhan Gëmpong, Paiiji Mëlong, de lieden
van Tobong barang, Rangga cahot, Tuban Usus, Tuhan Soban, Urang pangulo, Urang
saya, Raogga kaweni, Urang siring, Satrajali, Jagatsaya, alle Su1_1<}.aërs
hieven
tegelijk een krijgsgeschreeuw aan; versterkt 7) door het klinken der ,·eyong'sklonk
het krijgsgeschreeuw als een aardstorting. Koning Maharaja sneuvelde het eerst,
bij stierf met Tohan Usns. Bhra Prameçwara begaf zich naar Bubat, niet wetende,
dat er nog veel S09<}.aërsover waren en dat de voornaamste 1) menak's in het
1) Hiermedemoet Hayam Wurnk bedoeld zijn.

'""""''"""I,,_,

2)

ID 't Jav.

3)

Wat deze woorden moeten beteekenen, weet ik niet 1elfa niet te giaeen.
Zie de vorige uuteekenin,:.
Ju 't Jay, --,glto/ta
gltil,,
In 't Ju."'"·
In 't Jav, r-pt.
Ook hier••

-6)

6)

6)
7>
8)
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gevecht waren. De Sm;uJ.aërsmaakten een zuidwaartscbe beweging, de Majhapa-

biters verloren het. De aanval werd echter weer afgeslagen en de troepen werden
weer tot stand gebracht door Arya Sël}~ng, patih Gowi, 1>atihMarga lëwib,
patih Têt.ëg, en Jaran bbaya. De mantri's araraman vochten te paard, (daarop)
verloren de Sm;uJ.aërs het, zij deden (nog) een aanval naar het zuidwesten juist
daar waar Gajab mada was, maar iedere Sul}ganees, die voor zijn wagen kwam,
kwam om. Als een zee van bloed (was 't slagveld), er lag een berg van lijken,
alle Sul}gaërs werden zonder uitzondering afgemaakt, in Çaka 1279.
De tocht naar Qompo viel samen 1) met de bestrijding der Su,:igaërs.
Daarna gebmikte Gajab mada (weer) palapa. Elf jaar was bij amangkubhumi.
Na den dood van de prinses van Sm:iga huwde de koning (prabhu) met
de dochter van Bbra Prameçwara, Paduka çori, en kreeg bij haar een dochter,
Bbre Lasêm, de scboone, bij een sëlir (rabihaji) bad bij een zoon, Bbre Wirabhumi,
die door Bbre Daba tot zoon werd aangenomen.
Bbre Pajang ll) kreeg drie kinderen : Bhra Hyang wiçeta, wiens kfatrîya
naam Raden Gagak Bali was, en die als ratu Aji Wikrama heette, deze huwde
met Bhre Lasêm, de schoone, en kreeg bij haar een zoon, Bhra Hyang Wëkasing
suka; het tweede kind was een meisje, Bhre Lasëm, de dikke, die met Bbra Wirabbumi huwde; het derde eene dochter, Bhre Kahuripan.
Bhre Tumapël bad een zoon, die als ~atriya Raden So~r heette, hi,w van
Koripan was, daarna hino van Daha, en daarna hino van Majbapahit werd; bij
had een zoon, Raden Sumirat~ die Bhre Kaburipan huwJe, en Bbre Pandan salu werd.
Daarop had het groote çraddha-otîer 3) plaats in 1284.
De apatih Gajah mada overfoed ') in 1290. Gedurende drie jaren werd
er niemand in zün plaats als apatih aangesteld. Gajah ënggon werd (eerst) apatih
in Çaka 1293.
Bhre Daba sterft en wordt bijgezet te Adilangu, dat als dharma de Purwawiçei,a-berg heet.
Bbre Kahuripan sterft en wordt bijgezet te Panggih, dat als d/,arma de
Pantarapurw&-berg heet.
Daarop ontstond er een nieuwe berg, in Çaka 1298.
Daarop bad in (de rvuku) Ma4a(ng)siha een bergstorting plaats, in Çaka 1307.
[80). Bhre Tumapël, nl. die te Çunyalaya stierf, stierf in Çaka 1308 ; hij
werd bijgezet in Japan, dat als dharma den naam Sarwaji'lapura kreeg.
Bhra Hyang wiçel}ahad tot kinderen: (1) Bhre Tumapël; (2) eene dochter
Bhre prabhu i,tri (de tweede koningin van Majbapahit, die zelf regeerde), als
l) I.- -,g-1
'-·
2) Zie boven.
Il) P~
no Çl"IMlllU,het offer Uil cle gwtonen familieleden.
4) Jo 't Jav. IIIIZ.-.
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koningin Dewi Subita; en (3) een zoon, zijn jongsten kind, Bhre Tumapël Cw,'rî
Kërtawijaya.
Bhre Pa1,1cJ,anSalas had tot kinderen ; ( 1) Bhre Koripan d. i. Bhra Hyang
Parameçwara, Aji Ratnapangkaja volgens zijn koningsnaam, die met de prabhH
istri huwde, doch geen kinderen bad; (2) een dochter Bhre Lasëm, die huwde met
Bbre Tumapêl, (3) nog een dochter Bhre Daba, die huwde met Bhre Tumapêl,
die het jongste kind was evenals zij.
Bbre Wirabhumi bad (1) een zoon, Bb1·e Pakëmbangan, die op de jacht
stierf, (:&) een dochter, Bbre Mata ram, die huwde met Bhra Hyang wiç~, (3) een
dochter, die huwde met Bbre Tumapël, (4) eene dochter, Bhre Mataram.
Bhre Tumapël bad ( 1) een zoon, die te Wëngkër stond, en met Bhre Matahun huwde; (2) Bhre Paguhan; (3) bij een tweede vrouw een dochter, Bhre
Jagaraga, die huwde met Bbra Parameçwara, maar kinderloos bleef; (4) Bhre
Tandjung pura, die huwde met Bhre Paguhan doch evenzoo kinderloos bleef; (ó)
Bhre Pajang, die evenzoo de vrouw van Bhre Paguhan werd, maar evenzoo kinderloos bleef.
Bhre Këling nam Bhre Këmbang jënar tot vrouw.
Bhre Wëngkër's zoon was Bhre Kabalan.
Bhre Paguhan had bij een ~atriya-vrouw eene dochter Bhre Singapura,
die huwde met Bhre Pa9cJ,an salas.
Bhre Prameçwara van Pamotan .stierf in Çaka 1310, hij werd bijgezet te
Mailar, dat als dharma den naam Wit9ubhawanapura droeg.
Bhra Matahun werd na haar dood te Tigawangi bijgezet, dat als dhanna
Kusumapura heette.
Padnka Sori sterft.
Bbreng Pajang wordt na het overlijden bijgezet te Embul, als dha,·ma
Girindrapnra gebeeten.
Bhre Pagnhan sterft en wordt bijgezet te Lo bêîical, als dha,.,11aParwatigapnra geheeten.
Bhra Hyang wëkasing suka stertt, iu Çaka 1311.

AA NTE EKENI N&.
liet tumuli pasu,µ,la-bubal moet er een nieuw hoofdstuk begonnen worden.
De bhre prabhu, die daarop wordt genoemd, moet een man zijn geweest, wat de
in het voorafgaande aan het bewind zijnde persoon niet was; en waarom het voorafgaande nog tot de regeering van deze, Jayawi~9uwardhani, werd getrokken,
werd in de aanteekening bij het vorige hoofdstuk reeds in het licht gesteld ').
In het begin van dat hoof dstnk ook, vindt men den naam of beter nog de
1) Ten on"loede zij hier nog gensen op de uitdrukking nr11 Glljd
fllul/4rtz ri-, Koripa, bl. 18 reg. 28.
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namen van den vorst, die baar moet hebben opgevolgd, en nu hier plotseling aan
het bestuur gevonden wordt. Het is niemand anders dan de ons, ook uit de B&bad
taoah Djawi, bekende Hayam wuruk, wiens namen, voor zoover zij bier noodig
zijn, zooals t. a. p. blijkt, o. a. waren : Bbap1ra prabhu, Hayam wumk, Rajasanagara en Sang hyang Wëkasing sukka.
Daar het niet noodzakelijk was, werd er bij het VIH•te hoofdstuk niet in het
bijzonder op gewezen, dat daar Jayanagara, als bij niet met name wordt genoemd,
hoewel bij prabhu was, wordt aangeduid met abhaf,ir-aof na een a met bhafára,zonder meer, zie bi. 26. Om bier het belang van Hayam wumk's eersten naam in
het oog te doen springen, verdient dat echter de aandacht wel, aangezien in dit
hoofdstuk de eenige malen dat er van den regeerenden vorst gesproken wordt,
behalve daar, waar zijn dood wordt vermeld, ook een vaste uitdrukking, een andere, gebezigdis, nl. bhre prabhu of bhafaraprabh11bl. 28 reg 29; 29, reg. 18. Dit
mag louter toevallig schijnen, in werkelijkheid is het niet, want het zal straks aan
den dag komen, dat Hayam wumk juist bij dezen naam (titel) aan de Chinezen
van zijn tijd bekend was.
Met zijne namen Hayam wuruk. en Rajasanagara vindt men dezen vorst
genoemd in de bij het vorige hoofdstuk reeds besproken oorkonde, waarin van
den naam Rajasanagara evenwel -niet meer gespaard was dan de eerste lettergreep.
Toch behoeft bier niet getwijfeld te worden. Vulden wij daar de. gaping in het
opschrift aan door middel van den tekst van de Pararaton, bier dient deze bevestigd te worden door nog een andere oude oorkonde, die uit 1295 Çaka dagteekent, en met een atnk dat door dezen vorst geitereerd is geworden, reeds in
1880, door den Heer K. l<'. Holle in facsimile en transcriptie is uitgegeven 1),
wat nog in hetzelfde jaar aan Prof. Kern aanleiding gaf die beide piag'ém's nogmaals te transcribeeren en voor het grootste gedeelte vertalen 2).
De oorkonde uit Çaka 1295 noemt Z. M. Rajasanagara, Dyah Hayam wuruk,
als regeerend vorst, op de navolgende wijze: yatika 11imittadyah parîh pmnamya
bhakti paduka bhaJara çri rajasanagara, dyah hayam wumk, manghyang ri waluyánikang bungur muliha dharmasimànuta sarasa"ing praçasti ,·i,,g puhun malama; ndd
tan tinlmg'ét de pdduka bha!ara çri hayàm wuruk, makakara~w deni ka4r<)ahhaktin
dgah parih mwang kawidagdan ,·asika marki pàdulro bhafára r,·î ràjasawarddhat1i,
mwang yugalanira ç,·i ra,,ama11ggala,
apati çrî raiasawa,·dha,ii duhità sangkeng sának
sd,wk agraja
pamungsu de çrî hayám wurok, muang çri mf}amanggalapuim sa11gke-1,g
de çrî maháraja, ,,naar aanleiding hiervan dan heeft Vrouwe Parib zich onderdanig
buigende voor Z. M. Rijasanagara, Dyah Hayam wuruk, gesmeekt, dat Bungur
op nieuw een (vrij) rechtsgebied mocht worden, overeenkomstig den inhoud van
de in vroegeren tijd uitgevaardigde acte, en Z. · M. Hayam wuruk heeft zulks
ingewilligd, uit consideratie van de onwankelbare onderdanigheid van Vrouwe
1)
2)

Verh.Bat. Gen., XXXIX.
Venl. a Mecled. IC.on.Ak. nn Wetenachappen, afd. Letterk., lle Rb., X.
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Parih en van de bekwaamheid, waarmede zij Z. M. Rajasawardhanî en haren
partner Z. M. Rar;iamanggala heeft opgepast; nu is Z. M. Rajasawardhanî eeoe
dochter van den jongsten broeder (of zuster) van Z.M. Hayam wnruk, terwijl Z.M.
Rar;iamanggala een zoon is van den ouderen broeder (of zuster) der konings" I),
maar levert zoo tevens weder de gelegenheid om aan te toonen, dat in het Hyang
Wëkasing suka in de vierde strophe van de Arjunawijaya zijne persoon schuilt 1),
die, zooals uit de Pararaton blijkt, ook dien naam droeg.
Naast Räjasanagara vindt men er toch een neef van hem genoemd, die Ra9amanggala heette, een naam, dien men zoowel in de Sutasoma als in het juist genoemde
gedicht, aantreft als dien van dt!n fautor van Mpu Tantular, den maker dezer beide
kakawin's. Ziehier de gedeelten dezer beide gedichten, die ter zake van belang zijn.
Terwijl uit zang LXXIII (den voorlaatsten zang) van de Arjunawijaya
blijkt, dat het gedicht door Mpu Tantular vervaardigd werd, want men leest daar
in de eerste strophe :
náhan juga watérikana,,g kathabuka daçásyacaritani11iket
1
ndd,i arju,iawijaya "9arar,ya r-akwa karéngö titi,· im,jarak'én,
ar,tuk rasika sar,g aparab mp11tantular amartJa kakawin alaflfJö,
11dá lan tular ika ,·i gatinya lan ttJmh i rusitning aji milu léngöng" 3)
luidt het begin van dit gedicht :
o,ra çrî parwatarájadewa lwripiflfJ sarwa prama,eng jagat,
sang sák~át parama,·thabuddhakinetüp sa"9 siddhayogîçwara,
sang lwir tîrtha kiteng mahardhika WÏ.!ámbeklengmaluidurjana,
11irwighnopamasuryawim6a tumibeng wway çánta ring rát kabeh"
donkwa"9ast11tiiiJflfJbhafara huningan sembahninganggÖ11fj
langö,
siddháning makasaflfJw11lungya palal,ungkwachandabluî.rengkaras,
mwaflfJswasthánira sang yawendra sahapu!ra m1va"9 suputriniwö,
dhirgháyuh sira mukya saflfJpmnekasing lt1.!fapageheng
p11ra"
lawa,i kárananing l,.ulun et1mafakámrih mangdawáken katM 1
winlaflfJwintangadonya rakwa ya tëkap sang lwir çaçá,,gkengla,,gö,
panggil rakwa wena,,g panuddha r~ sih sang nátha ma,,gkweng langö,
nghing sa"9 çrî ratJOmanggalekisira sattg çrddhán parek11i"9hulun"
ndan bhrátrátmaja mkwa tanggehirade s,mg h.yang w'ékamiflfJsuka,
lékwan mantu sal,eng arîki w'ékasande çri narendrádhipa,
ndah yogyan sira ma,,ggalangkumikëtang parwáfémah pádika,
sa11gsák.!átpaçarîraning masa kapat tap'd}(Jnmadoh mangiJ.,,4)
Il Mijne vertaling hier wijkt uit een open reden, bepaaldelijk ia cle eigennamen, nn die nn Prof.
Kern eenig11ina af.
2) Hierop werd reeda gewezen in De koperen platen van Sëmbinn (Boeleleng, Bali), oorkonclenin het
ond.Jnunach en het oud-Balinee■cb, in Tijclacbr. lnd. T. L. en Vk., XXXIIl, 80, noot.
s> De mut i1 die "1111Zang XXIII en XXXII nn de Arjunawiw&ha.
4)
De mut ia de Çlrdtlawikrt~ita, W rltuallcaya, 88.
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Ook hier vindt men Ra~amanggala, en al evenzeer als een broederszoon

van den regeerendenvorst van Java, Yawendra, die vermeld wordt onder verwijzing tevens naar zijn zoon en zijn dochter (neef en nicht), terwijl van Ra"9amanggala nog gezegd wordt dat hij ook de schoonzoon van den jongeren broeder (of
de jongere zuster) van zijn oom was, die hier, waar hij met name wordt genoemd,
aangeduid is met Sang hyang Wêkasing sukha.
Een eendere combinatie, hoewel niet zoo uitvoc,·i~ wat de familierelatie
betreft, levert het slot van de Sutasoma .

.aAaa Aanlyanikangkatluitü;aya bodálaacal'itanginiket,
de ,ag kawyaparabmpu lanlular amm.,,a kakawin alangö,
kyätir,grát pu~nta
pangaranya katuturakef,a,
tlirgMyuh sü·a sang rim,ëngwa tiiwi sa11gmamaca matJUlisa"
blwäftattg tlurjana çûnyakáya /rumelér mattiédi girigirûs,
de pi rájasarájya bhupati sa,19 ang,)i,-i ralu ri jattYJ,
çudal,,ámliék sa,rg asewa la11salah ulah pattVJrahiratinüt,
iék u,irááhika 1new11yeka magawe r'ésa1oing
ari tëka"
rámyang ,ágaraparu:ateki sakapu11p11nani
sim langö,
ma,attg tang rájya ri u:iluYJtiklapakarájyaniran anupanur,
ki~
kawigila lambang aluhánwam umar'ék i haji,
lttv ,ang hyang çaçi rakwa püN}a pangapwniran aniduh i rat"
bheda mu:ang áameling hulu,i kaái patanggan umiber i lêmah,
ndan áûran ,nat)anekapan wwang alimtuja kumawiAalangö,
lu,ir bhránlagati dAa,-,1-.aning
katJJitu,·ung w1·11hing aji sakathä,
ttg/uag sang ç,·i t'a'}ama"ggalel,isira sang titir anganumata" 1)
waarin men den naam van den dichter, Mpu Tantular; den titel van het gedicht
"Po~
tot kalmte gebracht" ; den naam van den vorst van Java, hier Jawa
en niet Yawa, Rijasarajya = Rajasarui.gara; den naam van het rijk, Wilwatikta
- Majapahit;en Ra'9aDlanggalaals den fautor aantreft.
Bleek het nu op deze wijze reeds, dat ook ten opzichte van Hayam wumk
aan de gegevens ons door de Pararaton aan de band gedaan, het vertrouwen niet
mag worden ontzegd, bevestigd als zij werden door gedeelten voor oude oorkonden
op steen of op koper, en een paar literaire producten uit zijnen tijd, het is hier
verder ook nog van belang na te gaan wat de door den Heer Groeneveldt uitge•
geven Cbineesche berichten over zijnen tijd mededeelen.
Men heeft daarvoor te raadplegen wat dezen ons verbalen als voorgevallen
A. D., aangezien dit tijdsverloop beantwoordt aan
in de jaren 1357 -1389
1279-1311
Çaka, het eerste jaarcijfer, dat men in de Pararatonaantreft als
vallende onder zijne regeering, en het jaar van zijn dood, zie bi. 30 reg. 24.
Slaat men de Notes weer op, dan vindt op bladz. 35 (161):
1)
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,,In the 9th. montb of tbc same year (1370 = Çaka 1292) the king Sripab-ta-Ia-pö (d. i. çri bha!ára prnbh") sent envoys with a letter written on a sheet
of gold, and products of the country as tributc. The envoys wcre treated according to the prescribed forms.
,,In the year 1372 ( = Çaka 1294), when the imperial envoy, Ch'ang K'oching, came back to China, the king of this country sent an envoy with tribute
tributc along with him, bringing back three imperial decrees which tbey had
received from tbc Ytlan dynasty.
,,In the year 1375 (= Çaka 1297) they sent tribute again.
,,In the year 1377 (= Çaka 1299) the king Pa-ta-na-pa-na-bu (d. i. Bhafát'a prabh11)sent envoys with tribute to the imperial court.
"In this country there is a western king and an eastem king, the Jatter
is called Bogindo Bong-kit and the former Bu-la-po-bu (d. i. Bhra prabh11);botb
of them sent envoys with tribute, but as their politeness was not sincere, the emperor ordered them to be retained, and it was only after some time that they
were allowed to return.
,,In the year 1379 (= Çaka 1301) the king Pa-ta-na-pa-na-bu (d.i. B/aa,.
ra prabhu) sent envoys with tribute, and so he did in the following year. Some
time before imperial envoys had been sent to carry a seal to the king of eastern
Sumatra (San-bo-tsai) I), and those of Java deluded and killed them; the emperor
was highly incensed, and detained their envoys more that a month, witb the
intention to punish tbem, but ultimately they were sent back with a letter to their
king, in which he was reproved for what he had done 2).
,,In the year 1381 (= Çaka 1303) they sent envoys, who brought as tribute 300 black slaves and products of the country. The next year they brought
again black slaves, men and women, to the number of a hundred, eight large
pearls and 75.000 catties of peppcr".
Bhafára prabhu dus ook in de Chineesche teksten, als quasi-naam, voor den
vorst, die gedurende die jaren geregeerd moet hebben, belangrijk vooral daarom,
omdat men die uitdrukking ook in de Notes niet verder aanwijzen kan, daar de vorst
er anders steeds of met een anderen titel of met een zijner namen wordt aangeduid 8).
Te betreuren is dat het Bogindo Bo11gkitniet is te identifieeren, daarzonder
twijfel, indien dit kon gelukken, de overeenkomst nog wel nader in 't licht kon
worden gesteld.
De alinea over het jaar 1379 ( = Çaka 1301) verschaft echter, door hetgeen
zij mededeelt, te zamen met nog een andere bericht, weer de gelegenheid de juistU De oude naam voor Palembang, het Samboja der Javaaaeche teuten, dat ieta anden ia danKambodja.
2> Over dese alinea beneden.
3) Een aibolldéring hierop ia, het .de koDÎllg Pa-la-ba" in .In the y-.z 1'62 (= Çab 187') &he
lrlDg Praba aent 111't'oy1 to court with tribate", van bl. 89 (HIii).
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het van een gedeelte der passage over de te ondememen veroveringen door Gajab
mada, in Hoofdstnk IX, bi. 28 reg. 20 en volgg., behoorlijk te toetsen.
In die alinea toch wordt, zooals zoo dadelijk uitvoeriger hier nog eens in
herinnering zal moeten worden gebracht 1), gezinspeeld op de verovering van
Palembang door de Javanen in 1377 ( = 1299 Çaka), een verovering, die dus
inderdaad eerst zooveel later plaats had, dan in de Pararaton, t. a. p. Hoofdstuk
IX, Gajah madabelooft dat en andere gewesten te zullen gaan onderwerpen.
In verband met die gelofte staat zonder twijfel ook het geheele gedrag van
Gajah madain de Pasu94&; bij toch is op dat oogenblik de patih van Majapahit,
bl. 28 reg. 32. Sul}<J,awas een der landen geweest, die hij aan Majapabit ondergeschikt maken zou, maar wanneer dat huwelijk tot stand gekomen wM, dan 1.ou
althans een gedeelte van de belofte door hem onmogelijk kunnen zijn volbracht,
daar de verhoudingen tusscben de beide rijken van zulk een aard zouden zijn
geworden, dat er aan veroveren niet meer gedacht zou kunnen zijn. Welk een
indrak zijne gelofte maakte op de omgeving, bleek uit het slot van Hoofdstuk IX
duidelijk genoeg. Zooals men het geval daar beschreven vindt, was het voor
GaJab.mada inderdaad een eerezaak geworden zijn woord gestand te doen. En
wu het hem, zooals in de aanteekening bij het vorige boofdstuk aan den dag
kwam, reeds met Bali gelukt, de gelegenheid hem gegeven door het vriendschappelgk betreden van het gebied van Majapabit door den vorst van Sul}c)a met zijn
gevolg, was voor hem een te schoone dan dat hij baar voorbij kon laten gaan.
Zoo viel na Bali, en nog andere gewesten,· welken weten wij niet, Su9<J.a,en, zooals de tekst oogenblikkelijk daarop laat volgen, Qompo (Sumbawa) in 1279 Çaka
( = 1367 A. D.). Doch toch mocht het Gajab mada niet ten volle gelukken reeds
bg zijn leven Majapahit die uitbreiding te zien krijgen, die hij aan het rijk bad
toegeweDBChteo beloofd te verschaffen. Hij overleed in 1290 Çaka ( = 1368 A.
D.), bl. 29 reg. 28, en in dat jaar stond bijv. Palembang nog niet onder Majapahifs souvereiniteit, daar het eerst in 1299 Çaka ( = 1377 A.D.) veroverd werd.
_ Van Palembang'& verovering zelf wordt in de Pararaton niets bericht. Het
viel intn88chen nog tijdens de regeering van Hayam wumk, zooals reeds gezegd
we~, 1377 A. D. (= Çaka 1299).
Volkomen duidelijk is daaromtrent het Chineesche bericht over Palembang
of ._San-bo-tsai,
bi. 69 (193) der Notes, dat tevens in 't licht stelt, waarom de Chineesche keizer er zich eigentlijk van onthield op Zuid-Sumatra tegen Java op te
treden, nl. omdat het behoorde tot de onderhoorigheden van Java .
• In the year 1373, - zoo leest men er, - the king Tan-ma-sa-na-ho sent envoys to bring tribute, with a separate letter of congratulation for the next new year.
nAt that time there were three kings in this country 2).
1) In de Notea wee■ de Heer Groeneveldt hier reed■ op.
ll) Het vol~nde maaktdeze alinea dnidelijk. Men had nl., zooalade Heer Groeneveldt reeda opmerkte,
op tie bat vlak bij elbnder drie vonten, die vu Jambi, die van San-bo-taai, en die van uipnlijk Palembang.
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"In 1374 the king Ma-na-ha-pan-lin-pang eent envoya to bring tn'llutei
whicb was repeated in the first month of the next year.
"In the ninth month of the year 1375 a king called Sang-ka-liet-yl-la
sent envoys to present tribute; these envoys came to court following an imperi:11
envoy who retumed from a mission to anotber country.
,,In the year 1376 the king Tan-ma-sa-na-ho died and bis aon,
Wuli succeeded him; the next year the letter sent a tribute of rbinocel'OMIOl'III,
. . . . . . The envoys said that the eon dared not ucend the throne on bil on
authority, and therefore asked the permi88ion of the lmperial courl The emperur
praised bis sense of duty and ordered envoys to bring him a aeal and a OOIUÛlsion as king of San-ho-taai.
,,At that time however San-ho-tsai had already been conquered by la",
and the king of this country, hearing that the emperor had appointed a tilg
over San-ho-taai, became very angry and sent men who waylaid and killed die
imperial envoys. The emperor did not think it right to puniahhim on tlril
account.
"After this occurrence San-bo-teai became gradually poorer, and no tri'blte
was brought from this country any more.
,,In 1397 . . . . . . l).
"At that time Java bad completely conquered San-ho-taai and changecl i1I
name to Kukang . . .
" . . . . . . 2),
,,The country bas changed its old capital for Ku-kang (Palembang); for.
merly it was rich country, hut sinee the conquest by Java it bas gradually becoiie
poorer, and few trading-vessels go there ....
, ... ".
Daar spoedig na den dood van Rajasanagara er onderlinge oneenigheden
op Java ontstaan, die wel de voorboden van het latere verval waren, mag men
in verband met die veroveringen vermoedelijk vaststellen, dat met de regeering
van dezen vorst Majapahit het toppunt van zijn macht en zijn glorie bereiktbad,
en wellicht is het daaraan te wijten, dat, behalve den naam van den stichter van
het rijk, in de traditie ook der Javanen v~n Java, zijn naam, Hayam wumk, en
dien van zijn patih, Gajab mada, nog zijn blijven leven.
In dit hoofdstuk komen verreweg de meeste opgaven van genealogiaehen
aard voor. Het is zaak er ergens in het algemeen de aandacht aan te wijden.
De meest geschikte plaats schijnt dns wel deze aanteekening. Bij de behande-

Ma-__.

J) Het weggelaten gedeelte handelt onr een schrijven van den Keizer aan Siam om Jaft _. te
sporen San-bo-tui tot r.ijn plichten tegenover China te roepen. In dat gedeelte komt uit '• bilUI
aok
de erkenning voor van Jan's recht op Palembang, .I nndentand that thie San-bo-tai wuorigiull7aoaub7
belonging to Jan".
Dit ziet op een vroegere verovering van Palembang door een vont 'fllll Jan, in IN
A. D. (
91' Çaka), waarovc,r men licht vindt in de1e1CdeNotes bl. 18 (1~
en 65 <189).
2l Overgealagen al1 b.ier ter zake van geen beteekenia.
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ling dient er evenwel iets terug te worden gegaan, evenzeer als er straks ook
gegrepen zal moeten worden naar geg .vens eerst voorkomende in de volgende
hoofdstukken,bepaaldelijk tot en met Hoofdstuk XIV 1 waarbij int1l88Chennu reeds
dient te worden opgemerkt, dat men te beginnen met Hoofdstuk XIII de draad
geheel verliest, met dien verstande, dat nog enkele gegevens in Hoofdstuk XIII
en XIV kunnen dienen tot afspinning van het opgezette getouw, in casu den gealaebtsboomvan het vorstenhuis van Majapahit 1 dien men met Hoofdstuk XII 1 ongelukkig genoeg, moet afbreken.
Heel hoog op terug te gaan is niet noodig. Tot en met Hoofdstuk VIII 1 de
regeering van Jayanagara 1 is alles duidelijk. Eerst met zijne beide halve zusters
begint er eenige moeielijkheid 1 die intusschen reeds, in de aanteekening bij het
vorige hoofdstuk, uit den weg kon worden geruimd Daarom kan het geslacht
van J'ayawi,\}uwardhanî
II (19), de eerste pmbh11 istri1 het punt
1 Bhre Kahuripan
van uitgang zijn 1).
Leerde nu Hoofdstuk VIII 1 dat hare halve broeder Jayanagara (18) kinderlooe stierf, er wordt namelijk van geen kroost gewaagd, dat zelfde hoofdstuk verhaalde aan het einde, dat de twee prinsessen, Bhre Kahuripan (de prabhu i8tri)
(19) en Bhre Daba (20), beiden huwden, de eerste met een gemaal, die haar
vroeger of later een stiefzoon schonk, terwijl het begin van Hoofdstuk IX deed
weten, dat zij zelf drie kinderen kreeg, een zoon en twee dochters, bi. 27, reg. 16
en 19 en vo]gg. Voorts bleek het, dat de beide laatsten huwden, hetgeen in di
hoofdstuk, bi. 29, reg. 18, ook met haren zoon het geval was. In het geheel
du heeft men om te beginnen rekening te hou.ien met elf personen, van welken er vier haar eigen geslacht uitmaken, en de zeven jongeren een jonger geslacht vertegenwoordigen 2).
Deze elf personen waren:
Bhreng Kaburipan II (de prabhu istri I), Jayawi~1;1uwardhani, dochter van
Kërtarajasa (19);
Raden Cakradhara,bare gemaal (A);
Bhreng Daha II, hare zuster (20); en
Raden Kuda mêrta, (Bhre) Wêngkêr I, Pramecwara I van Pamotan, Wijaya~aaa, de gemaal van deze (B);
Bhreng Kahuripan's zoon, Hayam Wuruk, Bhatara prabhu, Rajasanagara,
Hyang Wëkasing snka I (21);
Padnka çori, diens gemalin (26), die bi. 29 reg. 18 de dochter blijkt te zijn
van PrameçwaraI, d. i. den gemaal van Bbreng Daha II, zie boven;
I> Da.iclelijJdaeiclahalvesullen van hier te beginnen ter ondencheiding van de gelijbamige

penoneu

8-ebaaohe volgcijf.m worden gebrnikt, terwijl tevem tnsaehen haakjea het Arabitehe cijfer of de hoofdlett.er
al worden aangegeven,waarmede de te noemen penonen in den hier eldera te vinden gealachtaboom, ten
prieve nn den laer, voonien 1ijn.
2) Zooala atrab aal moeten worden gereleveerd, had de atief:won van Bhre Kahuripan, de prdb
ulri
1-wel ubaeliagen, de aam ftll lijn pde wardt uiet vermeld.
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een dochter van haar, wier naam niet genoemd is (22); en
Raden Larang, Bhreng Matahun I, de man van deze (C);
Bhreng Pajang I, bare tweede en jongste dochter (23);
Raden Sumana, Breng Paguhan I, de gemaal van deze (D), en
Kërtawardhana, Bhreng Tumapël I, haar stiefzoon (24) 1).
Moest nu in de aanteekening bij het vorige hootdstuk reeds stil worden
gestaan bij het overlijden van Bhreng Kahuripan II en Bhreng Daha II, in dit
hoofdstuk vermeld hl. 29, reg. 31 en volgg., hier moet reeds dadelijk worden
geconstateerd, dat de dood van den gemaal van de prabhu istri I (A), en die
van hare eerste niet met name genoemde dochter (22) nergens gemeld wordt,
zoodat hier nog slechts resten Parameçwara I van Pamotan (B), Hyang Wëkasing
suka I (21), Paduka çori (25), Bhreng Matahun I (C), Bhreng Pajang I (23),
Bhreng Paguhan I (D) en Bhreng Tumapël I (24), waar er quaestie van zijn kan
ook de dood dezer personen vast te stellen. Volgt men nu daarbij een regel,
die voor de hand ligt, en ook hier tot naar het schijnt niet te verwerpen uitkomsten leidt, nl. dat iemand van een voorafgaand geslacht eerder van het tooneel
verdwijnt dan die behooren tot een volgend, dan ,·indt men den dood van deze
personen aangegeven,
Prameçwara I van Pamotan (B), t 1310, hl. 30, reg. 19:
Hyang Wëkasing suka I (20), t 1311, bl. 30, reg. 24;
Paduka Çori (25 ), t 1311, bl. 30, reg. 22;
Bhreng Matahun I (C), t 1311, hl. 30, reg. 21;
Bhreng Pajang I (23), t 1311, bl. 30, reg. 22;
Bhreng Paguhan I (D), t 1311, bl. 30, reg. 22; en
Bhreng Tumapël I (24), t 1308, bi. 30, reg. 1;
waarmede men reeds dit resultaat heeft bereikt, dat er tot een volgend geslacht
zou kunnen worden overgegaan.
In de opsomming van zooeven werd evenwel niet vermeld de Bhre Gm;uJal,
genoemd op bi. 27, reg 26. Dit geschiedde daarom niet, omdat het verband t.
a. p. alleszins onduidelijk is. In de vertaling werd aangenomen, dat er een man
bedoeld is, en daarmede tevens dat er van een nog niet genoemde Bhreng Kahuripan wordt gesproken. Dit laatste is echter geenszins aannemelijk, doch het was
ondoenlijk de voorkomende woorden zoo te vertalen, dat zij in 't Hollandsch even
onduidelijk zouden zijn als in den tekst, welke mogelijk een fout bevat, of een
leemte heeft, die niet te verbeteren of aan te vullen is, terwijl het onmogelijk ie
uit te wijzen of hier werkelijk van een man, dan wel van een dame wordt gewordt
gewaagd. In het wilde gissende, zou men er de ongenoemde zuster van Hayam
Wuruk in kunnen zoeken, wier dood dan wel vermeld zou zijn. Veiliger ie het
evenwel de zaak in het midden te laten, te meer daar zulks niet direct schade
schijnt te doen, en daarom dan ook bleef deze persoon onvermeld.
1)

Er wordt bl. 27 reg. 26 nog geaproken van een Bhre Gntt~&l. Qyer deun
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Uit het laatste geslacht, dat behandeld werd, sproot slechts een zestal

kinderen.
Rajuanagara (Hayam wuruk) had een dochter en een zoon : de "schoone
Bhre Lasëm I (d.) (26), en
Bhre Wirahhumi (27), bi. 29, reg. 18 en 19;
Bhre Pajang I (en Bhre Pag11han 1) hadden drie kinderen:
Hyang wiç8'8 (28), de "dikke'' Bhre Lasëm II (d.) (29), en
Bhre Kaburipan 111 (d.) (30);
en Bhre Tumapël I een zoon,
Raden Sot(>r(31).
Van dezen huwden de vier eersten over en weer met elkander, zoodat Bhre
.Laaêm 1, de schoone (26), de vrouw werd van Hyang wiç8'8 (28) en Bhre Wirabhumi (27) Bhre Lasëm 11, de dikke (29), tot vrouw kreeg, zie hl. 29 reg. 21 en
23, terwijl Bhre Kahuripan (30) in het huwelijk trad met Raden Sumirat, Bhre Pa1;uJ.an
Salas I (40), bi. 29, reg. 26, den zoon van Raden Sotor, die hier reeds dadelijk
te noemen is, om geregeld voor te kunnen gaan, en uit deze drie huwelijken werden
weer verscheidene kinderen geboren.
Uit dat van Hyang wiç~,
(28), het is voldoende alleen den man te
noemen, ontsproten :
Hyang Wëkasing suka II (36), bi. 29 reg. 22;
Bhre Tumapël II (a) (37), bi. 30, reg. 3;
Dewi Suhita, prnb/111;,~t,·iII (d.) (38), bi. 30 reg. 4, en
Bhre Tumapël 111 (b) (39), bi. 30 reg. 5; Bhre Wirabhumi's (27) kroost was:
Bhre Pakëmbangan (32), bi. reg. 9;
Bhre Mataram l (d.) (33), bi. 30 reg. 10;
Bhre Lasëm 111 (d.) (34), bi. 30 reg. 11; en
Bhre Matahun II (d.) (35), bi. 30 reg. 11; dat van Bhre Pai;i~an salas I ( 40) was :
Bhre Koripan IV, Bhre Hyang Parameçwara II (47), bi. 30, reg. 5,
Bhre Lasëm IV (d.) (48), bi. 30 reg. 7; en
Bhre Daha 111 (d.) (49), bi. 30 reg. 8.
Terwijl dit jongere geslacht weer grootendeels met elkander in het huwelijk
treedt, en daaruit weer een nieuwe generatie ,·oortspruit, blijkt het dat deze laatste
zoo goed als kinderloos is, want er worden ten minste slechts een paar kinderen
genoemd, en men mag dus zeggen, clat in het vijfde geslacht na Kërtarajasa (Raden
Wijaya)het machtige stamhuis van Majapahit reeds aan het uitsterven is, vooral,
omdat er van een huwelijk door spruiten van dat geslacht, en van door dezen
verwekte kinderen niet meer wordt gewaagd.
Nu kan ten deze wel worden aangenomen, dat de Pararaton in dit opzicht
Và.
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gebrekkig is, en dat het geslacht zich wel verder heeft voortgezet, maar men dient
daarbij dan toch in het oog te houden, dat de mededeelingen in het boek gedaan,
zich in den tijd verder uitstrekken dan het leven gereikt heeft der reeds vermelde
nakomelingen van Raden Wijaya, van welken hier straks ook de anderen nog zullen
worden genoemd, en dat zich daarbij het eigenaardige verschijnsel voordoet, dat
het sterfjaar, althans de dood, van haast allen wèl wordt gemeld, zooals hier reeds
dadelijk, alvorens verder te gaan, in het licht gesteld zal worden voor die personen, welke hier met name al genoemd werden.
Onder dezen is Raden Sotor (31), de zoon van Bhre Tumapël I (29) en
de vader van Raden Sumana, Bhre Pa1;ufan salas I (40), voorbijgegaan. Van zijnen
dood vindt men geen melding gemaakt, ook niet onder een anderen naam, doch
die der overigen wordt, behoudens van één persoon, Bhre Lasëm (IV) (48). geconstateerd. In de volgorde waarin zij hier achter elkander werden genoemd, vindt
dat aangegeven van
Bbre Lasëm I, ,,de schoone" (26), t 1323, bl. 30, reg. 36; wel is waar,
wordt daar ter plaatse bare bijnaam niet vermeld, doch als men ziet wie ongeveer
gelijktijdig met de daargenoemde persoon overlijden, en in aanmerking neemt, dat
zij elders niet genoemd wordt, dan ligt het voor de band te veronderstellen, dat
zij en geen ander bedoeld is;
Bhre Wirabumi (27), t 1328, bl. 31, reg. 13;
Hyang wiçesa (28), t 1351, bi. 31, reg. 26;
Bhre Lasëm II (29), t 1323 1 bl. 30, reg. 37;
Bhre Kahuripan III (30), t 1323, bi. 30, reg. 37 ;
Bhre PaJ.14ansalas I {40), t 13231 bi. 311 reg. 1. VerYolgens is vermeld
het overlijden van
Hyang wëkasing suka II (46), t 13211 bl. 30, reg. 31;
Bbre Tumapël II (a) (37), en wel jong, immers een jongere broeder van
hem, Bhre Tumapël 111 (b) (39), draagt denzelfden naam als hij, bl. 30, reg. 3 en 4;
Dewi Suhita, prabh" ist,·i II, (38), t 1351, bi. 31, reg. 28;
Bhre Tumapël 111 (b) I) (39), t 1349, bl. 31, reg. 24;
Bhre Paklmhangan (32), bi. 30, reg. 9 1 hij sterft op de jacht;
Bhre Mataram I (33) 1 t 1338, bl. 31, reg. 21;
Bhre Lasëm 111 (34), t 13551 bl. 31 1 reg. 31;
Bhre Matahnn II (35), t 13381 hl. 31 1 reg. 21;
Bbre Koripan IV, Hyang Parameçwara II (4 7), t 13681 bl 31, reg. 35;
Bbre Lasëm IV (48), nergens; en dat van
Bhre Daba lil, (49), t 1338, hl. 31 1 reg. 21.
Bij het nagaan der huwelijken der laatste personen, te beginnen met Hyang
Wékasing Il (36), kan de na de1.en genoemde Bhre Tnmapël II (a) (37), boe1) Deze 6 werd un
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wel het niet zeker is, dat het ten rechte geschiedt, zie beneden bij Hoofdstuk XI,.,
buiten beschouwing worden gelaten, omdat hij jong stierf, en er verder slechts kinderen van één Bhre Tumapël worden opgegeven, bi. ,lO, reg. 12-16.
Wat de
anderen betreft, van dezen bleef
Byang Wëkasing snka H (36) ongehuwd; huwde
Dewi suhita, prabh11istri Il (38) met Bhre Koripan IV, Hyang Parameçwara
II (47), bi. 30, reg. 6 1);
Bhre Tumapël lil (IJl (39), zooals verondersteld mag worden met Bhre
Luêm 111 (34), hl 30, reg. 11: Bhre Lasëm IV (48), bi. 30 reg. 7, en, wat
zeker is, met Bhre Daha l ll (4H), snma pmmmgs,.,, bi. 30, reg. 8; bleef
Bhre Pakëmbangan (32) ongehuwd; doch huwde
Bbre Mataram l (33) weer met Hyang Wiçesa (28), bi. 30, reg. 10; werd
Bbre Lasëm lil (34) zoocven reeds genoemd als een der vrouwen van
Bhre T111Dapël111 (h) (39); huwde
Bhre Matahun II (35) met een Bhre Wëngkër Il (41), die nog niet genoemd
werd, maar straks te noemen is ; en werden de drie laatsten mede reeds ,·ermeld,
Bhre Kahuripan IY, Hyang Parameçwara II (47), als de gemaal van Dewi
Snhita, prabhu istri II (38), en
Bhre Lasëm IV (48) en
Bhre Daha lil (49), als vrouwen van Bhre Tumapël 111 (b) (39).
Slechts het huwelijk van Bhre Tumapël 111 (b) (39) werd met kinderen
Achtereenvolgens verwekt hij Bhre Wëngkër II (41)
gezegend, bi. 30, reg. 12-16.
en Bhre Pagnhan Il (42), en bij een mhi a11omBhre Jagaraga 1 (d.) (43), Bbre
Taijung pura (d.) (-!4), Bhre Pajang Il (d.) (45), en Bhre Këling (46), die allen in
het huwelijk treden, en wel, zooals reeds van den eersten verteld moest worden,
Bhre Wëngkër Il l-!l I met Bhre Xatahnn II (35), de dochter van Bhre Wirabhumi 9 bi. 30, reg. 12;
Bbre Pagnhan Il (4:2) met twee zijner halfzusters, Bhre Tailjnng pura (44)
en Bhre Pajang Il l4ó), bi. 30, reg. 14 en 15:
Bhre_Jagaraga 1 (43) met den boven reedMgenoemden Bhre Kahnripan IV,
Hyang Parameçwara II (-17), bi. 30. reg. 13:
Bhre Tailjungpnra (44), en
Bhre Pajang II (45), met hunnen haltbroeder, zooals reeds werd gezegd: en
Bhre Këling (46) met een zekere, hier voor het eerst en het laatst genoemde Bhre Këmbang jénar {E), bi. 30, reg. 16; alle welke huwelijken eyenwel
behoudens het eerste, dat van Bhre Wëngkër II (·H) wet Bhre Matahun II (3f'>)
kinderloos bleven, want uit dit huwelijk alleen sproot nog voort
Bbre Kabalan (d. ?) (50), bi. 30, reg. 17, terwijl Bhre Paguhan II l-121,
zooala er bericht wordt, nog een dochter had bij een kfatriya-vronw,
1) Ov1r clli 11.uwelijksie mea ook de 1a11&eekeniug
bij Roofcbtuk XIII.
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Bhre Singapura (d.) (51), bi. 30, reg. 17.
Is hiermede de opsomming voltooid, er is nog iets op te merken vóór men
in staat is er gevolgtrekkingen tegenover het eind van het boek uit af te leiden,
en ook nog eene bijzonderheid, die voorbij werd gegaan, onder een behoorlijk
licht te plaatsen. Er dient nl. ook nog aangegeven te worden of en waar nu ook
van deze laatste personen in het geschrift de dood vermeld wordt. Zulks is
noodig om aan te toonen, dat met het XII, XIII en XIVe Hoofdstuk de geslachtsboom inderdaad ten einde loopt, en clat de verder genoemde personen daarmede
geen verband houclen, dit althans op geenerlei wijze blijkt. Door zulk een opgave
slechts zal men in staat zijn het reeds gezegde te controleeren. Zij moet als volgt
uitvallen.
De dood van Bhre Wëngkër II (41), t 1351, wordt geconstateerd, bi. 31,
reg. 25, en zoo vervolgens die van
Bhre Paguhan II (42), t 1373, bi. 32, reg. 4 ;
Bhre Jagaraga 1 (43), t 1373, bi. 32, reg. 4;
Bhre Taïijungpura (44), nergens;
Bhre Pajang, Il (45), t 1372, bi. 32, reg. 6;
Bhre Këling (46), t 1369, bl. 31 reg. 36;
Bhre Këmbang jënar (E), nergens;
Bhre Kabalan (50), t 1373, bi. 32, reg. 5, en v .m
Bhre Singapura (51), nergens.
Wie zich met behulp van deze uiteenzetting de moeite geven wil den tekst
geregeld na te gaan, zal zien dat alle meer op den voorgrond tredende personen 1)
in Hoofdstuk X-XII,
behalve een zekere Raden Gajah, bi. 31, reg. 12 en 32,
die van vorstelijken bloede moet zijn geweest, t-mlen, terecht konden worden
gebracht 2), en verder dat Hoofdstuk XIII en XIV nieuwe personen leveren, die
wel namen dragen als anderen in het voorafgaande droegen, maar die toch niet
dezelfden kunnen zijn, daar zij, die die namen voerden, reeds overleden waren :
Bhre Pa1;uJ.ansalas, bl. 31, reg. 31 S); Bhre Daha, hl. 31, reg. 34; Bhre Tumapël, bi. 32, reg. 1, en Bhra Hyang, bl. 32, reg. 5.
Nu is het mogelijk, dat wat hier als richtsnoer bij de beoordeeling, welke
personen er telkens bedoeld werden, aangenomen is, instede van op den rechten
weg te voeren, juist geleid heeft tot verkeerde gevolgtrekkingen, en dat juist de
later genoemden van denzelfden naam de bedoelden zijn en niet de daarvoor gekozenen. Men beeft intusschen gezien tot welk een resultaat de methode heeft
geleid, en het blijft een ieder vrij, ten minste wat het laatste gedeelte der voor1) Hiertoe behooren, in het verband hier, niet Këmbar, Tuhan Wuruju, en anderen, die op blad1ijde
28 en 211voorkomen.
2) Over de patills vindt men iets bij Hoofdstuk XIII.
8) Raden Jagulu ia hier overgeslagen, omdat hij dezelfde pel'IIOOD sou Jaumen zijn als P"14an Salaa
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af gaande uiteenzetting betreft, van een andere meening te zijn, dan uit het toepasaen dier methode moest voortvloeien. Toch mag er hierbij wel op gewezen
worden, dat in het laatste gedeelte alle nadere aanduidingen omtrent de eigentlijke
persoonlijkheid van de genoemden ontbreken, en dat men zonder zich op de een
of andere wijze, te recht of ten onrechte, een norm te stellen, uit den doolhof niet
geraken kan. Voorshands althans schijnt er geen literatuur voorhanden te zijn, die,
waar het hier op aankomen zou, eenig licht zou kunnen verspreiden over het laatste
gedeelte van de Pararaton, en men neme de uiteenzetting dan ook voor niet meer
dan waarvoor zij gegeven wordt, een poging om den weg te vinden of te wijzen,
waar men het voetspoor zoo gemakkelijk bijster worden kan.
De bijzonderheid in dit hoofdstuk, waarop nog de aandacht moet worden
gevestigd, en tot nog toe voorbij werd gegaan, is deze dat Bhre Wirabhumi, Rajasanagara's (Hayam wuruk's) zoon uit een ,·abi haji, als kind werd aangenomen door
een Bhre Daha. Het zou voor het inzicht in Hoofdstuk XII van zeer veel belang
zijn te weten, wie daarmede bedoeld is. Zooals uit de uiteenzetting boven blijkt,
waren er tot in 1338 Çaka drie Bhre Daha's, die althans genoemd werden:
Bhre Daha I, de gemalin van Kêrtarajasa,
Bhre Daha II, diens dochter, de zuster van de eerste prabhu istri, en
Bhre Daha 111, de achterkleindochter van den stiefzoon van deze vorstin.
Dat het de laatste wezen zou, die Bhre Wirabhumi tot zoon had aangenomen, is volslagen ondenkbaar, daar zij, hoewel van moederszijde gelijkgradig met
een dochter van hem, van vaderszijde als een zijner kleinkinderen te beschouwen is.
Evenmin is het te denken, dat het Bhre Daha I zijne overgrootmoeder was, en
zoo rest er dus, wat ook de gedachte is, die zich het eerste opdringt, slechts
Bhre Daha Il. Dit laatste zou ook in overeenstemming zijn met het feit, dat hare
dood, zie boven, eerst later wordt vermeld, tusschen 1293 en 1298, en de omstandigheid, dat zij zijn jongere grootmoeder zou kunnen beeten, is, hoewel er in
zulk eene adoptatie iets vreemds zou liggen, vooral bij de Javanen, die de geslachten zoo sterk uiteen plegen te houden, toch niet voldoende om de mogelijkheid er
van geheel te ontkennen. Hoe dit intussehen ook zij, zooals men Qij Hoofdstuk
XII en XIII zien zal, waar op deze zaak terug zal dienen te worden gekomen,
ook zoo zijn de bezwaren nog geenszins uit den weg geruimd.

HOOl'DSTUK XI.
Bhra Hyang wiçesa, als koni,,g Aji Wikmma.

Çaka 1311 -

1322.

Bhra Hyang wiçesa wordt koning (prabhu).
Daarop beeft er een bergstorting plaats in de wulm Prang bakat, in Çaka 1317.
Vervolgens sterft Gajah ênggon, in Çaka 1320, nazevenentwintigjaarapalih
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te zijn geweest. Bhra Hyang Wëkasing suka zegt dat Gajah manguri apatih
moet worden.
Bhra Hyang Wëkasing suka. nl. die welke stierf te lndrabhawana, en
bijgezet werd te Tajung, dat ook de dhm-ma te Paramasukapura heet, stierf in
Çaka 1321.
Bhra Hyang wiç~ wordt kluizenaar (onttrekt zich aan de staatszaken).
in Çaka 1322.
A A NT E E K E N I N &.
Na den dood van den vorst. die bij ons het meegte, of al, bekend was als
Hayam wuruk, en onder wiens bewind Majapahit zijn hoogsten luister schijnt bereikt te hebben, werd Bhra Hyang wiçe~ vorst, onder den naam Aji Wikrama,
zooals men in het vorige hoofdstuk reeds vermeld vond.
Zijn recht op den troon schijnt hij. die geen zoon van Hayam wuruk was,
maar slechts de oudste spruit van diens jongere zuster, voornamelijk ontleend te
hebben aan zijn huwelijk met libre Lasëm I. de schoone (26), die, geboortig uit
Paduka Çori, ons als de aangewezen troonsopvolgster moet toeschijnen, waar Bhre
Wirabhumi zijn vader na diem, dood niet vervangt, zooals Jayanagara, die toch
ook uit een hi11ihaji ( = ,·ahi l1aji) geboren was, Kërtarajasa (Raden Wijaya) bad
opgevolgd 1). Toch schijnt hij geen heer te zijn geworden over het geheele rijk.
Zooals het volgende hoofdstuk kan doen zien. was er een oostelijk rijk ontstaan
naast een westelijk, en was over dit eerste Bhrc Wirabhumi, Hayam wuruk's
zoon, koning geworden. Men moet dus aannemen, dat na den dood van den
grootsten ,·orst van Majapabit, en mi88Chienwel door zijne beschikkingen, waarbij
hij, zonder zijne dochter geheel achteraf te zetten, toch ook aan zijn zoon een deel
van het door hem bestuurde groote c-0mplex wilde nalaten, een gedeelte van het
rijk aan Bhre Wirabhumi gekomen was, die daardoor, naast Hyang wiçef&, den
vorst over het westelijke gedeelte van Hayam wuruk'8 nalatenschap, het bestuur
was gaan voeren over een oostelijker gedeelte van Java. oost-Java, Balambangan,
doch hiervoor zie men bij het volgende hoofdstuk.
Hyang wiç~a had spoedig na het aanvaarden der regeering den dood van
zijn zoon te betreuren, dien hij verwekt had hij de "schoone" Bhre Lasëm, de
dochter van Hayam wuruk. nl. Bhra Byang Wëkasing suka Il, die dus juist
heette al11ook een der namen van den vorigen vorst. zijn grootvader van moederszijde, was. Blijkbaar had het jonge mensch reeds een aandeel gekregen in de
regeering, daar hij, en niet zijn vader, den nieuwen 1111ti/1
schijnt te benoemen.
In het jaar na zijns zoons dood trekt Bhra Hyang wiçe~ zich uit de regee1) De verhondinp: ochi,jnt evenwel niet dezelfde te lli,jn geweest. Bhre Kahnripan Il en Bhre Daha II
waren de jon~re zn.ten van J 1yanagara, sie bl. 27 re,:. S; Bhre Laaëm I daaren•n
wu vermoedelijk de
oudere snater vu Bhre Wirabhnmi, want lij wordt eerder genoemd, llie bl. 29 reg. 111.
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ring terug, haar, zooals zoo dadelijk blijken zal, overlatende aan zijne dochter Dewi
Suhita, doch naar het schijnt niet voor goed, men zie het volgende hoofdstuk.

HOOFDSTUK XII.
Dewi Sul,ita, als koningi,i BAaµira istri. Çaka 1322-1351.
Bha!tîra istri I) wordt koning (praMu).
Bbre Lasêm sterft in de Kawidyadharen, wordt bijgezet te Pabangan, dat
als dharma Laktmipura heet.
Bhre Kaburipan sterft.
Bhre Lasêm, de dikke, [31) sterft.
Bhre Pai;i(J.ansalas sterft, en wordt bijgezet te Jinggan, als dl,arma Çri
W~qupura geheeten.
Bhra Hyang wiçe'3 bad onaangenaamheden met Bhra Wirabht\mi,
• • • • (?) 2).
Drie jaar daarna had er weder een krijg S) plaats.
Beiden maakten zij zich tot den strijd gereed ; aan Bhre Tumapêl en Bhra
Hyang Parameçwara zonden zij beiden bericht: 11Wien zal ik helpen?" (zeiden
dezen). Toen het tot den strijd kwam, verloor het westelijke rijk het, (en had dus)
Bhra Hyang wiçe'3 tegenspoed. Hij trok zich dat aan en wilde zich temgtrekken.
Dit werd aan Bhre Tumapël '3n Bbra Parameçwara bericht. (Dezen zeiden toen):
,Laat hij niet te spoedig zich terugtrekken, ik zal hem (zijn vijand) weerstaan".
Dit gaf Bhra Hyang wiç~ weer moeit. Hij trok weer op, en herstelde het verlorene weer met de hulp van Bhre Tumapêl en Bbra Parameçwara. Het oostelijke
rijk verloor het. Bhre Daha werd door Bbra Hyang wiçe'3 geschaakt, en naar het
westen gevoerd. Bhre Wirabbumi toog in den nacht weg, besteeg ') een schip,
maar werd gevolgd door Raden Gajah, die tot ratu angabAaya, oQder den naam
Bhra Narapati gemlfd was (of werd). Hij werd aan boord achterhaald, gedood 6)
en onthoofd &) en (zijn hoofd) naar Majhapabit gebracht. Hij werd bijgezet te
Lung, dat als dharma Goriçapura heette, in Çaka 1328 ; (in hetzelfde jaar} bad
deze groote krijg plaats.
Dewi Suhita, sie bo-ven.
Jo 't Ja-v. dcdi tktiirtttf-psl,
bnia geeft r/a,rl hier geen sin.
S) hl 't Ju. par'lgrl1.
4) In 't Ju. twa.1"pd.
1)

2)

6) In 't Jn. airioita.
&) In 't Jav. ,n,,li.

a/Jlld

...ti

nrllLf••psl i Çd•
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Vier jaren daarna overleed I) Gajah Mangnri, in Çaka 1332. 12 Jaar was
bij patih. Gajab lëmbana volgt hem patili op 2).
Daarop had in de wlllm Julung-pujut een bergstorting plaats, in Çaka
1333 3).
Gajah lëmbana stierf 4) in Çaka 1335. Drie jaar was bij patih. Tuban
Kanaka volgt hem als apatih op 5).
Bbre Daha sterft, Bbre Matahun sterft, Bbre )lataram sterft.
Daarop had de groote lnutara,i (?) plaats, in Çaka 1338.
En de groote hongersnood in Çaka 1348.
Bbre TumaptH sterft in Çaka 1349, bij wordt bijgezet in Lo-kërëp, dat als
dharma Amarasabha heette.
Bhre Wëngkër sterft, en wordt bijgezet in :;umëngka.
Bbra Hyang wiçe1;1asterft en wordt b~jgezet te Lalangon, dat als d/1arma
Paramawiçe\j&pura heette.
De prnbh11istri sterft in 1351.

AA N T E E K EN I N &.
In de aanteekening bij het Xle hoofdstuk, dat de regeering van Bhra Hyang
wiçeta omvat, moest reeds opgemerkt worden, dat deze vorst, wel is waar op een
gegeven oogenblik van de regeering afstand doet, en door zijne dochter wordt
opgevolgd, maar dat dit, naar het zich laat aanzien, niet voor goed was. In dit
hoofdstuk nl. treedt bij weder op het tooneel, en wel op zulk eene wijze, dat men
baast zeggen zou, dat bij de regeering maar weer op nieuw had opgenomen, doch
men zie hierover wat straks volgt.
Wie de bhafara istri (prabhu) was, die na zijn l1hagawa11worden den troon
besteeg, leerde het Xc hoofdstuk reeds, waar bericht werd, dat Bbra Hyang wiçesa
ook een dochter kreeg, de bhre prab '111 stri, die Dewi Subita heette. Het is deze,
die bedoeld moet zijn.
Maar al volgde zij baren vader toenmaals, in 1322, op, reeds is het volgende jaar, zoo wordt er bericht, beeft Bhra Hyang wiçC\I&
ongenoegen met Bhre Wirabhumi, en een drie jaren daarna, zegge een viertal jaren (he/,ét tiga119tah,m), dus
in 1326 of 1327, heeft er een groote krijg plaats, tusscben een oost e I ijk en een
westelijk
rijk. Er wordt bepaaldelijk gesproken van een ka<j.atonweta" en een
/wjalo,i k11lon,terwijl, waar het het laatste rijk is dat bij den met afwisselend succes
gevoerden oorlog het onderspit delft, Bhra Hyang wiçe1;1a
in druk geraakt, en omgekeerd, zoodra het oostelijke rijk het verliest, Bhre Wirabhumi de vlucht moet nemen.
In 't Jav. aUltua1t.
2) Lees: ro ,olltu tdu
apatili, g-a1tti sira Ot1jali ll111H1U11
apt1tili.
3) Zoo te leien in plaats van IHS.
4,) In 't Jav. aUltuaN.
6) Lea: n,-, tdu
t1JHffili,1-ti
T'""- K""""
t1ptltili.
l)
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Wie Bhre Wirabhumi was, bleek almede reeds uit het Xe hoofdstuk;
1°. wordt daar van hem verteld, dat hij een zoon was van Hayam wuruk
bij een selir, bi. 29 reg. 18, dus een halve broeder van de "sehoone" Bhre Laaêm,
de vrouw van Bhra Hyang wiçesa;
2o. dat bij huwde met de "dikke" Bhre Lasêm, een zuster van Bhra Hyang
wiçesa, bi. 29 reg. 23, zoodat hij dus met dezen vorst op dubbele wijze verzwagerd
was, eensdeels omdat hij een broeder was van diens Houw, anderdeels omdat
hij een zijner Z11Bterstot vrouw bad ; en
3o. dat bij door Bhre Daha tot zoon was aangenomen, bi. 29 reg. 19.
Na hetgeen in de aanteekeing bij Hoofdstuk XI reeds opgemerkt werd
over een vermoedelijke splitsing van het rijk nn Hayam wumk, misschien wel door
deze zelf, is vooral dit laatste hier, behalve nog andere zaken, waarover dadelijk, daar het bovenal te doen moet zijn om de geloofwaardigheid van de Pararaton in het licht te stellen, van belang; immers uit dit laatste volgt direct dat
Bhre Wirabhumi ook putra i119 Daim, putre11y Dah11,zou kunnen beeten, of dat
er, op een andere wijze het uitdmkkende, over het oostelijke rijk toen ter tijde
een Putreng Daha stond.
Welken de beide rijken waren, behoeft eigentlijk geen toelichting. Bbra
Hyang wiçesa was in 1311 Çaka prnl,/11,geworden, en daarmede wordt hier, in 't
latere gedeelte van den tekst van de Pararaton, de vorst van Majapahit bedoeld.
Het andere tjjk moet oostelijker hebben gelegen, en het kan dus kwalijk iets anders zijn geweest dan wat reedtt oudtijds het rijk van Balambangan 1) werd genoemd. Dat komt zelfs nog nader uit.
Gaat men het bericht over dezen krijg nog verder in bijzonderheden na,
dan ziet men boe er ook een ·vorst (of regent) van 'fumapêl een belangrijke rol
in heeft gespeeld. Van weerszijden aangezocht door de beide tegenover elkander
staandetjjken, om zich bij ben aan te sluiten, aarzelt hij eerst, evenals de nevens
hem genoemde Bhra Parameçwara, bij wien men evenzeer hulp zocht, maar besluit hg toch iets later om aan het westelijke rijk de band te reiken, als hij ziet,
dat dit het aflegt 2). Daardoor wordt hij van <lit rijk <Ie bondgenoot, en zóó,
men zou zoo kunnen zeggen, als 't ware één met llajapahit.
Maar hier blijkt tevens, dat met die ktr~laton !l'etari naast llajapahit (waarvan de residentie Surabaya <Ie hoofdzetel was) ook Tumapêl ( = Singasari = Pasuruhan)niet bedoeld kan zijn, en dat men dat oostelijke rijk verder, oostelijker,
moet zoeken.
Ia de Pann&oo komt deae oaam niet Yuor.
2> ll• lloade ia 't oog dat hae Bhre Tumapèl, Yolgen1 de ben,keoio~ bij Houfd1tok X, aleehta pwe.t ba sijo Bhre Tomaptl (6• <39>,de &OOD no Hyang wiçep, tenoa de IC.'hoouoooYU Bhre Wirabhumi.
Bhra Panmeçfln wu Hyaog Parameç,rara II (47), de Z0011 no Bhre Pa1u,laoll&1aa1 <40>, de gemaal ftD
Dewi Su.ita (à ,u/ta idrÎ); dan tneo■ de ■chOCIIIZ®G no Hyaog wiçe,a. wat ook Bhre Tomaptl (il (39)
wu, sie ilül., a ui 1W 't'&D c1euat•keoiog
bij Hoofdatuk \'1 II.
Il
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Door zich bij Bhra Hyang wiçcsa aan te sluiten wordt Tumapël, zoo werd
er zoo even gezegd, als 't ware één met Majapahit.
Men zou dit ook op een andere wijze kunnen uitdrukken. Men zon zich
bijv. eens kunnen afvragen welken indruk deze oorlog wel moet hebben gemaakt
op een vreemdeling, die, met de plaatselijke omstandigheden no eens niet bijzonder
nauwkenrig bekend. hem beleven, hem bijwonen kon. Zou het den schijn niet
hebben kunnen gehnll, alsof hier in dezen krijg in werkelijkheid het rijk van Tumapël (Pasurnhan, als een westelijk rijk in oorlog was met een oostelijk (Prabalingga, Bësuki, Balambangan \ alsof het de vorst van Tumapël was die oorlog
Daim? Doch het is niet noodig zulks te vragen. Zonder
voerde met een p11tre11g
meer kan hier, na de korte zooeven bier gegeven niteenzetting, nogmaals een stuk
worden afgeschreven uit de Notes on the Malay Archipelago and Malacca, door
den Heer W. P. Groeneveldt uit verschillende Cbinecscbe teksten saamgelezen.
Men oordeele zelf of er sprake is van denzelfden krijg, in dezelfde streek, in den
zelfden tijd, en met denzelfûen afloop.
,,Wben the emperor Ch'êngtsu ascended the tbrone, -zoo leest men er,
Verb. Bat. Gen., XXXIX, bi. 36 (162), - he sent information of it to this country
(het oostelijk gedeelte van Java), and the next year, 1403 _= 1325 Çaka), be sent
a vice-envoy and a messenger to present the king with silks and gauzes embroidered with gold. When the envoys had left, the western
king, Tumapan,
sent cnvoys to congratulatc the emperor, who again sent an eunuch and others to
bestow upon the king a silver scal inlaid with gold. The king sent envoys to
present his thanks for this seal, and offercd products of bis conntry as tribute.
"The eastern
king, Putling
tahah 1), also sent envoys to courtfor
the purpose of bringing tribute aml asking for a seal, and the emperor sent an
officer to bring it to him. From this time the two kings brought tributc.
"In the year 1405 (= 1327 Çaka) the ennuch Chêng Ho was sent as a
messenger to tbis rottntry, and in the next year the two kings made
war upon eacb
other;
the eastern
king _was <lofeated
and bis
k i n g dom d es t r o y ed."
"At that time the impcrial cnvoys werc just in the country of the eastcm
king, and when the 1,1olcliers
of the western king entered the market place 170
of their followerR, were killcd hy these: on this the western king became afraid 2),
and sent envoys to ask pardon. The emperor gave them an edict, reproving him
severely and ordered him to pay sixty thousand thails of gold as a fine." Enz. B).
1)
Vol~n• Nme aaoteekeniog zouden de Chinem:be karakters, wu"ao Putliog tahah de tranllCriptie
ia ook Piling daha kunnen worden uitgesproken. Dit zon konoeo beantwoorden aan Bhreng Daba; de zaak sou 't
zelfde blijven, maar ook hier, al• in 't westelijke rijk, de Cantor van den vont meer op den voorgrond sijo
gedrongen. Wat Tnmapl!l betreft behoeft men zelfs niet eens zoover te gaan, dur deze naam bij de Chineezen, &OOalsnit die berichten blijkt, zoo goed als ,ynouiem ia met Java (001Waval.
2) Nl. voor de Cbioeesen. Men ziet het, het verbaal ia soo goed als van ~tuigen.
S) Het ve"ulg doet bier minder ter pke. De wcatern láng betaalt slechts een gfdeelte, doch krijgt
gebeele boete daaroplrwijt 1eaeholden,
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Behalve het voorafgaande, waarmede gelukki~r en ruerk,vaardiger ,vijze
het historisch gehalte van de Pararaton ook wat een ander gedeelte van dit geschrift betreft, in het licht kon worden gesteld. moet er over de pericope, waarin
men de mededeelingen aantreft over een krijg tu88cben dat westelijke en dat oostelijke tjjk, tusschen Majapahit en Balambangan nog eene vraag gedaan worden,
en wel deze: of het niet waarschijnlijk is. dat men daarin een schildering vindt
van den krijg en het wapenfeit, die, gecombineerd met allerlei andere zaken (uit
de folklore) het leven gaven aan den bij den Javanen zoo bekenden Damar Wulan
roman, welke nu op deze wijze feitelijk op een historischen achtergrond zou blijken te bemsten? De aanknooping11puntenzijn niet velen ; doeh i11zulks wel noodig? In hoofdzaak, - het volgende toch wordt immers ook hier verteld. - dat er
onder een vorstin van llajapahit, een groote oorlog gevoerd werd tusscben dat
rijk en Balambangan, waarbij dit laatste het eerst won, maar later door onverwachte hulp de krijgskansen keerden, zoodat Bahmbangan te niet kon worden
. gedaan, en dat de vorst van tlat rijk door een persoon, die hem opzocht, geveld
werd en onthoofd, waarna deze zijn hoofd naar Majapabit bracht, is het raam van
den roman en het beloop van dezen par'égr'éghet zelfde. De held, die hier Bhre
Wirabhumi(= Menak Jingga) ombrengt, heet hier wel anders: Raden Gajab,
Ratu angabhaya, Bhra Narapati, en niet Damar Wulan, de vorstin geen Këîlcana
wungo, enz. enz., en men vindt in den roman allerlei verhaald, waarvan bier geen
!tpoorte vinden is 1), evenals omgekeerd ook de verdere bijzonderheden van den
oorlog hier anderen zijn, ja, het zelfs met Raden Gajah, die Bbre Wirabbumi versloeg
en onthoofde, anders afloopt, daar bij, zooals het volgende hoofdstuk leert, wegens
dien moord later van kant gemaakt wordt, doch dit alles kan de overeenkomst
in die enkele, en zeer belangrijke hoofdlijnen niet te niet doen. Is het juist gezien, dat de Damar wulan roman in zijn opzet inderdaad hcrust op hetgeen er
in die jaren is voorgevallen, dan is men, en zulks kan in zekeren zin een winst
worden geacht, thans ook in staat om eenigszins de waarde van dat verbaal te
schatten; en wellicht zal het ons straks gegeven zijn na te gaan hoe het langzamerhandden vorm beeft gekregen, waarin wij het hebben leeren kennen. Dat
men daarbij vooral het oog zal hebben te richten op de oudste der reclactie·s,
welke er van bestaan, dus die, welke Roorda van Eysinga kende, en de dadelijke
variatie's daarvan, behoeft bier wel niet in herinnering te worden gebracht, waar
1) De Rangga lawe van den Damar wulan roman ÏR natuurlijk dezelfde ale die welke hier boTen in
HooCdmik \", VI to VIII Toorkomt, ook al zijn bier zijne latere gedragi~o
lijnrecht tegenoTergeateld aan
wat hij in de Damar wulan doet. Op den &mid van Lumbaoir, :'\lpn Gandring no Lumbang, in de Damar
wn1an (ondlte redactie) Mpn Lumbang, werd reeds gewezen in de aanteekeoiog bij Hoofdatuk 1. Verder dient
1:r hier nog gelet te worden, in verban,) met eene opmerking, die atrab in den tebt ieta lager Toorkomt,
dat Menak Jingga geaehukte prinaeuen, Dewi Wahita en Dewi Pnyl!ogan, hij 1ich aan zijn hof had, en ook
de nag te wordengeateld of Wahita aoma nog een remini,cen, aan het Dewi Suhita T&Ddit hooCdaink sou
lnuuieDaijn. l11 Me~ ~onijar 10n ijhre Tnmapll b1111e11
echuilen.
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het daarentegen weer wel van belang kan zijn er op te wijzen, dat Raden Gajab
hier, behalve Bbra Narapati, ooit rat" m19abha!/fl wordt genoemd.
Wat de waarde van dezen titel is, werd boven bij Hoofdstok IV reeds
gezegd, is niet met zekerheid 11it te maken, doch zoowel bier als daar moet men
vermoeden, dat de rang een vrij booge was, èn om het gebruikte ratu èn vooral
om do verhouding, waarin Rangga wnni (Wii,l}uwardhana) en Mahisa campaka
(Narasinga) tot elkanller stonden 1).
Wie nu die Bhre Daha was, die door Bhra Hyang wiçel)&naar het westen
werd medegevoerd, en of zij de persoon was, welke Bhre Wirabbumi tot zoon had
aangenomen, is eene zaak die moeielijk is uit te wijzen. De gebezigde uitdrukking,
in9ëmba11,wijst zonder twijfel op een dame, en in de aanteekening bg Hoofdstuk
X werd het reeds beredeneerd, dat moeielijk iemand anders dan Bbre Daha II
Bbre Wirabhumi kan hebben aangenomen. ~u kan men gissen, dat de Bhre Daba,
welke bij Bbre Wirabhumi werd aangetroffen, de dochter was van Pat]<}.anSalas I ( 40),
Bhre Daha 111 (49), de echtgenote van Bhre Tumapël ( h) (39), of de latere echtgenote van deze, door Bhre Wirabbnmi bijv. geschaakt, te meer daar Bhre Daha II
(20), volgens de berekening boven, reeds tusscben 1293 en 1298 overleden was. Maar
terwijl dit op zich zelf reeds slechts een gissing is, zijn daarmede de moeielijkheden
1) Van het Damar wulan verhaal bestaan er verscheidene redacties, onder welken de tebt die un
Roorda van Eyainga bekend was, en die een andere is dan de door Winter gebruikte, zeker de oudste i,, sooal,
reeds bekend werd gesteld in Nog eenige Javaanacbe piagëm'• uit het llobammedaan.eche tijdvak afkonutig
van Hataram, Bantën en Palembang, Tijdacbr. lnd. T. L. en Vk., XXXII, bi. 594. Van het begin van due
redactie bezit het Bat. Gen. een exempl1111r
op palmblad, met oud.Javaansch schrift geschreven. De ,,_,.
lala er in ia mtmtri-hda-o/Jall-ringrat, 1673-,-, A. D. 1748. Wat Roorda van Eyainga van het boek zeide,
in zijn Handboek, III, 2, bl. SO, .in het laa~t ,Ier vorige eeuw i1 zij uit een Javasnacb handachrift, dat in
eene oudere Javasnache taal geschreven was, in eeo Javaanach dat aan het tegenwoordige gelijk staat overgebragt", ia dua geenszins zoo onjuist als men wel gemeend beeft, tenzij men hier bepaald wil nllen over tul in
plaats van schrift, die beiden, ook nu nog, zoo menigwerf met elkander verward worden. De Hollander onnanwkenrig, toen bij in zijn Handleiding bij de bL-oefeningder Javaanscbe taal- en letterkunde (IHS), 'bl. 118
(A, n°. 47) .ond-Javaansch" in de plaat. stelde van wat men bij Roorda van Eyainga vindt. \'an dezen tebt
beataan verscheidene variaties, welke vooral in het naspel, de lotgevallen van Damar wnlan ala hij koning geworden ia, onderling sterk afwijken. In de verzameling te Leiden wordt deze redactie vertegenwoordigd door
no. CXIX !Cod. 1845) en CXX (Cov. 1838) van den Catalo!(lls van Prof. Vreede. Een tweede ia die welke
Winter in proza overbracht, zie Tijdsehr. lnd. T. L. en Vk., IV, 199, en Verb. Bat. Gen. XXX, en waanan de
Hollander, in zijn Handleiding van 18'8, op bi. 158 en volgg., het begin uitgaf. Hier lnidt de eëngkala aoil-oW,... l!l""l-i•lma, 1765; te Leider. CXIV (Cov. 1797), CXVII (Cov. 2117>?, en CXV cCod. 2162>, deproabewerking. Ten derde vindt men de redactie, welke door de firma van Dorp te Samarang onder toezicht van Raden
Pallji Jayunbrata werd uitgegenn, en zeker oog jonger is. Deze werd, volgens eene aanteekening van Raden
Maii'ec,üg,u-ate M-paMu Iamangun Dannwinata, vervaardigd door Raden Ran~ Prawiradirja, weleer t01da111J
ti; te Leiden in CXVI <Cov. 1866(:ll) en CXVIII (Cod. 219!)?. Behaln dezen bestaan er nog anderendactie'a, althan, fragmenten daarvan, die van minder beteekenis achijnen te zijn. Van veel 'belan,: daarentegen 1ou wel eena kunnen blijken te zijn, wat men aantreft in een Sërat kaV,<ja,en bier beneden achter
HoofJatnk XVIII, in een extract uit dat boek, dient medegedeeld te worden. Een Damarwnlan in Wo,norm
'rindt men in Tijdschr, Ind. T, L. en Vk., XXXVIII, 457; op het einde van deze wordt hier, in verband
met wat de Pararaton omtrent de latere lotgevallen van Raden Gajab verhaalt, nog eeu de aandacht geveatigd.
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omtrent deze persoon toch nog niet uit den weg geruimd, daar, terwijl volgens

dezelfde berekeningen ook de dood van deze Bbre Daba, Bbre Daba 111 (49), one
straks in ditzelfde hoofdstuk, bi. 31 reg. 21 wordt bericht, t 1338, er in 't volgende hoofdstuk weder een Bhre Daba ten toooeele treedt, in wier persoon, want
ook daar moet een vrouw bedoeld zijn, men onwillekeurig weder iemand ziet, die
tot Bhre Wirabhumi in een nauwere betrekking stond, en dus ilf de persoon was die
door Hyaog wiç8'8. uit het oostelijke rijk gebaald werd, of wel die welke hem
als kind aannam. Doch hierover zie men wederom verder bij het volgende hoofdstuk.
Zooals men gezien heeft, werd hier, omdat de Pararatoo het niet uitdrukkelijk zegt, voorzichtigheidshalve geregeld slechts vermoedender wijze gesproken
van een op nieuw aan het bewind treden van Hyaog wiç8'8., nadat hij in 1322
Çaka bhagawan geworden was, maar het bleek oodertusscbeo uit het uit de Notes
van den Heer Groeoeveldt aangehaalde, dat wat er over de parëgrëg 1) in de
Pararatoo voorkomt, ons feitelijk ook door de Chineezeo wordt bericht. In het
aangehaalde wordt de naam van Hyang wiç*, die er slechts wordt aangeduid
met "the western kiog, Tumapao", niet genoemd. Daarom is het van belang bij
dit hoofdstuk nogmaals naar die Notes te verwijzen, omdat men daar iets lager
nog deze mededeeliog aantreft: ,,In the year 1415 ( = Çaka 1337) the kiog
adopted the name Yang Wi-si-sa, and sent eovoys to thank the emperor for bis
kindoess, and to briog as tribute products of the land". In dit gedeelte toch
vindt men èn den naam van den vorst zelf, èn schijnt het al evenzeer, dat Hyang
wiçei,a ook in een lateren tijd oog de teugels van het bewind in handen had.
Het jaar 1415 ( = Çaka 1337) valt lang vóór zijn dood, want Hyaog wiç*, die
dos inderdaad op nieuw de regeering in banden schijnt te hebben genomen, sterft,
volgens de opgave, bi. 31, reg. 26, eerst ruim twintig jaren na de pa,·'égr'ég,in
1350 of 1351 Çaka, terwijl zijne dochter, de prabl,u istri Il, hem slechts kort overleeft, daar hare dood oomiddelijk na den zijne wordt bericht.
Hoewel in deze aanteekeoiogeo overigens het doel slechts is den tekst van
de Pararatoozooveel mogelijk toe te lichten, ook om bare zeker niet geringe geloofwaardigheid in het licht te stellen, schijnt het hier echter niet ongepast nog iets
verder te gaan, en op oog een paar bijzonderheden le wijzen, die onder de periode
1311-1351
Çaka vallen, maar in de Pararatoo niet vermeld zijn, en slechts in
de Notes worden aangetroffen.
Uit die Notes blijkt nl. op bi. 110 (231) en 112 (233) dat een zeker gedeelte van Bomeo's westkust, dat met den naam Puoi wordt aangeduid en niet
geïdentificeerd kon worden, aan Java tijdens Hayam wuruk tribuutplichtig is
geweest en dat nog in dezen tijd was.
Naar dat Puoi zond de Cbioeesche keizer in 1370 ( = Çaka 1299) een
gezantschap. Er heerscbte daar een hooghartige koning, maar deze werd terecht
l)

lllpl,

==mig

= """I
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gewezen. Het land was toen juist geplunderd door lieden van Sulu, en de koning
vroeg daarom vrijstelling van belasting voor drie jaar, doch men deed hem weten,
dat dat niet ging. ,,Now, - zoo staat er verder, - this country had hitherto belonged
to Java, and the people of the Jatter country tried to prevent him (in de betaling
van het tribuut aan China' ; the king was wavering in bis decision, hut the envoy
remonstrated with him, saying : ,,Java bas already a long time acknowledged
itself a suhject and brought tribute; wby do you only fear Java, and not the
celestial court? The king then appointed envoys to bring a letter", enz.
In 1405 en 1408 ( = Çaka 1330) was daar een koning, die met den Chineeschen keizer zeer bevriend, en bij hem zeer in gratie was, doch in 't laatstgenoemde jaar reeds overleed.
"The emperor issued an edict to console bis eon, Hia-wang, who was
ordered to succeed bis father, and appointed kiug of the country. Hia-wang and
bis uncle reported that their country had to give Java forty caties camphor baroe
every year, and begged an imperial order to Java that this annual tribute should
be stopped, in order that it might be eend to the imperia} court instead; they
further said that, as tbey were going home now l ), they asked for the emperor's
orders, and for permission to remain at home a year, in order to satisfy the
wishee of the people; at last they requested that the time for bringing tribute,
and the number of persons wbo were to &.ecompany it, might be fi:x:ed. The emperor acceded to all these wisbes; he ordered that tribute should be sent once in
three years, and that the number of persons coming with it should depend on the
king's pleasure. He also gave an order te Java, telling them not to ask any more
the annual tribute of this country", zonder dat er evenwel bij opgegeven wordt,
of Java in overeenstemming met dat bevel ook beeft gehandeld.
Doch al blijkt hieromtrent niets, en al weten wij nu nog niet waar dat
Puni eigentlijk lag, zelfs als het van Hiawang voor een gedeelte overgroote beleefdheid tegenover den Chineeschen keizer is geweest, die hem dat verwek tot
hem deed richten, waar zijn vader en hij zelf zulk eene goede ontvangst in China
hadden ondervonden, er werd toch tegelijkertijd een grootere onafhankelgkheid
en een zich afscheiden van Java mede beoogd, en, op zich zelf van weinig belang,
is dit toch in verband met andere feiten van een zekere beteekenis. Want er zijn
ook nog andere berichten, die er op wijzen, dat het rijk van Majapahit, dat, zooale
uit dit hoofdstuk bleek, of ouderling verdeeld was of zelfs op Java met vijanden
te kampen had, toenmaals gedurende de regeering van Hyang wiçeta en zijne
dochter, reeds niet meer het machtige Majapahit genoemd kon worden, wat het
onder de prabhu istri I en Hayam wuruk, laat ons zeggen onder het beheer van
Gajah mada, geworden en geweest was. Ook elders worden er pogingen gedaan
1) Het 1terfgenl had in China plaat., waarheen de koning zich 111ft1ijn Camiliepenoonlijk had
bepnn.
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het uitgestrekte gebied van het rijk te verkleinen, en goedschiks of kwaadschiks
schijnt dit gedeeltelijk ook gelukt te zijn.
Van belang ie hier van dit opzicht zeker dat gedeelte van het Chineeeche
bericht over Java tijdens de Ming-dynastie, uit de jaren, die hier in aanmerking
komen, dat boven werd overgeslagen. Ale voorgevallen tneechen 1408 en 1415
( Qaka 1330 en 1337) vindt men ll., bi. 37 (1631 bericht: ,,At that time Palembang was under the domination of Java, and the king of Malacca faleely
pretended that be had an order from the emperor to claim thie poeeession.
When the emperor heard thie, he gave an edict, eaying: When lately the
eunuch Wu Pin carne back, he reported that you (king of Java) had treated
the imperial envoye in the moet reepectful way; no I have heard lately that
the king of Malacca bas claimed the country of Palembang from you, and tbat
you have been very much astonished, fearing that this was my will; hut I treat
people in the moet upright way, and if I had allowed him to do eo, I certainly
would have sent an open order, therefore you have no reason to be afraid.
and if bad men make nee of falee pretences, you must not lightly believe them",
een positieve mededeeling van een poging door den koning van Malaka gedaan
om aan Majapahit een gedeelte zijner onderhoorigheden afhandig te maken. Houdt
men daarbij in het oog, dat in de genoemde jaren die vorst van Malaka niemand
anders was dan Manenr sjah, die van 1374-1447 A. D. regeerde, dan valt er
door een gedeelte van de Sajarab Malayu op dit bericht een eigenaardig licht,
evenals het op zijn beurt dat gedeelte van die kroniek. van bijzonder belang maakt.
Behalve het boven reeds genoemde bevat de Salalatasealatin (SaJarab Mêlayu) nl. nog een ander verhaal over Majapabit, dat, een geheel hoofdstuk beslaande, het XIVe, in 't kort navolgende is.
Toen de vorst 1) van Majapabit overleed, liet bij slechts eene dochter na,
Raden Galuh wi 1) kusuma. Deze prinses werd nu, bij ontstentenis van een
mannelijken troonsopvolger, door Patih Gajah mada tot koningin gehuldigd. Zij
was en bleef ongehuwd, tot men in de wandeling Gajah mada ging beschuldigen
van de vorstin voor zich zelf bestemd te hebben, en hem dit door liet toevallig afluisteren van een gesprek tusschen matrozen bekend was geworden. Zoo bespeurd
hebbende dat men zelfs aan zijne integriteit ie gaan twijfelen, begeeft bij zich tot
haar om er haar op te wijzen, dat de tijd voor haar gekomen is om zich in het
huwelijk te begeven. Zij vraagt hem een say'émbara(swayamwara)uit te schrijven,
wat hij dadelijk doet. Een ieder, zelfs ouden van dagen, gering volk, mismaakten
en gebrekkigen, komen op, om voor haar te defileeren, opdat zij bare keuze zal
kunnen doen, en daaronder ook, en wel in de allerlaatste plaats, een zekere Ki
Masjiwa, de aangenomen zoon van een tuwak-bandelaar (paiiadap, Jav. panderes).
Il Dese wordt hier in dit hoofdstuk, evenals elders in de Sajarah Ml!layu, haut geregeld liatara genoemd,
2) Hier sonder twijfel een verkorting van tkll1i, Raden galuh ia bijv. in de Paflji verhalen gewoonlijk
oadlte dochter IIÜ het huwelijk van dm vont met de 'fOOl'llll&IDSte gemalin.
0
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Op dezen viel de keuze, zoodat bij ratu van Majapabit werd, in welke hoedanigheid bij den na'lm en titel sa11gaji Jayaningrat voerde. Nu was dit jonge mensch,
zooals in het voorafgaande reeds was medegedeeld, in werkelijkheid iemand van
hooge afkomst, en had hij met zijn pleegvader een afspraak gemaakt deze in
Gajah mada's plaats patih te maken, als hij soms eens koning van Majapahit worden mocht. Hij was nl. de zoon van een vorst van Taiijung pura 1), door
een storm, tijdens een spelevaart, van zijn familie afgescheiden, bij Majapahit
door dien tuwak-man opgevischt, en sedert bij hem gebleven, terwijl zijn eigentlijke naam Kirana langu, _,ê, 1:1~;, was. Zijn pleegvader komt hem na zijn troonsbestijging aan zijn belofte herinneren, en hij stelt er, zich tevens bekend makende,
Gajab mada van op de hoogte, die de moeielijkheid weet op te lossen door den
tuwak man tot hoofd aan te stellen over allen, die dat vak nog verder beoefenden.
Daarop verneemt men nu in Taiijung pura wie eigentlijk de nieuwe vorst van Majapahit is. Zijn vader laat de juistheid van hetgeen hij verneemt onderzoeken, en als
het nu ook van die zijde erkend is geworden, schikken zich alle vorsten van Java
onder zijn bewind. Uit het huwelijk wordt een dochter geboren, die den naam
krijgt van Raden Galuh Candrakirana, en wier schoonheid overal geroemd wordt.
Dit komt ook ter oore nn den toenmaligen vorst van Malaka, Sultan Mansur
shab 2), die besluit haar ten huwelijk te gaan vragen. Hij laat te Singapura en
te Singaraya een groote vloot gereed brengen van 200 driemasters, stelt zijn rijk
onder Paduka raja den bandahara, Sri Naradiraja en Sri Wijadiraja, kiest 40
edelknapen en 40 freules uit, wier chef Tun Bijasura wordt, en begeeft zich met
dezen op weg naar Majapahit, ook vergezeld van den vorst van lndragiri, dien
van Jambi, dien van Lingga en dien van Tungkal ( JGj) S), die bij daartoe uitgenoodigd bad. Als bij l\lajapahit bereikt, zUn daar ook de vorsten van Daha en
l> Het citaat boven, uit de Sajarah Mëlayn, Hoofdatuk II, gewaagt van een noeger contact van Majapahit met dit rijk. De vont van lllajapahit huwt bij die ,teltgenheid met Candradewi, een dochter nn Sanir
Sapnrba (Supraba), terwijl een zoon van deze, sang Maoiyab (verknoeiing van den naam eener andere ftlÜUdui.,
nl, Menaka, van der Tuuk, Bataksche let'aboek, IV, 11ó ), huwt met de dochter van den vont van Talljnng pnra.
en door zijn vader in dat rijk tot koning wordt aangeateld. In dit hoofd1tuk (XIV) wordt de1e priaa Vllll
Talljnng pura de piywt (achter-achter-kleinzoon) van die Maniyaka genoemd.
2) Na S~kandar sjah, zie boven, volgden
Magat,
127._1276,
Mohammad sjah, 1276-1888,
Abu ajaid,
183S-18:S4i,
Modhafar sjah,
ISH-1874,
Mansnr sjah,
1S7._lü7,
Deze laatste vont vertegenwoordigt het 9e geslacht gerekend van Tribnwana (Nila nttama), die een
broeder wu van Maniyaka, uit wien de prins van Talljnng pnra wu geaproten. Dur deze van dien vont een
afltammelinit is in 't lie 1tCBlacht,zie de vorige unteekening, wu de priDHa van Majapahit dna imnand
uit 't 6e, wat een verschil van drie geslachten gee;,. Bij de beoordeeling van het verhaal ia het wellicht
niet ongewenscht bier even op te )etten. Candrakirana ia het meeat bekend ala de naam van de pria- nn
Daha, Raden Pallji Ino Kl!rtapati'• verloofde.
S} la Palembang.
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van TanjUDg pura. Hij wordt luisterrijk ontvangen, en ziet zich zelfs de hoogste
plaats onder allen toegewezen. Ook hem stelt nu de batara van Majapahit
op de proef, op een zelfde wijze als hij dat die twee andere vorsten had gedaan,
door hem, behalve een statie-kris, nog 40 andere krissen ten geschenke te geven,
van welken de scheeden gebroken waren, met het verzoek dezen in orde te laten
brengen. Had hij ze bij de beide anderen weer kunnen laten wegstelen, dit maal
gelukt het niet; de freules zijn den Javaanschen dieven te slim af. Zoo doen ook
de jonkers dingen, die de verbazing wekken. Tun Bijasura jaagt een hond, die
aan een gouden ketting lag, zulk een schrik aan, dat deze losbreekt, en wegloopt,
en Hang Jllbat en Hang Kasturi veroorloven zich de vrijheid in een anclers slechbl
door den vorst alleen persoonlijk gebruikte bala!/ te gaan zitten, zonder er zich van
dun te laten jagen, hoeveel moeite men er zich ook voor geeft, met dat gevolg
dat de vorst van Majapahit hun dat nu verder dan ook maar toe@taat. Maar
onder al die jonkers, van wie met name ook nog genoemd worden Hang Lakir,
Hang Lakiyu_,Hang Ali, Hang Sl\kandar, Hang Hasan, Hang Husen I ,1 en Hang
Tuwah, was deze laatste de meest in het oog loopende persoon, hij de mannen
gerespecteerd, door de vrouwen bewonderd en door de meisjes hemind; er werden zelfs
liedjes op hem gemaakt, evenals dat ook geschiedde op een der krijgers van Daha,
Sangkaningrat2,1. De vorst van Majapahit geeft dan ook straks zijne toestemming
tot het huwelijk. Na groote feesten, gedurende welken Tun Bijasura nog een
paar stukjes uithaalt 3), heeft het plaats_. en eenigen t\jd dMrna vraagt Sultan
Mansursjah aan zijn schoonvader verlof om met zijne vrouw, de prinses van Majapahit, Raden Galnh Candrllkirana, nam l\falaka tnu~ _te gaan. Als dit hem is
toegestaan en hij gereed Î!-: om te vertrekken, zendt h\j 'l'un Bijas11ra tot den
hatara om Indragiri voor hem te vragen. Het wordt hem gc8chonken. Dan zendt
hij nog Hang Tuwah om ook Siantan te verkrijgen 4), wat evenmin geweigerd
wordt, want zelfs Palembang zou er nog bij gegeven worden, zoo er om gevraagd
werd. Mansur sjah schijnt echter reeds tevreden te zijn geweest_, want hij vertrekt daarop naar Malaka, waar cle )19:.japahitsche prinse111Inter van een zoon. Raden Këling (~), bevalt 5).
ll De laatste vier namen zijn een nitbreiding. Als de gezellen van Rang Tnwah wortlen gewoonlijk
alechtaHantrll!bat, Hang Kuturi, Hang Lakir en Hang Lakiyn genotmd.
il De pa•ta's
worden medegedeeld, do~h zij zijn niet terecht Ie brengen, Van Hang Tnwah'•
heldendadenwordt slechts ieu te voren iets medegedeelil, nl. het ge1·al met den ,TRvaanschennmok-looper, dien
bi,j overhoop steekt lang voordat men van Malllka vertrok; ook wor,lt 1.ijn krijgskreet

.geef mij een

Lak•mana (admiraal) om mede te vechten", vermeld, die hem den bijnaam nn den Labarnana bezorgde.
3) Bij alles wat de Maleiers aan het hofvan Majapahit doen zijn zij, bestn,ltertl, zoo onweU.vend mogelijk.
4o) Ook de vorm der vragtin hier i~ zulks in hoogt male; ,inl-,,/,w din11,,_qrnl,r,l-r,11.,nbniHniJ,,';-,,,
juc1li1adapot, diamlJil j11ga.
6) Het overige van dit huofdatnk, ,Jat over Hang Tnwah han lelt, heeft met het oog up ~Iajapahit geen
beteekenia. Slechte dient er nog uit ver,neld t" worJen, dat Man~nr sjah den vorst van lndmgiri, dien hij tol
lijn achoonlOOD
maakt, niet naar 1ijnrijk temg laat gaan, blijkbaar otn-lathij zich nu als 1ijn 4onvereiobeechouwt.

Veda.1W. Gen., cJ.141\
:nn,

11,
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Al is bier de voorstelling een geheel andere, en ook de uitslag niet dezelfde,
beide mededeelingen, èn de Chineesche èn de l\Ialeische, doen ons weten, dat er
tijdens het bewind van Mansur sjah door l\falaka pogingen, met meer of minder
gunstigen uitslag, zijn aangewend om zich met een in de buurt van dat rijk te
vinden gedeelte van lfajapahit's onderhoorigheden te verrijken, terwijl uit beiden
tevens blijkt, dat ook Palembang ondertusschen, na den dood van Gajah mada
tot die onderhoorigheden is gaan behooren.
Wat er in werkelijkheid aan historische waarheid in het XIVe hoofdstuk
van de Sajarah l\lélayu schuilt, is zeer moeielijk te bepalen. Hoewel het kwalijk
aangaat aan te nemen, dat het geheel zonder historischen achtergrond zou zijn,
is men bij gebrek aan gegevens van de Javaansche zijde, over hetgeen er in verhaald wordt, toch ook niet in staat er uit te schiften wat meer en wat minder
vertrouwen verdienen zou, zelfs niet al zou men daarbij het eenvoudiger, maar
zooveel breedsprakiger referaat over de verhouding van Malaka tot Majapahit in
den Hang 'l'uwah roman in de beschouwing opnemen. Hier laten wij dat dan daarom ook rusten, te eer nog omdat het hier de plaats niet is een uitvoerige en
geregelde inhoudsopgave van dat geschrift, of een der redacties er van, te leveren 1).

HOOFDSTUKXIII.
Bhre Daha (istri).

faka 1359-1369

Tuhan Kanaka overlijdt s; in Çaka 1352 •;.
Bhre Las~m sterft te Jinggan.
Bbre Pal}4an salas sterft.
Raden Jagulu.

2).

Hij was 17 jaar apatih.

1) Over den H,mg Tuwah-roman leze men vooral wat Prof. Dr. G. K. Niem11nnmededeelde in zijne
BloemlHing uit J,laleische ge~chriften, Ie atuk, groote uittrekaela gtgevende. Het eente uiUrrbel vindt mea
in transcriptie ook iu de Hikuj11t Hang Tuwah teraalin BOeratannj11
oleh R. Brons Middel, Leiden 1898. Met
het oog op Gsjuh m11d11's
plannen met Palembang, zie boven bij IIoofJatuk IX, leest men bij Niemann, 1870,
1, bl 8, - er zijn door Hang Tuwah, als jongen, krijgsgevangen gemaakten aan het woord, - adt,po,, i-i
•llialiyaM i11i llflUIIAda,-i Siantau, al'p"/11!,6u,aA peral,i,i,iz, da11 nama ph9A1'111ka111i
il• .tlrya Nlgara, de.
dari Jl111aj11po11
111/pu/"I,ln11caAi"!la Ahdal: •lrompak l.a tanal, Pa/ew,611119,.tldapo,, da• ttiarm,g dgalc
l:lla119l:apa# 1111fln9aAiia1111d11A
lal•, J:ami di 6i!/-al.an9i11i l:11rl1111
patil, Gnjal, -.,ada, -•flri
rat,, JJlll.j•
pa/ut, 111ëiïun,Al.a11
11l9a/a pllngl,"/" anai ••ngay yang taalol: l:a J/~itjapaAit il• mlro•JHll: l:a PalrM6tu,g
lal• uil: l:a darat l:a 6#1:it Sig"ntan9, diar""iia ra111ptuold pati!, GajaA 111ad11 it11, l:arlu ia-.,i ttialiy1111i11i taaloi l.a JniijaptlAit.
2) Men lette er op, dat de vorige pra6A" utri reed, in 1351 overleed. Wie dese Bhre Daha, een
prtrH• wlri, wu, i11niet duidelijk, doch men zie de aan&eekeningbeneden.
31 In 't Jav, aU"""11.
'i 1al te lcau w plui,i vaa 1863,
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Raden Gajah wordt uit den weg geruimd, omdat hij Bhre Wirabhumi onthoofd had, in Çaka 1356.
Bhre Daha werd koningin (,·at11)in Çaka 135!:J.
Bhre Parameçwara, nl. die te Wit:1t;tubhawanastierf, sterft in Çaka 1368,
en wordt bijgezet te Singhajaya.
Bhre Këliog sterft, en wordt bijgezet te Apaapa.
Bhre Prabhu istri sttirft in Çaka 1369, en wordt mede te Singhajaya bijgezet.

AA NTE E K E N I N &.

In het vorige hoofdstuk werd zoowcl de dood vermeld van Bhra Hyang
wiçe,,a, wiens regeering wat de verdeeling in hoofdstukken hier betreft, reeds
geeiodigd werd beschouwd in Çaka 1322, als van de hem opvolgende Bha~ra ietri,
die in 1361 Çaka plaats bad.- De vermelding van baren dood moest volgens den
bij de verdeeling in hoofdstukken hier gevolgden regel wederom een hoofdstuk
besluiten. Er schijnt daarop eene periode gevolgd te zijn van koningloosheid,
althans er volgt daarop niet dadelijk, dat er weder een ander prabku zou zijn
geworden. Dit vindt men eerst weder naast het jaartal 1369 Çaka vermeld, terwijl opmerkelijkerwijze daarbij het woord m/11 gebezigd wordt, dat, 1.ooals boven
reeds gezegd is, in dien zin alleen in 't begin van dit geschrift voorkomt 1), tot
prabhu er de plaats van gaat innemen. Toch moet ook hier dat er de beteekenis
van zijn, aangezien spoedig daarop weer sprake is van het overlijden van een
prabhu in 1369 Çaka, en wel wederom van een 11rabkuistri.
Het ware dus wellicht beter geweest dit hoofdstuk nog eens in tweeën
te verdeelen ; dat geschiedde hier niet, omdat het niet duidelijk l,lijkt, zooals het
geval was in Hoofdstuk VI, wie in dien tijd wel het bewind voerde, en het evenmin duidelijk wordt aangegeven, dat er gedurende eenigeo tijd geen wettig hoofd
van bestuur was, zooals dit bijv. straks wel geschiedt in Hoofdstuk XVI.
De prabh11 istri 111, die in 1%9 Çaka koningin werd~ heet Bhre Daha,
bL 31 reg. 34, en moet, als men ook haar met een volgcijfer wil aanduiden, Bhre
Daha IV worden, want de in 't voorafgaande voorkomende Bhre Daha I (Kërtarajasa's gemalin), Bhre Daba II (Kërtarajasa's dochter), en Bhre Daba 111, de
dochter van Bhre Pat;t<J,an8alas II, waren allen, zooals aangenomen worden moest,
reeds overleden, zie voor de laatste bi. 31 reg. 21.
Is dit iotusschen, zoo goed en zoo kwaad als dat ging, vrijwel uitgemaakt,
er doet zich hier een :\ndere vraag voor, co wel deze, of deze libre Daha IV niet
in een nader \'erbao<l stond tot Bhre Wirabhumi. Dit moet zoucler twijfel worden

aangenomen.
Zooals men gezien heeft, wordt in dit hoofdstuk, dus na den dood van
Hyang wiçel)a en de prahhu istri II, in Çaka 1361, Raden Gajah, die in 1328
1)
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Bhre Wirabhumi versloeg en onthoofde, juist om deze daad, in Çaka 1355, zelf
pi1U1do.!fl
am'él.-iBlwe "'imbhum,:. l\loet hij om die
van kant gemaakt, i11gilr1119akét1
heldendaad tijdens de vorige regeering, van Hyang wiçe!ja en de 11mblmi.dri II, in
tel en in eere zijn geweest, er moet daarna een andere factie aan de bovenhand zijn
gekomen, en wel juist eene, die den aan Bhre Wirabhumi aangedanen dood, nu blijkbaar moord genoemd, niet billijkte, dus een partij, die het weer voor Bhre Wirabhumi
opnam, ook al was zijn ondergang reeds iets van meer dan twintig jaren her. Het
ligt dus inderdaad voor de band te veronderstellen, dat de daarop in 1359 Çaka aan
het bewind komende Bhre Daha IV iemand was, die tot Bhre Wirabhumi in relatie
stond. Het zou toch zeer begrijpelUk zijn, dat zU het tot den troon had gebracht,
juist gesteund door, misschien ook als hoofd van de partii, die, toen dwv-toe de
gelegenheid zich ten laatste voordeed, gemeend heeft den dood van Bhre Wirabhumi te moeten wreken, door op bare beurt zijnen moordenaar geweldadig te
dooden, en dit dwingt dan wederom om te vragen of in deze Bhre Daba IV wellicht niet tevens teruggevonden wordt de Bhre Daha, van wie sprake is in het
gedeelte, dat over de pa,·egr'éyhandelt, en door Bbra Hyang wiçe1;1auit Bhre Wirabhumi's oostelijk rijk werd weggevoerd, of misschien ook die, welke hem tot
kind aannam, welke beiden ook wederom dezelfde persoon zouden kunnen zijn.
Zooals boven beredeneerd werd, werd Bhre Wirabhumi tot 1.00n erkend
door Bhre Daba II, de dochter van Kërtarajasa, zie bij Hoofdstuk X. Het werd
daar reeds toegegeven, dat er eenige bezwaren zijn, maar het bleek nog daidelijker dat Bhre Daha I en Bhre Daha 111-buiten rekening moesten worden gelaten.
Eene mogelijkheid rest er nog, misschien was de pleegmoeder van Bhre Wirabhumi ook Bhre Daha II niet, doch een ander, o,·er wie de Pararaton in het voorafgaande geen verder licht geeft.
Bij Hoofdstuk XII werd er verder stil gestaan bij de vraag wie of wat de
Bhre Daha, welke in de pnr'ér,rer1genoemd wordt, wel wezen kon. Het werd
daar reeds uitgemaakt dat zij niet was Bhre Daha II, terwijl de mogelijkheid
,·erondersteld werd, dat men in haar Bhre Daha lil te zien had, en tevens werd
er een enkel woord gewijd aan de redenen, die Bhre Tnmapël b (39) en Bhre
Parameçwara II (47) konden doen weifelen bij het partijkiezen ë,f voor Hyang
wiçejJa of voor Bhre Wirabhumi, zie de noot waarin de familierelatien van deze beide personen tot de beide tegenover elkander staande vorsten nog eens uiteengezet
werd, en het bleek daar niet, dat Hyang Parameçwara, tenzij bij als schoonzoon
van Bhre Tumapël b (39) zich geheel bij zijnen schoonvader aansloot, eenige
reden gehad zou hebben de partij voor Bhre Wirabhumi te kiezen, iets wat met Bhre
Tumapël wel het geval scheen, in zoo verre als deze, hoewel een zoon van Hyang
wiç~, doch geenszins zijn aangewezen troonsopvolgcr, daar Dewi Suhita daarvoor in aanmerking kwam, ook de schoonzoon was van Bhre Wirabbumi.
In dit hoofdstuk ontmoet men aan het slot een in een zeker opzicht
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merkwaardige mededeeling. Wellicht dat deze iets verder kan brengen. Er dient
toch op gewezen te worden. Dit geschiede in verband met het voorafgaande.
Er wordt daar medegedeeld dat de prab/11,istri III, een ander dan deze
kan niet bedoeld zijn, men zie slechts bi. 31 reg. 28, waar de dood van de
prabhu ist,·i II (Dewi Snhita) reeds geconstateerd is, begraven wordt in een heiligdhi11arma
dom Singhajaya, waarin reeds iemand bijgezet was, t1111g9al
1 bl.31 reg. 37,
terwijl het verder blijkt, dat in datzelfde heiligdom een jaar te voren in 1368 Çaka
de asch van Bhra Parameçwara II was geplaatst, over wiens persoonlijkheid met de
door de Pararaton verstrekte gegevens ook al niet getwijfeld worden kan. De vraag
doet zich voor in welke relatie stonden deze beide personen tot elkander, dat
men hun asch na hun dood op zulk eene wijze, op één en dezelfde plaats, ter ruste
bracht.
Toevalligerwijze geeft de Pararaton van zulk een plaatsen van de asch van
twee personen in één heiligdom nog een paar voorbeelden. Men vindt het o. a.
op bi. 32 reg. 4 en G. Zoowel ·Bhre Paguhan als Bhre Pajang, ";e deze personen waren bleek boven bij de uiteenzetting in de aanteekening op Hoofdstuk
X, nl. Bhre Paguhan II (42) en Bhre Pajang II (45 ), worden begraven te Sabyantara, welk feit ook daar, waar het de laatste dezer beide personen betreft, uitKon
drukkelijk wordt aangeduid met dezelfde uitdrukking, tunggal dhi1101·111a.
het nu worden uitgemaakt wie deze personen waren, het bleek tevens dat zij,
hoewel halfbroeder en halfzuster, met elkander in het huwelijk waren getreden,
en Sabyantara omsloot dus na hun dood de asch van man en vrouw.
Zou ditzelfde nu ook het geval hebben kunnen zijn in het heiligdom Singhajaya? Zulk eene veronderstelling ligt voor de hand en leidt ook tot eenige
onverwachte uitkomsten. Aangenomen dat dit het geval was, dan volgt er uit
dat Bhra Parameçwara Il (47) de gemaal was van de pra.bh11i.Ytri 111, en wellicht niet die van prnb/111istri II (Dewi Suhita), en er werd dan ook reeds boven
in de aanteekening bij Hoofdstuk X en in den geslachtsboom, waar aangenomen werd, dat deze laatste, de pmb/111 istri II, met Bhre Parameçwara II
in het huwelijk trad, een vraagteeken bij die echt geplaatst, aangezien de bewoordingen van bl. 31) reg. 3 en 7 er wel aanleiding toe geven te veronderstellen, dat zij beiden in het huwelijk traden, doch dezen zelf daartoe niet rechtstreeks dwingen. Men vindt daar toch niet anders dan put,·esfri müil bh,-eprabhu
stri, bhi.rekadewi ~uhita en aputra m,jil b/,,-e Koripa11,bllt'a 1/ya,ig Parameçwam si1·aji Ratnapangkaja bltiseka11ira,a11gah1p
b/1m pral,/111
ist,-i, ta11npup11h'a
.vira. Er wordt
wel gezegd dat hij huwde met een prab/111i.~tri,doch niet met die, welke Dewi
Suhita heette, en van Dewi Suhita wordt wel is waar niet aangeduid, dat zy
ongehuwd bleef, doch ook weder evenmin geconstateerd, dat zij wel in het
huwelijk trad. Doch zou het nu, na hetgeen er nog verder aan het licht kwam,
hoe weinig zeggingskracht er ook in schuilen moge, niet aannemelijker zijn te
veronderstellen, dat men met Bhra Parameçwara zijne gade in één heiligdom heeft
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laten rusten, en dat ook in de prnblm istt·i van bi. 30 reg. 6 zijne gemalin te
zoeken is, de vorstin die in 13(.9 Çaka overleed. d. i. dus de Bhre Daba, welke
in 1259 Çaka raltt werd? 1)
Kon op deze wijze hin als van zelf eenige kritiek gegeven worden op den
ontworpen get:larbt~hoom_.daar het aan den dag kwam, dat deze niet in alle onderdeelen een onvoorwaardelijk vertrouwen '\"erdient, wat op zich zelf reedR van
groot nut is, omdat men er door weerhouden worden zal er te absoluut op te
bouwen, het bleek tevens dat er van verschillende gedeelten van den tekst ook
verschillende opvattingen mogelijk zijn, en dat hoe l'orrect de redeoeeriogen over
de persoon no de Bhre Daha van bi. 31 reg. 10, die der 11m·'égr'é9,
op zich zelf
ook mochten zijn, wat aan den lezer ter beoordeeling wordt overgelaten, het toch
zeer wel mogelijk is, dat zij juü1t niet Bbre Daba 111 was~ en dat in baar juist
gezocht moet worden de latere prabh11 i.çf,-i 111, wellicht zelfs de Bhre Daha
die Wirabbumi's pleegmoeder was, en op wie Bbra Parameçwara reeds toenmaals
zijne oogen geslagen had. Hier verdiepen wij er ons niet verder in, doch achten
het daarbij veroorfoofcl om er nog verder op tr wUzen, dat de prablm istri Il,
die tijdens de par'ég,·'é!fvorstin was, toenruaal11 dan nog ongehuwd was gebleven, en er in den titel t'a/11 angab/1<1ya,
voor lieden van latere dagen, wel eens.
ten onrechte, i;chijobaar iets gescholen kan hebben, dat hen heeft doen vermoeden, dat Raden Gajah met Dewi Suhita_. d. i. de prab/1t1ist,·i II, in 't huwelijk
is getreden 2).
In dit hoofdstuk wordt het laatst een patih vermeld, Tuhan Kaoaka, die
in 13ó:? Çaka. zoo moet er in plaats van 1363 gelezen worden, overleed, nadat hij
17 jaar de functie had bekleed. Boven werd zoo goed als niet bij die patih's
stilgestaan. Dit geschiedde om daar meer uitsluitend de geloofwaardigheid van
de Pararaton in het licht te stellen en zich te blijven bepalen bij de genealogie
der v(lorkomeode personen van 'forstelijk geslacht. Ook is het beter alles wat er
van hen gezegd wordt, die als hoogste rijksdienaren zeer op den voorgrond
tredende personen waren, op een enkele plaats te vergaren en te bespreken,
waarvoor dit hoofdstuk juist de plaats schijnt.
Met dit hoofdstuk toch begint de Pararaton, die in het laatste gedeelte van
het voorafgaande al veel abrupter was dan in het begin, zoo kort en onduidelijk
te worden, dat men zelfs niet meer kan ontdekken in welke verhouding de personen, die nog verder genoemd worden, in verband stonden tot die welke in het
1) Hoe twijfelachtig het intu19chen ia, blijkt uit een derde voorbeeld vau het begruen in ééu heiligdom. Volgen■ bi. 81 reg. 26 en 82 reg. 8, ook hier taggal dliinarma, werden Bhre Wëngk~r Il (4ol) en
Bhre Kabalan (60) beiden te Sumëngka bijgesct; deze penonen waren vailer en dochter.
2) Zooal• reed, werd opgemerkt ia de waarde van den titel ratu angaól,aya onzeker, zie de aanteeltening bij het vorige hoofdstuk. In de la/(o,, Damar wulan huwt de held van het verhaal niet met de
nntin, maar vindt hij het goed maar nupati cvcldovente) te worden, en vereenigd te blijveu met Anja-
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voorafgaandevoorkwamen. Moest dit reeds opgemerkt worden omtrent de vorstin,
die juist aan het bewind was gekomen, het geldt, zooals men zien zal, niet minder
van de nog verder voorko menden, behalve dan van die enkelen, wier afsterven
hier of later nog vermeld wordt (Bhre Lasëm, Bhra Parameçwara, Bhre Këling,
Bhre Jagaraga, Bhre Kabalan en Bhre Pajang), en boven bij Hoofdstuk X reeds
behandeld werd. Behoud enR dezen, en dan nog Raden Gajah, van wien reeds
gesproken werd, Bhre Daha, de regeerende vorstin, en deze nog slechts gissender
wijze, en Tuhan Kanaka, vinden wij bier en in het venolg, behoudens een twijfelachtige uitzondering, zie het volgende hoofdstuk, niemand meer terug, die reeds
bekend was.
De eerste patih, die genoemd wordt is Pravaraja, tijdens Tohjaya, zie
Hoofdstuk 111. Op het feit dat er blijkens de inscriptie van 1216 Çaka, aan het
hof van Kërtarajasa (Raden Wijaya) een zeer hooge ambtenaar was van dezen
naam, werd reeds gewezen bij Hoofdstuk VII.
Tijdens Kërtanagara vindt eerst Raganatba, die zich terugtrekt, en daarna
Këbo têngah = Paiiji Aragani, zie hoofdstuk V.
Wie patili was onder Kërtarajasa, wordt in de Pararaton uiet vermeld.
Daarna vindt men onder Jayanëgara Mahapati in deze functie. Hierover kan
niet getwijfeld worden, al ziet men daarnaast bericht, dat Nambi, Wiraraja's
zoon, zie Hoofdstuk VIII, bi. 25 reg. 18, als zijn vader heengaat, als apatihachterblijft. Uit het vervolg toch blijkt het, dat die titel zelf, althans voor een tijd, een
eenigszins mindere waarde heeft gehad, en dat wat vroeger en later uitsluitend
apatih (of patih) heette, amangk11bmniof amaiica11agara
werd genoemd. Dit laatste
moet Mahapati zijn geweest, en deze bleef dit tot aan zijnen dood, bi. 26 reg. 14,
in 1241 Çaka, het jaar waarin de palmfi plaats bad, die negen jaar voor de pataiica (in 1250 Çaka, zie bi. 27 reg. 10) voorviel.
Na hem bekleedde Arya Ta(Jab die functie. Dit blijkt bi. 26 reg. 36,
gesproken
waar zijn naam genoemd wordt, nadat er eerst van den amaiicat1agara
van dien naam, terwijl het tevens
is, die niemand anders was dan de ama119kub11mi
aan het licht komt, waardoor de titel apatih en decadence was geraakt, nl. omdat deze
ook in gebruik was in wat men de regentschappen, de vasalstaten van Majapahit
zou kunnen noemen, van welken daar Daha wordt genoemd. Deze Arya TacJah
was de fautor van Gajah macJa, die inmiddels 11atih.van Daha was geworden. Als
hij oud is geworden, verlangt hij, dat d8'1.ein zijne plaats treden zal, apatiharing
Majapahit, bi. 27 reg. 32, waartoe Gajah mada echter nog niet durft over te gaan.
Toch volgt deze hem op. Wanneer dat geschied is, is niet zeker. BI. 28
reg. 20 wordt hij npatih amm1gk11bhûmi
genoemd, terwijl hij bi. 28 reg. l daarmede nog niet bedoeld is, daar hij bi. 28 reg. 17 eerst nog angabehiwordt, welke
uitdrukking in 't verband evenwel niet duidelijk is; ook schijnt intusschen Arya
TacJah, zie bi. 28 reg. 27, nog niet geheel uitgediend te hebben. De patih ing
Majapahit genoemd op bl. 28 reg. 32, is :1.0ndertwijfel weer Gaja macla, en ook
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dit wijst er op, dat er voor het t,mmli pa~wJ1abulmt,bi. ~8 reg. 29, een lacune
moet zijn. want feitelijk wordt noch van zijn aanvaarden van die betrekking, noch
van het werkelijk aftreden of het overlijden van Arya Ta«J.abiets vermeld. Slechts
vindt men op hl. 29 reg. m. opgegeven. dat Gajah mada in 1279 Çaka sints 11
jaren 11111flt1fJlmbh1imi
waP.. HUmoet het dus geworden zlin in 1268. In 1290 Çaka
overlijdt hij, bi. 29 reg. 2!:!.
Gedurende ecu drietal jaren wordt er ~een nieuwe pfltih benoemd, 1tlP.of
Gajah mada niet te vervangen iP. geweest.
Zonder twijfel was het een bijzonder man, en waren zijn verdiensten niet
gering. In de Pararaton wordt er van zijne verdiensten als rechtskundige of als
rechter niet gewaagd. Als zoodanig is h\j bii de Javanen van Java nog bekend l ). Hier vindt men hem uitblinkende in andere hoedanigheden. Hii redt
Jayanagara rnn den rand rnn den afgrond, weet. of weet dat niet. zulks is niet
duidelijk, de rust te herstellen onder het bewind van de eerste prabhu istri van
Majapahit, is de held mu vele veroveringen door lfajapabit gemaakt en waardoor het zich kolonieu verschafte, en speelt ook eene groote rol tijdens de regeering van Hayam wumk. daar bij zich blijkbaar verzet tegen het door den vorst
gewenscbte huwelijk met de Sundascbe prinses. dat hem daarentegen, uit een
politiek opzicht, juist niet gewenscbt voorkwam.
Eerst in 1293 rnlgt hem G~jah ênggon als pati/1 op, hl. 2Y reg. 29. Deze
bleef dit 27 jaar. Hij 11tierfin 1320 Çaka, zie hl. 30 reg. 28.
Daarop bekleedt Gajah Mangnri die functie van 1320--1332, zie hl. 30
reg. 29 en bi. 31 reg. lG. en h\j was het dus 12 janr. Duidelijk is het, dat in
overeenstemming daarmede de tekst, bl. 31 reg. 17. v~rbeterd moet worden, zij
dit nu al met, dan wel zonder invoeging van g,mumti. men zie de aanteekening bij
de vertaling.
Een zeltäe fout vindt men op hl. 31, reg. 20, waar men vermeld vindt.
dat Gajah lëmbana, die, ibid. reg. 17, genoemd worclt als de opvolger van den
in 1332 gestorven patih, in 1335 overlijdt. Hij had dui- drie jaren die functie
tot verbetering van
bekleed, en daarom i11ook daar het volgende tiga"fl tah1111.
den tekst, bij het rnorafgaande te trekken.
Dit blijkt ook uit het vervolg, daar zijne opvolger. Tuhan Kanaka, en daarmede zijn wij bier aan het eind der opsomming gekomen, na in 1335 patih
te zijn geworden, bij zijn overlijden in 1352 (zóó te lezen ·voor 1363), gezegd
wordt 17 jaar die betrekking bekleed te hebben, zie bi. H1. reg. 20 en 29. Dezen
1) Zooals men bij Raffles, History of Java, Il, , bl. 441 vinclt opgel(C,·en, beslaat er een wetboek, clat
1.ijnen naam draagt, ,.Gaja Muda, a simular work, auppoeed to have been written by Gaja :\fuda, the Pateh of
the Great Brow~aya of Majapahit". Vermoedelijk vindt men het in no. 26 van zijne in de Royal A1iatic
Society te Londen opgeborgen verzameling Javll&ll8cbehanclachriften, Bijdr. 1". L. en \'k., lJ, bl. 3'3. Ook
het Ned. Bijbelgeaootachap te Amaterclam bezit er een exemplaar van, dat schuilt in no. 66 van Engelmann'•
Catalogns, Tijclschr. nn Ned. Jnd. 1870, Il, bi. 176. Het is JDaakwerk
van een betrekkelijk zeer nieuwen tijd.
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Tuban Kanaka vindt men terug in het wetboek Adigama, geplaatst intusschen in zulk een omgeving (Bhra Çiwa en I)ang(Jang gt\94is), dat men vermoeden moet dat dat wetboek eerst vrij lang na zijn dood ontstond of den ons bekenden vorm kreeg 1).
Omtrent de opvolgers van Gajah mada wordt, behoudens de jaren van hun
aantreden en bun overlijden, niets medegedeeld en patih Ma~u wordt alleen slechts
even genoemd op bi. 28 reg. 30.

HOOFDSTUK XIV.

Bhre T11tnap'él,{t1ls

1!0,·.d

Kh·tawijaya!).

Ç,,ka 1369- 1373.

[32) Daarop wordt in haar plaats Bhre Tumapêl koning (prabh11).
Bhre Paguban ruimt de lieden van Tidunggalating uit den weg; dit wordt
naar Majbapahit bericht.
Daarop een aardbeving in 1372 2).
Bhre Paguhan, nl. die te Canggu sterft, wordt bijgezet te Sabyantara.
[Bhra Hyang sterft, en wordt bijgezet in de Puri.]
Bhre Jagaraga sterft.
Bhre Kabalan sterft, en wordt bijgezet te Sumëngka, waar reeds iemand
bijgezet was.
Bhre Pajang sterft en wordt (als Bbre Pagnhan) ook te Sabyantara bijgezet.
Daarop had er een bergstorting plaats in ,le ttmk" Kuningan, in 1373 3).
Bhra prabhu (de koning) sterft in Çaka 1373, (de plaats waar bij bijgezet
werd) heette als dharma Kërtawijayapura.

AA NT E E K E N I N &.
Wie deze Bbre Tumapël was blijkt niet, evenmin als het van de verdere
hier nog ten tooneele tredende in het voorafgaande niet genoemde personen uit te
maken is, wat niet verder behoeft te worden herhaald. Zij werden reeds opgesomd
in de aanteekening bij Hoofdstnk X.
Wie de w<>ngTidunggalating. var. Ti~ung Kalati, waren, kon niet opgespoord worden.
1) In het begin van dit wetboek, dat in den kolophon KutAramllnawMi of Ku~ramll.Dawapleegt te
niet ia, daar dit het wetboek ia dat door Dr. Jonker in zijn Een
oud.Jananach wetboek vergeleken met Indische rechtebronnen werd uitgegeven, komt een jaartal voor,

heetfn, doch de werkelijke Ku~Anawa

rf

g ~,
~

dat mi11Chien met opzet in 't eeuwcijfer verknoeid ia; 1823 Çaka toch, waaraan men het eel"!lt

denken son, omdnt men n1111r
Majapahit verplaati<t wordt, vnlt vóór 1331i-1Só~ Çaka, de jaren van Tuhan
Kan•b'1 bewind.
2) Zoo te lezen in plaata van 1362.
3) Zoo te lezen in plaata van 187 . , waarin Je eenheid niet ia uitgedrukt.
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Over Canggu werd reeds gehandeld bij het Vle hoofdstuk.
Bhra 1/ya,ig mokta dhinarme Puri, Bhra Hyang sterft, en wordt bijgezet in
de Puri, vermoed ik dat bij toeval in den tekst is ingelascht, en zijn ontstaan te
danken heeft aan het Bhra llya,i9 pmwawiçesfl mokta, dhi11armaring Puri, dat
men hieronder in Hoofdstuk XVII, bi. 32 reg. 18 ontmoet. Daardoor zou een
der onbekende personen, Bhra Hyang, wegvallen. Men vindt het echter zoowel
in C als in B.
Op het bijgezet worden van Bhre Paguhan II (42) en Bhre Pajang II (45)
in één heiligdom, evenals op dat van Bbre Kabalan (50) te Sumëngka, waar Bhre
Wëngkër II (41) reeds geplaatst was, werd reeds gewezen in de aanteekening bij
het vorige hoofdstuk.
De naam van het heiligdom Sabyantara doet denken aan Bintara, waar
volgens de Javaansche babad Raden Patab zich vestigde en later Dëmak verrees.
Sabyantara toch moet tot Sabentara vcrloopen, en uit dit kan weder, met wegvallen van sa, een Bintara ontstaan.
Uit den naam van het heiligdom, Kërtawijayapura, waar Bhre Tumapêl 1
Bhra prabhu, begraven werd, werd opgemaakt, dat deze als vorst Kërtawijaya
zou hebben geheeten. Of het juist is, is moeielijk uit te maken. Er wordt hier
opzettelijk uog eens op gewezen, omdat het, zoo het dat is, wel eens mogelijk wezen
kon, dat het jongere gedeelte van den ontworpen ~slachtsboom op enkele punten
er anders zou hebben moeten uitzien.
Aangenomen toch dat de Bhre Tumapël, welke regeerde van Çaka 136~1373, dien naam droeg, dan vraagt men toch of bij niet een en dezelfde persoon
moet zijn geweest met de Bhre Tumapël III (/,) (39), het jongste kind van Bhra
jalu Bhre Tumapel
Hyang wiçeli!a,dat dien naam ook tlroeg, mani/, 1mtra 11an111t1f/Stl
çrî Kërtawijaya, en is dit juist, dan kan diens dood weer moeielijk op bi. 31 reg.
24 zijn aangeduid, maar moet daar bedoeld zjjn zijn oudere broeder, Bhre Tumapël
II (a) (37), van wien aangenomen werd, dat hij jong gestorven is, dat zjjn dood
niet opzettelijk is vermeld, en dat hij ook met het oog op de gesloten huwelijken
buiten beschouwing kon worden gelaten, zie de aanteekening bij Hoofdstuk X.
De wijzigingen, die alsdan noodzakelijk zouden wezen, zouden hierop neerkomen, dat onder 37 en 39 van den geslachtsboom in plaats van hetgeen er thans
wordt aangetroffen, zou moeten staan :
3'1. BHRETuluPiL II (a) (bi. 30 reg. 3),
t 1349 (bi. 31 reg. 24),
begr. te Lokëri:p == Amarasabha (bi. 31 reg. 25); en
39. Bhre Tumapêl
(b) (bi. 30 reg. 4),
prabhu van Majapal,it,
gehuwd met Bhre Lasëm III (34)? ; id. IV (48)?; en Bhre Daha 111(49),
1369 (bi. 32 reg. 1) - 1373 (bi. 32 reg. 11),
begr. te Kërtawijayapura,
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waarbij in het oog geho oden moet worden, dat het onverschillig is met wien der
beide broeders Bhre Lasëm 111(34) en Bhre Lasëm IV (48) in het huwelijk traden, daar deze beiden aan geen kinderen het levenslicht schonken.

HOOFDSTUKXV.
Bhre Pamotan, als koning Rajasawardha,ia. Ç-aka1373-1375.
Bhre Pamotanwordt koning (prabhu) te Keling, Kahuripan, onder den naam
Çri Rajasawarddhana.Sinagara sterft en wordt bijgezet te Sëpang, in Çaka 1376.

AA NT E E K E N I N &.
Uit de enkele woorden, waaruit het volgende hoofdstuk bestaat, is het
duidelijk, dat ook Sinagara een andere naam is voor Rajasawardbana (Bbre Pamotan), die bier koning is geworden. In Hoofdstuk XVIII worden de namen
genoemd van vier kinderen van hem.

HOOFDSTUKXVI.
/,iten·egmm1. Çaka 1375-1378.
Drie jaren lang was er gP.en koning (prablm).

HOOFDSTUKXVII.
Bhre Wéngkër, al,~ t'Orsl Bhra

11!/Uttf! 1no·waw~·~a.

Çaka 1378-

1388.

Daarop wordt Bhre Wëngkêr koning (11rablm),onder den naam Bhra Hyang
purwawi~, in Çaka 1378.
Daarop bad er een bergtitorting plaats in Çaka 1384.
Bbre Daba sterft in Çaka 1386.
Bbra Hyang purwawiçei;m t1terft, en wordt bijgezet in de Puri, in Çaka 1388.
Daarop sterft Bhre Jagaraga.

A A NT E E KE N I N&.
Bij Hoofdstuk Xl V werd reeds opgemerkt, dat het Bh,·aHyatiypurwawiçefa
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11wkta,dhi11armeri11gPuri van dit hoofdstuk vermoedelijk de geboorte heeft gegeven aan het Bhm Hyang mol,ta dhitia,-me(of als in C dhina,·ma ring) P11riin dat
voorafgaande.

HOOFDSTUK XVIII.
Bh,·e PaJJ4q,nsala.,. Çaka 1388-1390

of 1400 (?).

Bhre Pati<J.an salas, te Tumapêl, wordt daarop koning (prabhu), in Çaka
1388. Bij was twee I) jaren koning. Daarop verliet hij de kral011.
De kinderen van Sinagara waren Bhre Koripan, Bhre }fataram, Bbre
Pamotan en Bhra Kêrtabhumi, die een oom was van den koning, die gestorven is
in de kraton in Çaka 1400.
Daarop had er een uitbarsting plaatR in Çaka 1403.

AAN T E EK EN I N&.
De Sinagara van dit Hoofdstuk is zonder twijfel dezelfde als die van
Hoofdstuk XV.
Wie de prablm sa11g mokta 1·i119lwjaton was, is onduidelijk. Mag men
in plaats van rong tahwi lezen 1·0/a.sta/m,i, dan zou het Bbrc PaJ}cJ_an
salas III,
de in dit hoofdstuk regeerende vorst, toch nog niet kunnen zijn, daar van dezen
wordt gezegd, dat hij zijne /,raton verlaat, sali saki119ka<!,a/011.
Ook is de verhouding, wie paman was en wie neef, niet uit te wijzen. In de vertaling moest of het
een of het ander worden aangenomen; hierin te beslissen was geenszins de bedoeling.
Daar alle verdere aanwijzingen ontbreken, en er, te beginnen met het XIIIe
hoofdstuk, van de voorkomende nieuwe personen niets hoegenaamd verteld wordt
dan van enkelen, dat zij koning werden en overleden, is het ook niet geredelijk
na te gaan in hoeverre het einde van het rijk van l\lajapabit, zoo als het ons
hier wordt geschetst, als dood te loopen, als men ten minste deze opvatting hebben
mag, verband houdt met de voorstelling van den val van dat rijk gegeven in de
Javaansche babad, doch men zie nog beneden.

TITEL.
•

Zoo luidt het Boek der koningen.
Geschreven te Iccasada, te Çela pi!nêk, in Çaka 1536. Toen kwam bet
schrijven gereed op Pahing Saneçcara (Zaterdag), Warigadyan, op den 2en nn
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de donkere helft van de maand Karo. Dat de lezer niet nalate te verbeteren
hetgeen er te weinig of te veel 1) is aan slechte letters, zonder dat men zich
keere aan het aantal, want het is van iemand die zeer dom is en pas begint te
leeren. Oip, lang leven zij er, zoo zij er, zij er, heil zij er, ook voor den afschrijver.

AANT E EKEN IN&.
Pararaton of het Boek der koningen is de eigentlijke titel van het geschrift,
die, zooals als bekend mag verondersteld worden, oudtijds, of nu nog, in ouden
trant, op Hindu-wijze, geregeld aan het slot van een boek of een hoofdstuk werd
geplaatst, evenals men ook den naam van den versmaat in het einde van den
zang, waarin hg gebezigd was, pleegde te noemen 2). In de wandeling is intU88ChenArok of Angrok, Ken Arok of Ken Angrok meer gewoon, waarvoor het
begin van het boek, zelfs reeds de eerste woorden: nihan kalutm·anira ken Angl'ok
,,Als volgt luidt de overlevering omtrent Ken Angrok", de verklaring geven.
Iccasada is gelijk aan Sukasada, de naam van een plaats iets ten zuidoosten
van Singaradja, de hoofdplaats van Buleleng.
De datum: Zaterdag-Pahing van de w11k11Warigadyan (bij de Javanen
Warigagung), de 2e panglong van de maand Karo, Çaka 1535, beantwoordt aan
3 Augustus 1613 A. D.
Na dezen kolophon vindt men in B nog de navolgende historische aanteekeningen:
Sumilih Tjineng Ba'}~,.,:,.g Bali, i çaka, rupa-u•11k11-r'ét"1·anma,
(1671), maçä
weçaká en Gusli Bámvä amangun pasowan rfog kali B,mtil, i çaka, uti-r'ëfi-ra.1abumi, 1673.
Zij worden hier nog even medegedeeld, omdat er uit blyven kan, dat het
handschrift, waarnaar B, het afschrift voor het Bataviaasch Genootschap, gereed
gemaakt werd, minstens ongeveer 150 jaar jonger is dan de kolophon, dien men
er in aantreft,zou doen vermoeden.

Werd boven bij Hoofdstuk VI de aandacht van den lezer reeds eenmaal
gev-estigd juist op punten van overeenkomst te ontdekken tusschen de oostelgke
overlevering omtrent Majapahit, die van Bali, en die der Javanen van Java, na
Te lezen de lfrllfl çrddUmaea t•nalhoiAing; en voor trf1!apa,a tr,napat,a.
Bij het bezigen van de zoogeo.aamdegroote maten plegen de Javanen van Java ook in de jongste
tijden deze gewoonte nog te volgen, daarvoor zie men bijv. den Arjnna Surabahn-tekat van Yasadipnra I,
waarin men un het einde van iederen zang geregeld den o.aam van den mnat aangegeven vindt, zie het hdl.
der Leidache Rijksnniveraiteitsbibliotheek 18ö5 (1); waar de zang overgaat, en dna de maat verandert, Termelden diezelfde Javanen ook veelvuldig in de groote pada, die het scheidteeken ia, in eijfen, hetaantalayllahml. waaruit iedere vierel der atrophen van den durop volgenden zang beataan zal, het cijfer van de la111palt,
-1a dat heet.
l)

2)

-174met de behandeling van hetgeen de Pararaton ons bericht, zoover gevorderd te zijn
als thans het geval is, is het niet onaardig nog eens even een blik te werpen op de tra•
ditie der Javanen omtrent het machtigste rijk, dat zij zich uit hun voortijd herinneren.
Een korte recapitulatie van hetgeen de Pararaton van dat rijk, sedert zgn
stichting, vertelt, kan daarbij van groot nut zijn.
Majapahit werd, zoo verhaalt het boek, door Raden Wijaya gesticht, en hij
was er de eerste vorst van. Na zijnen dood, die zeer spoedig volgt, wordt hij opgevolgd door zijn nog zeer jeugdigen zoon, die een geweldadigen dood sterft. Na
deze komt diens zuster aan de regeering, wier opvolger is hare zoon, Hayam wuruk,
ook Hyang Wëkasing suka geheeten, en in diens plaats treedt dan daarna weder
Hyang wiç8'8,, zijn neef en schoonzoon. Hyang wiçetja laat de regeering over aan zgne
dochter Dewi Suhita, onder wier bewind de groote strijd met oost Java plaats
heeft, met Bhre Wirabhumi, die door Raden Gajah verslagen wordt. Daarna volgt er
wederom een ,·orstin, straks na haren dood door een Kërtawijaya (?) vervangen, van
wien al even weinig wordt verteld als van zijn opvolgers, van welken de laatste
in Çaka 1390 (?) de /c,-ato,,,·an Majapahit verlaat, sah saki11gkmf.aton.
Nu is het bekend, dat de Javanen hoe eenvormig zy over het algemeen
Majapahit's geschiedenis ook mogen verhalen, dit toch niet altijd op volmaaktdezelfde wijze doen. Het is reeds voldoende hier daarvoor te verwijzen naar hetgeen
men bij Raffles, in zgn History of Java, vol. II, aantreft.
Behoudens de naar waarschijnlijkheid buiten Raffles's schuld zeer mishandelde traditie omtrent de stichting van Majapahit volgens een bron van Bali, vindt
men bij hem over Majapahit's geschiedenis verschillende mededeelingen, die zeker
niet aan één bron zijn ontleend, en het is te beh·euren. dat Raffles daarbij niet
geregeld heeft aangegeven aan wat hij ontleende wat hü mededeelde of van wien hij het
vernam, zelfs al moet men daarnevens erkennen, dat hij ook op dit punt weder een
voor zijnen tijd althans bewonderingswaardige volledigheid heeft weten te bereiken.
Terwijl het, op bladz. 85, als aan een (pralamba11gvan) Aji Jayabaya ontleende, behoudens de jaartallen, in wezen overeenkomt met hetgeen men op gezag
van Kyai Adipati Adimanggala, gewezen regent van Dëmak, vindt op bladz. 87 :
(Majapahit)
Majapahit
1301 (16) Jaka sura I) or Browijaya lst., 1221 (12) Tanduran.
(13) Brokumara.
(17) Brow~aya 2d.
1
(18) Browijaya 3d.
\
(14) Ardiwijaya.
(19) Browijaya 4th.
(15) Mërtawijaya 2).
1381 (20) Browijaya 5th.
(16) Anakawijaya B).
wijkt daarvan af het op bladz. 86 voorkomende, according to the manuscript& of
l) 1- Slll'WI.
21 Elden K1rtawija7a.
S) 1- Angbwija7a.
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the eaatern part& of Java, Sumönap and Bali I), as collected by Natak118uma,the
present Panamhadan of Snmenap :
Majapahit
1158 (32) Jaka S118nrnhor Bra Wijaya.
(33) Prabu anom.
(34) Udaningkung 2).
(3ó) Prabu kënya, a princes married to Damar wulan.
(36) Lcmbu Amisani.
(37) Bra matnnggung 3).
(38) Raden alit or Browijaya.
en daarvanweder het op bi. 106 en volgg. en 117 en volgg. medegedeelde.
Dit laatste komt in 't kort hier op neer.
In 1221 wordt Majapahit gesticht door Raden Tanduran, die door Bra
Kumara of Browyaya (lees Browijaya) wordt opgevolgd. Daarop komt een niet
met name genoemde vorst aan 't bewind, zie bi. 119 en 120, die slechts kort
regeert. Alsdan volgt Ardiwijaya, wiens dood een billijke wraak is van den
zoon van zijn patih, dien hij had laten ombrengen. De vijfde vorst heet Mërtawyaya, en de zesde of Raden Alit (Alitwijaya), die een broeder van Mërtawijaya
zou zijn geweest, öf Angkawijaya, van wien zoowel wordt ve.haald, dat hij een
zoon is van dezen laatste, nl. Mërtawijaya, als dat hij dat zijn zou van Raden Alit,
met dien verstande, dat hij in het eerste geval met Raden Alit een en dezelfde
persoon zou zijn geweest ').
Een ieder zal moeten toegeven, dat by alle overeenkomst hier toch verschil
bestaat, en dat het moeielijk is in den doolhof een weg te vinden. Nog bezwaarlljker wordt het, als men daarbij ook nog gaat letten op de berichten bij
anderen voorkomende, als Roorda van Eysinga en Hageman 11), welke, althans
Bali had hier wel veilig geschnpt kunuen worden, maar er blijkt nit, en daH1 in een aker opalcht
Yoor Raffl.111
de aegaman moet gew-t 1ijn bij de Baliache laken, die in aijn
men die op bi. 110
boek Yoorkomen, en du ook Yoor de traditie omtrent de stichting van ~apahit,
a YO]g. Yerhaald Yindt.
21 Lea Adaningknog.
1)

ftll

'bflaog, dat Nataltunma

•-la

Te Iaen Bra Tanjuog?
veroveringen vao ~apahit
hebben plaat. in de eerste plaat. en vooral onder Ardiwija7a, Dl.
die vao Singapnra, waar Sri Sio O.:rga zou geheencht hebben en vele anderen, die niet nader worden uaged.uid, bl. 120; onder Mi!rtawija7a, wiea1 patila Gajah mada was, Yao Indragiri, ilnd.; eo ouder dien, opYolger of opvolgen vao Palembao@, eo de 1nidelijke staten van Borneo, ibid. eu l'll, Balambaogan en Bali
(op nieuw), 121 en 1211,van Makuar, Goa, Banda, Sumbawa, Ende, Timor, Ternate, Suln, Seram, Manila en
Bnroi, bl. 182, terwijl de Prabu kanya, Kancaoa wuogu, gezegd wordt eeo zuster te 1ijn gew-t
vao Aug•

ai

,1De

bwija,a. bl. llll.
6)

Bij Crawfurd, Hiatory of the (odian A.rchipelago (1820), vindt mea over Majapahit, voonichtigheida-

haln, soo goed. ala nieta, bl., II, 801; Roorda nn E71ioga, Hand.boek d.er laad- en volkenkunde, geschied.•,
lal-, aard.rijb-en ataatkunde van Neerlandsch-Indië Cook onder cLm titel Indie ter bnordering der kennia
ftll
N"'1erlaw 0-illdi.che
be&ittingeo), 18'8, Boek 111, deel J, bi. 601 en 198 eo YOlgg.('t eente al1

176 die van Hageman, daarenboven ook al niet als zuivere referaten mogen worden
beschouwd, aangezien men er berichten van verschillende zijden ontvangen, dooreen verwerkt in vindt I ). Zoo doende is men aangewezen zich zelf een weg
te banen door zelfstandig inlandsche bronnen te raadplegen en dat zou hier dan
ook reeds dadelijk zijn geschied ware het niet, dat men bij Raflles ook op dit
pont verschillende bijzonderheden aantreft, die tot nog toe in geen Javaanschen
tekst konden worden ternggevonden, en toch door hem niet verzonnen kunnen
zijn. Daarop mag de aandacht wel gevestigd worden, of ten minste verdienen zg
in de herinnering levendig te worden gehouden, tot bij tijd en wijle iemand de
gelegenheid zal hebben gehad Raffles'Mvenameling- van hands<'hriften, te Londen,
eens behoorlijk na te zien 2).
Daar nu voorshands ook Raffles·s mededeelingen nog niet gecontroleerd konden worden, zij tot dat doel het voorafgaande hier voldoende, waar thans iets zal
worden gerepeteerd of bekend gemaakt van hetgeen de .Javanen van Java in een
paar hunner geschriften over Majapabit verhalen. Daaraan dienen echter nog een
paar opmerkingen vooraf te gaan, waardoor de lezer in staat gesteld zal kunnen
worden in de waarde der bronnen een wat j1lister inzicht te krijgen,dan hij reeds
bezitten kon.
In de eerste plaats dient er dan op te worden gewezen, dat tot nog toe
wat eigentlijk de Javaansche geschiedschrijving is, nergens behoorlijk is uiteen
gezet, ja zelfs laat over h~t algemeen genomen de beschrijving der bronnen nog
zoo veel te wenscben over, dat slechts iemand die zelf met die bronnen behoorlijk
kennis maakte, er zich een eenigezins met de waarheid overeenkomend begrip
van vormen kan. Dit bier in alle uitvoerigheid aan te toonen, zou te veel plaats
vereischen. Het zij hier genoeg te vermelden dat een Javaan zijn geschiedboeken
zoonel anders in dat boek nit Raftlcs ovcrgeoomeo); llageman, Handleiding tot de kennis der geaehiedenis,
aardrubkunde, fabelleer en tijdrekenknnde van Java, 1852 I, bl. 18 en volgg; men zie ook Hageman'a
Algem-e ge1chiedenis van Java, van de m>egste tijdeo af aan tot op onze dagen, in Indiach Archief l• Jg.,
deel II, bl. 186 Tolgg.; Gordijn'• vertaling van 't begia van een babad, nitgegeven door van !perenin Verb.
Bat. Gen. I, II en III; Mounier in lndiach Maguijn.
J) Werd in de vorige noot voor Roordavan Eysinga rec,d1naar Raftle■ verwezen, ook bij Bageman
kan dit geachieden; maar bij hem dient op nog meer te worden gelet.
2) De verzamelingen van Rafflea, Crawfurd en 1\Iackensie te Londen zijn vooral van belangom
hare oudheid tegenover latere verzamelingen, als die nn Gericke, in 't Ned. Bijbelgenootschap te Amllterdam, om hier slechts de oudllte onder de jongeren te noemen. Vuor de geachiedenis van de JaV1&111Che
letterlrunde, en dus ook van de Javaa-.he traditie, die beiden aedert zeer aangezwollen en ook gewij1igdlijn,
i, een ondersoek van die versamelingen door iemand, die daartoe behoorlijk in ■tut is, zeer gewenacht. Zonder
twijfel vindt men er de oudste producten der nicnw-Javaanache litteratuur, na de herleving der JaVUIIIChe
letteren in 't einde der vorige on het begin van deze eeuw, in terug. \"an hoeveel gewicht dit ia, wur mea
te doen heeft met een middeleenwsche literatuur als de Javaa111Cheer een i•, behoeft voor hem, die eenig
begrip heeft nn de onderzoekingen, die verricht moeten zijn vóór men eenige orde in den e~
nl kuuen
ontdekken, niet uiteengezet te worden. Hoezeer hetgeen er reeds, vooral door Keijzer en Cohen Staart, ffl'richt werd op prijs te ■tellen is, ia hetgeen ten de:&edoor hen geleverd werd, 1ie Bijdr. T. L. ell Vk. 1'IUI N.
L. 111 8'1()1 11112e volgr., VI, 145, nog gee1111inswat tot ee11 goed iuioht in ,lie l'erDmelingen leil11111
ba.

--- 177 bnbad, ook wel 1adjarnla,noemt, maar dat dan met die uitdrukking veel heterogeen&
wordt bedoeld en er allerlei bijgetrokken behoort te worden wat men van een
ander standpunt beschouwd, er niet toe rekenen zon, en voorts dat uitdrukkingen
als Babad Jênggala, Babad Majapahit, Babad Dêmak, Babad Pajang, Babad Mataram, Babad Kartasura, Babad Pëcina, enz. niet beschouwd mogen worden als
t i te 1s van geschriften, hoewel zij als zoodanig in gebruik zouden kunnen zijn,
maar opgevat moeten worden als korte, niet altijd passende inhoudsaanwijzers, waarmede men zeggen · wil, dat een zeker boek handelt over de periode van Java's
geschiedenis, die in zulk eene uitdrukking aangeduid of genoemd is, of wel dat
er over die periode in dat boek ook iets voorkomt, 't zij dat nu al zy aan het
begin, in 't midden of aan het slot. Van Europeesch standpunt althans, want een
Javaan is het kwalijk te verbieden zijn geschriften te noemen, zooals hij dat verkiest,
verdient het volstrekte aanbeveling te spreken slechts van één Babad tanah Djawi, in
venchillende vormen 1), tenzij men werkelijk met iets geheel plaatselijks te doen
heeft, als bij de Babad Bantên, Babad Cêrbon, Babad Bailumas, Babad Pasir, Babad
B&uki,BabadBandawasa, Babad Balambangan, Babad Madura 2), of inderdaad in den
titel ook de periode wordt aangegeven waarover het boek handelt, zooals in de
venchillende Babad's Surakarta, de Babad's bê<J.ahNgayogya, de Babad's Dipanögara, en de Babad's Mangkunêgara en Babad's Paku alaman, of dat men zich bijv.
tot een vasten regel stelle het eerste en het laatste der in een boek vermelde belangtjjkste, en een periode kenschetsende feiten te noemen. Doch ook zelfs zoo zal
bijv. in het voorlaatste geval de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid nog niet zijn
weggenomen, zooals bijv. daaruit blijken kan, dat de Babad Dipanêgara, welke
1) Van de &bad tanah Djawi werden tot nog toe drie redacties bekend gemaakt, doch allen alechta
l • die waarnn een groot gedeelte, afgedeeld of nrdeeld in venchillende -tukken onder
de titel• b. Pajajaran,b. Pajang, b. )[at.ram en b. Kartasnra, eerat v eracheen als feuilleton in de J urn martui en de Bn martani, 1870-1875, doch tevens onder die titels, als zooveel venchillende boeken, werd nit~nn
door Jonu Portier te Snrakarta, in dezelfde jaren; - 2• de redactie, die in proza werd overgebracht
en IÓÓ, -nr
ala clat geschiedde, ia nititegen,n door Meiuama; van het begin van deze redactie gaf Monnier
- ftnlag in het Indiach Magazijn, zie Ie Twaalftal, III, 38 en IV, J45 eu 2e Twaalftal, III, 186, terwijl
lleiuma DOi iet. mededeelde van het vervolg in zijn op.tellrn Het fort te Karta,oera in 174.1, Bijdr. T. L.
ea Vl:., Ie TOlgr., VI, 866 en Geechiedenis van Kartuoera volgens de Babad in proz.-bewerking van den
heer C. F. Winter Sr., ibid., "9 volgr., IV 666; to& deze redactie behoort ook wat in 1874, in thda,rg, onder
den titel Ballad Plt,jina bij van Dorp vencheen;- a•.de redactie, welke van Dorp nitgaf onder den dnblielen titel llabad. Paljadjarran en &bad tanah Jawi, , deelt,jH, 1885-1890.
2) De &bad Ballnmaa en de &bad Puir leerde ik kennen door tnsacheokomst 'f11nDr. C. Soonck
Rlll'p'Onje. OYer de &bad. Ban~n zie men boven de aanteekening bij Hoofatnk VUi en de noot daarbij;
wat de &bad Bhnld en de &bad Banclawua leveren, werd medegedeeld in Not. 1Jat. Gen., XXXI (1898), Bijl.
VIII, waar men ook de oudere literatuur over de eente dezer beiden vindt aangegeven; een Babad Balambangan
(ÏII proa) werdbehandeld in Tijdachr. Ind. T. L. en Vk. XXX\'H, bi. 825, en XXXVIII, bl. 283, en een
t1ito in ,,._,,
gedeeltelijk, nl Zang 1-XXIII, in Tijdachr. lnd. T. L. en Vk. XXXV, bl. 452 en XXXVII,
Ml; en yin de &bad Madura leverde Dr. Palmer van den Broek een referaat in datzelfde tijdachrift, XX,
•L 1'1--IOl, ,7l-HS;
XXII, 1-89, 180-310 en XXIV, 1-167; hij behandelde haar niet geheel, dur
er onr het lat.te geleelte nog een nnlag geleverd dient te wordela,&ieVnede, Catalogllll enz., bl. US.
'Yerk. Bat. Gen., D11111
XUX.
ll.

FtleelteliJt.
Zij sijn:
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door den verbannen vorst zelf verva~rdigd werd, ook een resumé geeft van Java's
voorafgaande geschiedenis in haar geheel ; dat de Babad palihan négari 1) begint
met de stichting van Surakërta en eindigt met het aan Mangkunëgara toewijzen
van het deel dat hij ontvangt; dat de Babad béqah Ngayogya, in ééne redactie, aanvangt met het aan het bewind treden van Daendels en de geschiedenis van Y ogya er tot ver na de verovel"ing van de kraton door de Engelscheu
in wordt voortgezet; enz. 2), terwijl men ook in de Babad Bantën (bedoeld is de
groote) en de Babad's Cërbon een overzicht van de geschiedenis van eigentlijk
Java in 't algemeen niet mist.
Waar het hier om te doen is, een gedeelte van Java's oudere geschiedenis,
daaromtrent leidt die titulatuur nog verder van den rechten weg, en inderdaad,
wel beschouwd, is er, zooals boven eigentlijk reeds te kennen werd gegeven, maar
één babad tanah Jawi, in hoevele verschillende vormen deze nu al voorhanden
zijn mag. Die babad, die haar vasten vorm verkregen heeft in het einde der l 7e
of het begin der 18e eeuw van onze jaartelling, is eenig en alleen, en naar den
inhoud mag men zeggen kanoniek, daar met haar verschijnen alle oudere geschiedboeken, welken men toch wel mag en moet aannemen, dat de Javanen eens bezaten, zoo goed als spoorloos verdwenen zijn, zoo zelfs dat men te vergeefs ook
in andere dan geschiedkundige geschriften speurt naar reflexen van die oudere
geschiedschrijving, dezen althans, ten minste door schrijver dezes, nog niet
konden worden ontdekt 3). In hoevele vormen (redacties) die babad, die loopt
tot aan het contract met Verijssel in 174-3 A. D., in haar geheel of bij fragmenten,
ook voorhanden moge zijn, steeds geeft zij, hoewel telkens in andere woorden ~),
met slechts zeer onbeduidende kleine afwijkingen, zakelijk hetzelfde te lezen, en niet
anders dan wat men te qnalificeeren heeft als een gedecreteerden en gesanctioneerden vorm van Java's geschiedenis volgens de opvattingen van een bepaalden,

1) Hier wordt bepaaldelijk bedoeld de redactie van Yalllldipnra; er beataan er vencheidenen over
deze periode, ook wel ond•r den titel Babad Manp;knbnmcn, waaronder een onder Maugkunl!garuchen
invloed
geschrevene om de p;ebeel andere opvatting of waarde.rinK van verschillende zaken zeer belangwekkend ia.
2) Een Babad Dipanëgara vencheen in 1874 bij vnn Uorp te Samarang. Deze MIHul ia een auden
dan die door Pangeran c"kranëg11ra werd vervaardigd, Hijdr. T. L. en Vk., 2e volgr., 111, 1'0, of de vu.
Dipaol!gara zelf ofkomsti~e, Not. Bat. Gen. 11 ( 1864) 251; V( (1868), 26, en XV 11877>,89. Het begin
vau de Babnd paliban nl!gari vnn YBBDdipurawerd, onder de titels Babad Giyanti en Babad Snrabrta, 1(( 1, in J88S- l 888 nit~el!'evcn, gedeeltelijk te Snrakartn en gedeeltelijk te Yogyakarta.
3) Op een zeer merkwaardig atnk, wurin zich iets van die oudere geschiedschrijving, altbana voor
oost-Java, nog afspiegelt, kon gewezen worden in Iets over een onderen J>ipanëgara, enz. in Tijdschr. Ind.
T. L. en Vk., XXXH.
4) ?tien lette er intW18Chenop dat het gedeelte, hetwelk de lotgevallen van Jaka Tingkir, den lateren
eenigen vont vau Pajang, beschrijft veclvnldig, ook d11arwaar de veibatie van het overige afwijkt. toch eeulnidend, of soo goed als woordelijk hetzelfJe is. Dit gedeelte moet dWI lo een oud stnk zijn, en 2o reeda vroegtijdig bijsonder de aandacht hebben getrokken of in den smaak zijn gevallu. dat men het of geregeld heeft
.rg-1al'llft1l l,f wat Nrder t.a v•on.lentellen ia nit liet hoofJ ken.la, en respecteerde.
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den boven reeds aangewezen tijd 1). En geldt dit reeds f'oor het meer historische
gedeelte van het boek, dat hetwelk de geschiedenis nn Jna behandelt redert de
komst der Hollanders, men zegge te beginnen met den tijd van het opperbewind
van Mataram,ook ten opzichte ,·an het daarin oî'er de voorafgaande perioden verhaalde kan men niet anders z3ggen, dan dat het altijd een en hetzelfde geeft en
daarbuiten eigentlijk niets rnorhanden is. liet het oog op dit laatste dient er
echter nog iets te worden opgemerkt.
Bij het voorafgaande werd geenszins ,·ergeten of voorbijgezien, dat er
nevens dat gedeelte van de babah tanah Djawi, hetwelk de oude re geschiedenis
behandelt, een rijke literatuur voorhallllen is aan wat men de bronnen voor dat
gedeelte zou kunnen noemen, ook al zijn verschillende der hier bedodde boeken
jonger dan die bahad in haar eersten opzet zelf 2), en er verder ook nog geschriften bestaan, die in den trant van een geschiedverhaal den ouderen tijd uitvoerig beschrijven.
Hierbij dient men toch vooreerst in het oog te houden, dat eensdeels die
eerste serie van geschriften juist leverde wat men in een beknopten, zelfs zeer
bek.noptenvorm in dat eerste gedeelte der babad terugvindt, en anderdeels dat,
terwijl de Jaçanen den inhoud dier juist bedoelde boeken zijn gaan beschouwen
als hun eigen eigendom, en züó als een deel van hun oudere geschiedenis, zij in
die uitvoerigere habad's over den ouderen tijd ook al weer niet anders leveren
dan men in dezen aantreft, onder ,·oorbehoud alweer dat men den inhoud daarvan intuBBChen niet altijd even correct, vergeleken met die geschriften, er i"
terugvindt.
Wat daarî'an de reden is zg bier in het kort even aangegeven.
Als men, voor 7.oover dat nu reeds mog"lijk is, de gest'hiedenis der Javaansehe letteren in 't algemeen de revue laat passeer~n, dan blijkt het, dat deze na
een aanvang genomen te h~bben, steeds meer en meer aangroeide, zich ondertusschen
herhaaldelijk ook repeteer~nde. Terwijl er rnn het oudere ,·erloren gaat, blijft
een gedeelte er van bestaan, wordt er weer een gedeelte in een nieuwen vorm
])

Hieruit volgt direct, dat men de vele redacties die van de babad tansh Dja,ri of gedeelten daarTu

bataaa, niet 1111&1'den inhond, waarvan intusschen wel de omvang aan te geven is, te beschrijven hoeft of te
vergelijk•n, maar dat mtn ze naar h~t niterlijk, den vorm di,·nt te kenschetsen. lliu.:lfde ittldt voorloopig
ook Yan van alle anJere hebelfde verhaal lenn,nde geschriften uf reJactics, als de Damar wulan's, do Yuaup'a,

ü Anhia'a eu. em.
2) Bnnmin dat men naast het latere gedeelte bijv. een Bab&d bl!<Jablm\a Mangir en een Pranacitra
untreft.
Wat dit laatste geschrift aangaat, dat een enkele episode nit den tijd na de verovering van Pa\i
door Mataram beschrijft, het is het lezen mL-erdan waard, daar het een der fraaiste Javaansche boeken 1"&11
aieuwerentijd ia, Yooral in de van de on:lere niet zoo heel veel af«ijkeni• nieuwere redactie, die in 18i3 bij
Jonu Portier -,eneheen, en later io 1888 nog eens door Vlln Oorp & Co., Samarang werd uitgegeven. De
11bad bëJ,ah kn\a M~n~ir of wat daarin verhaald wordt, wer.l ook in de bij die zelfde firma venchenen,
BaW ~mà Jawi, Deel 1-IV, 188j-1S00, verwerkt, naJat zij aÜJnle1lijk reeds in 1818 ter ulfde plaata
wnclaenen waa.
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gebracht en ziet men ook nieuws verschijnen, waardoor het voorhandene, dat io
volumen afnam, aan de andere zijde weder op tweeledige wijze aangevuld of
verrijkt werd. Dit proces herhaalt zich, als bij alle middeleeuwsche letterkunde,
verscheidene malen, niet op alle punten natuurlijk even druk of gelgkmati3', met zekere schokken slechts, en nu bij voorkeur in het eene onderdeel en dan weer io
een ander. Daarbij heeft nu ook de beoefening der letteren bij de Javanen, wier
letterkunde inderdaad een volslagen middeleeuwsche is, evenals men dat overal
elders bij een diergelijke literatuur aantreft, steeds ook als een te beoefenen kunst
hoog gestaan, een kunst intusschen, die geenszins los was van banden, maar integendeel, hoewel zulks niet gereglementeerd was, toch steeds in zekere vormen
bevangen was en bleef. Van een vrijheid van handelen, een vrije keuze van onderwerp, een vrije dictie, een eigen gedachte uitgedrukt in het geleverde, geen
spoor, want met dit alles is niet te verwarren het nrschil in taal door lengte
van tijd, het verschil in voorstelling uit een zelfde oor,..aak geboren, of wat meer
een onderling verschil in de verschillende overeenkomstige geschriften in het leven
kan hebben geroepen,. doch niet voortkomt uit een vrije, zich zelf bewuste en
toegepaste, individualiteit van de auteurs. De Javaansche literatuur is, ook daar
waar zij van leven getnigt, een kunstige, en een kunstmatige, zooals èen ieder
in het oog moet loopen, als hij slechts letten wil op de uniformiteit van den opzet, het raam van de verhalen, de geijktheid der taal, desnoods ook hier perioden onderscheidende, al naarmate zij een korter of langer leven reeds achter
den rug heeft. Het boeken maken, het schrijven van gedichten is hij de Javanen
dan ook van oudsher iets van beteekenis geweest, zooals ook uit bepaalde feiten
blijken kan.
Onderzoekt men die over den ouderen tijd uitvoeriger bahnd's iets naawkeuriger, bij\'. door er zich een kort overzicht van te vervaardigen, een inhoudsopgave of een reeks mn titels çan hoofdstukken, waarin men zulk een boek zou
kunnen vercleelen, dan bespeurt men spoedig, dat zulk geschrift, van een bepaald
standpunt, al evenzeer een handboek voor de Javaansche letterkunde zon kunnen
worden genoemd als een geschiedverhaal; dat zulk een boek evenveel recht zou
hebben op een titel Sërat kal}1a, zooals men bij Raftles (surat kanda) vindt 1), of
pëpal{ém,in den zin van handboek, voor wat zal zoo dadelijk blijken, als op babad.
Nog sterker loopt dit in het oog als men in zulk een geschrift, waarin men ook
steeds tallooze genealogische opgaven aantreft, geen jaartallen vindt genoemd, die
den tijd aanwijzen, waarin de gememoreerde gebeurtenissen 1.ouden hebben plaats
gehad ; en wat zeker van nog meer belang is, als meu in den tijd teruggaat en

j..,,,,,,,

l> Een dezer soort teuten begint botweg: p,u1t1dtnp/11 jbihgir,g jhg wi, Hn _.,
i•g ■Ud; een ander na het jaartal met den datum (1DOg11•g#1u1-1"1Jta-j1111■i, 1731 or J 739
A. D. l SOf
of 1812) UIIM pttrra,iika,ig carita, tar,tfa•ir• riRggit pt1N11Ct1
,.,_,gil,,. Ptll'll1t111
ia een nieuwe vorm TIIOJ'
fHI"",
en sou men ala een der achakela kunnen beschouwen t1USCheodit woord en het er Toor in de plaat.
gelnde11 P""""• waar dil laat.te den &in nn 11111111111
pu1Da beeft.
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-181de venchillende bier in aanmerl.iog komende geschriften io de vergelijking trekt,
dan komt men feitelük het laatst terecht bij een handboek voor den dichter l ).
Het is ondoenkelijk dit hier io bijzonderheden aan te toonen, te minder daar
hier ook nog op een wisselwerking dient gewezen te worden, welke er plaats
moet hebben gehad tusschen de geschreven en de mondelinge traditie, daar naast
de voortgezette reeks van voortdurende repetitien io een vasten vorm (geschreven
en l1ij voorkeur io maat) ,·ao de oude, langzamerhand in talrijkheid toenemende
verhalen, er ook een geregeltle mondelinge overdracht, in ongebonden vorm, bestaan
heeft van die zelfde verhalen, onder het opvoeren daarvan als w11ym19-stukken.
Terwijl de u:aya119-vcrbalen ,·oor een deel althans ontleend zijn aan de oudere
schrifturen, van welken er voor ons oog verscheidenen gespaard zijn, lieten zij op
hunne beurt weer hunnen invloed gelden bij het ven·aardigen van nieuwe bewerkingen dier oude geschriften of gedeeltelijke omwerkingen er van, welke ou op
bare beurt straks weer het hare in de ,myang brachten, eo zoo ging het voort,
gesteund vooral door die geschriften, die dienen moesten het den dichter gemakkelijk te maken hunne producten te vervaardigen, 't zij door het geven van regels
of voorbeelden voor de metriek, 't zij door het aan de band doen van synoniemen,
en straks ook door genealogien in op- en in afgaandeo lijn, door biograpbien van
bepaalde personen, het teekeoeo van huooe onderlinge verhouding, het leveren
van korte inhoudsopgaven van gedichten of andere werken, eo dit alles natuurlijk
niet vrij van fouten tegenover de oorspronkelijke, de oudste, straks de oudere
teksten, en onder den invloed van de mondelinge tratlitie, of van de wayang in
den vorm, waarin deze in den tijd van de respectieve schrijvers dier handboeken
leefde, en die op hunne beurt, zooals van zelf spreekt ook weder te gast waren
gegaan bij die handboeken, welke het ,·oor de tlala11g'sniet minder dan voor de
diehters, van belang was ze te kennen.
Het moet op deze wijze zijn geweest, dat langzamerhand, parallel met het
overige der Javaaosche literatuur, waarvan ook in haar de reflexen teruggevonden
worden, dus èn de wawaca,i's èn de waya11g-verhalenin hun historisch verloop, die
de oudere geschiedenis van Java uitvoeriger behandelende babad's zijn ontstaan,
1) Nl. de Canclakiraoa of Candrnkiraoa, de ons door de opstellen van den Heer K. }'. Holle en Prof.
Kem, Tijdschr. lod. T. L. en Vk., XVI, 461, en Travanx du 6we Congrès des orieutaliates, IIJ, 2, bL J,

welbekende Koça. Uit dit handboek voor den dichter, dat bestaat nit een handleiding voor de spelling no
eamkrit woorden en de onde (Hindo) metriek, waarin o. a. ook de Aryll beschreven wordt, en een woorden•
boek nu eynouiemeu, dat op Amar.1ko,a'a Amaramlll\ gebaseerd moet zijn, zie Tijdoc:hr.Ind. T. L. en Vk.,
XXXII, 180, noot J, ontstond het Cao~akap11nra(proza-hamlboek voor het ,tellen van fraaie literatnnrprod.neten), dat op zijn beort naar alle waal'l!Chijulijkheidweer het leven heeft gegeYeoaan de Rllmlçrama'a en
de Si!rat b1uja's.

De titel van de Caudakiraoa (een opzettelijke wijziging van Caodrakiraoa, omdat het onr

Tenmaten, t:"6iuia, handelt, of slechts uit een vcrgiHing geboren) ia ontleend aan de beginwoordenvan het boek,

w.,,_,;1•fictuulrdg11i.
Vooral in lateren tijd heeft dit flelchrift, dat zeer ond ■chijot te zijn, zie t. a. p. in
Tijdschr. Ind. T. L. en Vk., deel XXXH, een grookn invloed gehad. Voor zoover de ei~ntlijk gezegde
nkH1üa'1 betreft stuit men op het eigenaardige venehijosel, det dezen, metrisch althans, er als
ware boiten
om van zijn vernard.igd.

het
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b abad's dus, die men evenzeer pepalcl.'mzou kunnen, handboeken als zij tevens zijn
èn voor de latere !lala11g'szoowel als voor de latere dichters.
Het spreekt van zelf dat in deze soort babad's, die in den ouderen tijd, zoo
de naam bnbatl een oude was, zeker zoo niet genoemd zouden zijn geworden, noch
dat werden, eerst lang-tamerhand meer en meer stof werd opgenomen, en dat de
iongsten dezer soort geschriften ook het rijkst moeten zijn. Gaandeweg kreeg,
met het aanzwellen van den tijd, er een grooter tal van onderwerpen, of van verhalen, een plaats. welke gemakshalve geordend werden in een chronologische
volgorde, of in een te veronderstellen opvolging van dien aard, tot ten slotte de
geschriften van deze soort zich als 't ware van zelf voordeden als geschiedverhalen,
te eer omdat de regeerende vorsten bun geslacht aflei d<len uit de helden dier
oude verhalen, en men door de eene of andere ideosyncratie er toegekomen was in
Java het terrein te zien, waar dezen leefden, en zij hunne heldendaden verrichtten l ).
Niet minder duidelijk is het verder, dat de makers van deze geschriften steeds à posteriori redeneerden en schreven, zoodat het er in voorkomende er eerst een plaats
in krijgen kon, zelfs pas een vrij langen tijd na het bij de Javanen bekend
raken van de verhalen, die men er in aantreft, of het plaats hebben van het feit,
dat er om 1.00 te zeggen het laatste onderwerp in is, hetwelk er in behandeld
wordt, zoo dit een historisch was.
Van de soort geschriften, die op die wijze hier in aanmerking komen, en
ten slotte inderdaad een meer geschiedkundig uiterlijk verkregen, dan in den aanvang het geval was, bestaan er verscheidenen. Op den duur heeft men er zich
blfikbaar meer en meer op toegelegd om ze volledig te maken, en die van den lateren tijd verdienen den naam babad, hoe onhistorisch zij ook naar hun oorsprong zijn,
niet minder dan bijv. de babad tanah Djawi, waarover boven werd gehandeld, en de
oudere geschiedenis: zooals gezegd werd, slechts zeer beknopt bespreekt. In die
producten van jongere dagteekening vindt men den invloed van den Islam voor
zoover deze zich in de tegenwoordige genealogien der vorsten van Java uit, reeds
duidelijk voorhanden, is ook het beloop verder vrij wel hetzelfde 2), ook zij, dit
mag men wel zeggen, kunnen niet ouder zijn dan uit denzclfden tijd als waarin
men het ontstaan en de kanoniseering van de babad tanah Djawi te plaatsen
beeft. Er voordeel uit te trekken voor de oude geschiedenis van Java zal dus al
even bezwaarlijk gaan als bij de babad tanah Djawi zelf. Toch zullen zij de
aandacht verdienen, en een onderzoek ook met het oog op lfajapahit nog wel
waard zijn, vooral ook omdat men aannemen mag, dat hetgeen men bij Raftles
l l Ook dit is een gecompliceenl proces. Eendeels wnren, volgens de 1tenenlogi,che opvattin,ien, de
van sommigen dier oude helden, anderdeel11vindt men ook in
vorsten tn grooten van Java aC11tammelinp;en
ondere geschriften reeds dat stukken, bepaaldelijk de bergen, van Engelsch-1 ndie nanr Java werden overgebracht.
een voontelling, die zonder twijfel gegroeid i11nit het overdragen hunner namen op gebergten op Jan te
2)

levert.

Eigenanrdig i•, dat de Rama-legende er steeda in behnndeld ia volgen& hetgeen de Rama Kling

-183meer vindt dan de babab tanah Djawi, ook in hare ,·erschillende redacties, daarover levert, aan een ~hrift
ontleend moet zijn van een aard als de zoo juita
beachrevenen •).
Onder de vele aan schrijver dezes bekende boeken van deze soort is er
slechts één, dat ver genoeg doorloopt om bij de bespreking van Majapahit's geschiedenis, volgens de opYatting van Java, in aanmerking te komen. Hier kan,
en moet dos volstaan worden met het mededcelen van hetgeen er in dit geschrift
voorkomt, terwijl het voldoende wordt geacht zich bij de Babad tanah Jawi tot
één tekst te bepalen. Het laatste boek ga voor.
In de Babab tanah Jawi, den prozatekst ed. ~leinsma, die hier als type
wordt gekozen, ook omdat die babad voor een ieder bereikbaar is, ,;ndt men, nadat
op bi. 21 de stichting van }fajapahit is medegedeeld 2), verhaald, dat Ar.ra Bangah's
rijk door Pajajaran wordt overrallen, bij zelf naar Yajapahit ,·lucht en dat daarop
Pajajaran door llajapahit wordt vero,·erd. \'an Brawijaya krijgt Arya Bangah daarop den naam Arya Panolar, terwijl Wiro patil, Wahan wordt gemaakt, en Nambi
en Bandar ma11tri. Daarop wordt er ,·erder verteld, dat de vorst van Majapahit een
zoon krijgt, prabhu anom, evenals ook Wahan er zich een geboren ziet worden, die
Udara heette en adipativan Daha werd. Prabhu anom volgt zijn ,·ader op, doch doodt
Wahan, die bij hem patil, bleet, omdat deze hem niet vrij naar hartelust laatj&c,~n.
Hij nremt daan·oor Ujong sabata in den arm, den fora/, kaji11ema11,
die Wahan
met de hem geschonken kris Jangkung pacar overhoop steekt, tengevolge waarvan de genoemde adipati van Daha een gelegenheid zoekt en vindt den vorst te
dooden om den dood zijne vaders te wreken. De opvolger van Prabho anom is
Prabbn Adaningkung, wiens zoon was Hayam wurok, en diens zoon was weder
Lêmbo Amisani, wiens patih heette Dëmung 3) Wular. Lëmbn amisani bad vervolgens tot zoon Raden alit, die als vorst Brawijaya heette en wiens patih Gajah
mada was.
Ziedaar in werkelijkheid eigentlijk alles wat de babad van Majapahit vertelt, daar hetgeen er op volgt feitelijk tot niets anders dienen moeten dan om den
oorsprong van de verkondiging van de Islam op Java, hare overwinning op het
oude geloot~ die samengaat met den val van het rijk, en het genealogisch verband,
dat er tW!echen het Majapabitsche vorstenhuis en de later op Java regeerende
vorsten bestaat, of verondersteld wordt te bestaan, in het licht te stellen.
In een eenigszins andere volgorde levert genoemde habad, op bi. 24 - 48,
nl. aan feiten niet anders dan het volgende, dat hier om de volledigheid èn ter
vergelijking even in herinnering wordt gebracht.

1) Het ia ook uit zulk een geschrift, dat Hap;eman voor een groot ge~eeltt!, onder raadpleging
Hdlee, lijn Fabelleer, in zijn Handleiding eoz, IJ, bi. 237 en volgg., moet !lebben gepot.
2) Het voorafgaande werd boven
behandd.J.

reea.

3) De oude vorm, niet tlhuu,g.

'11D
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De laatste Brawijaya huwt achtereenvolgens vier vrouwen, eene priD8eluit
Ct!mpa, eene reuzin, eene prinses van Cina en eene vrouw van Wa1}4an.
De eerste wordt voor hem door Gajah mada van Ct!mpa gehaald. Haar
vader geeft als een huwelijksgeschenk de gong Kyai Sêkar dalima, de garebo,,g
Kyai Bale lumur en een wagen, Kyai Jêbat betri. Zij heeft nog een zuster en
een broeder. Haar zuster is gehuwd met Makdum Brahim Asmara, een mo,lim,
die heel Cëmpa reeds bekeerde en bij zijne vrouw Raden Rahmat en Raden
Santri verwekte. Haar broeder volgt zijn vader op. Van kinderen van Brawijaya
bij de prinses van Cêmpa wordt niet gewaagd.
Sasmitapura, tot hem
Bij de tweede, die in vrouwegedaante, als e~uJa119
was gekomen, en hem weer verlaat als zij rauw gehakt heeft gegeten, krijgt
Brawijaya een zoon, Ki Dilah. Dit jonge mensch gaat later naar Majapahit, verplicht zijnen vader door hem in staat te stellen op de alu11-alu1i
te jagen als in
't bosch (hij brengt er alle wilde dieren), krijgt dan den naam Arya damar 1),en
wordt over Palembang gesteld, waarheen hem, zwanger,
de derde vrouw, de prinses van Cina, wordt medegegeven. Deze schenkt
straks het leven aan raden Patah, en daarna aan rade,, Usen, een zoon door Arya
Damar bij haar verwekt.
De vierde vrouw, die uit Wal}(J.an,neemt de vorst om van de rajalinga
af te komen, zooals hem werd aangeraden. Hij schenkt haar dadelijk weer weg
aan een juru sabin, Kyai B~yut Masabar. Haar zoon was Bo1}4&nKajawan, die
volgens het bevel van Brawijaya, dadelijk moest worden omgebracht.
Rade,iRahmat en RadenSantri, de zonen van Ibrahim, gaan met hun neef,
den zoon van den jongen vorst van Cëmpa, mderi Burereh, naar Java, bun tante
bezoeken. Rahmat huwt met de dochter van Tomênggung Wilatikta, die nog een
zoon had, Jaka Said, Hij vestigt zich te Ampel dênta. De beide anderen huwen
met dochters van Arya Teja en gaan te Garêsik wonen.
Ook Rade,, Patab en raden Usen komen naar Java, na twee roovers, Supala
en Supali, overmand te hebben. De eerste gaat eerst in den leer te Ampel dênta,
huwt met de dochter van 11yaiage1'9Maloka, des su11an
's kleindochter, en vestigt
zich dan op eene plaats met geurige glagah, die den naam llintara krijgt, terwijl
de tweede bij Brawijaya in dienst komt en adipati van Têrung wordt. Na door
zijn vader te zijn ontboden en zijne opwachting gemaakt te hebben, wordt ,·ade11
Patah adipati van Bintara.
Nu was ondertusschen uit Juldah een zekere Seh Wali lanang naar Ampel
dênta gekomen, die straks verder gaat, naar Balambangan, daar huwt met de
prinses, weggejaagd wordt, omdat hij Balambangan bekeeren wil, en nu zijne
vrouw, als hijzelf naar Malaka gaat, zwanger achterlaat. Zijn na zijn vertrek geboren zoon wordt in zee geworpen, maar opgevischt door een kaptein van Nyai pinatih
1) Het verdient 1:eer de nandacht, dat het jonge menach, dat alle dieren uit het woud, eendrachtig,
op de alH-al«11 weet te breng,:n (te tooveren), jui1t Jab Dilah, en Arya Damar heet.
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Gar&rik,de weduwe van een zekeren uit Balambangan verbannen ki Sam•
boja 1), tot haar gebracht, door haar als kind aangenomen, bü rade,s Rahmat in
den leer gedaan, dan diens schoonzoon, en later Sunan Giri, pl'ab11Satmata, te za.
men groot geworden met Suoao Bonang, pmb11Nakrakusuma. Vóór bun huwelgk hadden deze beiden getracht naar lfäkab te gaan, maar Seh Wali laoang,
dien zij te Malaka ontmoetten, had hen teruggezonden en hun die namen gegeven.
Wilatikta, wordt straks door dezen
Jaka Said, de zoon ,·an den t11më11n11119
laatste (Bonang), op wonderbare wgze, bekeerd, gaat naar Cërhon, is daar bij de
rivier Kali Jaga kluizenaar, co verkrijgt zoo den naam Suoan Kali Jaga.
Ook Boi:i4an Kajawan treedt nog even op 't tooneel. Wel had Brawijaya
bevel gegeven hem te doodcn, doch dit was niet geschied. :;\let Kyai Masnhar
komt bij te Majapahit, bespeelt daar de Sëkar dalima, en wordt door Brawijaya
erkend en begiftigd met de krissen Kyai Mahesa nular en Kyai Malela en den
lans Kyai Plered. Hij wordt naar Tarub gezonden, waar bij met Nawangsib, de
dochter van een widadari Nawangwulan en den l,!Jai g'éde, huwt, op deze wijze
geparenteerd rakende aan Kudus, want deze kyai g'éde was de in de wildernis
geboren, door rat}r/,aTarub aangenomen zoon van de dochter van ki a9'é119
Këm•
bang Lampir en een weggeloopeo zoon van Kyai ag~ng Kudus. Kyai agëngTarub
geeft BoJ.14ankajawan den naam Lëmbu pëtëog 2).
Het nieuwe geloof had ondertusschen groote vorderingen gemaakt. Op
venchillende plaatsen zaten s11nati's; zoo was er o. a. ook nog een zekere Seb
Aripin, die na zijn dood te Pamalaog begraven werd.
Brawijaya zendt daarom Gajab mada tegen Giri. De s1man daar werpt
zijn schrijfstift (kalam), onder een gebed, neer; deze wordt een kris, de kalam of
Kala muilëog B), en verjaagt den vijand. Na des sunan's dood, als zijn kleinzoon
Sunan Prapen hem is opgevolgd, trekt men op nieuw tegen Giri op. Men breekt
het graf open, doch wordt door de ,laaruit te voorschijn komende wespen ') naar
Majapabitteruggedreven. Raden Patah wordt oog eens opgeroepen. Hij weigert
te komen, komt zelfs in opstand, en nu trekt men, de verhouding is een andere
geworden, vereenigd met Madura, Tuban, Surabaya en Giri, tegen Majapahit op.
Brawijaya vaart met al wie hem nog trouw was gebleven, ten hemel. De glans
(majesteit, ç,·î, voorgesteld door een o,rdaru) van Majapahit gaat over op Binta.ra.

J)

Op het wellicht zeer belangrijke van dezen naam Samboja, wees Prof. van der Lith in zijn '&Ier•

Yeilla de l'lade, zie aldaar.

2)

Ook Li!mbn pi!tëng, mede voorkomende als de stamvader der vontenhnizen van Madura, is een

merkwaardigenaam, niet minder dau het geheele verhaal van d,n zwe"eling, die na ecnt door Kyai Sela
nnorgd te zijn, ia TBJ"Dbkomt, en dan hnwt met :Nawantc wulan, een der badende icidadari's.
8) Deze legende bemat vermoedelijk op eenc woordspel of een eigenaardigde spelling. Kala mnm!np;is ah
nn een laia geheel begrijpelijk; kalammnni!ng gespeld, lost men dit weder licht in Kalam mnüi!ng op.
4) lftn herinnere zich hier het plland#I: verhaal in den door den Heer Klinkert in 1893 nitgegenn
Pelandnk-tebt,

no. 7 lbl. 70-80',

zie Tijdschr. Tod. T. L. en Vk, XXXVII, 389,

-186Gedurende 40 dagen neemt Giri het opperbewind waar. Dan wordt Raden Patab,
Senapati Jimbun, tot sultan van Dëmak gehuldigd.
Ook bü de Sërat kal}4a vangen wij hier het verhaal aan met tic stichting
van Majapahit, die volgens dezen tekst in 1221 A. J. zou hebben plaats gehad.
Men vindt hier een geregelde reeks van jaartallen (1221, 1223, 1229, 1234, 1250,
1267, 1270, 1301, 1308, 1320, 1327, 1328, 1329, 13. 2, 1398, 1399, 1400),
waarop intusschen vermoedelijk al zeer weinig te vertrouwen is. Toch verdient
het verhaal, zooals het hier gedaan wordt, zontler twijfel zeer de aantlacht, al
dient men het wellicht voor het grootste gedeelte historische waarde te ontzeggen.
Bg de lezing boude men de bovengemaakte opmerkingen vooral in 't oog, en
zonder twgfel doet het, al is dat niet de reden waarom er hier eene plaats
aan moest worden toegekend, ons een eigenaardigen blik slaan op de geschi<'denis \'an den Damar wulan roman, bepaaldelijk het laatste gedeelte daarvan.
Was het mogelgk den ouderdom van deze redactie van de Sërat kal}4a iets
nauwkeuriger te bepalen, dan ons thans gegeven is, waar slcrhts gesteld kau
worden dat zij vermoedelijk uit het laatst der vorige of het begin van deze
eeuw is, dan zou door vergelijking misschien den gang van den aanwas van dat
verhaal iets meer in bijzonderhetlcn kunnen worden bepaald, en het zoo gelukken
iets beter kennis te krggen van de geschiedenis van een enkel onderdeeltje van de
Javaanscbe letterkunde. In ieder geval blijft eene vergelijking vau wat deze tekst
levert over den tijd dat Majapahit bestond, met hetgeen men in de verschillende
variaties van den oudsten Damar wulan tekst aantreft 1), in zoo verre niet onbeloond, omdat men er uit leeren kan hoe op een zekeren tijd een groot gedeelte
van hetgeen men in beiden vindt, een als 't ware vloeiende massa was, waarvan
later enkele deelen een meer va.sten vorm hebben aangenomen.
In die Damar wulan variaties vindt men allerlei om den persoon, die dP
held van den roman is, geconcentreerd, wat hier gezegd wordt plaats te hebben
gehad onder de regeeringen van verschillende elkander opvolgende vorsten, en het
opmerkelijkste daarbij is wel, dat zelfs tie inval van de Wal}4an en de Inggris,
volgens de voorstelling hier, niet onder zijne regeering valt, terwijl hij onder al
het andere zich in den Damar wulan romans, ook in de andere redactie's, een vaste
plaats veroverd heeft 2).
1) Zie hoven de noot bij Hoofdstuk XII.
2) Deze bijzonderheid wettigt de verouderatelling, dat de Sërat kall~"• waaruit hier teuige mededeelin,ren wordrn gedaan, betrekkelijk mul is, en onder dan vermoedelijk al die toevoegsels tot den Damar wulan
ro',llan, l\len vindt hier ook nog andere groote afo·ijkingen. Logi!nder is niet de broeder van Udara, maur
de zoon van een amleren, vroeger~n patiA. Hij heeft slechts één zoon, gcheeten La yang setru kumitir, waarde
roman een Lay,mg Retra en een Layang k11miti1·~eft, en deze eene zoon wordt na 1le krooning van Damar
wnlan, ab rnrst van l\lajapahit, in zijns vaders plaatR, terwijl die zich terugtrekt, patiA, en ie dan niemand
andere dan Gajab mada. Ook Rangga lawe heeft maar één zoon, Raden Bnntar wat..ngan, waar er tweein den
roman optre,lcn, Ruden Buut.mu en Raden Watangan. De pra/Ju khya ia de dochter van den vierden vont
rnn .Maj11pahit,terwijl in deu roman ge.pro.ken wordt van den derden Brawijaya.
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Onder de regeering van Damar wulan, die ook hier koning wordt, en dan

Mërtawijaya heet, heeft er slechts een vriendschappelijke overkomst plaats van
Andaka sasi, Kuda rangeyan (niet Rarangin) en Kuda tilarsa, die respective thuis
bebooren in Kamboja, Baiijar (nl. Banjarmasin) en Sukadana, welke drie rijken
onderworpen waren geworden, tijdens de regeering van Adaningkung, den vader
van de prabu lrë11ya,zie Zang 392 en 382, en voorts valt in den tijd van zijn
bewind ook nog de tocht van Supa naar Balambangan om den door den vorst van
daar gestolen kris temg te halen, Zang 394.
De inval van Wal}qan en van Inggris heeft bier plaats onder Angkawijaya,
zijn zoon, zie Zang 399, die hier regeert van 1301 tot 1399 of 1400, al naar men
het nemen wil, zie Zang 414. Daaronder is ook gesteld de strijd met Menak
l;>ëcJaliputih, die te 1.amenmet den vorst van Bali in opstand is gekomen, en verslagen
wordt door den zoon van den krokodillen-vorst, die tot belooning daarvoor Pëngging krijgt, huwt met de dochter van Angkawijaya en Andayaningrat wordt, Zang
401, maar zoo Balambangan dan ook voor de derde maal Majapabit als sonverein
bad doen erkennen.
De eerste maal toch dat dit was geschied, was reeds onder Ardiwijaya
geweest, den grootvader van Këiicana wungu, de prab11két,ya, zie Zang 379; de
tweede maal had het plaats gehad, toen Damar wulan, toenmaals nog geen koning,
Menak Jingga versloeg, Zang 384 en volgg. ; en dit nu was de derde keer, dat
het geschieden moest en gelukken kon, doch van verdere en groote vel'Overingen
bij deze gelegenheid of door dien veroveraar, den lateren adipati van Pëngging,
gemaakt, is geen sprake, daar zijne heldenfeiten zich slechts bepalen tot het
weder ten onder brengen van Balambangan en Bali door middel van de krokodillen
zijns vaders.
Geheel anders was het geweest bij de eerste verovering van die beide genoemde latere onderhoorigheden van l\Iajapabit, zie Zang 3W. Door Ardiwijaya
gezonden, vindt I)angqang wëcana van Tuhan, de rnder van Rangga lawe, tengevolge van een daar uitgeschreven say'émbara, op Bali allèrlei vorsten vereenigd
(Bngis, l\fangkasar, Sëmbawa, Baiijar, Tarnate, Bai:i~an, Ambon, Bawiyan), en
verslaat hij ook dezen, na den vorst van Bali overwonnen te hebben, ze daardoor
dus te zelfder tijd vasallen van zijn heer en meester makende, iets waarop hier
slechts nog even gewezen wordt, vóór er wordt overgegaan tot het plaatsen van
het overzicht van het bedoelde gedeelte dier Sërat kar;iqa, omdat men bij Raffles,
History of Java, Il, bi. 182, zie de noot boven, wat hier door I)angqang wëcana
verricht heet te zijn, als door Andayaningrnt, den ra/11 Pengging, verkregen, i11
voorgesteld, en dat, terwijl men bij Raffles op bladz. 120, zonder dat er eigentlijk
in bijzonderheden wordt gegaan, ook leest, thi11 prince (d. i. Ar1liwijaya), however,
is distinguished bij the extents of bis conquests. Dit laatste is nl. in overeenstemming met onzen tekst, en aan groote veroveringen onder Angkawijaya, tijdens
wiens regeering, die te lang duurt, Majapabi~ torh gebeel in verval geraakt, viel
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toch moeielyk te denken. Zoodat het er den schijn van heeft, dat Raftles, of
zijne zegslieden, ook hier het aangetroffene minder juist hebben weergegeven,
waarop te wijzen zijn nut kan hebben, al wordt er hier niet mede bedoeld eenige
kritiek te geven op het Xe hoofdstuk van de Jlistory of Java, d:1.ar dit toch eerst
behoorlijk zal kunnen geschieden na in kennis te zijn gekomen met hetgeen de
door hem nagelaten verzamelingen opleveren.
Doch zie hier nn wat de Sërat kai;uJa van Majapabit vertelt.
Als l\Iajapahit is gesticht en Raden Snsumh daar onder den naam Brawijaya
in 1221 (sel~i-m1111!1al-kato11-t1111yy11l),
tot koning over het nieuwe rijk is gekroond
(Z:i.ng 314), onderwerpt zich heel het oosten aan hem. Hij maakt Wirunp'épatih onder
den naam Adipati Wirun, en Nambi wordt als t11men9y1111y
Rëksapura tveda,,ajëro.
Hij haalt zijne garwa, die bij in Galuh had gelaten, en helpt zijnen broeder Arya
Bangah in zijnen strijd tegen Ciynng wanara. In dien strijd wordt de eerste
verslagen, zoodat hij naar Ubak ciyu moet vluchten, en Galuh verbrand. Hij
wordt nog verder verjaagd, tot Tugu, waar hem de troepen van Majapahit onder
Rëksapura hulp komen verleenen. Vrouwen en kinderen zendt hij nu onder geleide van Raden Kumara, den zoon van Raden 8usurub (Brawijaya ), die evenzeer
te Galuh was achtergelaten, naar zijn broeder, die hem die hulp had gezonden,
en daarop keert hij zich op nieuw tegen de troepen van Pajajaran, welke onder
Ciyung wanara tot Pu<J.aksatêgal wangi waren voortgerukt, en te Togo een nieuwen
slag leveren. Dezen worden nu teruggejaagd. De troepen van oost-Java verrichten
wonderen van dapperheid (a11gkotbuta)1), en al dringen die van 't westen toch
weer meer oostelijk door, zij worden bij de rivier, die daarom Pamali beet. weer
teruggeslagen, terwUl 't vechtterrein den naam van Brêbës krygt, en Ciyung wanara
zich naar iijn land terugtrekt. De troepen onder Rëksa pura achterlatende, gaat
Arya Bangah nu naar Majapahit, waar Brawijaya hem wedana(d. i. hoofd-bupati)
maakt, met Tuban als zijne standplaats. (375) Kumara huwt met Arya Bangah's
dochter Citrawati. Daarna wordt hij op raad van Arya Bangah met diens zoon
I)ang<J.ang wiring en Wirun's zoon Wahas tegen Pajajaran gezonden. Op aanbeveling van Qang<J.angwiring trekken zij nu in drie kolonnes, na zich met Rëksapura vcreenigd te hebben, het land in. Daar treki men zich terug op Suml!<}.ang
(376). Men gaat naar Galuh. Qang<J.ang wiring onderwerpt Dërmayu, Wahas
doet dit Baiinmas, MagiHen, Prabalingga, Caracap. Ook Sokapura wordt vermeesterd. Omlertusscheu heeft Kumara ~umë<J.angen Bal}<}.unggenomen. Ciyung
wanara komt in onderwerping. Eer8t stelt hij Dipati Jayasudarga, den schoonvader
van BrnwUaya. in vrijheid. Hem zt"ndt hH tot Kumara met het bericht. (377).
Ciyung wnnara wordt, zooah1 <lc eil-lrh was geweest, naar M1\japahit ge\"oerd.
Pajajaran \"Ïel in 1223 (y1111a-lmli/1-ti11!Jal-lmji).
Ciyung wanara wordt opper-buJlali
over west-Java tot aan de Paruali, maar de smeden moet hij naar Majapahit zenden.
1) Het ouJ.-Ja'f. kJd61twta. Uit dit wuurd uutatonJ.en de namen der beide patill'• van Menak .JiDgga
Kotbuta en .!ogkatbuta.
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Kumara's gemalin bevalt daarop van een zoon, Raden Ardiwijaya. Onder hunne
hoofden, Pënapi, den zoon van Soml,ro, en Kënang, dien van Kuwung, trekken de
smeden naar Waleri en Këmangi, waar zij nadere bevelen van Brawijaya afwachtten,
die ben naar Tnbao zendt, en ze wapens van allerlei aard laat maken. Kël~p
l K&lang ?) wordt naar :Madura gezonden, alR hoofd over de ooster-smeden, wat
Panëti (Pëoapi ?1 over de westelijken wordt. Inmiddels is Wirnn, de palih, gestorven
en zijn zoon Wahas in zijn plaats getreden. Ook Arya Bangah overleed en deze
werd door Qang4.ang wiring opgevolgd. Rëksapura, de dipati Kë"iri, stierf kinderloos; zijn opvolger was Wabas's zoon, Jayasena, die nog zeer jong was. En
daar nu ook Brawijaya sterft, wordt Braknmara in 1229 (muka-l«ilih-tingal-nata)
vorst in zijne plaats.
Diens groot genoegen is jagen. QangcJ.ang wiring krijgt een zoon, QaogcJang wëcana; deze wordt in zijne plaats tlipati met den naam van zijn vader. Ujnng sabata, een Balinees uit Blambangan, was tumët,ggung en ën1ba,i
van den vorst. (378) Deze wilde Wahas, den patih van Brakumara, van kant
helpen. Hij geeft voor, dat deze in opstand komen wil. Brakumara beveelt hem
hem te dooden. Dit geschiedt, en nu wordt Ujung sabata in zijne plaats patih.
Het blijft evenwel aan den dipati van Ke(jiri, Wahas's zoon, niet onbekend, dat
de dood zijns vaders van den vorst uitgegaan was. Hij geeft daarvan geen blijk,
maar gtjjpt straks de gelegenheid aan om, zonder dat iemand het merkt, dat hU
't doet, èn den patih èn den vorst, als hij ze op de jacht van hun gevolg gescheiden beeft, te dooden, en strakR vindt men dan ook hunne lijken, die naar Majapabit
worden gevoerd. De opengekomen patih's-plaats krijgt Jayasena, en Ardiwijaya
volgt zijn vader op. Dit geschiedt in 1234 (wani-ti9a-ti119,1l-11ata'.
De nieuwe jonge vorst is nog niet gehuwd; hij wil dit doen met een dochter van
Raja Balilnng, den vorst van Bali, die drie kinderen had, Rëtnasari (d.), KëncannEiari(d.)
· een Jaka Antëban (z.), maar zich aan Majapahit nog niet onderwierp. (379) De d1jiati
van Tuban neemt op zich R;ia Balilung, die belooft had zich te onderwerpen en zijne
dochters te zullen schenken aan wie hem in kracht overtrof, te verslaan. Hij roept
.MenakSopal van Blambangan, Menak Sastra van Lumajang, Menak Sumh van Pugêr,
.MeoakPralangge van Purbalingga, en Menak Wilung van Bangkalan op, om zich
te verzamelen in de segara rupak (d. i. de straat van Bailuwangi), waarheen ook
hg zich begeeft, ben daar dan aantreffende. Qangdang wl§cana begeeft zich echter eerst
alleen naar Bali. Op Bali waren reeds verscheidene koningen met het zelfde doel hg•
een gekomen; genoemd worden: Bugis, Mangkasar, Sembawa, Baîijar, Tarnate, Ba9cJan,Ambon, Bawiyan. Het tweegevecht bestaat in 't aan weerskanten trekken aan
een touw. Het Inkt niemand (380), ook den dipati van Tuban niet, den vorst van
Bali van zijn plaats te trekken, doch bij blijkt toch zoo sterk te zijn, dat bij 't
touw stuk trekt. Dit geschiedt herhaalde malen. Hij had daarbij echter slechts
zgn linkerhand gebruikt, maar als men nu een ketting neemt, en het nogmaals
geprobeerd wordt, wint hij het van den vorst van Bali zeer gemakkelijk. De te
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Balambangan achtergebleven dipati's wo:·den ontboden, en er beeft (oatuurlljk)een
strijd plaats met die vreemde koningen. Zij worden allen onderworpen en met
hen (381) en met de prinsessen keert Qang«1,ang wëcana naar Majapahit terug.
Ardiwijaya huwt zelf met ile oudste; de jongste, Këiicanasari, schenkt bij aan
den beid, den dipati van 'l'uban. De gemalin van Ardiwijaya krijgt drie zonen,
terwijl geen zijner ampeya,ikinderen heeft. Die zoons heetten Raden Udara, Adaningkung en Raden Jura. De kinderen van den patih zijn Nawangsasi (d.) en Legot (z.).
Nawangsasi huwt met Udara 1 die na den dood van Jayasena, den patih1 in diens plaats
benoemd wordt. Adaningkung huwt met Rëtnadewi, de dochter ,·an den dipati
van Tuban, wien ook nog een zoon Raden Lawe wang·ml geboren werd. Vóór
zijn doocl beschikt Ardiwijaya, dat Adaningkung den tweeden zoon, hem zal opvolgen, en daarom ver1.0ekt Patih Udara, de oudste zoon van Ardiwijaya, als de
vorst kort daarna is overleden, aan allen (382) hem, zijnen jongeren broeder, die
als vorst Brawijaya sang Kalamisani beeten zal, als koning te huldigen. Raden
Bali anom (d. w. z. Raden Lawe wangsul) volgtzijn vader als regent no Toban
op, wordt wedana b11pati en kr\jgt den naam Rangga lawe. Dit geschiedde in
1250 (muluk-tata-tit1gale-11e111ati).
Raden Jnru, de jongere broeder van den vorst, is gehuwd met Citrawnlan 1 de
dochter van den regent van Prabalingga. N n komen er vijanden van Siyëm, Kamboja
en Sokadana. Zij bevinden zich te Garësik, en worden te vergeefs bestreden. Op
raad van Udara roept Brawijaya de tapa's te hulp, de belofte doende hem, die ze
verdrijven zal, den rang van dipati te geven en Balambangan te schenken. Een
ajar van de Tënggèr 1 Guntur gëni, die vele ca11tril.'sbad en in het bezit was
van het wesi /mr,i11g,een vergiftigen knuppel, neemt het op zich. Hü gaat met
40 leerlingen naar Majapahit. Brawijaya beveelt hem den vijand dadelijk te
verslaan, maar tevens aan Rangga lawe met hem mede te gaan om hem te bespieden. (383.) De ajar gaat, gevolgd door Rangga lawe, naar Garësik. Hij
verslaat den vijand, daarbü nog geholpen door wespen (tawon 'é,J,Jas).De vijand
vlucht, vele wapens, waaronder twee groote kanonnen, achterlatende. (384.) De buit
wordt Brawijaya aangeboden, en de ajar met den naam Pamönggër tot dipati van
Balambangan aangesteld. De beide kanonnen krijgen de namen Guntur gëni en
Jagnr. Nu vraagt Udara zijn ontslag als 1mtih. Hij wil gaan reizen. Als zijn
plaatsvervanger stelt hij voor Kalot (of Legot 1 de eene maal luidt de naam
zus, dan weer zoo) 1). Deze wordt benoemd en krijgt den naam Logênder. Voor
hü op reis gaat, geeft Uda.ra, die den naam Jnragan Kamboja aanneemt, zijn
reeds geboren zoon Damar wnlan aan Logënder over. Ook Kêntjana wungu (de
latere pmb11l.i'tqJa)is reeds geboren, en evenzoo had Raden Jurn reeds een dochter.
Deze laatste trekt zich terug om kluizenaar te worden op den gunung tduk,
waarheen hij zijn dochter, wier moeder reeds overleden was, medeneemt. Als
ll

Zie Zu.ng 381.
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K~nt_janawungu nu volwassen is, sterft Brawijaya (Kalamisani). Logënder en Ranglawe stellen de prinses tot koningin aan, 1267 (wilm•retu-tingal-wani).
Daarover is Pamënggër, na ziin terugkeer van de huldiging, verdrietig. Hij
verlangt naar een zoon. Een rooden bond herschept hij in een menscl1, dien hij
llenak Jingga noemt. Hij baadt hem met water, dat hij over het w'ési kuning
heeft laten loopen, om hem sterk te maken, maar zijn voorhoofd was dat van een
zou zijn dood zijn,
hond gebleven, en hij had geen schouders. Het wesi lm11i119
en daarom geeft hij het hem zelf ter bewaring. l\lenak Jingga rooft zich twee
vrouwen, Waita uit Balega en Puyëngan uit Bangkalan. Daarmede niet tevreden
wil hij de vorstin vau Majapabit ten huwelijk vragen. Pamënggër raadt hem dat
Rterk af, en als Menak Jingga niet naar hem luistert, verlaat deze Balambangan
om naar den gu,iung Agung te gaan. (385.) Nu wordt Menak Jingga koning van
dat gewest. 'fwee der ca11trik'svan Pamënggër stelt hij onder den naam Kotbuta
en Angkatbuta tot patih aan, en zijn huwelijksaanzoek zendt bij af. Lawe idjo komt
met een antwoord van Rangga lawe terug. De uitdagende weigering, die dit
bevat, maakt zijne woede in hooge mate gaande, en hij trekt tegen ?tlajapahit op.
De omgeving van Prabalingga, waar bij zich legert, onderwerpt zich. Menak
Koilcar, de putra Lnmajang, komt dit te Majapahit berichten, en spoedig trekt
Rangga lawe, die de jongeren ter bescherming van den vorstin achterlaat, met
zijn Tubaners naar Prabalingga, waar bij een gevecht levert, (386) du.t hem den
dood brengt. /Jéma11gGatul, zijn patih, die hem nog geraden had zich terug
te trekken, vlucht na zijn sneuvelen naar M3:japahit, waarheen Meuak Jingga
besluit den volgenden dag door te gaan.
Logënder had toenmaals ook reeds kinderen, een zoon Setra kumitir 1) en
eene dochter Ailjasmara. De laatste, de oudste, was gehuwd met Damar wulan.
Logënder had dezen jongeman eerst in P11luhamba geplaaM, maar later tot schoonzoon genomen. Setrakumitir bad niet met een evenmensch wil huwen; hij had
zich een peri,de dochter van een br-ahmana van den gummg 8umern en een peri,
tot vrouw genomen. Damar wulan1 wiens roep door Majapahit ging, werd door
Ailjasmarasteeds thuis gehouden, waar Sëhdapalon en Nayagenggong, zijn pamongnwng's, hem niet verlieten.
De prabt, két,ya verneemt nu van demm,,q Gatul den dood van Rangga la.we.
Logênder slaat voor Damar wnlan te zenden. De vorstin vindt het goed, en de
palih zendt hem met Setra kumitir tegen Menak Jingga. Zij bereiken Prabalingga
nog vóór deze van daar vertrokken is. Menak Jingga meent voor hen niet bevreesd te behoeven te zijn. (388.) Er hebben verschillende gevechten plaats,
waarin Surajaya van Ba94ung, Rëksayuda van Roban, Sore pajok van Walere,
S111'88&8tra
van Tëgal van de volgelingen van Menak Jingga achtereenvolgens
overwinnen Jakang tulung van Malang1 Cocak ijo van Pugër, Cocak pëtak van
~

I> Hier ééu pmwon, en niet ala in den Damarwnlan roman een tweetal, Layang aetra en Layang
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192 Bangkalan en Këtek abang van Balega. Damar wolan ziet dat het zoo niet gaat,
en dat )fonn.k Jingga het een of ander bijzonders in zijn bezit moet hebben.
Hij stelt Buntar watangan 1) als zijn plaatsvervanger aan, en sluipt met zijn tLu/u
cumlm's in bet kamp van l\fenak Jingga. Dan volgenden dag wordt er weer
gevochten. Kidang wulan van Sarëngat strijdt met Jaya lawong van Luwanu,
Macan putih van Lu4aya met Suraprawira van Bailumas, Lawe ijo van Japanmet
Sêtraprameya van AJ.14alubur. Menak Djingga laat in den nu volgenden naeht Mêlap
en Mët;14angvoor de zijnen dansen. Damar wulan dringt op dat oogenblik in het
vrouwenverblijf. (389.) Daar waren nu Waita en Puyëngan reeds zeer begeerig
hem te zien, en afkeerig van haren gemaal. Zij leggen hem, als hij zich vertoond
beeft, Menak Jingga's geheim uit, en Puyëngan baalt voor hem zelfs het mi ku•Îllg,
dat zij bad opgeborgen. (390.) Dronken komt Menak Jingga ter plaatse, b!J
hoort praten, en roept Dayun om te onderzoeken wat er aan de hand is. S6bdapalon
gooit deze eenige malen de deur uit, en Damar wolan neemt de beide prinsessen
op om met hen w~,g te loopen, Menak Jingga tartende hem te volgen. Deze
bespeurt, dat het wesi kuning weg is. Den volgenden dag trekt Damarwulandaarmede ter strijde, en slaat hij de Balambanganers op de vlucht. Menak Koil.car
doodt Kotbuta en Angkatbuta met een ring, die ook van wesi k,ining was, en hg
van Pujadewa, een tapa op den g11nu11g
Liman, had ontvangen, en Damar wulan
velt l\lenak Jingga. Zijn hoofd word afgeslagen en door Sëbdapalon weggedragen.
(391.) Met groote buit keert men terug.
Als Damar wulan bij de vorstin komt, staat deze hem niet toe haar holde
te brengen, zij verheft hem tot koning, en laat tevens Aiijasmara ontbieden, wie
zij bericht wat zij gedaan heeft, haar zeggende, dat zij haar geluk met haar moet
deelen. Damar wulan werd onder den naam Mfrtawijaya koning in 1270 (11irgu,·nita-s'émbahira-prab11pa
ti ).
La.yang Setra kumitir wordt zijn patih, Sêbdapalon maakt bij twnengg11ng
en Nayagenggong ra11gga.Hunne namen worden veranderd in dipati GaJab mada,
tum'énggung Sëbdayuda en rangga Sêbdagënggong. Buntar watangan wordt Arya
Teja van Toban; Menak Koiicar wordt over LomaJang gesteld en huwt met Rëtna
Sêkati. Logënder laat zijn post over aan zgn zoon. (392.) No was Udara
(op zijn zwerftocht) in Kamboja gehuwd met eene dochter van den vorst van dat
rijk. Hg had bij baar een zoon verwekt en deze was zijn grootvader, na
diens dood, onder den naam Andaka sasi, als vorst van Kamboja, opgevolgd.
In het geheel had Udara (393) aan den overwal drie zonen; genoemden Mahesa
sasi in K.amboja, Koda rangeyan in Baujar, waar deze zijn grootvader evenzoo
opgevolgd was, en Koda tilarsa in Sukadana, die ook koning was geworden.
Zg waren allen op één oogenblik in Kamboja bijeen. Udara beveelt bon naar
l I Hier al evenzeer één penoon, terwijl de Damar wnlan roman er twre kent, Raam Buntuan 111
Raden Watangan. Dese Bnntar watanpn moet de IOOnvan Rangga lawe qn; daarom Tolgt bij demi du
ook later ah Arya Teja over Tubu op, de Zmg 391 •
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Majapahitte gaan. Damar wulan is zeer verheugd zijnen vader en zijne broeders
te zien. Na hun aankomst bevalt Këncana wungu van Raden mas Alit. Zijn groot,·ader voorspelt zijne toekomstige grootheid~ en zegt dat hij later Angkawyaya.
moet heeten, en dat hij de laatste der heidenscbe vorsten wezen 1.al (nm'ékasiratu
h11da). Ook Ailjasmara bevalt, van Raden mas Kaon. Na zeven maanden te
Majapahit te hebben vertoefd, gaan Këlana Mahesa sasi en zijne broeders huiswaarts. Udara en Logênder komen te ornrlUden, Raden mas Alft wordt Prabu
Angkawijaya en de tweede zoon, Bê~ra Katoog, komt over Panaraga.
Als deze gebeurtenissen doorleefd zijn! bespeurt Brawijaya (Damar wulan),
dat er een kë,-i.1van Jaka Suruh (den teu vorst van Majapabit) is zoek geraakt,
,te kris Sumëlang Gandriug, \'an de ,f,apurja/ak. Hij draagt den patih Gajah mada
(= Setra kumitir) op baar op te sporen. Deze wil het verdwijnen van die k'én'x
niet ruchtbaar laten worden, (394) omdat dit voor '11 vorsten naam niet goed zijn
zou. Hij ontbiedt de lur-ah's der 'émpu's (smeden).
Wie dit waren, blijkt uit het volgende. In Pajajaran had men vroeger
een smid Këlëng en in Majalëngka een andere, Panëti; de eerste was de oudste
van de twee. Këlëng liet twee kinderen na, Supa en Kapa; Supa werd kluizenaar
op den gunung Liman, en huwde met de dochter van Kasa daar; bij werd later
lurah émpu van de lwang weta11. Supa had bij haar twee zonen, Aman en Tiris,
die bij achterliet, toen bij, wat hij deed, naar Tuban ging. Daar werd bij door
Panëti tot zoon aangenomen, en huwde hij nog met diens dochter, waardoor
Suratmanen Jati zijne zwagers werden ~a den dood van Panëti wilde hij deze
niet opvolgen, zoodat Suratman lura/1.empu van de bram,lmlo11werd. Bij de dochter
van Panëti kreeg bij nog twee zonen, Gudana en Jegja.
Zoo geschiedde het dan dat Gajab mada Supa, Kasa, ~uratman en Jati
opriep. Hij verhaalt hun wat er aan de hand is, en beveelt hun geheimhouding.
Thuis gekomen komen deze vier overeen, dat Supa zal gaan zoeken. Zoo de
anderen dat deden, zon het de aandacht trekken. Hij was nooit gevestigd smid
geweest en bad altijd gedwaald. Supa gaat on eerst naar den ajar Kë1.uJ.ali.
Deze zegt hem naar Balambangan te gaan, hij moet zich uitgegeven voor een smid
uit de ,abrang, daar zal bij de këris vinden. Hij gaat naar l\ladura) laat zich
daar een vlot maken, neemt den naam van Émpu Rombang aan en steekt met zes
gezellen, en zijn gereedschap in zee. Overal waar hij langs komt, maakt en verkoopt bij wapenen, die hij van zijn merk voorziet. Als hij Balambangan bereikt
heeft, begeeft hij zich dadelijk tot den lurah ëmpu Kyai Pitrang daar. Hij zegt,
dat bij, op weg naar Java, schipbreuk heeft geleden, en vraagt wie lurah is, verzoekt bij hem te mogen blijven, mag dat, verdient veel geld voor hem, en wordt
door hem ook al tot schoonzoon aangenomen.
Op dat oogenblik was Menak Që(Jali putih, een zoon van Menak Jingga,
täpati van Balambangan. Eerst was hij panakattXJn van Brawijaya geweest, en
daarna door de7.e tot dipati van dat gewest aangesteld; het was deze die vóór
Verf&.Bat. Geu., Deel XLU..
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zijn vertrek de kris Sumêlang Gandring bad gestolen. Hij verlangt van Supa baar
na te maken, voorgevende haar van Brawijaya ten geschenke te hebben ontvangen.
Rombang (Supa) herkent baar en belooft het te zullen doen. Hij moet dit echter
in de tegenwoordigheid van Që(Jali putih verrichten, zelfs wordt daartoe in de
k,•aton een smidse gemaakt.
Nu wil het geval dat de d11Jatidrie dagen ziek
wordt. Die gelegenheid gebruikt Supa om twee valsche krissen te maken, een
die wat oud leek en een andere die er nieuw uitzag. Deze beiden biedt hij den
dipati aan, die aan de tweede ook een oud uiterlijk laat geven. Doch Supa heeft
zijn doel reeds bereikt. Hij voldoet nog aan het laatste verzoek, maar maakt daarop
plan te vertrekken; zijne zwangere vrouw krijgt de opdracht hun kind, als dat een
zoon is, Sura te noemen, en hem te bevelen zijnen vader in l\lajapahit te komen
zoeken. Na zoo twee jaar afwezig te z\jn geweest, keert hij Oî'er land terug. (395. J ·
Brawijaya laat zich verbalen wie de kris gestolen had, en beloont Supa door hem
tot dit,ati van Sidayu en u.iedana 'émpu te henoemen. Slechtfólvoor dipati's zal h\i
voortaan nog krissen mogen maken.
Angkawijaya had toenmaals nog slechts eene s'éli,-. Jaka Somh ( de
11iRasëksi, belooft dat zijne
stichter van Majapahit) had indertijd aan een 1'.tµ_la11g,
nakomeling Angkawijaya haar rowat wezen zou. Deze had haar dan ook tot selir
genomen, en zij neemt, nadat zij, zwanger geworden, rauw gebakt had gegeten,
hare renzinnegedaante weer aan. De pramiswari verneemt het, en vetbaalt het
aan Brawijaya, (396) hem tevens op de 1mtri van Cëmpa wijzende als een goede
gemalin voor Angkawijaya. Daar waren drie koningskinderen, van welken er
een den koning, hun vader, die reeds gestorven was, was opgevolgd ; de oudste
der twee anderen, dochters, was gehuwd met een Arabier, om de jongste, Darawati,
moest men aanzoek voor den kroonprins cloen. Daar Cëmpa onder Kam~ja
stond, waar Kêlana l\laesa sasi regeerde, schrijft Brawijaya naar Kamboja en
Cêmpa beiden. Ook zendt hij lmpati's naar Baiijar en Sokadana. In Kamboja
is Maesa Lajër patih. De vorst daar ontvangt de beide brieven, zendt er een
van door naar Cëmpa, en maakt zich gereed naar Java te gaan. In Cêmpa begrijpt
de koning, dat als hij zijne zuster niet geeft. Kamboja zich tegen hem zal wenden,
toch d(\et hij het niet clan schoorvoetend; hij was namelijk door zijn zwager, den radja
pa,,tjita Mustakim, tot het Mohammedanisme bekeerd, en Darawati wilde slechts
huwen met iemand van het ware geloof; Angkawijaya was dat niet, daar hij een
mt11 b11dawas, tocb geeft zij om baars broeders wil toe. Hare oudere zuster belooft haar, dat haar neef Rahmat, haar zoon, baar op Jaya 1.al komen bezoeken.
De patil, begeleidt haar. Op Java zijn de vorsten van Kamboja, Bailjar en Sokadana reeds aangeland, en als bet huwelijk plaats heeft, verbindt men tegelijkertijd Katoog in den echt met de prinses van het eerste rijk, Srawulan. (397) De
drie broeders keeren daarop weer naar hun land terug.
Nu had de pmbu ,inom, AngkawUa:ra, een vriend, een Chinees, een koopman,
Kya.i Rantong. }[et goedvinden van Darawati <lraagt hij aan deze op een Chi-
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nee1ebe vrouw voor hem te zoeken. Er was namelijk voorspeld dat Darawati
kinderloos 1.ou blijven, als de prins niet eerst een Chineesche vrouw gehuwd zou
hebben. Bantong zegt dat slechts zijn eigen dochter daan·oor iu aanmerking kan
komen, doch vraagt tevens een 11tnk land om er Cbineezen te kunnen laten
wonen.
(Als Angkawijaya, om zoo te zeggen, gereed is zijn vader op te volgen).
wordt Brawijaya (Damar wulan) ziek. HU raatlt zijnen zonen met elkander
in vrede te blijven, en wijst Angkawijaya aan als zijn opvolger (over Majapabit),
met deze restrictie, dat Katong over Panaraga zal moeten bl\jven staan. Dan
overlijdt bij, door zijne beide gemalinnen spoedig in den dood gevolgd, en bestijgt
Angkawijaya den door zfimm dood opengekomen troon. in 1301 (1>11lrn-mumb11lpiguna,aya-mbupati).
Aan Bantong wordt grond toegewezen iu de Këq.u. ln Cëmpa was de
zoon van Mustakim, Sayit Rahmat. \"an Mëkah weer thuis gekomen, waar bij gehuwd en vader geworden was van Sayit Seb. HUvindt slerhts zijne moeder terug,
van wie hij verneemt. dat zijne tante Darawat.i naar .Java is gegaan, en als nu ook
zijne moeder gestorven is, Yormt hij het plan zijne tante te gaan bezoeken. Zijn neef
Jenalkabir. de zoon van zijn oom. den vorst van Cëmpa, sluit zich bij hem aan.
begeerig al11 b\j is naar de 11gelmi. ZU landen te ,Jëpara. .Jenalkabir gaat naar
Grage om eerst een woonplaats te zoeken. H\j vindt daar Dipati Talorëmi, die
1.ieh bekeert en hem zijn <lochter i;:rbenkt. met wie hU te .Jëpara, aan de RêngariSngan, gaat wonen; ~ayit Rahmat was ondertussrhen naar Kudus. tlat toen nog
Tajuk heette, gegaan. Daar bl\jYCn<le,omdat Sayit Seh, zijn zoon.,ziek was, huwt hij
ook met een nouw rnn daar. Nyai Lara ngunyun, de dochter rnn Puraga (of Nuraga),die eigentlijk van Majapabit was. Als Sayit Seh weer hersteld is, laat bij baar
zwanger achter, met de opdracht om 't kind, zoohem een zoon geboren worden mocht,
Raden Undnng te noemen. Te )[ajapabit laat bij zic.hdoor Sastra(wi)jaya bü Darawati brengen. Bij Brawijaya geïntroduceerd, schenkt deze hem Ampel en de dochter
van Tumênggung Wilatikta mu Tnban, de kleindorbtn van Arya Teja. Daar \"estigt
b§ zich in 1308 (ada-ilang-g1ma,1r-flji). (398.) Ni Rasëksi is intnsscben van
Jaka Dilah bevallen. Deze wil weten wie z\ju vader ÎFI. Zijn moeder en ziju
oom zyn onwillig hem in tt> lichten. ZHkrijgen hunne menscbelijke gedaante
weer terag, als hij verwoed ben bewusteloos l1eeft geslagen. Nu Yerneemt hij wat
hij weten wil, en dan gaat hij naar )fajapabit. HUbegeeft zich tot G&iiahmada
en deelt deze mede wat hij weet. De patih brengt ilen van Ta~·u gekomen jongeman tot den vol'fft,die belooft.hem als zijn zoon te zullen erkennen en heLOp11loPalembang te zullen ge\'en, als hij de dieren uit 't wond op de n./11,i-11/1111zal hebben gebracht.
Hij doet het, krijgt Palembang, (399) en den naam Arya Damar 1). Om de droefheid
l)

Reed, te Tomi wortlt hij Damar genoemd.
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van Da1·awati te Rtilleu, geeft de vorst hem zijne vrouw uit China, die zwanger is, mede,
hem tevens· opdragende Pëkik te Bantën eu ,Jakarta te ,Jakarta te plaatsen als ingn
/rm1pi119n11.
Spoedig daarop wor1lt ook Darawati zwanger. Wal)!J,anen Inggris doen een
inval met 1:.?schepen, omdat meu 1nm geen plaats had willen geven om handel te
drijven 1), Zij landen te Gërsik. )lenak Koncar rnu Lumajang, Sapu jagat van
Prabalingga, Tumënggnng Wilatikta van Tnhan worden bnn tegemoet gezonden. Ook
Menak Qëdali pëtak rnl'ht da.arhU 1lapper mede. De vUaml wordt vei;ja3i:,"'tl
en
een. groot kanon \"crmeesterd. I>it laati,ite krijgt den uaam van den dipati \'&O
Prabalingga, ~apu jagat, wienR buit het was, terwUl hij zelf voortaan Sapn l&i:,11'8
heeten 1.al. De islam hreidt zich te Ampel uit. Sayit Iskak, een oom van Uahmat,
die aangewezen was om Ga.·age 2) te hekreren, brengt hem een bezoek ; evenzoo
Maulana :\-lahribi, ot Sayit Ibrahim, die naar Garage gaan moest. Sayit Ali (Snnan
Gësang S) ), bestemd voor Pamalang, en Sa~·it Seh Akbar, bestemd voor Tuban,
doen dat al evenzeer. Brawijaya vindt alles goed. Als nu Sayit Iskak in Blambangan komt, wUkt daar een epidemie (pay'éri11g)4 ), en zoo verkrijgt h!i Q~ali
pë~k'R dochte1· tot vrouw, maar 't rUk hckceren kan hU uiet. H~j gaat weer
naar Arabfo terug. ZUn na z!jn \'ertrek geboren zoon wordt door zijn grootvader
in een kist in zee geworpen, maar weer opgevischt (-100) door een kaptein van
de Nyai Gë<J.e pinatih (,·an Gërsik). Deze keert dadelijk huiswaarts, om haar
het kind te brengen. Zij neemt liet aan, en zoogt het zelf, geen kinderen ooit
gehad hebbende. Het kind gaat later bU Sunan Ampel in de leer. De-.teheeft
bij zijn vrouw van Tuban reeds twee kinderen, ecu dochter, ....
geheeten, en
een zoon, Raden Sayit, (en nog andere kinderen) Rara llëloko (d.), Uaden Bonang
en Raden Dërajat. Ook Sayit Sch, tlic Siti ji:!nar moest bekeeren, en zijn zoon
van Tajnk, Raden Ul)<}.akan(lees Untlungr), komen tot hem. De !natste wordt
naar Tajuk, dat ,·oortaan Kndns heet, ternggcstuur<l. Raden hikak hnwt met Rara
Mêloko, en ga.at dan, in O\'crecnf;temming met den wil zijns schoonvaders, naar
Gêrsik, maar rnstigt zich te Giri. Raden Bonang gaat naar Lasëm, en Raden Dërajat
naar Tnban. In Palembang bevalt de Cbineesche prinses van Raden Patab. Uit
het huwelijk. dat Arya Damar daarna met baar sluit, Aprnit Raden Kusen. Raden
Patah wordt kluizenaar op den berg Sumirang. Kusen sluit zich bij hem li) aan.
Een Chineesebe jot1g, die daar noch voor• noch achteruit kon, neemt hen aan de
m•wara op, als de jlll'll!I'"'• die hen hatl zien lichten, hen is gaan halen, en voor niets
na.'\rJava medcnccmt. Kusen gaat naar Majapahit en Patab naar Ampel. (401.)
De eerste wordt door Brawijaya tot Adipati Padcatai;i<J.avan Tërung verheven.
1) Op deze plaat. verdient de aandacht in het bijzonder geve~tigd te worden,
Blambanganbedoeld (?),

2)

3) Gö1a11(P).
4.) Ban der weinige in het Javaanach nog levende voorbeelden van het voorvoegsel p• met den sin
van toen dit of dat plaate had.

11) Hij wordt bi.er zijn pc111.,. genoemd. Dit wa. hij ook, als zijnde •11 jongere broeder van sijn

-ader, ÄrJ• Damar.
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Darawati heeft onclertuF.1srl1cnreeds drie kinderen gekregen,' Rëtna ayu adi (d.),
Lëmbn pêtëng (z.) en fü\llen Guntur (lees: Gugur) (z.) \"oor tic oudste, het meisje,
wordt een sa11ëmbnmuitgese brenn. I)êcJali putib van Balambangnn 111.:en:Menak
BatJong,de dipati van Bali, z!jn opgestaan ; ~ bJn verslaat, krijgt de prinses en
Plngging. Nn bad Raden Jmu, de jongste broeder van Udara I_i, zijne door bem
medegenomen dochter, als fleze, die dikwijls in de Sëma11ggi bandde, in stilte met
den vorst der ba!Ja's(lm mm a·~o;,Bajul sêngara, is gehuwd, en zirb de gevolgen daarvan
laten zien, verlaten en den dood gevonden. Er wordt een zoon geboren, die van
zgn vader een tooverring en den naam Jaka sëngara krijgt, als de1.e eens t( laat
blijft en dns des dangs in zijn kaaiman-vorm door yrouw en kind gezien is, wat
ben voorgoed van elkander zou scheiden.
Ook deze jongeman neemt deel aan die .~nyï•mbnrn. Hij wordt aan Sapn
laga van l'rabalingga toe ge\"Oegcl. (402) Voor h\j naar Balambangan gaat,
bezoekt bij zijn vader te Sëmanggi. l\let belntlp ,·an de onderdanen zijns
vaders verovert bij Balambang1m, alleen claarbeen getrokken, als Sapu laga bem
zegt maar voornit te gaan. I)l!qali putih wordt ontboofü. Daarna trekt Jaka
• S6ngara naar Bali; ook dat onderwerpt hij, en ook dat hoofd wordt bij machtig.
Met Sapn laga gaat hij nu op een met buit beladen Ylot. dat door l,aya's geleid
wordt, naar Majapabit terug. (-103). Hij huwt en wordt Dipati Dayaningrat vau
Pëngging. Sonan Ampel zc111ltKi Bonang om zijn p,mw11te bekeeren, en Patah
beveelt bij om ergens in ·t westen, waar bij gal-ttf/<In•n,1givinden zal, een tJ11/"'"te
stichten, hem ook zijn latere grootheid en verdienste omtrent het geloof voorspellende. Darawah sterft rn20 (.~i,·11a-/.-ali/1-g1111a11e-,re17mti)
2). Z\i wordt Mobammedaansch begm·rnn, hoewel de rnrst baar eerst op de oude (heidcnscbe) wgze
had willen bijzetten. Haar graf kriigt den naam Citrawulan. De vorst, die erg
bedroefd is, beeft ook hij een Balisrhe vrouw kinderen. Jtaden Kalungknng en
Raden Katong. I..ëmbu Jlëtêng wordt over l\ladnra gesteld, Uaden Gugnr (boven:
Guntor) 3) over )ladiyun, Raden Kalnngknng over Bali, en Haden Katoog over
Pranaraga,in de plaats van zijn sehoonrndcr, Bat.ara Nata (d.i. Katong), den jongeren
broedervan Brawijaya. Unden Pn•ah sticht Dëmnk; velen vestigen zich daar. Bra,
wgaya verneemt van Ga.jah mada, dat tlaar een l,·1•flmm1zon zUn. De adri>ativan
Tlrong wordt er heen gezonden, om Patab te ontbieden, omtrent wiens afkomst bij
Brawijayainlicht. Daarop wordt Patab met Dëmak begiftigd, dat den naam Bintara
ktjjgt. In 1326 (m~a-/m,li/,.•/.a119gwra-p11fl•a)werd Dëmak gesticht, in Ia27 (iéb,i<ilu,t;l,.. tt1lus,1ya-ka11g
siwi) had de benoeming plaatfl. ÜJl bevel van Snnan Ampel
zal bij de groote moskee bouwen, en huwt bi; met de dochter van Sunan Giri1) Zie Zang 38-lo.

2) Op haar gmf te 'frawnlan vindt men in werkelijkheid het jaartal 1870, zie Not. B. G. XXIV
(1888), bi. 42; afbeeldingen nn dit jwirtal vindt men in Joum. Jud. Archipelago, Vol. V, bl. 489, en in
Holle'• Tabel van Oud-Indische alphabetten, bl. 48. De 111ii1lezingof verkeerde interpretatie van dit jaartal
ü du reeds vrij oud en een cunstante.
3) Zie Zang 401·
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Rëtna Molya. Braw\jaya wil een pusaka kris laten maken. Dipati Supa wordt
van Sëda~·u ontboden. Hij krijgt die opdracht, maar weet niet hoe die uit te
voeren, daarom sluit hij zich op. Nu komt zijn zoon Kyai Sura uit Blamban~-an
tfow1111yte llajapatiit.
Hij begeeft zM1 tot Kyai Jikja. die in 8upa'~
met eeu t:11'u11
plaatl!I gekomen was. Hij maakt zich bekend eu zUn broeder 1) (404) zendt hem
naar 8ëcla.yu. Onderweg maakt hij zonder mm·, tot verwondering van z\jn hccliendt>. Salahifa, owral kris~u.
Een 1,ekert>.Jflu1t. de zoou vau Modin. de
schoonzoon rn.11 Supa, informeert uaar lwm. en out\"angt hem ernn:wer gwd 1 en
nu hoorencie wat Supa wercl opgedra~u. maakt Sura. in de smidl!t>,·an zijn vader l\1~11
mooie /.ri.1. wa·Lrvoor h\j t'.venwel geen naam weet tt- betlenktm. Oezc kris vindt
Supa. Hij is verrukt: en brengt Sura straks tot Brawijaya. die deze kt·is 8êngkêlat
noemt en haar bestemt rnor hem, die muter 11é9m·ij11wi. Sura wordt tot Tnmênggung Sura C'Uriga verheven: ook met .Jigja. uu Jigjni;ura, geschiedt dat. doch
zij mogen voor niemand dan den rnrst meer werken. Sunan Bonang gaat nu
Sayit 1 een zoon van Wila.tikta, bekeeren. Dit jonge menseh was een lichtruit.1.
Te 'fambak baya houdt hij Sunan Bonang rum, om hem te berooveu. Door allerlei
wonderen (406) wordt hij bekeerd. Suna.1.1
Bonang laat hem zijn stat'. die hij achterlaat.,
in het boscb bewaken. Dit doet bij zoo getrouw. dat hij geheel overgroeid raakt.
Eerst na twaalf jaar zendt Sunan Bonang Saloka, Kartapati en Kartabangsa. die hem
tot leermeester (pmwita = purohita = g11r11)hadden geko1.en. om hem te halen; zij
brengen hem weer bU. l,ayit begeeft zich daarop naar :\lêkah. maar wordt reeds te
Polo Pinang. door 8eh Sa~·it. :\laolana :Mahribi, weer naar .larn teruggezonden om
aan deu houw <ler moskee mede te helpen, waarbij negen 1mli'.'smoeten zijn. Bij
.Juwana wil 't schip niet wrdcr. Op Sayit's gebed beweegt het zich weder, doch
het komt te Cêrbou tl-recht. Hij betaalt de uacht met getooverde uitë,,, CJl
wandelt oYer 't water naar de wal. De. jtira91111bekeert zich en volgt hem. Sayit
gaat naar Kali Jaga. en verrnlgens naar Kuningan. waar Maolana Ibrahim op dl'
gunnng Ja.ti al11kluizenaar leeft. Hij wordt.dien!! schoonzoon.,gaat dan naar Cêrbou
en heet verder Sunan Kali Jaga. Brawijaya heeft bij een uonw uit Bagêlen no~
Jaran panolih wrwekt. te SumecJang geplaatst 'I; en b,ieen doehter van den ,·orst nm
Polo llaiijar een andere, die wet een helm geboren werd (deze kon slechts venv~jder1l
t,ipa); deze knaap krijgt den naam Baiijaran sari; en eindelijk
worden door een 1:1.:0-119
bij een vrouw rnn 8ukadana Carang soka. Daarop wordt hij ziek (406) aan de mjasi,iga. Het geneesmiddel daartegen is een Wal}cJan'sehe vrouw. Een bule van daar, uit
't noegere gevolg van Darawati, wordt ontboden, en daaraan aan een jun, sabin
ten huwelijk gegeven. Zij schenkt het leYen aan Bol}cJankajawan. Deze jonge
man gaat naar Majapahit. pleegt daar majesteitsschenis door de IJ'é,_,#e
Sêkar dalima
te bespelen, en i11niet te overmeesteren. Hij blijkt, dat bij de 1.oon ili van Brawijaya. Deze voorspelt zijne grootheid, en beveelt hem aan Kyai Tamb te geven
om hem op te ,·oeden, hetn twee pus,ikn krissen !!!l'heuktmde. llicrop rnlgt de h<'-
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-199schrijving van den bouw rnn de moskee te Dëmak, waaraan de negen ,uali's (Sunan
Giri, Sonan Cërbon, Sunan Gësang, Sunan Mëjagung, Seh U!mah bang, Sunan
Undung, Sunan Bonang, Snnan Drajat, en Snnan Kali Jaga) deelnemen. (407).
Onderwijl sterft Sunan Ampel. Hij wordt te Ampel begraven, 1328 (a1t•al,-kalih911na-il.-u).Kali Jaga raadt het af tegen Brawijaya geweldadig te ageeren, daar
hg zieh tegen de Mohammedanen nooit misdragen had; toch besluit men tot een
opstand. Sunan Kndns (Uudung) wordt aan 't hoofd der troepen geplaatst. De
bouw van de moskee wordt rnortgezet. :Nog restte een der .val,-a
g11n,te plaatsen,
wat Sunan Kali Jaga doen moest. Hij mankt er een uit spaanders, de saka tal.
De kihlat blijkt niet juist te zijn (408). Ki Pëlembang wordt tot Ki Nagur gezonden om deze tali d11kte laten maken. Hij vindt verschillende personen, waaronder er een op 't schuim van het water zit, die zeggen diens leerlingen te zijn en
hem terecht wijzen. Zoo vindt hij hem, die in de lucht schijnt te kunnen zitten,
en er zicl1 op \·erstaat voortdurend maar door te eten en dan ook een dik
buikje heeft. Hij maakt het touw in weinige oogenblikken gereed, staakt zijn
eten even, en \·crdwijnt dan met zijn leerlingen, uit gebrek aan zwaarte met hen de
lucht in vliegende. Ki Palembang keert van Gëbang met 't touw, dat wondertouw blijkt te zijn, daar men het niet op kan maken, terug. In den nacht daarop plaatst Sunnn Kali Jaga, de !.-,Watin zijn linker en de lmbc,h in zijn rechterhand nemende, de eerste zooals zij staan moet. H1j wordt daarvoor beloond met
het baadje van Muhamacl. de .Antakusuma, dat uit de lucht komt vallen, gewikkeld in een schaapsvacht. Dit alles geschiedde in 132!l (,m,pak-l1al.al-ngapit/.ari) 1). Sunan Undung, die wns komen helpen, wordt er weer op uitgezonden.
Hij vraagt en ktjjgt de Antakusuma om die in den strijd mede te nemen. De
,lipati rnn Dëmak moet moeite doen Li:mbu Pëtëng mu Madura, Arya Damar,
Snmënëp en l\Iadiyun, Prabu Kutong van Pranaraga, llaiijar en Sukadana over te
halen zich te bekceren. (111a11in de moskee wo~dt Sunan Giri, de andere acht,
Yan wie Sunan Undung z\jn zoon, Raden lman, als wal.il aanstelt, worden er ketib's;
Raden lman wordt 1.-aba!Jall,
marbot, 111odi11,
belfll. De arbimti Yan Kalungkung, op
Bali, en Batara Ka.tong rnu Pranaraga hlijvcn halstarrig weigeren Mohammedaan
te worden, doch behalve dezen en Brawijaya zelf zUn de anderen toegetreden.
De dip,iti'.rnn llintarn heeft hU z1jn oudste vrouw (van Giri) Raden Surya (z.) en
Raden 'l'rënggana (z.) verwekt, en bU een vrouw van Ra1.l(Jusanga KancJuruwan (1..),
die ouder is dan 'J'rënggana. Surya huwde met Rëtna Lëmbah, de dochter van
Raden Gngur 2 ). Uit de do<'hter van den dipati van Jipang, een derde gemalin
rnn deu Dipati Bintara, worden Raden Kikin (z.) en Ratu mas Nawa (d.) geboren.
Surya, die s11bra11g
wetari kali woont, heeft een zoon, Raden Pailji Pa1_19an, die

1) 7.001111men 7.Ïet .een séngkala in een van de ge'll"oneafwijkende Tolgordc.
Zie Z1111g403,

2)

-200door Snnan Bonang aangenomeu wordt. Trëuggana huwt met een dochter van Arya
Damar van Palembang, Raden Kikin's schoonvader iK Jaran panolih van Sumënëp,
en Ratu mas Nawa treedt. in den echt met Raden ~ampang, den zoon van Lëmbu
pëtêng van 1\faduru. Nog steeds had Bintara het .~eba niet gestaakt. Tegen de
opstandelingen i"' de il1i1t1tiTërung gezonden, maar deze beweert hen niet meester
te kunnen worden. Gajah mada wordt op inspeetie gezonden. (409.) Nu worden
de opstandelingen hij Tuban verslagen en rei:jaagd. Ook in Cërbon :,,al men een
moskee waken. tlit> vau die te Dt!mak in ·t dak n:rschillen zal, als ware zij de
vrouw van hareu man <laar. De Snnan's stellen wakil's voor den bouw daarvan aan.
(410.) Sunan Bonang laat de l'"·~o ié111b'éliya11
maken door Sura, die toegetreden i11,
en Sunan Giri draagt hem op een pusaka-kris te maken. Sura weigert eerst om
zijn aan Brawijaya gegeven woord, maar doet het toch. Hij wordt er echter
ziek van, en sterft, als hij aan zijn zoon Suradi heeft opgedragen de kris Pamng
ware aan Sunan Giri te brengen, die de kris Sura dadi noemt. Vele ajm·'s worden
Mohammedaan. Blncak ngilo komt met zijn h~n bij Snnan Bonang; als het dier
den kamp verliest, zal ook hij zich bekeeren. Hij verstopt zich daarop nog achter een
groote hoop steenen, doch Snnan Bonang weet hem toch te vinden. De bekeering
volgt. (411.) Als de moskee te C-ërbon voorbereid Wmasa11)is, gaan de wali's er
heen. Het wordt et· een met negen deuren en negen pa11gimanan's,en zij komt
in 13.2 (m1mg"l-ma11gil-munw-bumya)gereed. Op nieuw trekt men dan tegen
Majapahit te velde, doch nu gaat van de Sunan's slechts Sunan Undung zelf, daar
de anderen hunne :,.onen zenden, nl. Raden Makripat (,·. Giri), Madi pa1_uJan
(v. Bonang, eig. d(• zoon v. Sabrang wetan, d. i. Surya, <lus de kleinzoon v. den
dipati van Bintara), Makdum Sarap (Drajat), Japar sidik (Lëmah bang), Seh
Maolana Gatana (Mëjagung), Sunan Panggung (Sunnn Ibrahim), Abdullab rakim
(Sunan !lahribi), Sunnn Adiganda (Kali Jaga). Brawijaya zendt Paiicatai.uJ.a(vau
Tërnng), Dayaningrat en Gajah mada. (412.) De strijd blijft onbeslist. Raden
Këbo kënanga, de zoon van -Dayaningrat, loopt, uit vrees voor zijn leermeester.
Seb Lëmah bang, over. doch zijn broeder Këbo kanigara blijft trouw. Het
sneuvelen vau Dayaningrat doet de wo119 bmla (de aanhangers va.n ·t oudt•
geloof) vluchteu. Sunan Kudus wordt door Paiicatal}cJ,avan Tt'!mng verslagen.
Met den avond legert men zich te Wirasaba, waar de patih een pa.,m1ggrahan
had
laten maken, mu.ar wordt achtervolgd door den vijand. Brawijaya zendt versterking
onder den dipati Kalungkung, maar de reeds bekeerde zonen van den vorst trekken
zich naar hunne rijken terug. Ook de dipati van Bintara is om hulp naar D6mak
gegaan. Iman: wordt in zijns ,•aders plaats legerhoofd, en Sunan Giri geeft zijn kri""
voor Makripat, deze :,.al wespen voortbrengen, die den vijand zullen verjagen, en
Sunan Cërbon geeft een batf,ong,die men op het slagveld openen moet om er
regen, wind, en de muizen (d11rbiksa)uit te laten, die er in zitten. Iman, thans
Sunan Kudus, (_413)vertrekt met 1000 man; aan de mo119lmdn schijnen het er
100000-en toe. De muizen et.en den voorraad op en vernielen alle harnachement.en.
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de wespen zijn niet te keereu, en de 1dormwinden en de regenvlagen verrichten
nog het hunne. Alles dringt tot )lajapahit door~ maar de pm_i(ln/,,
rnn den 11diplltivau
Ti!nmg heeft niets te rnrdn_reu. daar deze kéramat was, omdat hij het ware geloof
reeds omhelsd had. Hrawijayu vlucht met zijn kroost (leet-: zijn vrouwen?) en
zijn patih naar Si!nggurnh. 8unan Kndus dringt l\lajapahit binnen. De d1imtivan
Tërung onderwerpt zich. De kris Sëngkêlat brengt 8unan Kudus zelf naar Dëmak.
Madi Pll\lcJan moet zich op be,·el van 8unan Bonang te Tirang ampel vestigen.
Pa9cJ,annara (of
Pulo Tirang heet dientengevolge 1 i:1ints 13!18(11trak-tër11.c-cah!ln•jati),
Pa9cJan arang 1. (_414.) Brawijaya trok zÎ('h in 1a!l!l (m11/,·a-ter11.~-lr11a-1lf1ta)
naar
Sênggurnh terug. Aclipati Bintara wordt Panêmbahan Jimbun. Dipati Têmng's
dochter huwt met :,;;unan Knclns. en haar vader geeft dezen tie bël)cJ,el\lacan
tëtunggulju,-it. De paseba11pajeksat1 mu Majapahit wordt naar Dêmak oYergebracht.
Kêbo kënanga volgt zijn vader over Pi!ngging op. Del! p1111'é111haha11·~
zonen worden p11ngera1i
Pangeran :,;.abrang. Kal){Jnrnwan wordt Pangeran
1 Raden Surya wordt
Panggung (te Ral}cJttsanga), Hadeu Trënggana Pangeran 1'renggaua. en dan zijn
er nog Pangeran Saba Kingkis (lee~ 8aba Kingkin) en Pangeran :-;ampang, zijn
schoonzoons. Lêmbu pëtbg 1), te Tarnh. ii-1ontsticht dat ook hij geen boogen
titel kreeg. Zelf verschijnt h\i niet meer op amlientie, maar zendt zUn 1.oon G~tas pêl}f}awa. De nieuwe pm1emhalw11overlegt. ook met zijn p11ti/1Wauawala, hoe
met Brawijaya te doen. Hij beveelt Umbu pëtëng eu Jaran Panolih naar Sëngguruh te gaan om nog eens te trachten den rnrst over te halen zich te bekeeren:
de eerste is niet aanwezig. Gëta.'! pë1]9awa wordt 111ml,tamtama. Men trekt naar
S6ngguruh. Brawijaya wordt voor de laatste maal uitgeuoodigd Mohammedaan te
worden. Hij blijft 't geloof zijner vaderen trouw. Als Kalungkung het gevecht
verliezen zal, 1.al hij naar Bali vluchten. (415) De laatste Rtrijd wordt gestreden.
Terwijl deze nog niet geeindigd is, gaat Brawijaya naar Bali, waarheen Kalungkung
en Gajah mada hem straks volgen. Sëngguruh wordt geheel ,·ernield, maar Bali kan,
erkent de Panêmbaban, door hem niet tot den islam worllcn gebracht. 8êngguruh
viel in 1400 (sir11a-ilrmg-kérti11i11g-hu111i);
de lezer, - 1.egt de schrijver. - boude
het verschil tussehen den val van Majapahit en dien van dit laatste wel iu 'toog (i11gkang amaca, Ïll!f .,ëmt dip1111-l.nlir"h'{,!/ahiraÎ1lfl 11'éf1m.,,
majall-11ylw, lawa11 segun,h
iki, ay,m l,edak-e11a). Als de Pan~mbahan weer te Dëmak is teruggekeerd. wordt
overal de Vrijdagsdienst geregeld.
Tot zoover de Sêrat ka1]9a :l).
ln een tabelvorm gebracht in den trant rnn hetgeen uit Rafflm1ornrgenomen
werd, en tevens vermeldende wie de patih's waren, leveren deze beide teksten al
weder iets anders. dan men daar aantrof, doch daarin verdiepe meu zich niet verder.
l) B,m,Jao Kajuwau moet hier 1.ij11 be<loelil, vgl. Znnp: 402, waar door den •chrijver i, .-ergeten te.vermelden, d11t hij dezeo oaam kree![, ,·erg!. ,;Jcchta Baba,l tanah Jawi, cd. Meiusma, bi. 42.
2) Ook elden is dit geschrift, l\lthau, io deze redactie, 1.akelijk, 1.eer belangrijk, zoo bijv. ook d.gedeelteu, die handelen over Panji, Pajajaran, en Aji Saka.
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Brawijaya, 11ati/, Wahan , = WiroJ.
Prabu anom, ,,,,til, W ah:111111iens zoon heet hier lJdara).
Adaningkung,
Hayam wuruk,
Lëmbu .\ 111isani,1111ti/1
D~mung wular.
Raden .\lit. patih Oajah mada.

1221. Brawijaya, fJfllil, Wirnn.
1229. Bra kumara. 1mtili Wahas (zoon rnn Wirnn), dan Ujung sabata.
1234. Ardiwijaya, pati/1 Jayasena (de zoon van Wahas. de di1,ati v. K~iriJ.
dan Udara (een zoon v. Ardhv~jaya).
1250. Adaningkung, ook Kala Amisani, pntih rdara. dan Logi!nder (zoon
rnn Ja~•asena).
1267. Këiicana wungu, /Jflli/1 Logënder.
1270. :\fërtawijaya (Damar walan, gehuwd met Këiicana wungu), patih
Gajah mada (Layang 8etra kumitir. de zoon van Logënder).
t:301. AngkawUaya, 11utih Gajah mada.
1398. l\I9:japahit verlaten.
1400. Sëngguruh verwoest.
Terwijl boven bij Hoofdstuk Xll en op bladz. l~ö reeds het noodige is opgemerkt over den Damar wulan roman in verhouding tot de Pararaton 1 en daarover
dus hier verder kan worden gezwegen. dient er hi<'r de aandacht op gevestig,1
te worden.
1°. dat algemeen in de betrokken literatuur na den eersten vorl!t volgens
de overlevering een Bra kumara aan het bewind komt 1 die af en toe wel eens Prabu
anom wordt genoemd. Docl1 al kan Prabu anom als <'en andere uitdrukking voor Bra
kumara worden beschouwd. op zicl1 zelf is het een onduidelijke uitdrukking, daar er
ook onderkoning, tweede koning, onder versta.an kan worden, en zij dus aan Bra kumara geenszins in allen deele gelijkstaat. Dit Bra kumara, cle knaap, het jongetje, dat
Bra, d. i. Çrî, d. i. Zijne Majesteit was, herinnert te sterk aan wat wij nu ,•an
Jayanagara weten. dan dat men niet zou kunnen beslissen. dat èn de westelijke
i'n de oostelijke, èn de Javaansrbe èn dE- Balische overlevering ons berichten, dat
er na den eersten Brawijaya een klein kind Torst over 1\19:japahit is geweest.
2°. dat de vierde vorst van llajapahit, volgens één der voorstellingen,
Hayam wuruk zou hebben geheeten, wat volgens de Pararaion, prabhu istri I
medetellende, werkelijk het geval was, doch dan heeft men daarbij er op te letten

-2o3dat zijne voorganger den naam Adaningkung zou hebben gedragen, die herinnert
aan een anderen naam van Hayam wuruk. nl. Hyang Wekasing suka.
3°. dat de prabhtl isfri It tijdens wier regeering ~de par'égré9 plaats
had, d. i. de prabhN ke,1!/a van den Damar wulan roman, den eersten Yorst van
Xajapahit. Raden Wijaya, Kërtarajasa, werkelijk bestond in den zelfden graad,
als daan·oor door de Sërat ka1_1<Ja
wordt opgegeYen. aangezien de prnbhu istri I
een zuster was van .Jayanêgara. en bij de telling der geslachten deze dos kan
worden overgeslagen; Uaden Wijaya, de 1,raM,uist,·i T. Ilayam wuruk, Hyang
wiçeta, de p,·ab/111istri II; of in de Sêrat ka:r.uJ.a,zonder daarmede de genoemde
personen geheel te identifieeren: Brawijaya. Brakumara, Ardiwijaya, Adaningkung,
Këîicana wungu; en zonder dat daarbij yergeten wordt, dat hier Adaningkung
Hayam wumk's zoon zou zijn geworden, waar sub 2° er zijn vader uitgroeide.
4°. dat er een Hyang Wëkasing suka, nl. de IIe van dien naam, te Tajung
(Taîijung) werd biigezet; doeh deze was wel een br(/, maar besteeg den troon niet.
:>0 • dat ook in de Pararaton het laatste gedeelte van den Majapahitschen
tijd een raadsel is, evenals in de Javaansehe traditie. welke den laatsten Brawijaya.
Angkawijaya, in de Sërat ka1_1«j.a,
van 1301-1399 of 1400 laat regeeren;
6°. dat, en men zie al weder de Serat ka1_1«j.a,
de laatste vorst, zijn krnto11
verlaat, en ,lat hij dat reedi,; doet ,·1"11',r
t 4(N1. ternijl er tevens opgewezen mag
worden
7°. dat ook de Sërat ka1J9a den duur van het Majapahitsche rijk op cirra
twee eeuwen stelt, aangevende dat de plaats in 1221 gesticht zou zijn;
8°. dat ook hier de belangrijkste Yeroveringen, al is de voorstelling eenigszins vreemd, plaats grijpen onder den derden regent, evenals z\j in de Pararaton
tijdens de pmbhtt i.~triI geschieden, en ten laatste
9o. dat men in beide traditien den patil, Gajah mada terug\·indt.
Met dit laatste \'Ooral komt men op een zeer zwak punt, daar de tijd
waarin hij zou geleefd hebben. in de eene overlevering een geheel andere is dan
in de andere, en hij in beiden geenszins hetzelfde verricht 1 aangezien in de eene
traditie anderen reeds lang vM,r hU ten tooneele treedt~ in z\jne plaats hebben
gedaan wat volgens de ander,· hij tot stand zou hebben gebracht.
Vooral wanneer men de lijsten der pntih's 1 lJ volgens de beide tradities.
7.Ïe hierboven en bij Hoofdstuk XIII. met elkander vergelijkt, hl!ikt het hoe ver
de overleveringen uit elkander loopen.
Men zoeke of trachtte er voorshandll niet opzettelijk naar zt: met elkander
in overeenstemming te brengen. Vloeiden dt:>bronnen maar rUkelUker, zeker zou
er meer aan het licht zijn te brengen.
Nu dat niet het geval is. moet men zi<"hte vreden 1;tell<'nmet hetgeen
er reeds gevonden werd.
1) Onr ""11han
Il, men wat opgemerktwerd In N"t. B. G. XXVI (18881, Bijlap U, bl, XVII, noot.

-204Ook dit zal bij een verder onderzoek, een langere beschouwing en een
scherper toezien zonder twijfel straks nog wel meer belang-rijksblijken te bemtten
dan nu reeds kon -worden aangewezen ; niemand kan meer dan schrijver dezes
verlangen, dat er eens meer licht over de nog zoo talrijke duistere punten zal
gaan schijnen.

TABELLEN
EN

REGISTERS.

Tot verdere toelichting van het hier uitgegeven geschrift volgen hier: ccn
stamboom van de vorsten van Majapahit en die van Tumapël, welke daaraan
voorafgingen, met eenige aanvullende tabellen; een kort overzicht van de opvolging dier vorsten; een chronologisch overzicht over de jaren 1144-1400 Çakn;
een lijst van de namen der vermelde heiligdommen; en drie registers, die achtereenvolgens bevatten 1° de plaatsnamen, die in de Pararaton voorkomen, 2° de
daarin voorkomende persoonsnamen, en :3°de eigennamen, plaats- en persoonsnamen, die i-n de aanteekeningen worden aangetroffen.
Op welke wijze de stamboom (Tabel I) werd uitgezet, is boven reeds medegedeeld in de aanteekening bij Hoofdstuk X. Toch lette men ook op die bij de Hoofdstukken XII, XIII en XIV, aangezien daar gewezen werd op eene mogelijke andere opvatting van een paar plaatsen, die een wijziging van enkele onderdeelen
van het latere gedeelte van den geslachtsboom noodzakelijk zouden kunnen maken.
De aanvullende tabellen geven eene opsomming van de personen, wier
namen in den stamboom dienden voor te komen. doch wier afkomst niet bleek
(Tabel Il); van de latere vorsten van Majapahit (Tabel III); en van de nog verder
genoemde personen van vorstelijken bloede (Tabel l Y).
Het chr(lnologisch overzicht geeft niet alleen de belangrijkste feiten van de
Pararaton, naast dezen worden er ook in vermeld alle oudheden van Java cn
Sumatra, welke bevonden zijn jaarcijfers te dragen, die in dezelfde periode vallen.
De splitsing in de registers gemaakt moet ten doel hebhen de overzichtelijkheid te bevorderen. Daarom werd wat in den tekst van de Pararaton voorkomt en hetgeen de aanteekeningen mochten bevatten, uiteengehouden, en ten
opzichte van den tekst ook nog een scheiding gemaakt tu~schen plaatsnamen en
en eigennamen van personen. Op deze wijze zal het mogdijk zijn, gemakkelijk
een overzicht te verkrijgen over hetgeen de Pararaton levert, en werd het tevens
overbodig telkens te vermelden tot welke soort van namen een gegeven, in dat
boek voorkomende, naam behoort.
De verwijzingen in de beide eerste registers zijn naar de bladzijden en
regels van den Javaanschen tekst. Het mocht overbodig worden geacht ook naar
de bladzijden der Yertaling te verwijzen, aangezien in deze door middel van vette
cijfers tusschen scherpe haakjes geregeld het begin der bladzijden van den Javaanschen tekst is aangegeven. Zoo noodig zal men daardoor ook in de vertolking de bedoelde plaats gemakkelijk terug kunnen vinden, te eer omdat in de
inhoudsopgave aangewezen is op welke . regels de in de vertaling aangenomen
hoofdstukken beginnen en eindigen.
Er werd de voorkeur aangegeven deze beide registers, die uitsluitend Ja-

-

208 -

vaansche namen bevatten, te schikken volgens het Javaansche alphabet, en teve~ 1
werd het onnoodig geacht om in de laatste dezer twee lijsten ook ~oder te brengen
de ,·oorkomende dag-, week- en maandnamen (Budha birëng, Wêrhaspati, Sa.==
8ane~eara; Pa. = Pahing, Pon; Galungan t inlandsch w11/m-nieuwjaar); Land6p,
Warigadyan, Kuuingan, Ma<Jasya, Julung pujut, Pabang, Prangbakat, Wato guoq;
Antawulan = Basantawulan ?, Karo, Kawvlu). die claar ook niet op bon plaats
zouden zijn geweest, evenmin als de beide boektitels Wukir polaman (de door
Jayakatoog
in zijn gevangens<'hap vervaardigd<~ kidun9) en Pîirthayajila (een
kak,,min).
Omtrent het derde register valt niets op te merken. Het is een gewone
klapper, zooal11 men die wel meer vindt, gerangschikt volgens de volgorde ftD
ons alphabet.

oc
·..IK
el

l-

TABEL ll.

PUSONEN
Il DEN
GESLACHTSBOOM
VERULD,
DOCH
VAN
WElllN
NIET
BLIJKT
WELKE
BUNNE
!FSUUING
IS.
(Men zie bij No. 19, 20, 23, 23 en 48.)
RADENCA.KIU.DHARA
(bl. 27 reg. 14),
gehuwd met Bhre Kahuripan II (19),

t

(niet vermeld),
begr. te (niet vermeld).

ll.

RADENKun.ull:RTA. (hl. 27 reg. 15),
==(Bhre) Whgkër I = Prameçwara I (bi. 27 reg. 15),
== Bhre Pamotan I = Wijayarajasa (bi. 27 reg. 15),
gehuwd met Bhre Daha II (20),
t 1310 (hl. 30 reg. 19),
begr. te Maiiar ==Wi~1.1obbawanapora (hl. 30 reg 20).

c.

RADENLA.RANG(bi. 27 reg. 23),
= Bhre Matahun I (bi. 27 reg. 23),
gehuwd met ....
(d.) (22), zuster van Hayam Wurok,
t 1311 (bi. 30 reg. 20),
begr. te Tigawangi = Kusumapura (hl. 30 reg. 21).
RADENSu:nn

(bi. 27 reg. 25),
Bhre Paguhan I (hl. 27 reg. 25),
gehuwd met Bhre Pajang I (23),
t 1311 (bi. 30 reg. 26),
begr. te Lo hëiical = Parwatigapura (hl. 30 reg. 23),

=

BHRB KhBANG JtNAR (hl. 30 reg. 16),
huwt met Bhre Keling I (46),

t

(niet tiermeld),

begr. te (niet vermeld)
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TABEL 111.

DELATERE
VORSTEN
VAN
MUAPAllIT.
K011inglooshcid
gedurende8 jaren, 1351-1359
52.

(hl. 31 reg. 28 en 34).

Bhre Daha IV,

=

Prabhu istri III,
1359 (hl. 31 reg. 34) - t 1369 (bl. 31 reg. 37),
begr. te Singhajaya (bl. 31 reg. 37).

53.

Bhre Tumapël IV,
== Kertawijaya (?),
1369 (bi. 32 reg. 1) - t 1373 (bi. 32 reg. 0),
begr. te Kërtawijayapora (bl. 32 reg. 9).

54.

Bhre Pamotan

= Bhre

n,

Kêling II = Bhre Kahuripan V,
Rajasawat'dhana = Sinagara. (bi. 32 reg. 11),
1373 (bl. 32 reg. 11)-t
1375 (bl. 32 reg. 12),
begr. te Sëpang (hl. 32 reg. 12).

=

55.
56.
57.
58.

Van dezen vorst worden vier kinderen vermeld:
BeRE KoRIPAN VI (hl. .32 reg. 23),
BHRE l\lATARAJIII (bi. 32 reg. 23),
BHRE P AJIOTAN111 (hl. 32 reg. 23),
BHRE KiRTABHUlll (bi. 32 reg. 24).

Koningloosheidgedurende3 jaren, 1375-137:i

69.

(bl. 32 reg. 14).

Bhre Wëngkër 111,

= Byang

Pnrwawiçe1;111.
(hl. 32 reg. 15),
1378 (bl. 32 reg. 16) - t 1388 (bl. 32 reg. 19).

60.

Bhre Pa.n:hn 11.la.s111,
1388 (hl. 32 reg. 21) - verlaat d:, kraton in 1390 (bl. 32 reg. 22).

TABEL IV.

10&
mDllGElODDI
rnsoxn
ns îO~ruumEI.OIDL
De oTerige, nog Ten1er genoemde personen, Tan welken aangenomen worden
moet, dat ook zij nn Yorstelijken bloede waren, worJen zonder eenige nadere
aanduiding alleen maar hier en daar vermJld. Eçenmin als de familieverhouding
der vijf (5) laatste vorsten van Majap:ihit ondJrling en tot de leden van den
voorafgaandengesla:.btsboom te bepalen is, is dit bü hen mogalijk. Zü 1.ün:

61. Bmni: GQJ!A.L (hl. 21 reg. 26),
62. RADD GA.uu, Bhra Xarapaii (bl. 31 reg. 13 en 32),
63. Bmu: P.Q)!AN SA.LAS Il (bi. 31 reg. 31).
64. RA.Do JAonu (bl. 31 reg. 31),
65. BHRA HYllG (bl. 32 reg. 5),
66. Bau DAB.&. Y (bl. 32 reg. 18), en
67. BBB.BJ.&.G.&.BAGA Il (bL 32 reg. 20).

TABEL V.
DKOPVOLGING
DER
VORSTEN
VAN
TUMAPËL
ENMAUPABIT.
KORT
OV!RZICBT
VAN
Tumapêl.
Ken Angrok, als ratu Rajasa, enz., 1144-1169.
Anosapati, ,·atu, 1170-1171.
Tohjaya, ratu, 1171-1172.
Ranggawuni, als raltt Wi1.,1q.uwardbana,1172-1194.
Kêrtanagara, als pmbl,u Çiwabuddha, 1194-1197.
l11terreg,ium(Jayakatong), 1197-1216.

Majapahit.
Raden Wijaya, als prahh11Kêrtarajasa (Jayawardhana) 1216-1217.
Kala Gêmët, als /Jl'al,JmJaynnagara, 1217-1250.
Bhre Kahuripan II, als prabh11ist,-i I (Jayawi1;1~uwardhanî), 1250-Hayam Wurnk, als 11ral,/m Rajasanagara, enz., ? -1311.
Hyang Wiç6'8., als praMm Aji Wikramn, 1311-1322.
Dewi Suhita, p,·abh11istri II, 1322-1351.
lnterregmmi (koningloosheid), 1351-13~9.
Bhre Daha IV, prabh11ist,-i III, 1359-1369.
Bhre Tumapêl IV, als praMrn Kêrtawijaya (?), 1369-1373.
Bhre Pamotan Il, als p,-abh11Rajasawardhana, 1373-1375.
/nfer,·e9,111m(koningloosheid), 1375-137ri.
Bhre Wêngkêr III, als prabhu Hyang PurwawiçeFJ&,1378-1388.
Bhre Pa1;1<J.an
salas 111, praMu, 1388-1390 (?).

? .

TABEL Vl.

CHRONOLOGISCH
OVERZICHT
OVER
DHJAREN
fU4-UOO
tAKA
= 1222-1478
A.D.
Çaka." A.D.

1144

1222

1145 1223
1148 1226
1160 1238
1161 1239
1169 1247
1170 1248
1171 1249
1172 1250
1189 1267
1191 1269
1193 1271
1194 1272
1195
1197

1273
1275

1198

1276

1200
1204
1211
121!!
121:-J
1214

1278
1282
1289
1290
1291
1292

1215

1293

1216

1294

t
t

Tunggul amëtung (1).
:i;>ang9anggël}<}.is;
val van Daha, Tnmapël (Singasari) het eerste
rijk op Java; RaJasa (Ken Angrok) (2) opperheerscher.
Watervat met jaartal te Sëpa1_19e,
in Surabaya.
Steen met jaartal te Purwakërta, in Kë<Jiri.
Steen met jaartal te Kë<Jung dawa, in Kê<Jiri.
Ganeça-beeld met jaartal te Bara, in Kë<Jiri(haf}aghaf}alta1_1a
bumi).
t Rajasa.
Anusapati (3) koning (ratu).
t Anusapati; Tobjaya (8) koning (ratu).
t Tohjaya; Wiis1_1uwardhana(12) koning (ratu).
Jaartal te Jë<Jung, in Surabaya.
Beschreven steen te Pëtung amba, in Kë<Jiri.
Canggu lor gesticht.
t Wi1;11}uwardhana;Kërtanagara (Çiwabuddha) (4) koning (prab/111);grafschrift van de )lërapi, op Sumatra (Mus. Bat. n°. 84).
? t Mahisa campaka (13); grafsteen te Tralaya, in Surabaya.
Pamalayu; patumapël; t Kërtanagara; Daha weer het eerste rijk
op Java.
Jayakatong (van Daha) opperheerscher; grafsteen te Tralaya,
in Surabaya.
Kërtanagara bijgezet.
Jaartal te Tralaya, in Surabaya.
? Opschrift op den Jaka Dolok, te Surabaya.
Opschrift te Aiijuk, Madura (yama-tlaça-pak.~a-w~'<Jng).
Kikvorsch met jaartal te Blitar, in Kê9iri.
? Majapahit gesticht door Raden Wijaya (15); steen met jaartal
te Gambar, in K~<lh-i.
Chineesche expeditie op Java; val van Daha, Majapahit het eerste
rijk op Java; terugkeer van de Javaanscbe troepen uit Malayu;
t Jayakatong.
Kërtarajasa (Raden Wijaya) koning (prabhu); Jayanagara (Kala
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Çaka. A.D.

1217

1220
1222
1223
1229
1231
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1240
1241
1242
1243
1245
1248
1250
1252
12:;3
1256
1260
1261
1264
1265
1268
1260

gëmët) (18) ge boren; prarást, van Kërtarajasa voor het hoofd
van Kudadn.
120;; t Krrtarajasa; Jayanagara koning r,,raMm);opstand van Rangga
lawe; Wiraraja (llaiiak wi4e), met wien Kërtara;asa 1Raden
Wijaya) de afsprnak maakte Java te deelcn, krijgt Lamajang
en de Tigang juru.
1298 Pasora.
1300 t Sora; ? Nambi verlaat Majapahit, gaat nnar Wiraraja (Lamajang),
en staat op.
1301 Jaartal aan Ca1;11Ji
Sapob, in Kë~iri.
1307 t Wiraraja.
E09 Steen met jaartal te Tllgal sari, in l\ladiyun.
1311 Guntor (bergstorting) Palungge.
1312 ? Pajurudëmung.
1313 t Juru dl!mung.
1314 Pagajahbiru; beschreven steen te Blitar, in Kë4iri.
1315 Pama1;uJana; pawagal; steen met jaartal te Blitar, in Kë4iri.
1316 t Nambi, einde van den opstand van Lamajang.
1318 Palasëm, t Sémf.
1319 Pakuti; t Kuti; t l\lahnpati; jaartal te Tralaya, in Surabaya;
rijstblok uit Surabaya; ml.-1f<1sa's
te Panataran, in Kë4iri.
1320 Rak.ynsa'ste Panataran, in Kétlii·i.
1321 Zodiakbekcrs van Oost-Jam.
1321 Koperen platen van Sidat~ka, in Surabaya.
1326 Jaartal te Jë4ung, in Surabaya; zodiakbekcr van Oost-Java.
1328 Patailca; t Jayanngara; Bhre Kahuripan II (prablmistri 1) (19)
koningin (pl'ab/111).
1330 Zodiakbekers ,·an Oost-Java.
1331 Pa&a4eng; zodiakbeker van Oost-Java.
1334 Pabaiiupil)4ah; hds. van de Arjunawiwäha (Mus. Bat. kropak n°. 641).
1338 Grafsteen op den Gunong Pol)tang, in Bësuki; zodiakbekers van
Oost-Java.
13:19 Zodiakbeker van Oost-Java.
1342 Kris van den Heer Cb. Knaud (gipsafgietsel, Mus.Bat. n°. 16Q6a).
1343 Opschrift op het Mai1joçrt-beeld, dat een koningin als regeerend
vermeldt; ? prarásti van Jayawi1;11)uwardhanî
(prabhu isll-i1)?
{Mns.Bat., n°. 38).
1346 Gajah mada (patih) ama11gl.ublmmi.
1347 Rakfa,a's te Panataran, in Kl!4iri; beschreven steen te Batubaragang, op Sumatra (du:áro-ra,a-blu,je-rûpc.)
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1271 1349 Jaartal van Car,uJi Kali cilik, in K~4iri.
1272 1350 Zodiakbeker van Oost-Java.
RaJasanagara(Hayam wuruk) (21) koning (prabhu).
1274 1352 Zodiakbeker van Oost-Java.
1275 1353 Badkuip van Nabo, in K~4iri.
1276 1354 Jaartallen te Tralaya, in Surabaya.
1277 1355 Badkuip van Nabo, in Kë4iri.
1278 1376 Beschreven steen te Balong masin, in Surabaya; beschreven steen
1~79
1282
1283
128!
1286
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1302
1306
1307
1308
1309
1310
1311

te Pagar ruyung, op Sumatra ( wasur-muni-bh11já-sthalam
).
1357 Pasu1,14abubat; pa4ompo; Çiwabeeld van 'Majakërta, in Surabaya.
1360 Beeld uit bet Surabayasche; zuil met jaartal van Plumbangan,
in Kë4iri ; dubbelpaard van Bogëm, in Kë<Jiri.
1361 Lingga van Oost-Java (l\lns. Bat. n°. 352).
1362 Paçraddban agung (het groote doodenotîer).
1364 Watervat te Gërsik, in Surabaya.
1368 t Gajab mada.
1369 Kleint· tempel te Panataran, in Kë4iri; steen met jaartal te PailjfSr,
in Surabaya; zodiakbeker van Oost-Java.
1380 Ca1,1<Ji
Kë4aton, in Bësuki.
1371 Gajah ënggon patil,; t Bbrc Kaburipan II (prabhu istri I); t Bhre
Daba II (20); Ca1;t~iPv.ri, in Surabaya (Mus. Bat. n°. 49).
1372 Jaartal te Ngluyu, in Rëmbang; voetstuk te Panglungan, in Surabaya.
1373 Pmçcîsti van Rajasanagara (Hayam wuruk); steeu te Panataran,is
Kë4iri.
1374 Watervat te Sëmangka, in Surabaya.
1375 P'ét]rjapate Panataran, in Kë4iri.
1376 Pagunung ai"iar; steen met jaartal te Jë4ung, in Surabaya.
1377 Verovering van Palembang, volgens Notes enz., bi. 36 (162) en
69 (193); voetstuk van Nabo, in Kë(J.iri.
1380 Grafsteen te Tralaya, in Surabaya.
1384 Watervat te Blitar, in Kë4iri.
1385 Pama<Jasya; beschreven steen uit het Surabayasche (1akakalajanggala V307) (Mus. Bat. n°. 32).
1386 t Bhre Tumapël I (24); beeld te 1\ladiyun.
1387 Wii,1;tu-beeldin Kë<Jiri.
1388 t Bhra Prameçwara I Pamotan (Bhre Wëngkër 1, de gemaalvan
Bhre Daha lil (Il).
1389 t Pajasanagara; Hyang wiç~ (23) koning (prabhu'; t Bhre
Rajang (23); t Paduka çori (24); t Bhre Matahun I (C);
t Bhre Paguhan 1 (D).
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Cab. A.D.
1313
1316
1317
1318

1391
1394
1395
1306

1319

1397

1320

1398

1321
1322

1399
1400

1323

1401

1324

1402

1325

1403

1326
1327
1328

1404
1405
1406

1332

1410

1333
1334
1335
1336

1411
1412
1413
1414

1337
1338

1415
1416

1340
1341

1418
1419
1426
1427

1348
1349

Beeld van Ngluyu, in Rëmbang (Mus. Bat. n°. 147).
Praçasti uit het Sumbayasche (Kaw. Oork. IV).
Praçasti uit het Surabayasche (Kaw. Oork. IV); paprangbakat.
Praçasti uit het Snrabayasche (Kaw. Oork. IV;; steen met jaartal
te Sëtana, in Madiyun.
? Beschreven steen van Karanglo, in Surabaya (le1,g-tun9gal-murtt~,)een steen met jaartal, in Kê~iri.
t1in9-wwa119);
t Gajah euggon; Gajah manguri patih; watervat te K~bon dalem,
in Madiyun.
t Hyang wêkasing suka II (36).
Hyaog wiçe~ trekt zich uit de regeeriog terug; Dewi Suhita
(11rabhuistri Il) (38) koningin (prabhtt).
Begin der oneenighedeo tnsschen Hyang wiçe~ en Bhre Wirabhumi;
t Bhre Lasëm I (26); t Bbre Lasëm II (29); t Bhre Kahuripan III (30); t Bhre Pai;igan salas I (46).
Beschreven steen te Wangkal, in Prabaliogga (s'épat-1·0,·o-hangantelu-tu,,gg11l).
Begin van den grooten krijg tusschen het westelijke en het oostelijke rijk (Majapahit en Balambaogan, d. i. tusschen Hyang
wiçe~ en Bhre Wirabhumi); ? beeld te Juiijung, in KêcJ.iri.
Beeld to Ngampel, in Ke9iri.
Jaartal aan de grot te Jajar, in KëcJ.iri.
t Bhre Wirabhumi, die door Raden Gajab (Damar wulan ?) verslagen wordt.
t Gajah manguri; Gajah lëmbana patih; raksasa van Gambar
wetan in Kë<J.iri.
Pajulungpujut.
Beeld te Grogol, in Surabaya (l\lus. Bat. no. 310a).
t Gajab lëmbana; Tuban Kanaka 1iati/1.
? Beschreven steen van Selabraja, in Pasuruhan (rasa-beddhábeddha- ).
Badkamer te Panataran; zodiakbeker van Oost-Java.
t Bhre Daba lll (49); t Bbre Matabun II (35); t Bbre Mataram
I (33); palantaran agoog ; beschreven steen van Sukoh, in
Snrakërta; beeld van Utêran, in Madiyun; beschreven steen
van Bërbek, in Këgiri (Mus. Bat. n°. 61).
Grafsteen te Gérsik, in Surabaya; id. te Tralaya, in Surabaya.
Handschrift van de Sang byang bayu, van Ciburny, in de Preanger.
Pabilan agoog (groote hongersnood).

t

Bhre TllDlapêl(b) III (39).

Çaka.
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1429

t

Byang wi~;

t

Bhre W~ngkêr II (41);

t

Dewi 811hita(prabh11

istri II).
1352
1353
1364
1356

1430 Geen koning.
1431 t Tuhan Kanaka; voetstuk te Sela mangleng, in Kê«)iri;geen koning.
1432 Geen koning.
1433 t Bhre Lasëm 111 (34), t Bhre Pa1;191111
salas II (62); t Raden

1356
1357
1358

1434 Geen koning.
1435 Handschrift van de Sang hyang bayu, van Cilëgon, in de Preanger,
(Mus. Bat. kropak n°. 638); geen koning.
1436 Jaartal van de Cai;i«)i Bocok, in Pasuruhan (Mus. Bat. n°. 47);

1359

1437 Bhre Dab& IV (prabh11istri 111) (52) koningin (ratu); grafsteen

1360

1438 Beeld uit het Surabayasche; steen met jaartal van Pf.tung amba,

Gajah ; geen koning.

geen koning.
te Tralaya, in Surabaya.

f

1361
1362

1439
1440

1363

1441

1364
1365
1367
1368

1442
1443
1445
1446

1369

1447

1370

1448

1371
1372
1373

1449
14ó0
1451

1375

1453

in Pasuruhan ; beschreven steen te Aüjuk, op Madura ; beschreven steen van Tajuk, in Samarang (Mus. Bat. n°. 71).
Varken en beschreven steen te Snkoh, in Surakërta.
Steen met jaartal te Pëtung amba, in Pasuruhan; beeld en beschreven steen te Snkoh, in Sorakêrta.
Beschreven steen te Tnjuk, in Samarang; steen met jaartal en
beschreven steen te Sukoh, in Surakêrta.
? Beeld te Snkoh, in Surakêrta.
Beeld te Blitar, in Kë4iri.
Beschreven phallus van Sukoh, in Surakërta (Mus. Bat. n°. ó).
t Bhra Parameçwara II (4 7); steen met jaartal van Suklit, in
Bësuki.
t Bhre Këling (46); t Bhre Daha IV (prabhu istri 111); Bhre
Tumapël IV ? (Kërtawijaya ?) (53) koning (prablm); beeld
van Oost-Java (te Leiden).
Olifant te Cë~, in Surakërta; grafsteen te Trawulan, in Surabaya,
(Putri Cémpa).
Beschreven steen van Adoman, in Samarang.
Palindu (aardbeving).
t Bhre Paguhan II (42); t Bhra Hyang (?); t Bhre Jagaraga I
(43); t Bhre Kabalan (50); t Bhre Pajang II (46); guntur
(bergstorting) pakuningan; steen met jaartal van Patirana,
in Bësuki; t Bhre Tumapël IV; Rajasawardhana (Bhre
Pamotan II) (54) wordt koning (prabhu).
t Rajasawardhana; geen koniug.
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1376
1454 Steen met jaartal te Panataran, in KMiri; geen koning.
1377
1455 Steen met jaartal van Widara pasar, in Bêsuki; houten stijl van
)fajapahit (?); geen koning.
1378
1456 Hyang purw&WÏQ8tl& (Bhrc Wëngkër III) (50) wordt koning
(pral,/111);beschreven steen van Cë~, in Surakërta; losse steen
te JëcJung, in Surabaya (uar,n-maharçi-hutilm!).
1379
1457 Grafsteen te Tralaya, in Surabaya.
1381
145!:I Beschreven steen te Sine, in )ladiyun (:\lus. Bat. n°. 3).
1383
1461 lleschreven steen te Pënampihan, in Këc}.iri.
1384
1462 Guntur (bergstorting) palandëp.
1386
1464 t Bhre Daha V (65 ).
1388
1466 t Hyang purwawiçesa; t Bhre Jagaraga II (66); Bhre Pa,:ic}.an
salas lil (56) koning (11mblm).
1389
1467 Grafsteen te 'l'ralaya, in Surabaya.
1390
1468 Bhre Pal}c}.anSa.las lil verbat de kraton.
1391
1469 Zuiltje van Madiyun (lius. Bat. no. 60).
1392
1-170 ? Zuiltje te l)npak, Madiyun.
1395
1473 Beschreven steenen te Agël, in Bë.~uki.
1397
1475 Grafsteen te Trnlaya, in Surabaya.
1400
1478 Dood van een vorst in de kraton (?).

1403
1408

1481 Guntur (bergstorting) pawatngnnung.
1486 Beschreven stcen::m van Qakuhan dukn, Jiyu, en Majajejer, in
Surabaya.

TABEL VII.

LIJST
VAN
DKNAME'.i
DER
INDEPARARATON
GENOEMDE
HEILIGDOHEN.
Adilangu, als dharma Adripurwawiçesa.
Adripurwawiçe~ = Adilangu.
Antapura, dharma.
Apaapa, dharma.
Bagal}gër (kabuyutan).
Bajrajinnparimitapura == Sajabung.
-) = Turyantapada.
Bapa (mm1{lalen9
-).
Bulalak (ma11tlale119
Çëmggnpura = Kapopongan.
~rnggarapura, var. van Çêmggapura.
Çunyalaya (dharma!').
tmbul, als dharma Girindmpura.
Girir..drapura = tmbul.
Giripantarapurwa = Panggih.
Goriçapora = Lung.
lndrabbawana.
Indrapura (giri - ), d.i. Girindrapura.
Jajagu, dharma.
Japan, als dharma Sarwajilapura.
Jinggan, als dharma Wi~1.10pura.
Kabalon (kabuy"ta11).
K!'gënëngan, dliarma.
Kapopongan, als dharma Çërnggapura.
Kapul}gungan (ma~uJalr11g-).
Katang lumbang, dl,arma.
Kërtawijayapura, dharma.
Kigal dharma.
Kumëpër, dharma.
Kusumapura =- Tigawangi.
Lak~mipura = Pabangan.
Lalangon, als dl,arma Paramawiçei,apura.
Lêbak (nia1Jtlale119
-).
Limbeban (l,abuyutan).
Lobeilcal,als dhanna Parwatigapura.

-220Lokërëp, als d/iarma Amarasabba.
Lukih ( maf!tfaleng - ).
Lnng, als dliarma Goriçapura.
Mailar, als dliarma Wii,l},ubhawanapura.
Nangka (kabuyutan).
Oran (ma114alet,g
- ).
Pabangan, als dliarma LakfUlipura.
Pat;HJakan (kab11yutan
).
Panggih, als d/iarma Giripantarapurwa.
Pantarapurwa (Giri - ), d.i Giripantarapurwa.
Paramasukapura = Tajung.
Paramawiçe~pura = Lalangon.
Parwatigapura = Lobëilcal.
Pari, dharma (?).
Purwapatapan = Tamapël.
Parwawiçe~a (Adri-), d.i. AdripurwawiçetaRabut Bubayäbang.
Rabut Gorontol.
Rabut Gunung Lëjar.
Rabut Jalu.
Rabut Katu.
Rabut Kë4ung Panitikan.
Sabyantara, dharma.
~ajabang, als dharma Bajrajinaparimitapura.
Sarwajilapura = Japan.
Sëpang, ,l/iarma.
Siddhabbawana.
Singbajaya, dharma.
Samëngka, dharma.
Tajang, als dharma Paramasukapura.
Tigawangi, als dharma Kusumapura.
Tugaran (kab11yutan).
Tumapël, als dhanna Purwapatapan.
Turyantapada ( ma7!,)ale,1g
-).
Wi1;11},ubhawana.
Wil,Jl}Ubbawanapum= Mailar.
Wii,l},upura-==Jinggan.
Woog sampfima (ma,µ_lalcng
- ).
Wadi kuilcir (pameláatan).

REGISTER
DIRINDl PARARATON
VOORKOMENDE
PLUTSNAMKI,
gerangschiktvolgens het Javaanse/ie alphabet.
s,w

Ano, 6, 7.

lndrapura, zie Girindrapnra.
Indrabhawana,30, 11.

....

pinggir rakfa, de verdedigde

grens,

19, )6.
Rajasa (wong -),
17, 17 en volgg.,
misschien geen plaatsnaam.
Antapura, naam van een heiligdom, of
Ragamaça, of Nagamasa, 5, 2&.
een deel van de kroton, 25, 2.
Iccaaada,32, 2s (in den kolophon).
Rabut Katu, ó, 12.
Ham, 28, 22.
Rabut Kê4ung (var. GêcJnng) Panitikan,
Oran (maf}f)aleng-), 5, 26.
8, a; .misschien te lezen Rabut gnnung
Aba, 19, 16, lees Raba.
Panitikan.
Adri purwawiçesa, naam van Adilangu Rabut Jalu, 3, 15 en 17.
Rabut gnnung Lêjar 8, 7 en volgg.
als heiligdom, 29, s1.
Adilangu, heet als heiligdom Adri (gu- Rabnt Gorontol, 5, 7 en 10.
Rabut Gê4uog Panitikan, var. van Rabut
nung) Purwawiçeta, 29, so.
Kê4ung Panitikan.
Adiyuga, naam van een bosch, ó, s.
Rabut Bnhayabang, 26, s.
Apaapa, 31, 37.
Ayuga, naam van de sawah van Gajab Kahuripan, komt in de Pararaton alleen
voor in de titels bhreng Kahuripan,
para, 2, 1.
anfét1'éngring K:~bnripan, patih ring
Amarasabha, naam van Lokêrëp als heiKahuripan.
ligdom, 31, 26.
Kantër, var. van Gantër.
lmbul, heet als heiligdom Girindrapura
Kocapet (Baiijar - ), zie Baiijar Kocapet.
of Giri Indrapura, 30, 22.
NU8aDtara, geen plaatsnaam, 16, 2a; Ki!rtawijayapura, naam van een heiligdom, 32, 10.
28, 21.
K~rtabhnmi, alleen in den naam (titel)
Nagamasa, of Ragamaça, 5, s6.
bhre Kërtabhnmi.
Nangka, 18, 17Campara, verblijfplaats van Gajah para, Koripan, zie Kahuripan.
2, 11>; 3, 11 (waar het font gebruikt
Kamman, 3, 1s en volgg.; 10, 21, 18
schijnt te zijn).
en 28; 11, 16 en 2,.
Canggn, 32, ,; Canggn lor, 18, 9; so- Katang lumbang, 17, 38; 18, 3, zie ook
Lumbang katang.
laaningCanggn, 24, 2a.
Baba, tegenwoordig L6ksa,ontstaanuit Kusumapnra, naam van Tigawangi als
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heiligdom, 30, 21.
Ka,vi (gunu,'!I-), 1, 17; 7, 27; 8, 27;
9, 23 j 13, 12.
Kawidyadbaren, een gedeelte van de
kra/011(?), 30, 36,
Këliog, komt alleen voor in den titel
bhre11gKêling.
Kapunduogan, 3, 12 en 211; 5, 1 (var.
Mu1_14ung);5, 16 en volgg.
Kapopooh-an, heet als heiligdom Çrnggapura of Çrnggapura, 27, 11.
KacJiri, synoniem van Daha, 13, 18.
KicJal, 16, 16.
Kumëper, 18, 12.
Kêmbang jënar, komt alleen voor in den
titel bhreng Kêmbang jênar.
Kagênëngan, ló, 26.
Kabalan, komt alleen voor in den titel
bhnmg Kabalan.
Kabalon, 6, 27 en volgg., 7, 3 en volgg.
Daha (nngare"!I-) 5, 6; 8, 2 en volgg.;
13, u en volgg.; 14, 11 en volgg; 18,
28; enz., zie ook KacJiri; komt verder voor in titels als hhreng Daha,
anjen'éngring Daba, patih ring Daba.
Trinipanti, 23, 36.
Trik (alasing wonq-), de woeste gronden van de lieden van Trik, naam
van de plaats waar Majapabit verrees,
in Çaka 1214, 22, 11 en 11; 23, 11.
Tënvag (alas-), 6, 8,
Turyantapada
('t tegenwoordige Turen?·, 6, 27 en 3li 7, 31 7, 81 11, 11;
8, 2; heet ook llat;1cJaleng bapa.
Tërung, 22, 25,
Tidnng galatiog, var. THnng kalati, 32, 2•
Tatar, d. z. de Tataren of Cbineezen,
23, 111 en volgg., 24, 1 en volgg.
Taloka, var. Talokah, 8, 6~ en volgg.,

9, s.
Talokah,zie Taloka.

Talaga pagër, 20, n en 20.
Ti(Jung kalati, zie Tidung-galating.
Tajuog, heet als heiligdom Paramasukapura, 30, s2.
Tojongrang, zie Tobong baraog.
Taiijung pura, 28, 22; voorts in den titel
f,hre Tai1jung pura.
Tumasik, 28, 2:1.
TumapiH, andere miam van Siogasari, ó,
6;
O, 8 en volgg.; 10, 2 en volgg.,
11, 22 en volgg., 12, 11 en volgg.; 13,
20 en volgg ; 14 15; enz.; ook in
den titel Mre119Tnmapël; beet als
heiligdom Purwapatapao, 25, ,.
Tugarao, 7, ao en volgg.
Tigawangi, beet als heiligdom Knsnmapura, 30, 21.
Tëgal ing Saiijn, zie Saîija.
Têgal ing Sukamanggala, zie Sokamanggala.
Tegal ing Lalatëng, zie Lalatëng.
Tuban, 18, 26; 25, o en 7.
Tuboog barang, var. Tojoograng, 29, ,.
SiniHir (wo"!I -), 17, 111en volgg., misschien geen plaatsnaam.
Sm;uJ.a,28, 17, 211 en volgg.
Çooyalaya, een gedeelte van de kraton
(?), 30, 1.
Serao, 28, 22.
Sarwajîiapum, naam van Japan als heiligJom, 30, 2.
Siriog, 20, &, mi!3scben geen plaatsnaam.
Çroggarapnra, nr. van Çrn~gnpnra.
Çroggapnra, var. Çroggarapnra, naam
van Kapopongan als heiligdom, 27, 11.
Sakêmbaogan, var. van Pakëmbangan.
Sukamanggala (tégal i119_;) ó, n.
Siddbabhawano, 10, 10.
Çala pênêk, 32, 28 (in den kolophon).
Sêpaog, 32, 12.
Sac)eog,27, 28 en volgg. ; 28, 1 en volff,
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Lawor, 19, u.
parimitapora, 27, 28,
Lawwang, var. van Lawang.
Saya, 29, 11, misschien geen plaatsnaam.
Lawang, 1, 6, misschien de plaauSailja (tegal ing- ); 4, 33,
naam.
Somëngka, 31, 26; 32, 6,
Lalati!ng (t'égal i1,g-), 2, s en 9,
Sagenggl!ng, 3, 30 en volgg. ; 5, 6,
Lulumbang, 5, 14, en volgg., 6, 27 en
Sabyantara (= Bintara?), 3:-!, , en 7.
volgg., 11, 11 en volgg.
Singhasari, andere naam van Tumapël,
Lalangon, heet als heiligdom Parama13, 28; 14, 6; 19, 16,
wiçesapora, 31, 28,
Singhapura, alleen in den titel bhre11g Lëjar, zie Rabut gunung Lëjar.
Singapura.
Lamajang (lor, kidul Ia wan tigangjurn),
25, 16 en volgg., 26, 9,
Singhajaya, 31, 86 en 3~.
Sungl!nëb ( = Sumënëp), 18, 18; 21, 9 Lëmbah, ~5, 26.
Limbehan, 8, 6 en volgg.
en u; 22, 1.
Wirabhomi, alleen in den titel bhre Lombang katang, 18, 8; vermoedelijk
hetzelfde als Ka tang lumbang.
Wirabhumi.
Lobëncal, heet als heiligdom ParwatiWudi kuil.cir, 18, 13.
Wit,r,mpura, naam van Jinggan als heigapura, 30, 2s.
ligdom, 31, ,.
Ubak, 3, 6 en 9.
Wit11,1obhawana,31, 35; vermoedelijk ge- Lung, heet als heiligdom Goriçapura,
31, 14,.
lijk Wi~i;iubhawanapura.
Wit1r;aubbuwana, 1, 11 en 15, de hemel Lungge, plaatsnaam? in palungge, 25, 27.
Pahang, 28, 22.
waarin Wi~r;auverblijf houdt.
Wit,r;aubhawanapura, naam van Manar als Pautarapurwa, zie Giripantarapurwa.
heiligdom, 30, 20.
Panitikan, 8, 9, zie Rabut Kë4ong Panitikan.
Wayang, 5, 10.
Wagal, plaatsnaam? in Pawagal, 26, 9. Panawijcn, 9, 19 en volgg., 10, 1.
Wëngkër, alleen in den titel bhreng Pal)4an salas, alleen in den titel bhreng
Pai:i4an salas.
Wëngkër, anfé11'éng
ring Wëngkër.
Wong sampfirr;aa (ma1Jtlale119-),zie Jun Pal)4akan, 20, at en volgg.; 21, 1 en
volgg.
watu.
Puri, 32, 11 en 19, vermoedelijk een ge•
Lantaran, 31, 22 ; misschen een plaatsdcelte van de lïrato11.
naam in Palantaran.
Loki, var. Lukih, 6, 8,
Parwntisapura, var. van Parwatignpora.
Lukih, zie Luki.
Parwatigapura, var. Parwatisapura, naam
Lokëri!p, heet als heiligdom Amarasabha,
van Lobëiical, als heiligdom, 30,
Purwawiçet:a, zie Adripurwawiç~a
31, 26,
Lakt1mipura, naam van Pabangan als Purwapatapan, naam van Tomapël als
heiligdom, 25, ,.
heiligdom, 30, 37.
Lasëm,26, 10; voorts in den titel bhreng Paramasokapura, naam van Tajung als
heiligdom, 30, a2.
Luêm.

2,.
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Paramawiçesapura,naam van Lalangon
als heiligdom, 31, 17.
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J unggaluh, 24, ss.
Mahibit, 18, 9 en 10.
Pai.ëmbangan, var. Sakëmbangan, alleen M&l}<J.ana,
2ó, ao en volgg.; 26 10.
in den titel bhreng Pakëmbangan.
M&l}(J.ala,zie Oran, Turyantapada,Wong
Patangtangan (alas --), 6, 6.
sampft.M)a, Lukih, Lëbak, Bulalak,
Pustaka (gut1ung- ), 8, 4,.
Bapa.
Palembang, 28, 2a.
Mol}(J.nng,var. van Kapundungan, 5, 1.
Pajang, alleen in den titel bhrengPajang.
Matahun, alleen in den titel bhreng
Pamotan, alleen in den titel Prameçwara
Matahun.
ring Pamotan, en bhreng Pamotan.
Mataram, alleen in den titel bkrengMaPamalantënan,
misschien geen plaatstaram.
naam, maar de naam van een gedeelte
Malayu, 18, 25 ; 24, 27 en 29.
Ma(J.ura, 18, 19 en volgg.; 20, H; 22,
van een heiligdom, 5, 17.
6 en volgg.; 23, 6 en volgg.
Pamëlëkahan, 28, 13; misschien geen
Majapahit,
gewoonlijk Majhapahit geplaatsnaam.
speld, 23, 9 ; enz. ; zie nog bij Trik.
Paguhan, alleen in den titel bhreng Pal\laiiar,
beet als heiligdom W•~l}ubhawagnban.
30, 20.
napura,
Pabajangan, 2, u en 29, een plaatsnaam?
Mëmëling, 19, 6.
Pabangan, heet als heiligdom LaksmiManguntur, naam van een poort in de
pura, 30, 36.
kratnn 19, m.
Pangkur, 2, 1 en volgg.; 3, 3; 8, 21.
Gantër,
var. Kantër, 14, 1s.
Pangnlu (ura,,y-), misschien geen plaatsGaJ_l{J.ing,
26, s.
naam, 29, 4,.
Gumn, 28, 21.
Panggih, heet als heiligdom GiripantaraGirindrapura,
misschien = giri Indrapura,
purwa of Giri Pantarapurwa, 29, 32.
naam
van
Ëmbul,
als heiligdom, 30, 23.
Qatar, 21, •·
Goriçapura, naam van Lung als heiligdom,
Qompo, 28, 22; 29, u.
31, 16,
Jun watu, 5, 13; ook mal}~aleng wong
Giripantarapurwa, misschien = giri Pansampft.M)a, 5, 14.,
tarapurwa, naam van Panggih als
Jawa (bhumi-, nwa -) 2, 6; 5, 9; 8, 17
heiligdom, 29, 33.
en volgg.; 14, 33; 21, 36; 22, 2s;
Buntal, 19, 26,
23, 24.j 25, 17Batur, 6, 2s.
Japan, beet als heiligdom Sarwajiiapura,
Bali, 28, 22.
30, 2.
Bulalak, 1, , en 6.
Jiput, 1, 3 en •·
Bapa (mat]clale11g-) 1, 12 en volgg.,
Jajngu, 18, 12.
andere naam van Turyantapada.
Jambudwipa, 8, 26 en 32,
Jagaraga, alleen in den titel bhreng Ja- Bacjal}-(J.ër('t tegenwoordige I)al}(J.ër?),
26, 20 en volgg.
ga~cra.
naam van Saja•
Jinggan, heet als heiligdom Wi~J.lnpura, Bajrajinaparimitapura,
31, 1 en a2.
b11Dgals heiligdom, 27, 26.
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Bbayangkara. naam van een poort in de
l,rato11,24, 23; 26, 11·. l\i en
Bailjar Ko<·apet, 6, 21.

\'erh. &t. Gen., ,l.oel XI.IX.

;1;1.

Bubat, 26, 2 ; 28, 29 ; 29, 1 en k,
Boboji, naam van een tuin, 1O. , .
Batil, 15, 15 en volgg.

REGISTER
DERIN DEPARARATON
VOORKOMKNllE
PERSOONSNAMEN,
r1era11gscliila
,·olge11s/iel Javaa,iscl,e alpl,abet.

Anusapnti. zie X ui-apati.
ti;i4ok (Ken-), moeder rnn Rajasa (Keu
Angrokl, wiens rnder Bhatflrn.Brnhmi\
was_,tie vrouw rnn Gnjah parn. l ,202,20; cu ,·an Lemhoug. 2120-H •.i.
Anabrang, zie Kého -.
Anëngnb (Sang apauji -), zie ~mmpati.
Oran 1m11111,J11l~•11y
- ), f>, ;20.
Arok, = Angrok, zie Hajasa.
Ardbaniiri-:warî. 10_. ai;, uaar alle w:rnrichijnlükheid niet als eigennaam hedoeld, zie nog Nû.rîçwari.
Arya, zie Halm, Til:un. Ta~ah, Hël)tong.
Siddhi, Wirnrnja.
Aragaui , :;aug a11auji-). ook Këbo tcngnh. pr1ti/1t~jdens Kërtanagnrn (('iw:1lnul«lha'i, 18, :!2- l!-l, rn.
Urang, zie ~iriug, Saya. 'fobong baraug.
P~ngulu.
lkalikalan hang. krijger rnn :\lujapahit
tijdens Jayanagara. i6. 1 en î.
Hasin (Ocwi ---_!, crhtgenote (of jongcrl'
,mster) rnn 1.>ang4anggël)~i~, 13, 20.
Usus (Tuhnn - 1, :-;unclanees,tiideus Haja.sanngara (lla~·am wurnk), 211. 4
en s.
Apai1ji, ook Paiiji, zie Auëngah. Aragaui,
Knual. Kënengkung. Kni1ca11g, 'l'ohjaya. ::;apraug. l'\tulhntn. l'ntipnti. :\farajaya, Mëlong, Bawak.
Aji, zie H.atuapangkaja, Wikrama, Jaya

katoug, )fautrolot.

HUo, zie Këbo - .
Hayam wurnk (t,ri - j, zie Haja11anagarn.
Hyaug. zie Suksmn, Guru.
H~·ang (Bhra -\
geheel onzekere persoon, tiideui- Bhre 'l'umaptil IV, :l2, s.
Hyaug Wr.kasiug ilnkha I (Bhrn -1. zie
Rajasanagam.
H_rang Wëkasing sukha ll (Bhra - i.
zoon vau llyaug Wii;csa (Aji Wikrama:1
en Bhre Lai'.lémI, :W.22. t 1321. :30,31.
Hyang Wit:e!la (Bhra -1, ook Haden
Gagak i-ali, en Aji Wikr:una. zoon van
Bhrc Pajang l. 2!l, 20, en schoonzoou
rnn U~jni'.lnnag-nra
(Hnyam wnruk1. gehuwcl 1111·t1liens chwhter Bhrc LaHt\m
I. tle srhomw. :W. 21. en met Bhre
:Mataram I, ;l(), 10: va1ler rnn Hyang
Wëkasing sukha J 1, 29. 2:!,Bhre Tnmaptll Il (a), Dewi Suhita (deprabh11i.~tri
II) eu Bhr€' 'l'nmapël lll (b) (Kërbnvirnn Majapahit, Çaka
jaya), 30, a; 111·flhh11
1:lll-1322,
:lO, 26-30, 34; wordt.
Mlfl9awa11,30, 3.~; neemt de regeeriug
later blijkbaar weer op, :-n,a-ill,
111: i" 1351. 31. 20.
Hyang Pnrwawii.:csa ( Bhra -), ook Bhre
Wëngkër I II, pral,/111rnn l\lf\iapahit
t;aka 1378-1388,
:l2, 16- 32, 20.
llyaug Parameçwara II (Bhra -), zie

Hatnapangkaja.
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Ama,;iqala, zie Oran, Kapul}9ungan, 'l'nryantapada, Lukih, Lêhak, en Bulalak.
Amftrwabhûmi (Bba!Jtra sang - ), zie

Rajasa.

Ken J)ëqës, 13, 2; 15, 1; vader van
Wi"1;mwardbana (Rangga wuni), 19,16;
rntu van Tumapël, Çaka 1170-1171,

15, 27-16,

14j

t

1171, 16,

1-1,.

zoon van Wiramja, 19, 11; 20,
.Amisani (Dewi-),
echtgenote (of jongere
29; 22, 28 en 39; 23, 85; patih tüzuster) van J:>ang~lang gël}<Jis, 14, 29.
dens Jayanngara, 25, 18 ; gaat naar
Ampal, zie Lëmhu-.
Wiraraja ic Lamajang, 25, 2a; staat
Amai1canagara, 26, 25 = Amangkubumi,
op, 25, 25 en 29 en volgg.
bedoeld is Arya 'l'a9ah, zie onder
-), vermocdelük WiNangka (lm!J11li119
Taqah.
raraja, zie daar.
Umang (Ken-),
var. Uma, ~"Chnwdmet Cabot., zie Rangga -.
Ken Angrok ( Rajasa ), 13, s ; moeder Cncupnranti, dochter \'an Bango sampavan Paiiji Tolijaya, Paîïji Sudbatu,
ran en Tirthaja, 3, 26; huwt met
Twan Wërgola en Dewi Rambi, rn,
Wangbang Sa4ang, 14, o•
Cakradara (Raden-),
gemaal rnn Bhre
9 en Yolgg.
Kahuripan II, vader van KërtawarAmangkubhumi (JJati/,-), zie Ar~·a Tadhaua, 27, 14 eu 16,
qab en G3:jah mada.
Campaka,
zie Mahisa -.
Agnihl1aya, zoon mu Ken Angrok (HaRa (verkorting van sira), aangetroffen
. ja11a) en Ken ])ëcJ~s, 13, 6,
voor Këmbar, Knti, 'faika, Toean,
Angrok (Keu--), zk Hajasa.
Sëmi, Windan, Warak, Wtldëog, Liolngët, zie Gagak -.
tang, Pangç.a, Jalu, .Jangkung, Yuyu,
F..nggon, zie Gajah -.
Made, Galatik, Bai1ak, 'fati.
Angabha~•a (m/11--\ zie "Xarasiugb:i, 18,
Hahu (.Arya -), tjjdeos Bhre Kahuripan
1; en Narapati, 31, 1:i.
II (prab/111islri I), 28, rn.
.Nini, zie Panitikan.
Nirtçwari, 10, u: naar alle waarschijn- RaJ?.4i, zie Mahisa-.
Raden, zie: Cakradara, Kudamërta, Tetep,
lijkheid niet als eigennaam bedoeld,
Sotor, 8umana, Sumirat, WUaya, Lazie nog Ardhanfirîçwarî.
rang, Jagulu, Gajah.
~arasingha
(Bhatara-),
ook ~Iabi~a
Ratu,
zie Aogabhaya, Sul}~a, Maharaja,
f'ampaka, zuou rnn )lahii:ia Wong att'!léng, 16, 1s; vader van Raden Wijaya
Rajasa, Nusapati, Tobjaya, Wi1;11}tt·
(Kërtarajasa) 18, u; m/11 m1gabha!fa,
wardhana, Bhre Daba IV, l\fantrolot.
18, 7.
Hatnapangkaja (Aji - ), ook Bhre Ka!'iarapati (Hhra -),
ook Hatlen Gajah,
huripan IV, B11raHyang Parameçwara
mt11 1111yab/111y11,
Hl, 12: \'erslaat Bhrc
II, zoon van Bhrc Pal}qan Salas I,
Wimbhumi, 31, 1a; in l35ö gedood,
30, 6; huwt met een 11rab/111
istri (of
Dewi Snhita, 1jf Bbre Daha IV), 30,
omdat hij Bhrc Wirabhumi bad gedood,
:31, a2.
6; met Bhre Jagaraga I, 30, 34,; t 1368,
~usapati ot Anui;apati, ook Paîïji Anë31, 35.
ngah, zoon Yan Tnnggul amëtêng en Rajasa (Çri - ), Ken Arok of Ken AngNambi,
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rok: zoon van Keu ~~!}(.lokt'D Hhatftra
Brahma 1, 11 volgg.; aangenomen zoon Himbu (Dewi - ), dochter \'au Ken .\ugrok
van Bhatara Guru, 8, :io: incarnatie van
~Hajasa) en Ken I)ëq.ës,
i,
Bhntara Wi~1,111/( :IO: ook gebeeten
fü,ganatha f Mpu -- 'i, 1u1li/1tfideni'.I KërBbat;îra Hum. ~. :.1a: 14. 1s : en ~ang
tanaga::n (<.'iwahmldha 1. 1~ .• :w. wonlt
,1d/1y,1ky,1tl' T11n111pel,
1~.- :!:I; 1~I. 1.
Amt'trwabhllmi Hl, :io en volgg.; wordt
Hubuh.
zit•
:\fahit;a
--.
1tls kind aangenomen door Lembong,
t, 27, door !fango samparan eu Gënuk Uangga eahot, 8u1Hlaucois. tijtlcui,; Ht\iasanagara t_Hayam wuruk) Hl, -1.
bnntu_. :J. 111, en 27; door den amal}9aleng Kapni;i9ungan. [l, 2s; door Mpu Pn- Rangga kawcni. Sundaucei., tUdcus fü,jasnuagara
\Ha~·am wumkJ, 2\1, ;;,
lot, 7, 11; door Lobgawe, 8, 2, t'n volgg.;
doodt Tunggul amëtnng. 12, :H; huwt
Hangga wuni_. zie Wirj~mwardhana.
Haugga lawe, tUdeus Kërtanagam i_Viwnmet Ken I)ëcJës, 12, 32 eu volgg.: en
huddha1, rnlgt Raden \\'\jaya (Kërtamet Kell Umang tofUma, 13. s: Yader
van )fahi~ W oug atêlëng, Paiiji 8arajaAal, Hl. 10 en au; 20, 211: :21. 17
1•n 20: i:!. t8, al! en 3\J: 23, :; en
prang, Agnibhaya_. Dewi Rimbn, Panji
:!41 :!li: 1-;taat 1mdcr Jny1111ag-1uu
op,
Tohjaya,'.Paîiji Sudbatu" Twan Wërgola
omdat h\j geen 1,ati/1wordt, en trekt
en Dewi Rambi: ralu nm Tnmapël.
Çaka 114-1--1169, rn, 12--ló,
zich nnnr Tuhan terug, ::fü,?i en volgg.
26:
Ki, zie Uêrpana, Tëgnh, Wirot, Lembong.
t 1169, 15, 2ü,
Rajasa ( wor,9- ), 17. 111en volgg. ( mis- Kabnripan I ~Bhre -). dochter mu Kêrschien een part\jnaam tijdens Tohjaya).
tnnagarn, gehuwd met Kërtnrl\iaim f Rullen WUayaJ. moeder rnn Bhre KaHajasanagara (Çri - ), ook Bhafära prahuripau Il 1_'t
J, Hl,
eu volgg.: :!-1-.
:.11.
bhu, Çri Hl\yam wumk, Raden Teh•p,
cjalang Tritaraju, Pagër antimun, Ga- Kahuripan
IJ (.Hhre - l. doehtei· mu
Kërtarajaim ( Haden W Un~·a). gclnnnl
gak katawaug, Mpu Janeçwara, Bhra
1oet Hadcu Cakradbara, moeder mu
1_sang) Hyang Wëkasing Aukha I, 27,
Hajmianagnm (Hayam wurnk), t'l'll
19 en volgg.:
zoon van llhre Kahu1111genoemtl1• ,lochfor. Bhre Pajau~
ripan ll. 27, 19; vader van Bhrc Lasêm
1 en Bhre Wirabhumi 29, 18 en 10:
1 en Bbrt· Tnnmpcl 1. pr,1hh11 nt11
prabh1, van lll\japahit. Çaka ? )lujapnhit, (,.'akn 1250? . :?7, 14,1311, 28, )19-30, 2ö; t 1311, 30, l!ö,
:!d, 28; pl'al,/111
i,5/n:l. t liUä (i' J, :?U.3:!.
){ajasawardhana. ook Bhre l'amotan lJ. Kalm~ipan 11l t Bl1rc - 1, dorhter rnn
Bbre Klin~ II en Bhre lKahnripau \".
Bbre Pa,iau~ 1. :?!•.2s; gehuwd met Hlm·
,·oorts nog Sang 8inagara, ,·ader vau
Pa~9a11 Hala!- 1. :W.211: t rn~m.
:10, a,.
Kalnll'ipan JY ,Hhrc - ·,, zie Hntm1ptrngBhre Kahuripan VJ. Bhre )lataram
n. Bbre Pamotan III. en Bbre Kêrki\ja.
Kahuripa11
\' d3br1• - -, a11J{,'t1'img
i11y ).
tabhnmi, il2, 2s en u; prahh" van
)lajapahit
Çaka 1373-137fl, H2. uzie ltajasawardhaua.
VI ,.Bhre -- 1. spruit mu
Kahuripan
a21 1s.
Rajasawardhana,
:it, :ts.
Uamhi (D~wi - ), dochter van Ken Aug-

rn,

a,:

a,
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Ken, zie tl}-qok, limaug, Angrok, Qëcj.ës.
lllll})ël ]\', dil' ('akn 13ml -- 11373
,,,·al,/111mu ~fajapabit was, 32. 1-- Kanaka (Tuhan -· ), patih van )fajapabit,
32, 10, den M~1m K~rtawijay:i droeg:
Çaka 1335-lllö:!, äl, 2n; a1. an.
Kunal (Paiiji -- ,, zoon van Bango samalsd:m zon deze Bhrc Tnmapël IV,
paran en Tirthajn, 3. 25.
tlezelfdc kunnen zijn als Bbrc TumaKënengkung (Paiiji -), zoon rnn Baugo
pël III (h), en <lt>zc
d1111
uiet get1torve11
samparan en Tirtliaja. ä, 26.
zijn in t;akn 1:1-Hl, 31. 24, voor welke
p1Mt8 dan zijne hl'OederBhrc 'l'umapël
Keri (ra-)
('(). :fü. 1s (in den varii111t),
Il (,i) iu :ianmerking zou komen, wlll
in plaats van Kuti.
K~rtanagara (Çri -- ). zie Viwal,udha.
wc1lerom onzeker zou maken wie bcKërtarajasa (Çri -), ook Raden Wija~·a,
«locld i~ 31, li, s l'll 10.
zoon van l\lahi~:1.Campaka (Bhatàra KértawUnya Ir. na:1111 rnn Bbre 'l'nmapi.51
Nara:,;iugha) 18, 15;zijn lotgcrnllcn ,·1'11ir 1r, afgeleid nit Kërtuw ijayapnra, 32, 10.
hij koning wordt, 19, 11- 2-1-,aa; ge- Kërtahhumi I Bhrc - 1 zoon YHll Rajasahuwd met de dochters mu Kc1·tanag:ua
w:mlhana. 32, ~,.
(Çiwabuddba), Bhre Kahuripau I eu Koripan. zie Kahmip:rn.
Bhre Daha 1, cu met Dara pëtak, :!-1, Karuman ( maln11danyi11y
-\. 3, '" en rnlgg.
28 en a6; vader van Kala gëmët i_Ja- Kuda, zie ook .Jnrnu.
yanagara), 24, 28, Bbre Kahuripan Il Kudamërta (Hadcu --1, zie W1jayamj1Hm.
(Jayawi1;11}-uwardhani.
1n-ahhu i.~11•,:
f) eu Kita, var. rnn Tita.
Bhrc Daha II, 27, 1a en volgg. verg!. Katawang, zie Gagak --.
met 27, 'i'; stichter en prablm van Katong, zie .Jnya katong.
)lajapahit, Çaka 1216-1217, 24, 3-1,--- Kawcni, zie Hanggn -.
tó, 2; ·j· 1217 (zoo te lezen in plaats Knla gëmët, zie .Jayauagarn.
Këlh,g 1 (Bbre -). zoon rnn Bhr<' Tuvan 1257), 26, 2.
mapël III (b 1 1_Kërtawijaya), 30, 16,
Kërtawardhana 1 ook Bbrc Tumap(\l L
huwt met Bhrc Këmhnng jënm·, ~0, lfl,
zoon rnn Cakradbara. :!7, 17, vader
t
1369, 31, ::6.
van Raden So~r, :!9. u, t rno~,:10,1.
Këling II (Bhre
. ,111jh11~1y
;,,!f - J, zie
Kêrtawijaya 1. ook Dhre Tumapel llJ
Rajnsawardhana.
(h), zoon van Bhra l-IJ·augwiçe~a ( Aji
-- /, pleegrnWikrnma). :30.4, 5 cu s, missrhicu ï Kapm,uJungan (11111,11!!lt1ln1f1
der rnn Ken Angrok (Haja~a). n. :.!7
en 11, verder :31, 6, 8, 10 en :u: huwt
-rolgg.
met Bhre Lasëm UI, 30. 7 /; met Bhre
Lasëm IV, 30, 11 ?; en Bhrc Daha JIL Kapuk, zie Baüak --.
:10, 8: rndcr rnn Blut> Wëngkë1· 1I. Knpiui;, zie :\(:u.':lll --.
Bh1·1!l'aguhan ll. Bhrl' .Jngam;.:-a L Kniira. mr. nm KnîH'ang.
Bhre Taiijnng pura. Bhre Pajnug- 11. Kuiie:rng (Paii.ji -- 1. zoon mu Baugo
s:nupnrn11en Tirthaja, :l, ;Jr..
en Bhre Këling 1. :10, u. 13. 1-H'II lä;
Këmbar (m - -1. opstandeling, i8 :.!, 4, i;.
·j· 1::l-!B 1_?), 1H. 24; uit den naam
9, 10, 11; 11111hï-kél
it1y mat1fl•111rarama11,
Kërtawijayapura, bl. B2, 10, is misschien af te leiden, dat de Bhre Tu28, 17 ; 28, 24, ; 28, 28-
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Uaha (libre--), :u, 10, onzeker wie hedoeld ii;;.
Dërpann (Ki - -), volgeling van Nam bi,
als deze opstaat, 25, 34,; 2G, -1,,
Dara pëtak, prinses uit llalayn, gemalin rnn Kêrturajasa (Haden Wijn~·n),
:'?-!,28; moeder van .Jayanagara ( Kata gêmët), 24, 35.
Oara jingga, prinses uit l\Ialayu, :!4, 211,
huwt met een dewa, of met 0 dewa, moeder rnn Aji )fantrolot, 24, ~IJ;tijden 1,
Kërfarajasa I Haden Wijaya).
Dewi, zie Hasin. Amhmni, Hambi. ~uhitn, Paja.
Dëmang, zie Burang.
Unngdi, tijdens Kërtanagarn (_()iwabml1lha), \'Olgt Haelen WUaya (Kërtarajat-a 1
l !I. 11 en 13: :!2, 28,
Tuhan. zie Usni., Kanakn, 'l'ita. ~ohan,
:-iahaja, Wurnju. WërA"ola. .Jannka.
Gënt)lOII~.
'l'ohjnya lPni\ji -_,, won vau Hajusn (Keu
Angrok) en Ken l.;mang, 13, 11; doodt
1:-,,~8- rn, 11; ,·11/11 van
~usapati.
Tmn:1p~I. c;akn 1171-1172, 16, 1i;-1x, .,: ·i· llï.:?, 1~, -1,.
Tritaraju ( fjali111f1
-), zie H11:iasanagara.
~9,31,
Tirtlinja, 2c vrouw ,•an Bango snmparan,
Daha III (libre-_),
dochter rnn Hh1·e
moeder ,·nn Pai1ji Bawnk, Paiiji Knii.Pa1,14an sala~ I (Haden Snmirat\ HO,8;
l'ttng, Pau,ii Knnal, Paiiji Kënengkung,
huwt met Bhre Tumapël 111(/1), 30, a.
Cll Cucupurnnti, a, Il 1.
t 1338, 31, 21.
'l'tircwcs, zie Jabnng --.
Daha IV (Bhre --- i, gchuWtl 1"tJ met Turyantupncln ( 11ia~1!lale11!1
-_1,
zie M)ltt
Bhre Koripan IV ( Hyang Parameçwara
Palot.
van )l:ljall, Uutnapangkaju), ,,,.,11,/111
Tita (Tuh:m - /, zoon nm Tuhan Sapahi t, (.'aka 135H-- l:Jüil, n1, 211- :-H.
haja, \'l'Îend mu Ken Angrok (Hajasa'l.
as; ·i· ta6H. :H. :i,.
;;, ao eu \'olgg.
Daha V (_Bhre -J,
ouzckcrc persoon 'l'utar ,_,.,,,,,- J, 23, 1.
tij1le111:1
H~·1mg l'urwa wi..-c1;1a,
H2, 1s.
Tetep (H:ulcn - ), zie Hajnsanugara.
IJnha (Hhre -), 1!1, L!•. 011z4~ker
wiP lie- Tëtêg (!'alii,-),
krijger van Majapahit,
doeld is.
onder Hajasanagara, 29, 11.
Kêmbang jënaï (Bhrc -· ,. huwt met
Bhre K~ling I1 30, m.
Këbo, zie ook llahiisa.
Këbo anabrang, tijden~ Jayanngara, 25, 22.
Këbo hijo, gunsteling ,·an 'funggul amëtung, 12, 10 en rnl;;g. : vader rnn
Mahisa raJ].qi, 12, ao.
Këbo tëngah, zie Aragani (Pai'iji - -,1Këbo mnndarang, pati/1 Yan Daha, onder
Jayakatong, 19, 17 25, Hl, 25 en 27;
22, 11, :n en· 311: 23, 33 en rnlgg.
Kabalan (Bhre - 1, dochter rnn Bhre
Wëngkër II, 30, 17, -j- 1:173. 32. óKabalon <hu!fuli11!1
-).
bezitter Yan ,te
d/111r111a!.-aiinmasidd/1i!
li, 211.
Knti (m - ,. op1:1tamlcling tiiilm1t1.layanagara, :!li. 12 en volgg.
Oaha (mt11 i11y- ), zit• l)angqirng gë1.uJis,
Jaya katong.
Daha I (Bhrc -- ,, dud11l'r mu Kértunagara, gehnwcl met Kërtarajn~a I Baden
Wijaya), 1~. :17; 24. 311.
Daha II (Hhrt' -), <lol'hfcr mu Ki'lrtarajasa (Uaden WUaya). :!7, lü Ycrgl.
met 27, 1; gehuwd met Haden Kndamërta (Wija~·arajaim) t7, u; moeder van Paduka ('ori 1'! 1: t 1:?Ha('{1,
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Toean (ra-),

zie Bhre Pal}da• salas 111.
Tëguh (ki-}, volgeling van Nambi, als
deze opstaat, 25, S5; 26, 11.
Tugaran (buyut ing -), 7, so,tegen wil en
dank schoonvader van Ken Angrok
(R9:jasa), 7, as.
Tobongbarang ( urangsaking),var. Tojong25, 111.
rang, Sondanees of Sundaneezen, tijTapawangkëng (l\lpu --), .m11r1
nhfllt1ri11g
dens Rajasanagara
(Hayam wnrnk),
Bnlalak, 1, 6, 7, 10, 1s en u.
T&4ah (Arya -), patih ( ama1igk11bh111ni 29, 4,
of amaiica11agam)van Majapahit, van Tëngab, zie Këbo -.
Çaka 1241 -- ? (vt',ór of in 1268), Tunggnl amëtung, sa11galmw11,·in9 Tnmapël, 5, 6; huwt met Ken Që4ës,9,
26, 25 en volgg.; 27, 27; 28, 27,
22
en volgg.; vader van Annsapati,
Tojongrang, var. van Tobong barang.
13, 2; lr>, 1 ; door Ken Angrok {RaTaiica I, opi,itandelin~ tijdenR .Jayanajasa)
gedood, 12, 21.
gara, 26, 1a.
'faiica II, steekt Jayan~ara overhoop Sohan (Tnhan - ) I, Sundanees, tüdeni;
27, , eu volgg.
Rajasanagara. (Hayam wnrok), 29, s.
Tailjungpura (Bhre -), dochter van Bhre Sohan (Tnhan -) 11, Sundanees, tijdens
Rajasanagara (Hayam wuruk), 29, ,.
Tnmapël lil (h) (Kët·tawijaya). 30, 1-1,,
huwt met Bhre Pagnhan II. 30, 15.
Suhita ( dewi), var. Sutita, prabh11 istri
11. dochter van Hyang wiçei,a ( Aji
Tumapël (.~""!I n/.-1111'11
,·i11y-). zie Tunggul amëtung.
Wikrama), gehawd (?) met RatnaTumapël I (Bhre -), zie Kêrtawardhana.
pangk9:ja (Bhre Koripan IV, Bhra
Tumapël 11 (a) (Bhre -), zoon van Bhra
Hyang Param<'c:wara), 30~ r,; 111·al,h11
van MS:iapahit. <Jaka UJ22-1351. 30,
Hyang wiçesa (Aji Wikrama). HO, :l;
l'lterft \'ermoedelijk jong, daar hij een
ar.- tH, 211. t iaö 1. 31. 28.
hroed~r van denzelfclen naam (titel)
Sahaja (Tuhan -'!. buy,it i,,y Sagëngheeft, van hem hier met de letter b ongëng. va.Ier \'an Tnban Tita. 3, ao
derschehlen, M overlijdt in Çaka 1349,
en a2.
31, 24, zie onder KërtawijaJ·a 1; mis- Sinëlir (u:011y-) 1ï, 19 en volgg., misschien is hij ook de gemaal van Bhre
Rchien een partijnaam tijdens Tohjaya.
Lasëm IIJ en Bhre Lasëm TV, :30, 7 Smi4a (ml11-). zie Maharaja.
en 11.
Sm:uJa (put,·i in9 -). 28, 211 en volgg ..
Tomapël Il I (h) (Bhrc -), zie Kërtatüdens Hajasauagara (Hayam wnrnk).
wijaya I.
Sinagara, zie Rajasawardbana.
Tnmapël IV (Bhre -),
misschien ook Së1_1teng,var. van 8ë1_1tong.
Kërtawiiaya (Il) geheeteu, prab/111rnn Së1_1tong(Arya -). var. Sël}teng, krüger
llajapahit, <.'aka 1369 --1373, 32, 1 van Ma,iapa.hit, tijdens R3:jasanagara
32, 10; zie nog onder Kërtawija.ya I.
(Hayam wumk'1, 29. 10.
i11g---,.
'fnmapël V (Bbrt> - . flnjê11é11r,
Qri: Haya m wnruk, R11:jaRa,
lt3:jaRanagara~
volger van Rangga lawe,
als deze opstaat, 25, 11.
Tuwan, zie Tuhan.
patih van Daha, tijTilam (Arya -),
dens Jayanagara ,26, 34,,
Tipar, tumënggnng tijdens Jayanëgara,
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Kërtanëgara, Kërtarajasa, 1Jarrnadewa,
Wijayarajasa.
:,;ora, tijdens Kërtanagara (Çiwnhnddha),
volgt Ua<len W ijaya (Kërtarajasa) Hl,
11: 19, ao en volgg.; de hoofüpersoon
onder zijne getrouwen, bi. 19 en volgg.:
rl111111111r1
tijdens .Jayanagara. 2ö. l!l:
zijn dood, 25, t2.
CJori (Paduka - ), dochter van Bhra
Prameçwara I ,:Wijayarajasa) en Bbre
Daba II. gemalin van Uajasanagara,
moeder van Bhre Lasëm I. (de sr.hoone).

t9,

1s;

t rn11. no,

t2.

:,;iring (11mn!J- ), 8undanees of Hundaneezen, tijdens Hajasa,iagam (Ha.vam wnruk), 29, i;.
:-,uksma (Hyang - ). l. 1.
8akëmbangan.
vnr. nm Pnk~mban:,?all
(Bhre ---,.

nezen, tijdens Hajasanagara, Hayam
wurukJ, :?9, 5.
l--ëmi 1 ( ,·a- ) , opstan_deling t\jdem~ .Jayanagara. 2(i, 10.
8ëmi Il /_l'fl - ). opstandeling tljdeus
Jayanagara, :?ö, 1:1.
8nmnua (Haden -· -l. zir Bhre Paguban
I, 27, 25.
Samara, volgeling vau Nambi. all; deze
opstaat, 25, a,; 26, 4,.
Sumirat (Raden - ). zie Bhre Pai;i9an
salas 1.
Ramparan, zie Bango -.
8agënggëng (f111!f11I ing - ). zie Tuhau
~abaja.
~agënggëng 1_1,/mjat1ggani11y
-- ), zie .Jauggan.
8otor (Raden -), var. Sotom, zoon yan
Bhrc Tumapël 1 (Kërtawardhana) hi110ri11y Koripan, ltimt'er1f1 Daha, hitio. ri11y :\l~japahit: 29, 2,, vader van
Badt•u :-inrnirat (Bhre Pai:i4an salas T).

:-,ada, variant rnn :-\iuJan~.
:-;iddbi (Ary11 -1.
\"Olger rnn Hnu~ga
lawe. als deze opstaat. :?5. !l.
8udhatu
( Paî\ji -),
zoon van Ken
2!\ :lö,
.\ngrok (Rajasal en Ken lTmang, 13. g. ~ingapnra. 1_Bhre --). dochter mu Hhre
Paguhnn l I. ~;o, 1s; huwt met Rhrl'
:-;atrajali~ Sundaneei,, tijden1o1Haj1u1anagara (Hayam wuruk). 2~. öPai.uJ.an salas II. ;lO. 1s.
Sotita. var. van Ruhita.
Wal1a, zie Jaran -.
~otom. var. van Soior.
Wuni. zie Rangga -.
Wintlan {ra -). volger van Nambi. nl~
()iwabuddha (.Bha~ra -1. ook Kërtanagara. zoon van Wi~i:iuwardhana mangdeze opstaat. 25. Sö; 26, &.
Wiraraja
(Arya -),
huyut Ïtlf/ ~angka.
ga wuni). 18. H: en rnder rnn Bhre
ook Baiiak wi9e, 18, 17, tijdgenoot
Kabnripan I 1•n Bbrt> Daha 1,prabhu
van Tnmapël. c.~aka l 1H4--1 Hl7. lf(.
van Kërtanagara (Çiwabncldha), wordt
,1d/1ipativan 8ungëneb (Sumënëp), 18,
1s - 19, 20: bfü:ezet. 2i.l. 4.
Hali, zie Ongak --.
l',: vader van Nambi, lH. 11: speelt
:-\aprang (Sang apaiiji - --). zoou mu Keu
Pen dubbelzinnige rol tegeno,·cr K/:rAngrok (Hnjasa) en Ken I;>ë9~s,
s.
tanagara, 18, ao rolgg.: ontvangt HaSaqang I Wangh11ng- l. var. :-\adä, zoon
elen Wijaya (Kërtanagara)
en geen
vau I;>angbyaug Lohgawe. 14. -i. huwt
bem goeden raad, 21. 12 en -rnlgg.;
m1•t Cur.opurantL 1-t-. 5.
deze spreekt met Item af later Java
:o;aya 1_11rm,g
-),
8unclaneei- of l'\undamet bem te zuUen deelen, ::H,86; is

m.
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Jaya katoog gesmeed, 22, , en volgg.,
id. tegen de Cbineescbe expeditie, 23,
1s; verhuist naar Majapahit, 23, 2s;
krijgt Lamajang lor kidul en de tigang
juru, 25, 11; zijn dood in Çaka 1229(?),
22, 17,
Warak (ra-), tijdens Bbre Kahuripan
11 (prabh11istri n, 28, 28,
Wirot (Ki - ), t\jdens Kërtanagara (Çiwabuddha), volgt Raden Wijaya (Kërtarajasa), L9, 12; ,•olgt Nambi, als de,.e
opstaat tijden" Jayanagara, 25, 86;
26, 4,,
Wuruju (Tuban -), dewaputra, tijdens
Bhre Kaburipan II (prabh11 istri 1),
28, 18Wërgola (Tuban - ), zoon van Ken
Angrok (Rajasa) en Ken Umang, 13, 10.
Wirabhumi (Bhre - ), zoon van Rajasanagara (Hayam wuruk), als kind aangenomen door een Bhre Daha, huwt
met Bbre Lasëm Il, de dikke, 29, 19
en 23; vader van Bhre Pakëmbangan,
Bhre Mataram 1, Bhre Lasëm IV, en
Bbre Matahun, Il, 30, 9, 10 en 11;
vol'8t over het oostel\jke rijk (Balambangan ?), zijn strijd met Bbra Hyang
Wiçesa, 31, 8 en volgg.; t 1328, gedood
door Narapati (Raden Gajah), 31, 13.
Wikrama(.Aji-), zie Hyang Wiçei:in.
Wëkasing sukha 1 (Bhra Hyang - ), zie
Rajasanagara.
Wëkasing sukha Il (Bhra Hyang - ),
zie Hyang Wëkasing Sukha II.
Wëdëng (ra -), opstandeling tijdens Jayanagara, 26, 13.
WitJ.lU (Bha~ra-),
heeft zich in Ken
Angrok (Rajasa) geincameerd, 8, 80
volgg.; dit ook af te leiden uit, 1, , en 17.
Wif9uwardhana, ook Rangga wuni,

•n
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1..oonvan Anutapati, en vader vlin
Kërtanagara (Çiwabuddba), 18, 14,;rat•
van Tumapël, Çaka 1172-1194, 18,
5 en volgg. ; t 1194, 18, 11.
Wiçef&, zie Hyang Wiçeta.
Walungan, zie Mahifa-.
Witje (Baiiak - ), zie WiraraJa.
Watjeng, var. van Wêdëng.
Wgaya (Raden - ), zie KërtanJua.
WgayanJasa (Çrt - ), ook Raden Kudamërta, Bbre Wëngkër I, Bhre Pramiçwara 1, Bhre Pamotan I, gemaal
van Bhre Daha II, vader van Padub

çori, 27,

14, 15, 111;

t

1310, 30,

19,

Wagal, een pel'800nsnaam (?), af te leiden
uit pawagal, tijdens Jayanagara, 26, 10.
Wong atëlëng, zie Ma~ita -.
Wëngkër I (Bhre - , nnjenënging -),
zie WgayanJasa.
Wëngkër II (Bbre - , anfWNg ri,,g -),
zoon van Bhre Tumapël 111 (b) (K6r•
tawijaya), 30, 11; gehuwd met Bhre
Matahun II, 30, 12; vader van Bhre
Kabalan, 30, 11; t 1351, 31, n.
Wëngkër 111 (Bhre - ) , zie Hyang Pur-

wawiçesa.
Wangbang, zie Satjang.
Lohgawe (t!ang hyang- ), var. Logawe,
brahmaan uit Jambudwipa, Wii,~uiet,
de eerste brahmaan beoosten den
Kawi, pleegvader van Ken Angrok
(Rajasa), 8, 24, volgg. ; vermoedelük.
zijne purohita, als bij koning is geworden, 12, a1; vader van Wangbang
S&4ang (var. Sadl), 14, 4,.
Lintang (ra - ), volger van Rangga lawe,
als deze opstaat, 25, 9.
Larang (Raden - ). zie Bbre Matahnn I.

27

23.

Larang agung, Sundanees, tijdens ~j&AAnagara Hayam wnruk), 29, 2.

u ...

-234Loki (matJ,tja/e,19
-), var. Lnkih, fautor
van Ken Angrok (R~jasa), 6, s volgg.
Lukih, zie Luki.
Lasëm 1 (Bhre -), de schoone, dochter
,·an Rajasanagara (Hayam wurnk) en
Paduka Çori, gemalin van Bhra Hyang
Wiçesa (Aji Wikrnma), moeder van
Bhra Hyang Wëkasing sukba II, 29, 111
en 21 ; t 1323, 30, a6.
Lasëm II (Bhre - ), de dikke, dochter
van Bhre Pajang I, gehuwd met Bhre
Wirabhumi, 29, :.2; t 1323, 30, 37.
Lasêm 111 (Bhre - ), dochter van Bhre
Par.i4an salas l, 30, 7; gehuwd met
Bhre Tumapël UI (h) (Kërtawijaya)
of met Bhre 'l'umapël Il (a), 30, 7;
t 1355, 31, 81.
Lasëm IV (Bhre -), dochter van Bhre
Wirabhnmi, 30. 11; gehuwd met Bhre
Tumapël III (h) (Kërtawijaya) of met
Bhre Tumapël II (n).
Lawe, zie Rangga -.
Lulumbang (apn~ujewesi,-ing - ), zie Mpu
Gandring.
Lêjong, zie Jaran -.
I..ëmbn ampal, tijdgenoot van Tohjaya,
16, 28 en volgg.
Lëmbu pëtëng, krijger van Majapahit,
tijdens Jayanagara, 26, 1 en 7; tijdens Bhre Kahuripan II (prabhu ist,-i
I), 28, 19; (tume,iggung),28, 26; wellicht dezelfde als Pëtëng, zie daar.
Limbehan (buy11ti11g- ), faotor van Ken
Angrok (Rajasa), 8, 1,.
Umbana, zie Gajah -.
_
Lembong (Ki - ), man van Ken fl}<J,ok,
en pleegvader van Ken Angrok (Ra-

jasa), 2, 2s-3, 10.
Logawe, var. Yan Lohgawe.
Ubak (ma,µ_Jaleng
- ). 3, & en

9.

Lingganing pati (1ang -), tijdens WiP.,u-

wardhana tenondergebracht, 18, 10.
Pu, zie Mpu.
Pinatih (Ken - ), een titel, geen eigennaam, de vrouw van Wiraraja (Baîiak
Wi4e), den adhipati van Sungënëb,
21, 20 en volgg.
Panitikan (11i11i
,•i,ig- ), helpt Ken Angrok (Rajasa), 8, 9 en volgg.; Panitikan heet voluit Rabnt Kë4'-ung Panitikan.
Pat;t4'-an ~alas 1, ook Raden Sumirat.
zoon van Raden Sotor, 29, 2&; huwt
met Bhre Kahuripan 111,29, 26, en Bhre
Singapnra, 30, 18: vader van Aji Ratnapangkaja (Bhre Koripan IV, Bhra
Hyang Parameçwara 11), Bhre Lasëm
III, en Bhre Daha 111. 30, s, 7 en s:
t 1323, 31, 1.
Par.i«}.an
salas II, onzekere persoon, tijdens
Bbre Daha IV (prabhu i.dri lil}, t 1355,
31, 31,
Pal}<J.ansalas III, ook Bhre Tumapël V,
prabh11van Majapahit, Çaka 1388 1390 of 1400, 32, 21-32, 2s.
Pat;t«}.akanI buyul i11y-), zie Macan kuping.
Pafiji, zie Apafiji.
Para, zie Gajah -.
PraJ.1-araja,de eerste der mantri's onder
Tohjaya, 16, 20 en volgg.
Parakrama (ma11t,·i- ), of dit een eigennaam is, is onzeker, 25, 33, tijdens
Jayanagara.
Parwa (Mpu - ), bh11janggaboddhastopaka te Panawijen, mahayanist, 9,
19; vader van Ken .Qê(Jës, 9, 22.
Purwawiçesa, zie Hyang Purwawiçesa.
Pramiçwara, zie Parameçwara I.
Parameçwara I (Bhra - ), gewoonlijk
Pramiçwara of Prameçwara geschreven, 27, 16; 28, M: 29, a (waarzoo

te lezen is), 29,

s en 30, t9, Prame•

çwareng Wëngkër, 28,

a,, zie Wijaya-

raJasa.
Parameçwara II (Bhra Hyang - ), zie
Ratnapangkaja.
Prabhu, zie Çiwabuddba (Kërtanagara),
Kërtara.jasa, Jayanagara, Bhre Kahuripan II (ist,·i prabhu), Rajasanagara
(Hayam wumk, hhafárnprablm), Hyang
Wiçesa, Dewi Suhita, Bhre Daha IV,
Bhre Tumapël IV, Rajasawardhana,
Hyang Purwawiçesa, Pm:igan Salas III,
en ratu.
Prabhu (istri -), zie Pra.bhu istri.
Prabhu (Bhre -), 28, 29,=Bhatara prabhn.
Prabhn (Bhatara - ), = Hayam wuruk
(Rajasanagara), zie bij Rajasanagara.
Prabhu istri I (Bhra -- ), zie Kaburipan
II (Bhre-).
Prabhu isti i II (Bhra - ), zie Suhita(Dewi -).
Prabhu istri III (Bhra -),
zie Daha
IV (Bhre-).
Prabhu Maharaja (van Sui:iga), zie Maharaja.
Pakëmbangan (Bbre -),
var. Sakëmbangan, zoon van Bhre Wirabhumi,
30, 9.
Paduka Çori, zie Çori.
Pudot, officier van Daha, tijdens Jaya
katong, 19, 17.
Patih, zie Aragani, Amaiicanagara, Amang•
kubhumi, Nambi, Raganatha, Kanaka,
Tët~g, Tilam, Tagah, Prai:iaraja, Marga
lëwih, Magu, Gowi, Gajah ënggon,
Gajah lëmbana, Gajah mada.
Patipati (Paîiji - ), tijdgenoot van Tohjaya, 17, 2 en volgg.
Pëtëng, tijdens Kërtanagara (Çiwabuddha), volgt Raden Wijaya (Kërtarajasa), 19, u.

Pëtëng, zie Umbu -.
TuryantaPalot · (Mpu - ), ama,.u.Jaleng
pada, 6, 27- 8, , ; pleegvader van
Ken Angrok (Rajasa), 7, u, op die
wijze bapa, tengevolge waarvan zijn
verblijfplaats den noam Mar:icJ.aleng
bapa krijgt, en hij weer amar:i«Jaleng
bapa heet, 7, 12; 1;1, at.
Pë«j.ang, tijdens Kértan&i:,"'&ra
(Çiwabuddba ), volgt Raden Wijaya (Kërtarajasa), 19, 10 en a1 ; 22, 28.
Paja (Dewi - ), echtgenote (of jongere
zuster) van QangcJ.ang gër:i«j.is,14, 29
Pajang I (Bhre - ), dochter van Bhre
Kahuripan II (prabhu istri I), 27, 2';
huwt met Bhre Paguhan I, 27, 21,;
moeder van Bbra Hyang Wiçesa, Bhre
Lasëm II, Bbre Kahuripan 111, 29,
20; t 1311, 30, 22.
Pajang II (Bhre - ), dochter van Bhre
Tumapël 111 (b) (Kërtawij,ya),30, u;
huwt met Bhre Paguhan II, 30, u;
t 1373, 32, 6,
Pamotan I (Bhre - ), zie Wijayarajasa.
Pamotan II (Bhre -), zie Rajasawardhlllla.
Pamotan 111 (.Bhre --), spruit van Rajasawardhana, 32, 2s.
Paguban I (Bhre -), ook Raden Sumana,
gemaal van Bhre Pajang I, 27, 26,
neef van Bhre Kahuripan II, 27, 26,
t 1311, 30, 22.
Paguban II (Bbre -),
toon van Bhre
Tumapël UI (b) (Kërtawijaya),30, 1s;
huwt met Bhre Taiijungpura (zijne
halve zuster), 30, ló, en Bhre Pajang II
(almede zijne halve zuster), 30, 16;
vader van Bhre Singapura, 30, 17;
32, 2; t 1373, 32, •.
Pagon, zie Gajah - .
Pagër antimun, zie Rajasanagara:
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= Tëguh (?), 2ó, sliJuru dëmung, vermoedelijk h-een eigennaam, maar een titel van een persoon.
tüdens Jayanagara, 25, 32.
Jaln (ra-),
tijdens Bhre Kahuripan II
(p,·ab/111
istri I), 28, 18,
Jiput (ra,,giya ,'ing -), 1, a.
Jayanagara (Bha~ra - ), ook Kala gêmêt,
zoon van Kërtarajasa (Raden Wijaya)
en Dara Pëtak, prabhu van Majapahit,
Çaka 1217 -1200,
25, s- 27, J7:
t 1250, 27, l}.
Jaya katoog (Aji-J,
vorst van Daba.
tijdens Kërtanagara (Çiwabuddha), 18.
28 en volgg., verovert Tumapël en
wordt daardoor opperheer over Java,
Çaka 1197-1216,
19, 20- 24, 3a;
vervaardiger van de kidut,g Wukir
polaman :M, 33; sterft in gevangenschap te Junggaluh, 24, 3',
JagaragaI (libre-),
dochter van Bbre
Tumapël III (b) (Kërtawijaya),30, 13;
gehuwd met Aji Ratnapaugkaja
(Bhra
Hyang Parameçwllra Il),30, 1,; t 1373.
32, li,
Jagaraga Il (Bhre- ), onzekere persoon,
tijdens Hyang Purwawiçeta, 32, · 20.
Jagatsaya, Sundanees, tijdens Rajasautri IJ, 28, J8,
nagara (Hayam wuruk)~ -:&9,ö,
Janaka (Tuhan -j, zie llanti·olot ..
Jagnlu (Raden -), onzekere persoon tijJaneçwara (Mpn - ), zie Rajasanagara.
deus Bhre Daba IV (p,·abh11
istri III),
Jaran,zie ook Kuda.
Jaran waha, volger van Rangga lawe,
31, 11.
Jabnug terewes, krijger van Majapabit
ala deze opstaat, ~5, 8,
tijdens Jayanagara, 21, 1; 26, 6,
Jaran l6jong, opstandeling tijdent1 JayaJangknng (ra-),
volger van Nambi, ali!
nagara,25, 113,
Jaran bhaya (m -), krijger van Majadeze opstaat, 25, 3~ ; 26. ó,
pabit tijdens Bbre Kabnripan II (pra- Janggan, ook Janggan ing Sagënggëng,
vermoedelijk ontstaan uit bhujanggabli• ütri IJ en Rajasanagara (Hayam
wnruk), 28, 18; 29, u.
ning S~nggeng, leermeester van Ken
Jaran bangkal(pamat1-}, var. Bangkala,
Angrok (R,Jasa), 3, H en volgg.

Pangça (ra - ), var. Pangçu, opstandeling tijdens Jayanagara, 26. is:
Pangçn, var. van Pangça.
Panguln (urang- ), Sundanees of Sundaneezen, tijdens Rajasanagara (Hayam wuruk ).
Pangl6t, een der beste krijgers van Daba
onder Jaya .katoog, 22, so en 39; 23,
111 en 34.
))ai}cJang,zie l)ang4ang.
QêcJ,ês
(Ken - ), dochter van Mpu Pûrwa,
9, 21; in het bezit van de karma
mnam(J(ja11gi
(dus = de vuuruitstralende prinses van West-Java), 9, 34, en
volgg.; gehuwd met Tunggul amëtung,
den a/mwu van Tumapël, 9, 17; moeder
van Anusapati, 13, 1 ; gehuwd met Ken
Angrok (Rajasa)~ 12, a2 en volgg.;
moeder van Mabi~ Wong atë16ng,
Pailji Sapr.mg, Agnibbaya en Dewi
Rimbu, 13, , en volgg.
l)ang hyang. zie Lohgawe.
l)ang4ang gê94is, rntu van Daha, tijdens
Ken Angrok (Rajasa), 13, u -14, H;
vrouwen (of jongere zusters) van hem .
waren Dewi Amisani, Dewi Basin en
Dewi Paja, 14, 29,
J6nar, tijdens Bhre Kaburipan II (prabhu
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Yuyu (ra-),
opstandeling tijdens Jayanagara, 26, 1s.
Yang, zie Hyang.
llabaraja (ratu - ), koning van StqicJa,
tijdens Rajasanagara (Hayam wuruk),
28, 81; 29, 'I,
llabita, zie ook Këbo.
M:ahqa campaka, zie Narasingba.
Mabita fB\14i, zoon van Këbo bijo, 1~, so
en s1; 14, 2.
Mabitarubuh, een der beste strijders van
Daha onder Jaya katong, 22, so; 23,
1, sa, en 86,
llabita walnngan, jongere broeder van
QangcJang gëi;i4is, 14, so.
Mahqa wong atëlëng, zoon van Ken
Angrok (Rajasa) en Ken ])ë4ês, 13, ,;
vader van Mahi~ campaka (Narasingha), 16, 18,
Mabi~ bungalan, tijdgenoot van WÏt'i;inwardhaoa,18, 11.
Mahapati, patih amangkubhumi van Majapabit, tijdens Jayanagara, tot 1241
Çaka, 25, 11 - 26, u;.
Menak, vermoedelijk de Sundaneescbe
adelstitel, 29, 1 en volgg.
Mundarang,zie Këbo -.
Mantrolot (Aji-), ratu ing Malayu, ook
Tuhan Janaka en Çri Marmadewa, 24,
ao; zoon van Dara Jingga, een prinses
uit Malayu, 24, 29; tijdens Kërtarajasa
(Raden Wijaya ).
Mai;icJala,
zie Ama9-cJala.
Macan knping. buyut ing Pai;i4akan, verleent Raden Wijaya (Kërtarajasa) hulp,
als bij vlucht, 20, ,2 en volgg.
Mara=Samara.
Marajaya (Pailji - ), volger van Rangga
lawe, als deze opstaat, 25, 8,
Marmadewa (Çri - ), zie Mantrolot.
Marga lëwih (patik -), krijger van Maja-

pahit, tijdens Rajasaoagara (Hayam
wnrnk), 29, 11.
Mada, zie Gajah -.
volger van Nambi, als
Made (ra-),
deze opstaat, 26, "
Matahun I (Bhre-), ook Raden Larang,
gemaal van een dochter van Bbre
Kahuripan Il (prabhu istri 1), 27, 24,;
t 1331, 30, Il,
Matabun II (Bbre - ), dochter van Bhre
Wirabhumi, 30, u ; huwt met Bhre
Wëngkër Il, 30, 11; t 1338, 31, Il,
Mataram I (Bbre -), dochter van Bhre
Wirabbumi, 30, 10; gehuwd met Bbra
Hyang Wiçei,a, 30, 10; t 1338, 31, 21.
Mataram 11 (Bhre - ), spruit van Rajasawardbana 32, 18,
Malandang, zie Karumao.
Malayu (ratu ing - ), zie Mantrolot.
Mëlong (Pailji - ), Sundanees, tijdens
Rajasanagara (Hayam wuruk), 29, s.
Mpn, zie Tapawangkëng, Pdrwa, Palot,
Janeçwara, Gandring.
MacJn (patih -), door Rajasanagara (Hayam wuruk) naar Stq14a gezonden,

28,

80,

Minge, zie Gagak-.
Manguri, zie Gajah -.
Gënuk buntn, vrouw van Bango samparan, pleegmoeder ':&n Ken Angrok
(Rajasa), 3, 2, en 27.
Gandring (Mpn-),
wapensmid te Lulnmbang, 11, u en volgg., 13, Mi
tijdgenoot van Ken Angrok (Rajasa)
en door deze gedood; zijn krissen algemeen bekend, en die welke hij voor
Ken Angrok (Rajasa) waakt, speelt
in de Pararaton een gewichtige rol.
Gë1,14is,zie I)angcJ.ang-.
Gu\\4&1 (Bhra - ), onzekere persoon, tijdens Bhre KaburipanIl (prabhu iltri
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I), 27, 26.
1 Gagak katawang, zie Rajasanagara.
Gum (Hyang - ), noeint Ken Angrok Gagak sali, zie Hyang Wiçesa.
(Rajasa) zijn zoon, 8·, 20; 13, 17 en 211. Gagak minge (t·a -), krijger van MnjaGurn (Bhafara - ), zie Rajasa.
pahit, tijdens Bhre Kahnripan Il (pmGowi (patih-), krijger van Majapahit,
bhu islri I), 28, 1s.
tijdens Rajasanagara (Hayam wnrnk), Gubar balëman, ma11trivan Daha, tijdens
29, 11.
l;>ang(Jang gê1_uj.is,14, 20 en s1.
Gëlëmpo, var. van Gëmpong.
Bncang (Dêmang -), krijger van MajaGalatik (m -), volger van Rangga lawe
pahit, tijdens Bhre Kaburipan II (praals deze opstaat, 25, 9 en 1,.
bhu istri I), 28, 18,
Gajah, in plaats van Gajah pagon (?), Bhra (oud-Jav. bhrá, als titel eene
19, 81,
vertaling van çri), voor persoonsnaGajah (Raden - ), zie Narapati.
men, Bhre en Bhreng voor plaatsnamen, zoo althans zou het behooren~
Gajah i!nggon, patih van Majapahit, Çaka
1293 - 1320, 29, 29; 30, 27.
zie Hyang Wëkasing sukha, Hyang
Wiçesa, Kahuripan, Daha, Wirabhnmi,
Gajah lëmbaoa, patih van Majapahit,
Çaka 1332- 1335, 31, 17 en J9.
Lasëm, Pal}(Jan salas, Prameçwara,
Gajah para, man van Ken Ël}(Jok, de
Prabhu, Pajang, Paguhan) Matahun,
moeder van Ken Angrok (Rajasa), 1,
GuJ].cJal,enz.
19-2, 20.
Bhre, zie Bhra.
Gajah pagon, tijdens Kërtanagara (Çi- Brahma (Bha~ - ), verwekt Ken Angwabuddba), volgt Raden Wijaya (Kërrok (Rajasa) bij Ken ËJ].(J.ok, 1, 7
tarajasa), 19, 11; 20, 16 en volgg.
en ll,
Gajah mada, ambëkël ing wo,1gBhayang- Bhreng, zie Bhra.
kara, 26, 18; patila t·ing Kahnripan, Bawuk (Paiiji -), zoon van Bango sam26, 21, 11atih,·ing Daha, 26, 811;doodt
paran en Tirthaja, 3, 111.
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Gajah birn, tijdens Jayanagara, 25, :m, Baja, var. van Baiiak, zie aldaar.
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Vetb, 67, llf>, 127, 128.
Vreede, Inl., 156, 177.
Wadyaji, 113.
Wahan, 183i 202, 203.
Wahas, 188, 189, 202.
Wabita, 155
Waita, 191, 192.
Walanda, 55.
Walckenaer, 67.
Waleri, 189.
Wnlere, 191.
Wali, Seb - , 184.
Wali lanang, Seh - , 185.
Wall, von de-,
56.
Wanagiri, Nyai gë(Je - , 115.
Waoawala, 201.
Wai;i4an, 184, 186, 187, 195, 198.
Wangsadipa, 114.
Wan Sri Bini, 130.
Warigadyan, Inl., 173.
Warigagung, 173.
Watangan,Raden-,
186, 192.
Weegsschaal, de-,
121.
Wëkasing sukha, 137.
Wëlanda, 55.
Wêlandi, 55.
Wêngk,r, 118.
Wêngkêr I, Bhre - , 143.
W6Dgk.êr
II, Bhre - , 14 7, 148, 166, 110.

Werajya, 78, 80.
Wijadiraja, 160.
Wijamanggala, 113, 116.
Wijaya, Bra-. 175, en zie BrawUaya en
Browijaya.
Wijaya, Ra<len-, Inl., 63, 60, 68, 76, 84,
85, 90, 91, 93, 105, 110, 112, 117,
122, 133, 145, 146, l[>O,167,174,203.
Wijayakrama, Paîi.ji-.
117.
Wijayamottama, 117.
Wijayarajasa, 118, 121, 122, 143.
Wikrama, Aji - , 150.
Wikramawira, 131.
Wikusuma, 159.
Wilatikta, 198.
Wilatikta, Tumënggung - , 184, 185,
195, 196.
Wilung, Menak - , 189.
Wilwatikta, 139.
Winter, 156, 177.
Wirabhumi, Bbre-, 145,146,147, 149,
150, ln2, 153,155,163,164,166,174.
Wiraja, zie Wiraraja.
Wiraraja, 68, 78. 81, 84, 93, 110, 111,
117, 167.
Wirasaba, 200.
Wiro, 92, 93, 183, 202.
Wirot, 84, 9:J.
Wifl}n, Bha~ra - , 53.
Wi~J}uwardhaoa, 60, 64, 66, 90, 121,
122, 156.
W~ti, 96.
Wiyat, 121.
Woog atêlëng, 63.
Wraspati, Inl.
Wukir polaman, Inl .. 104
Wuli, 142.
Wu Pin, 159.
Wuru agraja, Rakryan - , 79, 83, 85.
Wuruju, Tuhan-,
148.
Yama, 78, 80.

-2ó7Yang Wi-ei-ea, 1ó7.
Yaeadi1mra, 173, 178.
Yawa, 78, 80, 84, 121, 138, 139.
Yogya, 178.
Yogyakarta, 93.
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Yttao, 67, 88, 140.
Yudaoëgara, 115, 116.

Yusup, 179.
Yueup, Maolaoa - , 113.
Zabej, 102.
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160, Ja;
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56, }.>jl.

56,

102, 103, ilJ,ü,r
102, ~,
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56, ~ JÛü
126, ...:.5-,..w
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~i.c..

180,

Y.fi-

130, c.!.{½)..
56, vJ,êlt-56, ),.,..,...
130,
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ü;ê;üfa

~w,

129,

,.u,,

56,
56,

12s,

126, 121,
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WOORDDSOBAT.

Tot kenschetsing rnn de taal van een geschrift staan twee wegen open,
men kan er eene verhandeling over schrijven1 en men kan er eene voorstelling van
geven in den vorm van een woordenboek.
Aan de laatste wijze van doen werd hier de voorkeur geschonken, omdat
men daarmede den weetgierige de gelegenheid opent zelf alles te controleeren en
een gepast overzicht te krijgen van wat er wèl en wat er niet voorkomt, beter
nog dan door een verhandeling, waarin allicht het ;een of ander onbesproken
blijft. Ook was in dit geval de lexicographische voorstelling daarom aanbevelenswaardig, om,lat zij ook later beter in staat zal stellen het Javaansch van de
Pararaton, waarvan de tijd van vervaardiging niet geheel onzeker is, te vergelijken
met dat van ouderen tijd en de latere phasen. Hoewel niet zeer omvangrijk, levert de Pararaton toch het gros van de meest frequente woorden, terwijl de hier
en daar vrij levendige stijl ook het aantal woordvormen niet onbeduidend deed
zijn. Volledig opgegeven wat men er in aantreft, zal een geordende woordenlijst
de legger kunnen worden voor verdere onderzoekingen, en wat juist veeltijds ontbreekt, waar men zich tot mededeelingen bepaalt, de directe gelegenheid tot het
controleeren van de waarde van het gegevene tegenover het geheel, dat miet men
bU de behandelingswijze die hier g-evolgd werd, zeker niet.
De volgorde bij de rangschikking in acht genomen is die van het Javaansche
hanacarnka11,met de gewone veronachtzaming der klinkers, welke eerst in tweeder
instantie daarbij in hunne waarde gelden.
Wat de spelling betreft, - en dit geldt ook voor den tekst boven, - dient
er op gewezen te worden, dat de h ook aan het begin van een lettergreep naar
alle waarschijnlijkheid stom is, doch bij het transcribeeren bebonden werd eensdeels
waar men haar werkelijk voorkomen in het oud-Javaansch kan staven, en anderdeels daar waar er geen samenloopen of samentrekking heeft plaats gehad, en
men dus met hiaten te doen beeft.
Daar boven de tekst in zijn geheel van woord tot woord vertaald werd,
werd het overbodig geacht, hier de vertaling der enkele woorden nog eens te
herhalen. Betreft het gewone, alledaagsche woorden, als anak, harep, enz. bijv.
dan kan zij wel veilig altijd achterwege blijven; waar de vertaling moeielijkheden
levert of onzeker is, daar geven de niet ontbrekende verwijzingen dadelijk den
weg aan om elders, in de vertaling, te vinden wat men zal willen zoeken.

i, 1,

1;

e,

1,

13; 7, 6; 24, a2; 18, 83; .1ieirika.
I, 5, s1; 13, 16; 16, 21.
e, II, (-e), zie ya.
he, 12, 1s; 14, 12.
ah, 1_1, a1 ; 15, 24,.
eb, 2, 1s; 8, 32; 9, 12.
allingan, 10. 21; 11, 11 bingan.
hana, 1, 2, 18; 2, 9, 23; 3, 16, 22, 2,;
4, ., 7, 26; 5, 1, 11, 111 s1, s8; 6, 11 ·
• , 8, 21, 27; 7, ., 10, 18, 18; 8, 20,
27, so, 83 j 9, 19, 22, 26; 10, s, 10,
u, 81, 32; 11, 11 ; 12, 10, 16, 80, Slij
13, 7; 14, 2, 3, 24,j 15, 1; 16, 111;
17, 26; 18, s, 16, 19, 28j 20, 24,j
21, 30; 23, 6, 18' 22, 23, 24., 88 j 24,
8;

25,

12;

26,

12, 18, 20, 22;

27'

2,

29, 15, 2~, 84.j 32, 14,,
hanaha, 7, 26.
haneng, 3, 27; 22, 1 ; 26, 20, 30.
hananing, 4, s; 8, 10; 12, 33; 23, 2; 26, 17.
sahaneng, 7, 20; 13, 111.
kapihanan (?) ó, 111.
comp., norana.
ano, ó, 2.
ina.
rama-rena, 3, s.
hino, ~9, u, 25,
hinweng, 29, 25.
uni, I, 29, 6,
unining, 18, 38; 22, 17.
muni, 8, 1-i.
uni, II.
ring uni, 16, 7.
anak, 3, 27; ó, 83; 9, 7, 14.
anake, 14, 2, s.
anaking, 13, 841,
~nakira, 1, s; 2, 80; 3,211, 211;ó, ~Qj 6,
16j

7, as; 91
s, ,; ló,

16, 28;

12, ao; 18, 1; 14,

12, 19; 19, 11; 27, 31.

anakmami, 3, 16 ; 9, sa.
anakingsun, 2, s1; 9, s1, sa; 23, as.
anakputune, 12, 8,
anakputunira, 12, 11.
anakanak, Ó1 l j 9, 20.
ranakira, 7, 5; 9, 11; 11, a; 27, u.
sanak, 12, 10.
sanakira, 16, 12•
sanakingsun, ló, 11.
asanak, 27, 1.
apasanakan,3, 20.
kaponakan, 16, 16.
kaponakaningong, 16, 11.
enak, 11, 20; 17, 6; 22, 111.
apakenak, 19, '/.
enakan, 17, u.
ëndi, 10, 28; 11, :aa.
ndi, 8, 18.
punëndi, 7, 2; 9, 11; 10, 2s.
undur.
muudur, 19, 18, 88; 20, 18, u.
andika, 14, 11; 16, 241; 19, 6; 22, 1,,
21;

23, ,.

andikanira, 141 9 ; 16, 211; 17, 2; 20,
17, 85; 21, 83 j 22, 80, 36,
sahandika, 17, 29,
angandika, 13, 111,
2s; 14,'11;20, 'Ij 21, 17.
undakan, zie u,;i4akan.
andël.
angandëli, ló, s.
ingandël, 22, 11.
kandël, 17, 1,; 18, 18.
pikandël, 16, 2.
kapihandël, 7, 17.
undang.

-264aoguodaog, 16, 28; 27, a1.
ni;icJ.ëg.
inundang, 15, 111.
19, 11,
mai;icJ.ëg,
iogundang, 17, s1; 13, 82,
aogai;icJ.ëg,
20, 16.
anti.
nl}cJ.aog.
apaogaoti, 11, 26,
angul}cJ_angeng,
28, 80,
apangantenan, 1, 1s.
ui;icJ.ung.
hënti, 3, n; 22, l!7,
6, 11.
m;uJ.nngu1.1cJ.ong,
inte.
nnugraba.
ingiote, 6, u.
kanugrahan, 25, 17.
antara.
inëb.
taopaotara, 8, u, 1e.
inginëban, 24, 2a.
comp.: nusantara.
hënëng.
antariksa, 28, 1••
mënëng, 10, 1e; 12,86; lf>, 11; 16,27;
nntuk, 5, 2,; 28, 19.
25, 26 j 28, 12.
aotuke, 2, 28.
mënënga, 26, 27.
antuking, 22, 11.
iccha, 21, 21.
antokipun, ló, 18, 16; 16, ., 6; 23, 1. ucap, 25, u.
angucap, 2, 20, r,, 81; 12, •, 6, 18, '331 sli;
antukira, 2, 32; 12, 2, 22, 28.
19, 2'3; 23, 18, 87; 24, 6; 25, s.; 26,
antukaning, 24, 10.
27; 28, 9,
tanpantuk, 6, •; 19, H,
pakantukipun, 22, u.
ucapën, 13, 33; 15, e; 28, 28,
mantnk, 3, 19, H, 28; 2, 26; 4, 28;
ucapakëna, 21, 38,
6, so; 7, 8, e, 1; 12, 9; 15, u; 17,
pangucap, 2, u.
34,; 21, r,;16, 82; 22, 12, 28 j 26, 81;
pangucaping, 12, 25.
27, 80,
paogucapira, 6, 1,.
sira-antuka, 20, 12.
er, 24, 19.
antaka.
her.
anger, 3, 8,
antakanira, 16, 11.
ëntas.
angher, 3, 12, 82; ö, u, 16; 6, li: 18,
l9j 23, lli,
mëntas, 8, 28; 21, 9.
angera, 22, 4,.
aotyanta, 3, 81 ; 4, ó; 1-y/.atyanta.
angbera, 22, •; 23, 18,
binwa, zie bino.
pangeran, 19, 311; 20, 18, 80; 22, 2; 23,
u94"uh.
19, 25; 26, 29,
U1}4,Ubën,4, s.
pangeranmu,
28, 10.
aogu1}4,nha,4, 6.
apangerana, 26, 28.
u94"uk.
ari, 18, r;.
ingul}cJ_uku:i;icJ.ukao,
6, 11.
arine, 13, 10.
n1;t4Bkao,14, 116; 28, 11; t'9l, undakao.
arinira, 3, 2&; 13, 5, e, 9; 14, 19, 21:
m;acJ.ul.
27, s, 28,
angal}cJ_ulaJ.1.cJ.ul,
28, r,.
ira (-ira), •ie sira.
'94,ut, 19, 18,

-266arab.
apangarah, 28, 86; 31, 5, 11.
aran, 1, 19; 2, 1, 24; 3, u, 111, 211, 30;
5, 11, u; 6, 88; 7, ., 11, 8, 81, 3•; 9,
• , &, 10, 22; 10, 24; 11, 12, 18; 12, 10, 80;
13, -61 Il, 61 71 81 91 10; 14, 1, -61 li, 2·l j
16, 16 j 18, 10, 1-6, 16, 17, 24, 19, 11;
20, s2; 22, so; 24, 28, 29; 26, 12; zie
· ook ngaran.
arane, 2, 11; 10, u, 35; 15, s.
araning, 6, 7; 10, 20, 84; 13, 28; 15, 8,
aranira, 13, 11.
araningong, 8, :s4.
ingaran, 7, 12; 19, 1; 23, s.
ingaranan, 13, 2.
aron, 15, s; 17, 1.
arik.
saarik-purih, 14, 1.
arêke, zie rëke.
irika en iriki, zie ika.
arddha, 32, 31.
ardbanarîçwarî, 10, 35.
arit.
pangaritaritan, 21, 2.
arfa, 22, 20, 881 36; vgl. arya.
harëp, 2, 12; 3, 88; 11, 9; 13, 26; 14,
8j
17, 81 -6; 25, 6; 26, 21 16j 27, 8j
28, 37j 29, 1, .
harëpingsun, 12, 2.
harëpharëp, 26, 2s.
kaharëpira, 1O, 2'.).
sakaharëpira, 10, 21 ; 11, 6,
akakarëpan, 12, 83.
angarëpi, 6, 11.
hurip.
ahurip, 25, a.
a1ja.
kapaharjaha, 32, 30.
arya, 18, 171 s2; 19, 10; 22, 1; 24, 7;
25, 9; 26, li, 84, 36 j 27, so, 36 j 28,
19, 97; 29, 10; zie nog aqa.

orëm.
orëmira, 25, 1.
urug.
ingurugan, 8, 13.
urub .
urubipun, 20, 4.
nmrub, 2, 241 26, 29; 4, 26, 27, 28; 10, 11,
10, 17, 82, s., 20, 4,
hireng, 8, s, 12.
iring.
samering, 21, 1.
miring, 19, 25,
umiringi, 19, 22.
angiring, 20, 21, 2., 25; 26, 17, 21, B'l,
ingiring, 19, 10; 22, 21.
urang, 29, 3; 29, ., 5.
iringsun, zie sun.
iringong, zie ngong.
aku, 9, 7.
akua, 23, 2",
angaku, 7, 13; 10, 33,
angakuaku, 2, 2s.
ingaku, 3, 19, 27; 5, 28; 7, 11; 29, 19den-aku, 2, 27.
akonakoningsun, 9, 14.
ika, 1, 11; 2, 26; 3, 6; 4, 2s; 8, 21; 11,
1, 18; 12, 2; 21, 8,
rika, 6, 27; 8, 5; 10, 11, 12.
irika, 1, 12, u; 2, 2; 5, 11, 13, 16; 14,
2-6, 82 j 20, 5; 22, 1 j 23, 24,
maririka, 6, a.
punika, 4, 7, 9, 13, 17; 5, 20; 6, 17; 10,
25j 11, 6, 16, 17, 20; 12, 29; 21, 21;
22, s, 18; 23, 7 j 24, 9.
iki, 5, 3-6j 6, l-6j 9, 82j 11, 82j 14, 10;
16, 22 1 23j 23, 20: 25, S6j 28, 10,
iriki, 20, ss.
maririki, 24, 7.
puniki, 4, 1s; 9, 14; 11, so; 16, s5;
17, 27; 20, 10, 24,
iku, 2, 5, 111 11, u, 81; 4, s, 1&; 6, 1,

•

-2661s; 7, u; 10, 12, 14, us, 18, B&;11, 1;
12, 1, 6, 14; 16, so; 18, 3; 20, 10, sa;

angadëgakëna, 25, 8,
pangadëg, 14, 7; 24, s1.
pangadëgc, 161 22.
23, 11; 26, 28j 28, 10,
puniku, 21 s11 ss; 31 1; 7, 1; 101 11;
pangadëgan, 29, 26,
24, 21,
pangadëganira, 27, 241 2r,.
akara, 4, Uj 24, 27; 26, 24.
hati, 3, ;:4; 9, u, 13.
hatinira, 27, 86,
Akiça, 3, 11, 7, ts, 25; 14, 10.
aqara, 3, 84, 81; 4. 1.
pinakatihati, 14, 21.
ikang, 7, ss; 8, 11; zie ook kang.
t'omp.: walangati, prihatin.
iti, 32, 27,
adi, I.
atër.
adinya, 29, 9.
ngatëra, 7, ö,
adining, 26, e; 29, 2.
angatërakën, 18, 2&; 22, 24,
makadi, 13, so, ss; 16, 21; 22, 9; 21,
ingatërakën, 22, u; 24, 15,
10, as; 24, 18; 26, 1; 28, 11 7.
atltr 1 ~0, 23; 22, 15, 17; 23, 41 Hl.
pinakadi, 22, 28, so.
atltring, 15, 2; 17, 2a; 20, 23, 81.
pinakadining, 14, 23; 19, 18.
aturira,
16, 27; 17, 11; 19, 32; 21, 20,
adi, II.
:m, so; 22, 34.
·
angadyani, 10, 19; 11, 9.
aturanira, 23, 25,
angadyanana, 10, 20.
matur, ló, 22; 16, Hj 17, 16; 18, a.;
pangadyanira, 11, •·
20, s, 10; 21, 28j 22, 2j 28, 201 H, 86.
adyanadyanira, 11, 7.
matura, 15, s; 23, 18.
adu.
den-atur, 27, 7.
angadu, 26, 11.
katur, 21, 6; 32, 11.
angadokën, 16, ua.
kahatur, 14, 18,
ingadokën, 27, 1.
angaturi, 18, 20, 21; 21, H, 23, s1, as, as.
ta-adunipun, 161 10.
ingatoran, 14, 11; 19, 61 20; 20, 33; 21,
budan, 8, u.
16; 23, 27; 31, s, 6.
idër.
aturana, 22, 37.
midër, 8, 28.
katuran, 14, 30,
adipati.
angaturakën, 19, s; 22, 17; 2ó, 18,
adhipatia, 18, 18,
tanpangaturakën, 28, 31.
kadipaten, 21, 23, 26.
angu.turaMna, 22, 16; 24, 11; 28, 37.
adyaqa, 18, 23.
hëtët.
adimukya.
abëtëtan, 27, 4.
adimukyaning, 10, 1.
uttama, 10, 35.
adëg.
atus.
adëging, 2ó, 1.
satuse, 14, 1.
angadëg, 15, 28; 18, 1; 25, 8; 28, 4.
utus.
angadëga, 13, 181 H,
angutus, 18, 24,.
ingadëgan, 31, 9.
ingutus, 28, 30.
angadepkën,13, 22; 18, 9.
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utuan, 22, Bl; 23, 18, ao.
autueau, 18, 82,
apotusan, 28, s.
atyanta, 9, 11, 2s; 12, 31, S7; 14, 6; 181
7; 21, 87; 22, 811, vgl. antyanta.

comp.: parameçwara.
içwari.

romp.: nariçwari, arddbanariçwari.
isëm.
mesëm, 7, 11.
atag.
asing, 11, 1.
ingatagakën, 7, 20.
ewu.
bitang.
wolung ewu, 3, 7.
kabitang, 3, 19.
awih.
butang, 4, 81,
awibën, 25, 1.
butangisun, 21, 94.
iwëb.
hutangta, 3, 16,
kewëh, 5, 9.
kapihutangan, 7, 8,
iwuh.
asa.
sakewubira, 27, 11s.
comp.: salahasa.
hawan, 4, a,; 5, ,, 16,
isi.
tanpahawan, 8, 27.
esi, 20, as.
awiramena?, 28, s2.
a-isi, 20, 311,
awak, 1, s.
i811n,•ie sun.
angawaki, 25, 31,
açraya.
pangawaking, 6, 29.
comp.: paraçraya.
awus, t'fll. huwus en wus.
açrama.
awuean , 22, 37; 23, 2.
açrameng, 7, n.
kawue, 24, 12.
açramanira, 1, 6,
bu~ue, zie ook wus e,, awus, 2, 21;
açramaningsun, 6, 20.
11, 13, 20, 32j 12, 2Sj 14, 7, Bij
eeuk, 20, 1,; vgl. eiijang.
16, 2, 19, 7j 23, 23; 24, 4; 25, 18j 26,
comp. ëmbesuk.
26j 28, 21.
aetu, 1, 1; 32, 12, 33, 32.
huwuea, 11, 18.
inastwan, t, 12.
buwusing, 1, 17; 21 18; 11, 211; 18, 24,.
ingastwaning, 14, u.
huwusnira, 1, 14.
kastwanira, 8, 22, 23.
den-huwus, 11, 22.
inastwakën, 8, 2s; 13, 28.
anghuwusakëna, 3, 16; 71 16.
astokëna, 14, 12.
awigbnam, 1, 1.
aatri.
hwang.
ingaatryan, 13, 29.
humwang, 8, 16.
ingastren, 16, 19,
awang.
istri, 10, 101 141 lllj 13, lOj 19, 37j 20,
awangawang, 5, 22; 14, 20, 31.
angawangawang,
14, Bil,
B, 11
1 61 1S, 21 j 21, 11
1 11, 2B, B4j 24, 11
awëng, kawëngan, 101 7,
BIi, 27, 1, 18j 30, a, 6.
istrinira, 6, 14,
. ala, 10, llj 201 37.

i9wara.

alaala, 19, 8,

-268alaalane, 24, 17.
ingalan, 27, "·
ilu.
milu, 6 1 2; 9, 8; 14, 28; 22, a7; 23,
26j 28, 25,
milua, 28, 22.
sun-ilonana, 31, o.
ula.
ulanipun, 18, 37.
alah, 3, 131 21; 14, 16, so; 18, 10.
alahira, 31 sn.
angalahakën, 23, 20; 27, 15
angalabakëna, 14, 0.
kalah, 14, 10, 28, s4; 23, 23; 24, "i
26, 0; 28, sn; 31, 1, 10.
kalahing, 24, 121 13,
kalaba, 14, 10.
alih.
angalih, 23, 28; 29, 25.
ingalibakën, 26, 34,.
ulah.
ulahaning, 10, 21.
polahing, 26, 511; 28, u, 86.
polahira, 7, 12; 23, 12.
sapolabira, 15, so.
angulabald!n, 1, 111.
ulih.
saulihira, 9, 28; 10, 0; 26, s2.
mulih, 2, n, 18; 6, 281 s2; 7, 35: 14.
ss; 23, 20; 25, 20; 26, 511
1 2i.
den-mulih, 2, 17.
muliha, l, n; 3, 16; 22, 21; 23, 20.
angulihi, 2:'>,16,
olih, 11, 12; 12, o; 24, 21; 26, 24,
olihing, 1, 7; 32, 31.
olihira, 4, 5,
tanpolih, 11, 31.
bulun.
pahulunan, 16, IS,
hëlar.
pihakahëlarira, 5, 25.

pinakabëlaranira, 5, 23,
hëlët, 25, 11, 511
15;
1 2s; 27, 7 (lët); 28,
31, 16.
ulat.
angulati, 8, 20; 24, 6, 8,
ulatana, 9, 1.
alas, 5, 1, 2, 3; 61 5, 7, 16; 20, 2 11 24,
31; 21, l; 28, 4
alasing, 22, 5, Il; 23, 4 5.
angalas, 61 o.
pangalasan, 23, 27; 26, 12, 20.
pangalasaning, 15, 26, 17, 22.
pangalasanira,
15, 16; 23, 19, 20, 26.
halisyus, 8, 15.
haliwawar, 81 15.
alalang, 4, 19, 26; 21, 2.
alap.
angalap, 11, 5; 15, 0; 29, 17, 20: 30.
6, }6.

angalapa, 10, 15,
ingalap, 24-, 37; 27, 25.
kalap, 27, 28; 29, 23: 30, 7, 10, 11, 13,
14, }5.

kalaping, 27, u.
1len-alapa, 23, 88,
suu-alape, 11, 3.
alapën, 27, 2.
angalapl).o, 3, 24,
kalap<Jo, 30, 16,
alaya.
comp.: dewalaya.
ulam, 61 23,
polaruan, 24, 38.
alang, 1.
kalangan, 19, a,.
alang, II.
palangalanganiug, -1, 211.
aling.
alingan, 28, Il.
ingalingan, 5, 28,
hilang, 3 1 6; 6 1 14,.
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parahilang, 24, 19.
angilangakën, 5, s; 16, 31, 30; 18, 9, 2s;
26, 31; 32, 2.
angilangakëna, 16, 291 31ij 17, 13.
ingilangakën, 6, 1>;8, s; 16, sn; 17, 51
9 1 231 2", 26; 26, 22, 32j 26, ll, 14.1 31,
27, s; 28, 2s; 31, s2.
ndak-ilangakën, 16, 30.
ilangakëna, 16, 33; 17, "·
kelangan, 6, 13.
iling.
angilingilingi, 1, 17.
apa.
angapa, 16, 23; 26, !!8.
angapaha, 2, u.
sun-kapakëna, 2, 18.
punapa, 10, 11, 27, 34,; 16, 4,1 10; 17, 18;
20, 23; 21, 29.
api.
apiapi, 22, s.
ipu.
kepwan, 6, 13.
ipuh.
epuh, 23, 32; zie ipu.
upah.
angupahakën, 16, 30.
apan, 6, 2, 21; 11, 32; 12, 26; 13, 17;
14, 23; 17, 26j 19, 11 7; 20, 81 111
21, s"; 21, 13; 23, 21; 24, 4, 12, 17;
25, 16; zie nog pan.
ipun (-ipun), zie pon.
opën, 32, SI.
upacara.
upacaraning, 4, 11.
ingopacara, 24, 14,
apura.
ingapura, 22, s, 1s.
kahaporaha, 27, 34,.
upakara.
pangupakaranira, 21, 37.
upata, 7, 26.

apës.
kapësan, 31, 17.
apus, 1, 9.
apusira, 1, s.
angapos, 24, as.
ingapus, 24, 20.
angapusi, 25, 7.
kapusan, 26, 7.
pangapusison, 23, 25.
upaya, 22, 2.
upayanisun, 23, 18; 24, 7.
upama, 2, as.
upamanim, 16, 26·
acJoh, 19, 28.
n4nh, 7, 2.
hi4ëp.
ahi4ëp, 13, 21; 17, 2s; 20, 31.
ahi4ëpa, 22, 10; 24, 20; 25, 8; 28, 10, 30.
angi4ëpakên, 4, 27.
den-hi9ëp, 28, 10.
ke4ëp, 3, 10; 18, 20.
i4am.
ngi4am, 10, s.
&4ang.
anga4ang&4ang, 4, s4; 6 22.
aja, 3, 8j 22, 37j 23, l8j 24, 17; 25, 1).
aji, I,
ingajen, 3, 7.
aJi,II, 18, 84, Slij 22, 17, 18, 10; 24, 31,
S2j 26, 12; 29, 21.
siraji, 13, 14, 19, 22; 14, 81 11,11, l&, 161
l 91 251 30; 16, 29j 18, 191 271 281 31,
s2, 33, 19, 2, 7; 21, 6; ~2, a, ", 61 e,
16, 17, 211, 25, 82, 85, 36j 23, 11, 12, 13,
s2, s11; 24, so; 26, 1s, 21, :n; 27, 1;
30, 6,
comp.: rabibaji, kakaji, binihaji.
ajar.
majarakën, 9, M.
kajar, 5, 20.
ttjar,31 16j 71 2Sj 187 18.
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ujaring, 6, 1 ; 15, 34; 17, 1u,21 ; 20, s,,
37, 24, 20.
ujarira, 11, ,; 25, 11; 26, 28,
ujarisun, 21, 17,
saujarira, 28, ll,
inujaran, 26, 28.
ajak.
angajak, 23, 17, 23,
ingajak, 4, 48; 6, 22.
den-ajak, 2, 12.
ajëng.
angajëngana, 11, 5.
ayi.
yayi, 16, 11, 10; 20, 6, ", 13, 21; 21, 61
11 22, 2"; 24, 2.
rayi, 20, 11.
rayinira, 14, 211.
rayi-pakanira, 20, 11, 12.
hayu, 9, 22, 26; 10, ll: 23, 24i 29, 18,
hayunira, 10, 1.
ahayu, 29, 22; 5, 2.
comp. listu-hayu.
hayo, 2, a, 11, 2s; 7, 23; 24, u.
iya, 9, 3; 11, 17; 20J 10, 28; 26, 29.
hayun, .zie yun.
kahayuning, 20, 24,
kahayun, 21, 1.
ayur.
comp.: dirghaynr.
aysah, 3, 11.
ayam.
angayam, 20, 110, 24.
hyang, 1, 4,, 6; 2, 11; 3, 18, 112; 6, 29;
7, l&, 19; 8, 17, 19, 22; 12, 32; 14, 17;
27, 22; 29, 110, 22 j 30, 3, 6, ] o, 24, î6,
519, 311 34j 31, 81 61 71 11
1 111 l!0j 32, 51

15, 18.

comp. <}.anghyang,guruhyang.
ayëng.
angayëngi, 16, 2.
baiiar, 1, 18: 9, u, 13; 10, 82j 12, u,

...

17; 29, 84,
enjang, 4, 12, 211; 21, 11; vgl. esuk-.
hëm.
pahëman, 8, 13,
hum.
ahuru, 8, s, 10.
ahumaning, 8, 17,
Olp, 1, l; 32, 32.
ama.
rama-rena, 3, s.
ramane, 2, 511.
ramanira, 3, 10; 15, s, 81.
amah, 14, 22.
umnh, 2, 12; 4, 2s; 6, 21i,
umahipun, 26, 23.
umahira, 17, a.
aomahomah, 2, 14.,
pomahomabingsun, 2, 17.
pomahomahira, 3, 4,,
sapomahomahira, 3, 4,
somahira, 27, 4.
sasomah, 3, 2.
somahan, 10, 4,
11.man.
ingumanuman, 3, 7 ; 28, 25,
amuk, 15, 2~; 19, 13,
angamuk, 20, 7, n, 18; 19, so.
ingamuk, 15, 4; 19, s,.
den-amuk, 24, 24,
pangamukira, 20, s; 21, 28,
angamuki, 24, ss.
angamukana, 2-l, 7, 10.
amit, 10, 22; 11, u; ló, u; 17,
84,j 22, 10; 23, 13; 25, 18, 2'; 26,
!Il, 2'.

amita, 23, 111.
ëmas, :siemas.
impër.
kempër, 16, U; 18,
ambah.
angambab, 27, 13•

n.

- 211.....:
~mban, 25, ss.
angëmban, 20, 91.
ingëmban, 2, 26; 7, 81; 20, 14; 31, n.
ambëk.
piambëk, 11, 6i 27, 4.
ëmbesuk, 24, u; vgl. esuk.
ambil.
angambil, 4, 17; 22, 2; 27, 15; 29,
21; 30,

u.

anga111bila,4, so; 6, 1s, 17; 16, 0.
kambil, 30, s, 18,
ëmbang, 7, 18,
imll!ng.
kemëngan, 24, &.
uga, 3, 8; 5, H; 24, 7, n; 26, 2.
ugi, 7, 7; 17, 27; 21, 31, 86i 22, 2, 4,.
ibu, 15, .., 6, 10, 11, 1s, 14; 16, 18; 27, 1.
ibunira, 15, 4,
ibu-pakanira, ,15, a.
abhiseka, vgl. biseka.
abbi~ka, 14, 13; 18, 6, 7, 16; 25, s.
abbi1;1ekanira,13, 20; 24, ss; 32, 11.
comp. dharmabhi1;1eka.
ëbang.
ingëbang, 15, 17.
ang.
punang, 11, 80,
ing, 1, &, 61 18; 2, 11 91 u, 191 20, 23,
24r1 29j

a,

3, 81 5, I 3, 80, S4j 4, 4r, 81 101

15, 201 26;

20, 21; 6,

5,

1, 11, 1s 1 1&, 19,

s, 10, 22, 24, 29, 31 j 7, 2,

11!, 15, 19, 22, 28, 31, 82j 8, 1, s, 12,
18, 27, 80, 31, 82j 9, 2, .., 24, 26j 10,

23, s,

u,

16, 17, 18, 28, 21ij

11 19, 281 s2 1 33;

s, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 24r, 26,

211, 84j

22, 7, 13, 15, 18, 18, 24, 28;

27,

10, 17, 29, 82j 29, 6j
181 14;

32,

21 Il,

!,

12,

s, SI; 28, 81 11,8,

30, 29j 31, 12,

211 28.

ing, II, (-ing), passim, t•ergl. ning.
hung.
humung,L, 19, 11;.
bingan, .zie abingan.
ingin.
kapengin, 4, s; 11, 2.
angkën.
angangkën, 10, 24.
angangkëna, 8, 24.
ingkene, .zie kene.
angkat.
mangkat, 6, 9; 7, 16; 15, 18; 17,
18, 9j 19,
27, 86: 28,

2;

21,

IS;

22,

llij

s6i

25, 80j

3.

ingkab.
kengkab, 10, 6,
ingët.
engët, 11, 26; 18, 20; 20, &.
pakanira-ingëtakëna, 22, s.
angso.
pangangsonc, 9, 82.
ungsi.
amungsi, 3, 11.
angungsi, 1, ,; 5, 7, 101 13, 1, 1 18, 211,
27, 82j 6, ,, &, ij

8, .., lij
13, 26j 14, 26j 15, 22; 17, 12, 27; 19,
25j 20, 24, 2öj 22, 14-

inungsi, 8, r,.
kongsi, 3, 12; 26,
91 23, 261 80; 111 241 26; 12, 2, a,
ingis.
4, 13, 28, 27, 28j 13, 18, 27, 82 j 14,
kengis, 10, 6.
s, 2111 311 821 H; ló, 41 &, 20, 80; 16,
11, 25, 28, 30; 17, 9, 11, u, 16, 21, 28,
ingsun, .zie sun.
ungsëd.
29, 85j 18, 9, 19, "' 26, 84rj 19, 2, &, 15,
angungsëd, 20 7,
24, 27, 84j 20, 18, 19, 21, 31; 21, 1,
2, 11, 6,

24,

28, 24, 26, 87, 88j 25, 8, 16, 24,j 26, 2,

7,

19, 28j

2.

angge.

ingangge, 12, 1,, 111;16,

17,

-272anggo.
inganggo, 12, 2i;.
nnggo(b).
munggwing, 16, 26,
ênggen, ::ie nggen.
enggal, 7, 10.
anggêk.
kanggi:k, 21, 16,
anging, 9, 34; 10, 20; 11, ~, 10, 21 ; 16,
25 j 18, 37 j 20, 161 18 j 21, Sl j 2ó, 141
25; 26, 17.
ingong (- ingong), zie ngong.
ne (- ne), ::ie ya.
niban, 1, 2.
nini, 2, u, 17; 6, u; 8, 9, ll,
ranini, 8, 14.
nir.
comp.: nirwighna.
nira (- nira ), ::ie sira.
nora, 1, 1; 4, 1; 5, sa; 7,so; 9,s2; 11,
10; 12, 16; 13, 111, 20; 17, 4; 24, 19;
2ó, 86; 26, ), 27; 28, 10.
norana, 1, s; 11, 12; 26, 6; 28, 10; 29, 29.
n&riçwarî, 10. u.
comp.: ardbanirîçwarf.
nirwigbna, 14, 6.
nakti.
ananakti, 3, u ; 8, 6,
ndi, sie ëndi.
ndan, 6, i;; 8, u.
ndak (ndak-), 16, 30,
nduk, (=ie ooi, duk), 18, 19; 19, 19,
nduking, 30, 9.
nta (- nta), zie t.a, 11.
natar, 4, &, 13, 14; 18, 20.
naça., 32, 31,
nusa, 8, 17, 19.
sanflsa, 23, 24,
nisun (· nisun), ::ie sun.
ntqbtara, 16, 211; 28, 21.

naatapa.

anast.apa, 9, 7.
nipon (- nipun), zie pon.
nya ( - nya ), zie ya.
nayana.
comp.: trinayana.
nëm.
nënëm, ö, 29, sa, M; 6, 2.
nom.
anom, 3, u; 13, 11; 15, o, 29 ; 20,
2; 20, s, 12; 21, 16; 24, s, 88; 30, 13,
rabi anom.
nama, 15, 29.
makanima, 8, 95.
namas, 1, 1.
naga, 8, J5.
nagara, 13, 29.
nagareng, 5, 5 ; 8, 2; 13, 18, 27.
nagaraning, 14, 6.
nagaraningsun, 14, 9.
comp. amaîicanagara.
nabbi, 16, 26,
ning (· ning), passim, vergl. ing, ll.
nangk~n, 6, 12, 18, 19, 20; 21, s.
ningsun (· ningsun), zie sun.
ningong (- ningong}, zie ngong.
cacub.
acucob, 14, 17,
candra.
comp.: rupacandra.

cor.
cinoran, 17, u, 15,
kacoran, 17, a2.
pakanira-corana, 1 7, ao.
caru, 1, 9,
pinakacaru, 1, 10, 14, 16,
makacaruaning, 1, 10.
coma.
kacurna, 16, 20.
cakra, 8, 31.

cakrawati.
ailakrawati,10, 16; 11, 1.

- 273cidra.

rehing, 6, a2; 22, 27,

aîiidra, 11, 14,; 12, 26,
ingsun-cidrane, 11, 7,
catnrbhuja
acafurbhnjn, 13, 24.
citta.
kacitta, 4, 9.
celeng.
cinelengceleng, 26, 1s. ·
caya.
cinayakën, 24, s6.
campur.
kacacampuran, 2, 51 1L
camëti, 28, 6,
den-camê!i, 28, 8,
cangkrama.
acangkrama, 10, s.
pacangkraman, 10, 9.
cangkripg, 12, u.
ra, 25, s, H, 35; 26, 12, 13,

rabi.
rahine, 28, 9.
rubun.
rumuhun, 17, 1; 28, s.
karuhun, 29, 7,
angruhuni, 28, 2.
rahina, 12, 21.
karabinan, 5, 19.
rabaden, iyl. raden, 16, 86; 17, 2,
161 26, 35;

u,

2a,

26, 28, 31.

rena, ramm, ranak, rakaki, raputu,
rayi, rama;rahaden en raden zie beneden.

I, 1, H, 17, 2, 9; 10, 16; 15, 2s;
16, 26 j 18, ] 1 23; 19, 2f ; 20, 26 i 25,
9; 27, 2.
ring uni, 16, 'i.
ri II.
rinipun, 12, I i; 18, a7 (rwi).
ro, t•gl. rwa, 31, 1:-.
1·oro, 16, 2", s:i; 18, s; 24, 2i; 2ü,
ri

27,

rong. 25, 28; 26, 1r, 3:i, 84; 32, 22;

25, 31.
pingro, 27, 7.
amingroni, 11, u.
aparo, 12, s.
isun-parone, 21, f5,
ro\\ lS,as, 31, 17'.
reh, 28, SJ.
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20,

21 3~;

21,

is, 1,

131 U 1 29j

22, 37.
rabasya.
rahasyane, 10, a2.
rahasyanipnn, 10, 1:11 17, 34,
rabasyanira, 10, 6.
rabayu, 1, s; 9, ao, 35; 10, 2;; 11,
rabayuaning, 18, 20.
ron, 5, 24,
roning, 5, 22; 8, 2s.
rëna.
rënarëni, 2, 16.
rena, zie ina.
ranak, zie anak.
rantun.
parantunaning, 22, 7,
aparantunan, 23, 11.
runtik, 16, 28; 17, 2a; 25, 13; 28,
31, 7,
rantab.
arantaban, 21, 19.
rara, 7, 33; 9, 26.
rare, 2, 221 211 2s, 261 28, 81, 33; 3,
18; 6, 10; 7, 24; 8, 3'); 13, 1,
rareng, 2, 21,
1·aryangon, 3, 29,
ruru.
aruru, 23, 7,
ruruh.
rinurub, 8, s; 17, 61 2s.
reren.

11•

21;

1,

18.

areren, 6, 31; 21, 11.
parerenan, 7, 1.
rër~b.
angrërëb, 21, 9,
rëko, 11, Ja.
rika, zie ika.
raden (t·g/. rahaden) 14, 28; ló,28;
291
26,
28,
20,
141
2i11
26;
16;

274 _;

16,

311 33, 34; 17, 31 81 10, 111 12, 16,
28; 18, 15; 19, 9, 14, 20, 23, 25, 20,
29, 83, 35; 20, l, 81 51 61 10, 18, 171
21, 2~, 28, 30, 36; 21, 4, 7, 10, u,
16, 22, 23 1 24, 25, 341 371 38j 22 1 11
23, 34; 23, '11 101 H .• 13, 141 151 171

24,

1, 2, 28, 3~, 35, 3'i, 38;

27, 13, 14, 15, 17, 20, 23,
29, 21, 24, 25; 31, 12, 13, 32.
ratu, 11 1 11 11 3; 12, 6; 13 1 13,
14, 7; 15, 27, 28; 16, 15; 18,
11, 28; 23, 10, 23, 21, 25; 24,
31; 31, 13, 31.
karatunira, 18, 6; 29, 31.
pnraraton, 32, 27,

ratu angabaya, zie baya.
ratri, 2, 29; 4, 24; 12, 19; 3,
saratri, 4, o; 20, 14.
ratëng, 4, s; 11, 20.
rus.
pangrus, 29, 2.

25,

3,

23, 25;
141 10;
2, 5, 7,

31; 26,

18,

rasa.
rasaning, 1, 13, 16; 8 1 16; 14, 1s.
rasanipun, 23 1 8.
ararasan, 27, s1.
karasa, 16, 27,
comp.: bhawara.
rëll!i,141 a.
rësah, zie mërsah.
rusub.
arusuh, 5, 32 ; 8, 2.
angrusub, 5, 5,
rinusuban, 7, 30.
rusak,41 14,1 161 16' 191 3; 251 36; 291 10,

rusaking, 26, ~rësëp, 31 2.
rësëpira, 121 11,.
amirësëp, 2 1 2ö; 5, 22.
n,·a, :;;ie ro.
pingrwa, 21 1 26,
knrwa, 32, 30.
rwi.
rwining, 4, 1J,
riwa.
ariwariwa, 131 13.
rawuh, 17, 35,
rawubircng, 18, a.
rowang.
rowange, 26, 20.
rowangira, 4, 34; 25, g.
rowangnira, 1, 18,
rorowang, 251 7.
sarowangira, 251 14; 26, 7.
sama-rowangipun, 191 36,
rinowang, 21 s; 51 2; 71 33.
rinowang, 10, 2.
ingsun-rowang, 9, 7.
<len-rowanga,2, 12.
angrowangana, 8, ll.
mpa, 16, 25.
rnpanc, 12, 1; 16, 221 23,
rapaning, 3, 341 35,
rnpanira 9, 23; 13, 25,
saropane, 11, 21.
arnpa, 121 'i; 15, 11 ; 18, 18; 22, s;
23,

)J.

rnpacandra, 41 2.
ri~u, 20, s.
ariqo, 19, 36,
raja.
comp.: maharaja.
rajaputri, 23, 201 23; 24, ,,
111, 21,

22; 28, 33, 37.

rajapisona, 261
rojong.

15.

111 12, 161 1s,

~

27ö-

sun-rojong, 27, ais.
angrojongi, 26, all ; 27, 32.
rayi, :sie ayi.
reyong, 29, 6.
rama, I, zie ama.
rama, II.
araraman,28, 1, 11; 29, 12.
rame, 17, 22.
ramening, 22, s11.
römën.
arëmën, 12, IS.
rampak, 19, 13.
rëgreg.
parëgrëg, 3 ! , ö, 111.
rabi, 3, 24,; 11, 1; ló, ~9; 30, 11.
rabi,anom, 3, 25,
rabini, 11, 3.
rabining 11, G.
rabinira, 10, 11, 31; 21, 24, 33.
arabi, 11, 11.
rabihaji, 29, 18,
rubuh, 28, 5.
rëbat.
karëbat, 14, 22.
rëbut.
arëbut, 25, 10.
karêbut, 23, 311.
ring, 1, 4.; 2, 1, s, 11, 12, 137 28, 211, 31,
38 j 3, 61 81 Il, 101 111 16, 211, 321 831 84.1
85 j 4, 11 121 IS, 181 111
1 251 28, 29 j ó, 11

28; ló, 2,
u,

a,

19,

us, 17,

18, 23, 21J, 31, 32,

18; 16, 1, t, 11,

s,; 17,

3, 10, 12,

1a, 26, ss;

19,

71 12, 16, BO, 24., 261 211
1 36 j 20, 7,

ir.,

1s, 111, 26;

18, 8, 12,

is,

a1, 87; 21, a, 11, 11, 22, 23, 211, 27, 2s,

ao, as; 22, 2, ,,
211, as, 311; 23,

6, 11,
1, ,,

u,

22, H, 20, 21,

10, 12, 13, 111, 16,

24, a, ,, 10, a, 16,
181 221 241 211, 311 3:11 37 j 2ó~ 2, 4, lt,
26j 26, 17, H, 24., 211, 281 31, 33, 84, 31i,
87j 27, IJ, 11, 12, u, 16, 17, 22, 26, 27,
211, 817 82j 28, 27 47 '1, 147 21,:12,24,27,
29 j 29, S, 247 251 SI, 82 j 30, 1, 2, 111,
111
1 so, 21, 2s, 24, 31, ss, sa, 87; 31, 1,
U., lli, 251 2'1, SI, 85 j 32, 41 IJ1 12, 111,
11J, 23, 24, 2li, 37;

24, 28,

rengö. ·

angrlngö, 8, 16; ló, 30; 16, as.
karëngö, 14, 1, 111, 80,
ringa.
pinariringakën, 17, 1.
rungu.
angrungu, 22, 27; 7, a, 2s; 17, 7, 10, 2~
27, 36•
karungu, 7, 25; 9, 23; 25, 12; 28, 1a.
pinarurungokën, 17, 1, u.
aparungon, 27, ,.
rangkul.
riuangkul, 9, 6,
rang{Ju, 26, n.
81 71 11
10
13
17,
18
21,
22
26
27,
rang<Jya.
1
1
1
1
1
1
31 j 6, 3, ,, 6, 7, lö, 20, 23, 2ö, 27, 211,
rang<Jyaning, 1, u.
ki, 2, IS, 28j 3, ,; 7, ,; 11, 2, 14, 31j
a2, ss; 7, 1, 2, ,, 8, 10, 1s, u, 16, 17, 18,
12, ,, 2ö, 29; 13, 16; 14, 2, )6; 17, 27;
JII, 21, 231 2,, 27, 28 j 8, 11 2, 51 7,
23, 18, 37, 38; 25, 25, 8-i.
11, 10, Jl, )3, 17, 111, 2ö, 26, 27, 2S,
ko, 2, ,; G, 30.
33 j 9, 1, 8, 11, 10, 1,, 16, 17, ,IJ,20,
keb.
21, 26, 211, 35 j 10, 1, ,, 8, u, 18, 2'J,
kebing, 25, 11.
211
11, 51 1, 111 ll, 141 lö, 17,
1 317 38 j
kebipun, ó, 20.
24 1 251 26, 27, 211
1 31 j 12, 51 8, Il, l 1,
sakeb, 29, 11.
26, 27, 31, 32 j 13, 12, 1', 16, 17, 20,
sakebe, 26, 17.
21, 231 B7, 28, 29, 31, Mj 14, 1, Il, 111,

lllkehing, 20, 20; 23, 20.
akeh, 4, 22; 18, 21,; 19,
20, 28 j 21, 18; 29, 8.

~76-

kene.
4,1 s1, aa, si;;

ken, I, 1, 2, 191 20; 2, 1, 2, 51 71 12, 13,
18, 23, 27, 30 j 30, 3, 4,1 51 81 10, l 1, 17,

1v, 23,
n, 10,

261 281 31,

32, 33; 4, s,

81 101

21, 23, 24,1 20, 20, 30, 32;

5,

2,

s, 11, 6, 8, 101 281 30; 6, 31 51 6, 1, 121
16, 111, 22, 24, 26, 33 j 7, 1, ö, 6, 8, 9, 11,
12,

14, 16, 17, 18, 19, 21 :13, 25, 26,

29, SI, 33 j

34;

8,

2,,

11 21 61 111 211 241 291 311

9, 1, 4, 11, 71 0, 11, 22, ri;, 211 10,

1, 3, 4, 11, 6, 81 v, 13, 15, 21, 2s, 20, 2, 1
30 j

11, 17, 21, 23, 23, 24, 25, 28, 31 j

1?.,

1, 7, 81 91 l1 1 181 141 161 181 21,

81, 33,
18,

841 311, 87;

141 271 281 82 j

7, 12,

u,

13,
14,

1,

31 4, 1, 8,

71 Il,

28 j

15,

16, 29.

ken, II.
aken, 11, 20; 161 o; 28, 1; 30, 29,
kinen, 4, 28, 20; 81 26; 16, 33; 17,
18; 21, 12; 27, 31,
akenkenan, 18, 81.
kenkenaningsun, 11, 29,
kon.
akon, 16, 31 ; 23, 4,
kanon, 3, n;

15,

16 j

16,

5, 22;

28, 34.j

7, 14, 15; 8, 7;
18; 22, 18, 21,

18,

26 ; 25, 14; 27, 6 ; 28, 6,

v, 11,

akonkon, 11, 31; 23, 28•
konën, 11, 13,
den-kon, 6, 15,
sun-kon, 23, 22.
kana.
ngkana, 32, 111.
këna, 12, 1s; 19, 35,
kënaha, 20, 26.
angênakën, 2, 3; 7, 26; 22, 32.
kina, 13, 32.
kinakina, 13, 18.

kuna,3,

20•

ingkene, 5, 33 ; 6 1 1.
ringkene, 8, 33,
kanin, 19, 4, s.
kintn, 32, 33.
kantun, 21, 3; eti zie katun.
kunëng, 13, 31 ; 24, ar..
këcap.
këeapira, 2, 3!; 27, 33.
kacang, 7, :111 31,.
pakacangan, 6, I 1, o.
kari, 3, 10; 5, 30; 18, 25; 2), IS; 26,
32; 29, 9, 15,
augareni, 20, 15,
kira.
akirakir:1 1 15, 30.
kinirc, lG, 1.
kuren.
akurënan, l, 18.
kukurënën, 6, 1!5,
karana.
karananira, 7, 14:,
karananingsun, 11, 6.
kêrta.
krëtaning, 1.', 6.
kërti.
comp.: bamakërti.
këris, 11, ll, 121 H, 18, 261 28: 30, 32;

1:, ~. 5,

29, 20, 28.
12, 4, ill; 16, 4; 24, 24,

kërisira,
angêiis, 9, 31; 10, 18; 11, o.
krt11}apakf:'\a,
32, ao.
karya, 11, 17.
karyaningsun, 10, 27.
akarya, 6, o; 11, 13; 12, 20; 15, l 3,

17; 16, 4, o.
pinakaryaki:n, 21, 2.
karayita.
sakarayita, 17, s.
krama.

kramanira, 12, 351,

-277akramaha, 27, 2.
karma, 9, s,.
kirim.
akirim, 18, 33; 22, 15 ; 23, s, 21.
angirim, 2, 1.
angirimi, 1, 20.
kurëb.
kumurëb, 21, 10.
karëng (arëng).
sakarëngan, 22, 5 ; 27, 28.
kurang, 11, 11; 23, 6.
kakuranganira, 7, 13,
kurung.
juru kurung, 16, 10.
kaka, 12, 13; 16, 4, 8.
kakaji, 28, 35.
kaki, 2, 8, 13, ao, 32; 3, 8; 5, 31, 32;
33; 6, 3, 17, 19, 20; 7, 3,7; 8, 1; 9,3,
7, 12, 14; 10, 10, 12, 14, l&, 191 231
26; 11, 4, 91 29, 30, 15, 81 11; 16, 35;
17, l; 22, 20, Si, 36; 23, 20; 24, 28;
27, 36; 28, 7,

rakaki, 7, 6.
këkëh.
pakanira-k~këhana, 22, u.
kukuh.
angukuhi, 8, 21.
angukuhana, 8, 17.
këkêb.
angëkëb, 27, 4,.
kadi, 7, 26; 10, 2s, 29; 16, 26; 18, 5;
19, 7; 20, 13, 26, 30; 23, 14; 29, 7, 14.
këdö.
akëdö, 20, 29.
kuda, 29, 12.
kudu, 28, 32,
kidul, 4, 18; 19, 18, 21; 25, 17,
kiduling, 20, 15,
mangidnl, 22, 16; 29, 9, 13.
pangidulira, 26, s.
kadang, 4, 19.

kadang-warganira, 12, 28.
sakadang-warganira, 12, 24,,
kid nog, 24, 33,
katn, 5, 13.

1

kita, 2, 3, 10; 8, 9,
katnn, t•gl. kantnn.

s,.

katunanira, 7, 1a.
këtug, 8, 14.
katang.
kakatang, 8, 28.
k~ir.
kasirkasir, 24, 30,
kasirkasirira, 27, 19.
ksatriya, 14, 19; 16, 30; 27, 2; 29, 24;

w, 18,

paraksatriya, 27, ~' 13.
kak~triyanira, 24, 35; 29, 20.
knswa.
anguswakën, 27, 29.
kiwa, 5, 23, 25; 8, 31.
kuwu.
aknwu, 5, 6; 9, 1(1
1 13, 15, 17,29; 10,
18, 31; 12, 27; 19, 3J..
sirakuwu, 10, 18, 31; 11, 1, 8, 10.
paknwon, 12, 19.
kweh.
kwebing, 13, 11.
sakwehing, 29, 5.
akweh, 28, 27.
kwehaning, 32, 31.
kawara, 12, 20.
kawaça 11, 4; 20, 17, 18, 35; 27, o, 29.
kawula, 17, 29; 20, 91 as; 21, 1, 3; 22,
6, 7, 11, 13; 26, 21.
kawnlanira, 17, 88; 18, 2f ; 19, 29;
20, 20, 21, 24, 31.
kawula-pakanira, 20, 23, 2,1,; 22, 12.
sakawnlanira, 19, 23; 23, 16.
angawula, 17, H, 30.
pangawulanipun, 17, 30.
kawung.

218 kauwunganing, 4, 19,
kala, 12, 19,
kalaning, 20, 4,.
comp.: tatkala.
kali, 5, 8.
kele, 6, 11.
kalib, 3, 8, JO; 4, 4; 14, 21; 16, 8, u,
291 31, H, 83, 3J, 35, 37; 17, 61 7, JO,
ll, U, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28, 35; 19,
37; 20, 1; 24, 5, 36, 37.
kakalib, 3, 1; 5, H; 27, 1.

nasiddhi.
kailcit, 28, 18,
kamakara, 2, 20; 16, u.
këmit.
akëmit, 26, 28.
këmitan, 27, 7,
këmitane, 26, 19.
kampil.
kakampilan, 7, 34,,
kampul.
akumpul, 8, s.
kilen.
këmbar.
mangilen, 31, 11.
ak~mbar, 16, 11.
angëmbari, 15, ii5.
kulon, 24, 10; 25, ::!6; 31 1 7.
këmbal.
mnngulon, 29, n.
akëmbalan, 20, 23,
kalana, 18, 23; u.
këbo, 3, 6, 7.
kaladeça, 9, o; 25, H.
kabeh, 3, 28; 8, 11, 18, 19, 20; 12, 25;
kaladec;auipuu, 18, 35; 19~ 32.
pangaladc<;nning, 18, 2!).
13, 19, 32; 14, 12; 15, 5; 21, H;
kilat, 8, l J.
22, 10; 24, 6.
knlimis.
nngabehi, 28, 17.
akulimis, 7, 34,.
kubon, 21, 1.
kapo, 6, 17; 11, 32.
këbëk, 19, 27,
kaponakan, zit! anak.
ki~.
këpang.
comp.: saki~.
angëpnug, 28, 2, 8: 37.
kuta, 18, 8; 25, 26,
kinëpang, 28, 12.
comp.: saknJa.
knkëpang. 5, 17.
ka~h.
kë4ik.
katahing. 20, 9.
aké4ik 1 1~, 25: ::?li
katik.
1 21.
kacjaton, B, 32; 15, 18; 17. :-ia,an: 2-t_.
pakntik, 27.
2; 31, 7, 10; 32, 231, 2i.
kang, 2, 6, 16, 26, 28, 31; 3, 6, 12; 4,
ka4atoning. 24, 2.
18, 27 ; 5, 8, 9, 28, 2°9, 3", 31 ; 6, 2,
k1!4ung, 8, 6.
3, 6, 17; 8, 14, 18, 31; 9, 2, 30j 10,
kajar, 5, 20.
14-, 17, 35; 11, 29; 12, ), 5, 24, 16;
kaya, 15, 7; 28, 5,
13, 20,. 30, 31; 14, 5, 23; 15, 7; 16,
kayu, 28_. 5, 9.
7, 13, 17, 34.; 17, 6, 38; 18, 1, 25;
kuiici.
19, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 30:
kinuilccn, 24, 23,
20, 24, 3'I; 21, 12, 85; 22, 6, u, 12"
kailcana.
lG, 21, 28, :m,34, 35; 23, 29, 811 32,
comp.:_dharmakailcana, dhannakailcaHi 24, 5, 9, 16, 17, 911 211, 27, 28,

-
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29, 36 i 26, 8, 84 i 26, 18, 17, 28, 36;
28, s, 6, 9, 11, 15; 29, 10; 31, 5, 6.

i·gl. ikang.

de, 8, 23 ; 26, ts; 32, 30.
dene, 11, 12; 12, 5; 16, 23; 18, t;
23, 38.

den-, 2, 12, 17, 27; 6, 10, u, 16; 9,
33, 35; 11, 20, 12; 14, t; 23, 38;24,
24; 20, t; 27, 7, 24; 28, s, 10.
deuing, 1, 6; 2, 10; 3, 8, 31 ; 4, 13,
16; 5, 111,20; 6, 13; 7, 13; 8, 3,
10, 7; 12, 18, 24, 28; 13, 30; 14,
ló, 2, 121 197 H, 30; 17, 207 38;
lllj 20,1 7 3, 14; 21, 33; 22,23 7
23, J, 3, 6, )3, 16, 33, 39; 24, 1;
19; 26, 26; 28, 10; 29, 1, 6.

22;
2il;

19,
i:lij

25,

denipun, 1, 13, H; 4, 6; 14, 22: 16, 35;
17, 30; 19, 25; 20, 19.

depun-, 21, 21; 22, 1v; 23, 7.
denim, 2, 8, 23, 15, 29; 3, 3, 5, 61 13,
18, 20, 21, 23, 27; 4, 4, 8, 23, 25, 30;
5, 2, s, o, 30, 31; 6, 4, u, 23; 9, til;
7, 11, u, 17, 19, 23, 25, 31, 33; 8, 13;
g, 2, 6, 23, 27; 10, 2, 6, 20, 30j 11,
30; 12, U, 151 18, 191 31, 36, S7; 13,
11,21, 33; 14, 15, 28, 33; 15, 9, 14, 15,
1s; 16, 1, o, 19, 2i1,30, sa, 36; 17, s,
8, 13; 18, 18, tl, !U; Hl, 107 U, 35;
20, 1, s, 6, 10, 2,; 21, 10, u, 21, as;
22, 17, 25, 31; 23, 10, 16, 34, ss, 36;
24, 157 19, 251 281 37; 25, 15, 181 227
23; 26, 14, 21, 22; 27, 4, s, 7, s, 9,
23, 25, 30; -28, 27; 29, 19, 23; 30, 7,
s, 10, u, a, u. 1s: 31, s, 9, 10, u, 12.

denira-, 20, 6.
dera, 2, 27; 3, 7.
dera-, 11, 10; 12, 1.
cleningsun, 9, 4,; 10, 13, 32; 11, 8, 91
31; 20, 28.
denis11n,21, 18; 26, 2.
demami, 10, 19,

denta, ss.
den-manira, 15, 2s.
den-pakanira, 17, 14; 22, 15,
do.
tando, 6, 16; 9, 1.
dob.
dinobakën, 18, Js.
dahai, 4, s ; 20, 34; 23, s ; 24:, tl,
dahating, 10, 35.
dahut, 14, 21; 26, o, s.
dan.
dandan, 25, 11.
andandani, 12, 3:Z.
dnn (?), ;,. pl. v. don?
anduni, 19, il; t•gl. duk II.
den, :;ie de.
don.
donc, 26, 22.
donira, 3, 28.
don-pakanira, 22, s.
andon, 14, 16; 24, 27.
nndona, 18, 21,.
da.na.
adanaba, 8, J.
dina, 6, 12, 13, 18, 19, 21, 26; 8, 7; 12,
25; 17, 15, 20; 21, 3; 24, 27; 32, tl.

romp.: pratidina.
dunung.
dunungane, 24, i6.
dumunung, 21, 23; 26, 23.
dinunungakën, 21, 26.
dur.
comp.: durbbiksa.
dera, :sic de.
dërwe.
adërwe, 11, 1; 25, 11.
dharma, 25, 47 s; 27, 27; 30, 33; 31,.
26; 33, 9.
dhinarma, 16, 13 ; 18, 12; 26, t, , ;
27, 26; 30, 21; 31, 14; 32, 9,12,19,

dhinarme, 32, s.

----

-------

-------

-------
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dhinarmeng, 15, 26; 18, 3; 27, 11;
29, 31, 32; 30, 2, 20, 22, 93, 32, 36;
31, 1, 24, 251 26, SB, 38; 32, r., 7.
comp.: yaçadharma.
dharmakaîicana, 6, 29; 7, 9, 1&, 27, 29.
dbarmakaîlcanasiddhi, 6, 30,
dharmaputra, 26, 12.
dbarmabhii.ieka, 29, 31, 3i; 30, 2, 20, 21,
23, 37; 31, 11 H, 25.
dirgha.
comp.: dirgbayur.
dirgbayur, 32, 3il.
durbbiki.ia, 3:-?,31.
durung, 2, 20, 21 ; 11, 32; 2G, J 6.
dereng.
derengira, 9, 21.
duk, I.
duk, 1, 2, 12; 8, 27, 32; 9, 'i, 21; 13,
21; 15, 19, 9.7; 16, 31; 18, 30; 19, 8;
20, sa; 21, 1s; 23, li; 24, li!, 13, as;
26, 10, 18, 20; 29, 24.; 31, 15, 34, vgl.
nduk.
duk, II.
anduka, (te lezen anduna?), 19, 26.
dikara, 19, 10.
dëknng.
dëkunge, 8, 30.
dadi, 1, 7, 9; 2, 23; 3, 18; 4, 17; 5, 9,
22, H; 7, 32; 8, lj 9, 19; 10, S, 16;
11, 1, 2, 31 13; 12, l, 8; 18, 11 23;
19, H; 31, 3, 5, 6; 4, 31,
dinadekën, 1, 2.
k.adadinira 81 31,

didi.
didine, 20, 37.
didinipun, 21, 1.

dudu.
dudu, 15, 7, 10; 26, 20; 37, 32.

sadudunira,27, 35,
dede, 21, 21.
deça, 19, 3; 21, s; 23, 11; 26, 9.

-----

pradeça, 8, 28.
pradeçaning, 7, 30,
pradeçanira, 2, 1.
comp.: kaladeça, paradeça.
dosa.
dosane, 9, a~; 26, 15.
dosanira, 18, ao; 28, 28,
dosaningsun, 16, 87 ; 17, ,.
dosamanira, 17, 12.
pinadosa" 31, 82,
dwa.
adwa, 17, 2.
dawa.
adawa, 8, 30.
dewa, 8, 10; 12, :12; rn,28;20,s;24,211.
paradewa, 8, 8.
dewi, 13, 1, 11 ; 14, s2; 30, ,.
dewata, 8, 1s, 20, 2a, 2,.
dwitiya.
dwitiyaning, 32, 3o.
dwiwara, 4, 3,
dewalaya, 14, 20; 31.
dewaputra, 28, 13,
duwëg, 12, 11>; 16, 8; 18, 3öi 20, 11.
duwëgira, 16, 19.
duwëgan, 20, s5.
dalëm, 12, 111; 15, 1s; 17, 23; 21, a2;
22, 27,
dulur.
adulur, 16, 20.
dulurdulur, 4, 11.
dinuluraniog, 12, 20:
panduluring, 13, u.
pandudulur, 4, 20.
dëlëng.
dëlëngen, 13, 2,; 16, u.
daya.
pinadaya, 28, 1, 2.
dayaka.
dayakanira, 6, sa.
dum.

-
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adum, 19, 29,
dinuman, 19, so.
damar, 20, 1s.
dëmang, 28, 18,
dëmung, 25, 19, 29.
daga.
andaga, 25, 6, 10, 13, 14.,
dagang.
adagang, 23, 22.
dangu, 26, 311,
danganan.
adanganan, 12, 12.
ta 1, I, s, o, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
3, 12, rn, 21, 33, 35; 4, ,, 11, 32; 6,
J, 3, 4, 5, 7, s, 11, 13, H-, 17, 18, 19,
21, 26; 6, 3, 6, 8, 14, 26, 21, 29, 3'1, 31;
7, l, 9, H, IS, 25, 30, 31, 83; 8, 10,

9, 20, 21, 27, 29, 34 j
10, 20, 23, 26, 32; 11, 2, 10, 25; 12,
71 17, 30, 31, 35, S6 j 13, 81 20, 22, 23,
2,; 14, 9, 13, 17, 23, 2,, 25, 31, 32j
15, 9, Il, 15, 29; 16, 15, 37 j 17, 1, 2,
7, 11, IJ; 18, 16, 19, 28, 35; Hl, 36;
20, 3, 4, 6, 1, 23, 30; 21, 10, 21; 22,
1, s, 8, 11, 19, 37, l!8 j 23, 5, 8, 20, 32j
24, s, 8, 14, 16, 19j 26,I&j 27,11,10,
31, H,
ta II (-ta), 3, 16; 18, 2.
(-nta), 2, 4, IG; 8, 20, 33,
(ta-), 16, 8, l 0,
tob.
atoh, 24, 19,
atotohan, 3, J3, 21.
tuba, 3, 2~; 18, 37; 19, 22.
atuba, 3, 2; 19, 1; 24, 29, 37.
panuha, 20, 2, 6, 9.
panuwa, 20, 5,
pinituhanipun, 17, 31,
woog atuwane, 2, !U.
tnhu, 3, 21; 5, 3lj 6, l; 15, fi; 16, &,
12; 17, 30j 19, 28j 2i, 9; 23, u.
ll,

13, 21, 23 j

Verh. &t. Gen.,doel XLIX.

tuhnning, 4, 6.
mitnhu, 19, 8.
tahun, 5, 9; 18, 11; 25, 1, s, 21, 27, 2E;
26, 10, 3t.; 27, 10; 28, 15; 29, 16,2!';

30, 29; 31, 5, 16, 17, 20, 30j 32, 14, 2i',
satahun, 11, 20.
tuban, 18, 20; 24, 29; 28, 12; 29, 3, 4,
8; 31, 20, 29.
tuwan, 3, 30, 32, 33; 4, 4, Si, 34,
tëhër, 6, 22; 7, 26; 8, 14.; 12, 9, 1s; 15,
19; 16, 28,
atëher, 3, 32,
nëhër, 7, 10; 10, 6; 15, 23.
tahil, 6, 31,
tan, 1, 3, 15, 17; 2, 9, 31, 33; 3, 10, 28,
Si! j 4, 6; 5, 9, 171 33; 6, 25, 33; 7, 101
ll, 26, 27; 8, 9, 33; 9, 22, 261 28, 29,
31, 32; 10, 2, 7, s, 20, 21, 29 j 11, 4,
13; 12, 16, 20, 33, 35; 13, 18, 2 1, 21!,
27, 33; 14, 21; 16, s, 5, 30; 16, i6;
17, 7, 14, 17, 23, 30; 18, 2, 8, 18, 20,
29; 19, l5j 20, 11, 12, 18, 1!)1 21, 28,
si, 35, 37; 21, 2, 34, :18: 22, 191 20;
23, 1, 24, a2; 24, 22; 25, 20, 2:1, 2s;
26, 17; 27, 1, 2, 5, 7, 24, 29, 30, 32;
28, 201 2S, 37; 29, i, 8, H; 30, 6, H,
151 16; 32, H, 30, 31 ; zie tanpa-, en
tambontën (onder bontëu).
ton.
tumon, 4, 8, U; 5, 12; 9, 26; 12, 15;
20, 3q 21, l!ij 22, 27; 24, U.
tumona, 24, 16, 1B.
katon, 2, 29; 4, 27; 8, 31; 9, 2, 4;
10, 6, 3:l j 13, 24; 18, Î, 2; 26, 2~;
27, 3,
tani.
atatanen, 1, 20.
tuna.
tunalëwihing-, 32, 31,
tunu.
katunon, 4, 27.
lS..

-282tandi (?), 8, 11.
tando, 6, 16; 9, 1.
. tandang.
tumandang, 26, ,.
tam pa-, 2, 14; 3, 121 14,; 4, 11; 6, ,, 20;
8, 157 16, 27; 11, 3lj 12, 12j 19, 2-6j
20, 26 j 22, Sli j 28, 311 331 3",
ta~cJ.ing.
ta94ingën, 25, 36,
tu99ung.
tinu94ung, 4, 2s.
patu1,14ungira 4, H,
tanëm.
atanëm, 5, 27, 29, ao, H; 61 2.
tumanëm, 12, 23.
ananëm, 4, 11; 7, 32.
tatanëmanira, 4, 11.
tor, 2, 22; 4, 18; 5, al; 11, 17; 13, 23,
26 j 14, 1" j 17, 32, 33 j 19, 281 3S j 20,
6; 21, u, s1; 22, 21; 25, 7; 26, a2;
28, 11, 9j 29, 9j 31, 13,
tari.
ingsun-tarinipun, 10, 2:;.

tura.
makaturatura, 28, as.
turn.
aturn, 2, 9, 10, 12; 4,

21,

10, 18, 211,28, 29;

20,

paturonira, 12, 20; 21, 25,
sapaturon, 10, 2.
turun.
tumuruo, 21 2; JO, 11, a1; 4,
lli; 28, 26,
k.aturunan, 8, 7.
trinayana.
atrioayana, 13, H,
tamka.
anaruka, 22, 7, n; 23, 61 6,
pakanira-tamkaba, 22, 6,
tërua, 12, 21 ; 20, 16,

triwara,4, s.

10;

21,

7,

tërap.
tioërapakëo, 26, 36,
tëka, 2, 11 ; 51 21 so; 6, 26 ; 8, 211
10, 27j 11, 17; 18, !!6j 19, 10; 20, 31
21, 25; 24, s, 11, 22, 27, 32; 25, 25
26, 2-67 SI j 28, U, H, 16 j 29, 13,
tëkiog, 5, "; 9, 2s; 10, 6; 19, 27; 21
6; 22, 16, 25; 24, 26,
tëkane, 26, 2.
tëkaning, 4, v; 7, 20; 14, 26; 24, 21.
tëkaoira, 19,
satëkaning, 22, 21 ; 23, so.
satëkanira, 7, 9; 9, 9; 10, 1,,;24,s
tëkaha, 24, 18,
tëkahaning, 6, 2s.
anëkani, 14, J6.
katëkan, 8, 12; 11, 1; 17, H; 21, 34
taken.
ataken, 15, 1, ,.
takon.
atakon, 11, 11, 2s.
ingsun-takoni, 10, M,
tinakontakonan, 26, 211.
patakoning, 8, 19.
tukar.
atutukaran, 17, 22.
tikël, 26, 8.
tuduh.
tinuduh, 19, v.
katuduh, 18, 26,
tut.
atut, 17, ,, 11; 26, 35,
anut, 20, lil,
tinut, 1, 13; 5, 26, 27; 19, H, u, s4i
24, 26; 26, "; 31, 12,
katut, 12, u, 26,
kinatutakën, 12, 22.
tutut, 4, 2\J.
tututa, 23, 26,
tinututan, 20,
katututan, 31, 1a; 20, u.

2,.

1,.

-283katututaning, 23, u.
tata.
atata, 26, 2.
tatha 1 32, 82,
tithi, 4, 2.
titih.
anitihi, 21, 24,
katitihan, 14, 1u; 29, 12.
totoh.
tinotohakën, 3, 11.
tutur.
atutur, 21, 21, s2.
tumutureng, 8, 34.
tinuturakën, 19, ·20.
katutnr, 3, 26,
katnturanira, 1, SI,
tatkala, 17, 18,
tutnt, .zie tut.
titis.
tumitisa, 1, 11, 13,
titisakëna, 11 16,
tutog.
tutnga, 9, 31,
tus.
tumnsa, 12, 8,
tawu.
atatawu, 5, 519,
tn wa, ziè tuba.
tuwi, 6, 25,
pitnwi, 10, 7.
tuwu.
katuwon, 10, 5; 12, 19 ; 13, H,
tnwuh.
atuwuh, 18, 30.
tuwan, .zie tuhan.
twan, 13, 1·0; 14, 32.
tawan.
atawan, 19, ,, 8.
isun-tawanane, 23, 20.
tawon, 14, H,
tëwëk.

än~wëk, 12, ss.
twas.
twasira, 4, 251; 12, 1; 21, 16, 28,
tiwas, 27, 34,,
tuwawa.
atuwawa, 20, 38,

ta.1,5,

18, 19, 23, 24,,

tëlu.
tëlung,
katëlu,
tuli.
tumuli,
12; 6,
9; 18,

8, SIS 29; 32, U,
22, 31,

2, si, n, 18, 29; 3, 11, 29; 4,
25; 9, 3, 24; 13, 28j 10, 7,
5; 19, 3t; 23, 3, 4o;25, 28,
51:1,30; 26, 11 j 27, 28; 28, 16, 19, 3fij
29, 21, 34, 311; 30, 27, 28; 31, 5, 18,
21, 23; 32, 1, s, s, 15, 17, 20, 22, 28.
anuli, 2, 7; 3, 20; 4, 25; 5, 12; 6,
1; 12, 2, 19, 20; 14, 14; 17, a6; 18,
3; 21, 41 16, 18, 2ä; 23, SI; 24, 3; 25,
31; 28, 2.1,j 29, 25j 32, 21,
nnli, 11, 16,
tilik.
'
atilik, 21, 12; 25, H,
atilika, 21, 12.
tëlas, 3, 4; 13, 12; 24, 25; 32, 28,
tëlasim, 1, 15,
atëlasan, 29, SIS; 31, 18, 19, 29,
tnlis.
tulise, 8, 30.
tulns, 21, 8,
anulus, 10, 7,
tulumpak.
tumulumpak, 31, 12.
anulumpak, 21, &.
talampakan, 28, 26,
talampakanira, 16, 27; 19, 22; 28,
29 ; .zie ,iog pakanira.
tulung.
tnmulung, 7, 25,
tinulung, 13, 33,

----------------------------------------

-284tapa I.
atapa, 9, 20.
patapanira, 9, 27.
tapa II.
comp.: nastapa.
tapak.
anapuk, 27, 20.
tëpas.
katëpas, 22, 10.
tipis.
anipis, 21, 9.

t&JaI.
të9anipun, 21, 3.
të4,a II.
anë9a, 17, 13; 22, 3, 1s,
anëcJ.aha, 23, 4,.
ingsun-të9anipun, 15,
16, 15,
pakanira-të4aha, 22, 6,
ta9ab, 14, 21; 21, se; 22, ,.
ana9ah, 15, lil, 20; 19, 51 10.
tinacJ.ah, 20, 28,
kata9ahan, 28, 21, 20.
pana9ahan, 21, 27.
tëqun.
tumê9un, 19, 14.
tëqas, 11, 10; 27, 1, 8,
taji.
tinaji, 27, 61 a.
anajia, 27, 6,
anajeni, 16, 11.
tuju.
anuju, 8, 2s; 22, 38; 23, 1; _29, 13,
anujw, 19, 15.
katuju, 5, 311; 9, 26; 26, 18, 1u; 27, s.
panujuning, 4, 1.
teja, 8, 15,
toya, 14, 27; 24, 20.
toyanipun, 20, 33,
tyaga, 7, 22, 24, 211, vgl. tega.

1,;

taila.
tinailan, 9, a.

tailcëb.
tinaîicëbakën, 13, 22.
tamu.
tatamu, 6, 22.
tëmu.
atëmu, 2, 15; l O, 29.
anëmwa, 9, 33.
tëmok~na, 14, 4.
katëmu, 2, 1; 5, 21; 7, 1; 9, 2s; 11,
27; 20, 8,
taman, 10, 41 5.
tëmën, iO, 29; 11, 1; 24, 13,
tampa.
anampa, 21, 20.
tinampa, 21, 33.
tëmpub.
anëmpub, 19, 31, 33; 23, 89; 25, 34j

26,

61 8 j

29,

91 12,

anëmpuha, 19, 32.
tampak.
tampaking, 4, 16.
satampaking, 14, 2.
atampakan, 8, 21.
tëmbe, 2, 6; 12, li, 6; 21, 35.
tambontën, zie bontën en tan.
tumbak. 13, 22, 23,
tumbaking, 19, so.
katumbak, 20, 16,
timbang.
timbangana, 7, 10.
tiga, 18, 30,
titiga, 27, 19j 29, 20.
tigang, 12, 36; 15, 9; 25, 16,
28, llij 31, 51 20,
katiga, 14, 32,
tega, 7, 27; ,:,,t.tyaga.
parakategan, 7, 20.
tagih.
tinagih, 3, H,
tëguh, 11, 10.
atëguh, 11, 12.

171 21 ;

-285tigas.
aninigasi, 11, 28.
tllgal, 5, 11; 18, 36,
tëgaling, 4, 33.
tugël, 8, 20.
tub.
atsb, 4, 6.
tiba.
anibakën, 9, so.
tabuh.
tatabuban, 19 3, lli; 22, 36.
tinabuhan, 5, l!O.
tang, 4, 10.
tong.
katong, 18, 2s.
tangi.
atangi, 4, 2i.
tinangi, 4, 28.
tangeh, 7, 2,.
tëngah, 21, 2.
tëngabing, 4, 26; 21, s.
patëtëngahan, 4, 28.
tangan.
tangane, 81 30.
tëngën, 61 281 25; 8 so.
tëngër, 12, 21.
tingkab, 28, 32.
tingkahanira, 1O, 8; 20, 22.
satingkab-polabing, 23, 10.
satingkah-polahira, 12, 34,
atingkal1 1 25, 26.
tangkis.
anangkis, 19, 12; 29, 10.
tangkil.
panangkilan, 24, ~6; 28, H.
tungknl.
katungkul, 61 11 ; lG, 11; 23, Ia.
annngkul, 22, 31 18; 29, 1.
tangkt\p.
atangkëp, 22, 84.
patangkëping, 22, 88,

tangis.
anangis, 2, 26, 26; 5, 21 ; 26, 27.
tingal.
tinghalira, · 15, s, 6.
satinglialira, 4, 20; 12, 11.
tuminghal, 2, 24; 10, 7; 15, 5.
tiningbalan, 11, ao; 21, 14,
aniningal, 22, 85.
aningbali, 24, 13.
aniningalana, 22, 83,
katingbalan, 2, 9; 4, 12, 26; 8, 22;
9, 12; 10, B; 20, 6,
tangga.
tatangganira, 17, 10.
tunggu.
atunggu, 4, 18.
anunggua, 3, s.
tinuuggu, 5, 19.
anunggonana, 3, 9.
tinggal.
atinggal, 18, 141 15.
katinggal 12, 36; 15, 9.
tunggal, 3, 1; 5, 30; 9, 21; 17, 31; 20,
2; 24, 30; 26, 9; 31, 87; 32, o.
tunggaling, 16, 17.
tunggalan, 29, 1s.
patutunggalaLing, 61 88,
tunggul, 19, 81 16.
tanggap.
ananggapi, 24, 16.
tinanggapan, 16, 6; 27, 80.
pakanira-tanggapana, 22, 13.
tënggung.
tumënggung, 25, rn, 83; 28, 19.
tunggang.
anunggang, 10, 4 ; 28, 5.
sa- I.
sawiji, 19, 29; 20, 36; 24, 2s.
sapulub, 24, 21.
sawëlas, 29, 16,
satus, 14, 1.

286 salaksa, 26, 2.
sapalih 1 21, 35.
sapasar, 2, 2·1; 2G, 24.
sapasang, 213,37.
satabun, 11, 20.
saleng, 18, s.
sakarêngan, 22, 5; 27, 28,
sa- Il.
sagunung, 25, 7.
sawaringin, 5, 13.
sapangon, 3, 3,
sa- 111.
sapaturon, 10, 2.
sapalaki (?) 1, 9.
sa- IV.
saratri, 4, 9; 20, l 4,
sawëngi, 4, n, 18.
sawërdhining, 4, J.
sannsa, 23, 24.
sagllrha, 21, 20; 23, 29,
i:akeh, 20, 20; 23, 29; 2G, 17; 29, 11.
sarup:me, 11, 2.
eti.z., 3, 4; 7, 20; 9, 7; 10, 21;
11, 6j 12, 24, 84.j 13, 15j 14, 1;
15, 30; 11, 20;
23; 21, 36; 23; 10,
16, 2ï; 24, u; 25, 14; 2G, 7; 27, 3ö;

rn,

28,

11,

sa- V.
sawetaning, 9, 2s; 13, 12.
sa- Vl.
sasampunira, 23, u.
satëkane, 7, 9; 9, u; 10, 1, 4;22,21;
23, 30; 24, 3.
sacjatëngirn, 21, u.
sapnngkurira, 23, 21, 27,
satinghalira, 4, 20; 12, a.
sapaiijënëng, 18, 21.
saulihira, 9, 20; 10, 9; 213,32.
zie t·oortssawyakti, sakuta, snjati, e11.z.,
en mana, mangka, mangkana.
si I, 8, 20; 19, 28; 20, u, se; 21,17,29;

24,

7;

25,

311,

si II, 28, 10, 19.
sah, 1, 4; 3, 14, 171 28; 5, 11, 10, 16; 6,
7; 7, 21, 29, 3~,; 8, 4; 9, e; 10, 2;;
11, 10, 22; 20, 31; 26, 17; 32, 22,
asaha, 27, ~9.
sili, 1, 19; 23, 14.
sihira, 10, 2.
asih, 3, 1 ; 10, 24; 13, 21.
asihsibau, 3, 31; 12, 11.
silihasih, 12, 37.
kakasihira, 12, 10.
kinasihan, 22, 25,
kasyasih, 13, 32.
soh.
sobaning, 24, 26.
saha, 23, 30.
suhun.
sinuhun, 28, 14.
salrnr, 20, 20.
sahuring, 20, 10.
sahurira, 10, 10; 15, 7; 16, s1; 20, 29;
24, 11,
asahur, 16, 2,1.
sumahur, 4, lö; 5, 32; 6, 18; 7, 3;
8, 10; 9, 51 12, li,; 10, 12, 22, 23, 30;
11, 8, 24, 29j 13, 17; 16, 9j 21, 29;
24, 7; 26, 28,
auahura, 4, 31,
saos, 16, 18; 27, 1.
sahasa.
sinahasa, 9, 21.
sahaya, 17, 35; 24, 11,
sahayanira, 17, 33,
sun, 2, a; 23, 2!.
isun, 2, S3j 3, s; 4, 31; 15, ö; 19,
7, 8 i 21, 181 29, S5j 22 1 33; 23, 19;
24, llj 27, 32j 28, 211 28.
ingsnn, 2, s, 91 14, 161 18; 5, 33; 6,
191 21 1 241 25 ; 7, 31 4; 9 1 6, 1S1 141 15j
10, 20, 221 2s, 29, so, sa; 11, 2, a, 91
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18j 12, 8; 13, 17, 20; 14, 13, 16j
15, 4, 9j 17, 3, 4j 20, 36j 26, 1.
sun-, 2, 16; 11, 3; 12, 14; 13, 21;
23, 22; 27, 36; 31, 6.
isun-, 5, 82; 21, 35; 23, 20; 31, 9.
ingsun-, 9, 1; 10, 26, a4; 11, 30; 15,
14j 16, 15.
-isun, 21, 17, 34; 23, 25.
-nisun, 21, 1s, 35; 22, 33; 23, 22, 10;
24, 7; 26, 2.
-ingsun, 2, 11, 31; 6, 10, 19 (11acc11vocaal);
9, 14, 31, 33j 11, 29j 12, 2; 13, 21, 24j
15, 6; 23, 88,
-ningsun, 6, 4, 20; 9, 4; 10, 13, 27, 31,
32j 11, 6, 8, 9, 11, 31 j 14, 9j 15, 10;
lG, 87; 17, 4i 20, 28.
iringsun, 6, 6; 9, 33; 10, 24, 29.
sinahu.
asisinahu, 32, 32.
sanak, zie anak.
sanda, 15, 21.
sanidya.
comp.: siddhisanidya.
sënët.
asënëtan, 8, 2, 18; 17, 8, o, 9, 11.
asënëtana, 8, 9 ; 17, 1.
santosa, 9, 10.
sa1_1<J.e,
15, 20.
sal}(J.ing.
asa1_1<J.ing,
4, 19.
sal}<J.ingira,27, 8.
sor, 5, 20; 7, 10; 25, 19, 36,
isoring, 26, ll.
kasoran, 22, 31, 23, 3,
çri, 13, 29; 16, 30; 18, 11, 14, 21, 23;
24, 30; 25, 1, 4, 2j; 27, 22, 16, 17, 10;
30, 5; 32, 11.
asri, 22, 35,
sira, 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 19; 2, 2,
31 6, 7, 11, 12, 13, H, 151 161 17, 19, 2J,
16,

24, 21, 30, s1, 32, 33;

3, 1, a, 5, 81 9,

10,

n,

13, 14, 17, 2:i, 91, 29, 23, H,

25, 26, 21, 28, 29, ao, 31, 32, 33, SJ., 35,

4,

1, 3, 4, 10, 13, 14, 17, 18, 23, 24,
25, 21, 29, 30, 31, s2, 34; 5, 3, 4,6, 7,

101 ll,
12, 13, 14-, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 24, 251 261 ilS, 21)1 31, 3l; 6, 3,

4, 5, 7,

s,

11, 13,
29, 30,
1a, 16,
4, 5, 6,

16, J7, 18, 20, 21, 23, 27, 28,
35 j 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
22, 23, 21, 25, 28, 29, 9, 1, 3,
7, 8, 9, 10, 12,15,16,17,!i!0,22,

9, 11, 13, 16, 17, 20, 2J, 24-,
27, 28, 291 ar, 31, 33; 7, 11 5, 7, 8, 9,

10, 4, s, 7, 8, 9, 10, 12,
16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31,
33, 34; 11, 1, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 23,
24, 2j, 26, 28, 30j

261 27, 29, 31; 12, 2, 4, 7, 9, 11, 13,
17, 21, 26, 27, 82, 36, 37; 13, 3, 4, 6,

1, 8, 9, 10, 13, 21, 23, 24, 28, ao, a1,
3:!, 33, 34; 14, 10, 11, 12, 14, 22, 28,
31, 32; 15, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 19, 20,
23, 24, 25, 26, 28, 31; 16, 3, 5, G, 10, 13,
15, 16, 11, 18, 20, 24, 2s, 26, 2s, 29, 31,
32, 34, 35, 37; 17, 1, 2, 6, 8, 9, 10,
11, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 37; 18, a,
5, 6, 1, 9, 10, 12, H, rn, 20, 21, 20, ao,
31, 331 37; 19, 61 7, 8, 10, ll, 12, 17,
19, 20, 24, ao, a1; 20, 1, 2, 5, 7, 8, 10,
12, J3, H, 151 16, 17, 19, 27, i!9, 31,
32, 3:i, 37; 21, 4, 5, 81 JO, Il, 12, 13,
H, 15, 17, 19, 22, 23, 251 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 37 i 22, B, 22, 24, 28,
30, 31, 32, 37, 39; 23, 1, 4, 12, 15.
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 35, 36,
37; 24, 1, 2, o, ll, 14, 19, 25, 37, 38;
25, 1, 2, 5, o, 8, 11, 12, 13, 18, 10,20,
21, 22, !H, 2j 1 261 32, 34; 26, 41 51 6,

7, 10, 14, 18, 20, 2!, 25, 27, 29, 30, 32,
35, 36; 27, 1, a, 4, 6, o, :o, 11, 13, 20,
21, 22, 2i, 28, 31, 33; 28, 4, n, 8, o,
12, 14, 11, 18, 19, 20, 2s, 21, 25, 20, 2s,
a2, 3a,

ai, as, 36;

29, 8, 10, rn, u, 21,
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!15, 99; 30, 4, 1, 201 22, 2s, 20, 34, 37,

31, 1, 14, 10, 11, rn, 20; 32, •·
sireng, 6, 23.
sira-, 20, 12.
sorc, 17, 181 32, 3~; 24, 10.
eërah.
asrah, 22, 21.
aellrah, 2.-.1:,
21.
sinérabakën, 2-!, 1 ~surak, 2!l, 7.
surnking, 2, 20.
asnmk, 8, 2-1-; 29, li.
surud.
muru<l, 14, 25.
çrddha, 32, 30.
çraddhana.
paçraddhanagung, 29, 27.
sërat.
sinëiat, a2, 20.
surat, 18, 33; 22, 17; 23, 21.
annrat, 32, 33.
sinurat, 32, 2s.
sarwa, 24, 13, 1s.
surawe.
asurawean, 18, 31; 23, J 1.

siri:p, 4, 10; 19, 3 ~sir~ping, 12, 19,
eurnp, 15, 91.
sarama.
asaramal1a, 22, 26.
pasasaramaning, 22, 26.
eërëng.
sërëngën, 4, 23; 7, 18; 28, s.
sërung.
nëuërung, 4, 17.
siring, 2\l, 6.
saka I.
saka, 13, 19; 18, 18; 19, 2, 4-1 21; 23,
31, 3l.

saka II.
(saka-)1 31

çaka II, 15, 26, 28; 16, 13; 18, 4-,o,24,
311 34; 25, 21 15, 22, 28,29 1 30; 26, 9, ll,
27, JO, 18; 28, 15: 16; 29, 15, 27,
28, 29; 34, 3áj 30, 1, 19, 24-, 27, 28,
32, 3~; 31, 4, 15, 16, 18, 10, 22, 23,
u, 28, 29, 32, 31, 35, 37; 32, ~, s, 9,
12, 161 171 1S1 191 21, 24-1 261 28.
siki, 19, 87; 24, 36.
suka, 2, 16; 4, ao; 9, lil; 13, 14; 15,
so; 21, o; 22, 19, 22; 23, s, 13, 27;
25, 2Sj 26, 12j 31. 9°
sukahnuingong. 22, 20.
akasukan, -1, 14; 10, 3; 13. 27.
çoka, 4. 14.
sakarnyita, 17, s.
çakti.
kaçaktinira, 7, 10.
kaçaktiningsun, 13, 21, 24,
sukët, 8, 13.
sak~at. _13, 11, 2s; 26, 2.
sëkul, 6, 14, J 7, 21, 23; 20, 34, 36,
sëkulc 6, 12.
sëkuling, 6, JU.
sakala, 4, 2; 14-, sa.
sikëp.
asikëp, 23, 39,
sinikëp, 12, 27; 26, 15,
kasikëp, 2-!, 1.
saki~.
sakitahn, 17, 29.
sakuta.
sinakutn, 21, 30.
saking, 1, 4; 2, 1,; 3, 12, 15, 17, 518;
4, Il, 1!0j f>, 51 61 81 l0j 6, 16, 261
30; 7, 3, 28, 29, 35 j 8, 3, 1-, 6, 21, 20;
9, 7, 81 11, 131 2S; 10, 5, 9, 517, 281
31; 11, 16, 22; lZ, 10; 13, 30; U,
10, 2s; 15, 20; li, 23; 18, 31; 19,
4-1 li, JSj 20, 3lj 21, Sj 22, IJ, 131
26;

2j 41 32 j

18,

181 23,

lOj

23, 301 311 331 34; 2-1, 51 ~7; 25,
261 3i j 27, 3ij 281 131 IGj 2a, 121

- -289·:..c....
. 23, il, 29; 32, ·112.
.suduk.
susudukan, 22, 32, 34, 38.
rumsudukana, 22, aa.
anuduk, 17, J s, l!l, 21.
anuduka, 17, 17.
sinuduk, 7, 19; 11, H; 12, 'l, l!l;
15, 29, 23, 16, 12; 17, 20; 26, 22;
27, à.
dera-suduka, 111 11.
siddha, 7, 2s.
siddhaning, 7, 27.
comp. prasiddha.
siddhi.
comp.: dharmakaucanaaiddhi.
suddha.
. · suddhanira, 151 23.
siddhisanidija, 6, 30.
saddhya ..
· saddhyanisun, 21, 35.
siddham, 1, 1.
sat.
asata, 9, 32.
sot.
sotira, 5, 28 ; 10, 1.
sotmami, 9, 311.
stri 1 9, 21; 10, 111 u, 31, 35; 24, 36;
27, 23, 26; 29, IS, 22, 23; 30, 41 7,
11; 31, 28, 37,
çatru, 18, 29.
comp. ajayasatru.
setra.
setraning, 9, 20.
strisamaüa, 2, :3.
~tapaka.
comp.: boddhastapaka.
satya, 1, 10.
çaçih, 15, o.
sasar.
kas1s:ir.
aastra, 3, 35, 4, 4t;32,. 31.
Verb. Bat. Gen..deel XLl:l.

comp.: swarawyanjanasastra .
çewa.
çewa-sogata, 13, 16, 30,;
kaç.ewan, 27, 22.
sawah, 1, 20; 2, 1, 7; 19, 25; 21, s, 9.
swarawyaiijanaçastra, 4, J.
sewaka.
asewaka, 9, 13; 13, 27; 22, s, 26; 23, tt.
sewakaha, 22, 2. · .
sumewakaba, 9, u.
pakanira-sewaka, 22, 4..
sawala I.
anawala, 5, 4, 11, 16; 6, 32; 7. , ..
sawalan II.
pasawalanira, 18, 2s, 33; 22, 10.
swapna, 10, 29.
sawyakti, 12, 26.
swayambara, 27, u.
swagata. ·
sinwagatan, 6, 23.
sawung, 16, a, 9 .
. sawungira, 16, 12.
sowang, 19, 30 ; 28, 4,; 17, ss.
saln, 4, 18.
çela, 12, 3.
salah 1.
salah, 8, 111.
sinalaban, 17, 6.
salab, ll.
asalab, 18, 21; 27, 1.
asalaha, 27, 7.
sinalabakën, 7, a1.
den-salahakën, 6, 10.
silih.
sun-silihe, 12, 11.
silil1asih, 12, 37.
salabasa.
analabasa, 12, 7.
sulaktial_la, 4, 1.
silit, 18, s.

a~lësëk.
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sioëllsik, 26, ._
sëlaog.
sumëlang, 11, u.
salanggap.
asalanggapan, 8, 1a.
sapa, 10, 12; 14, 9; 22, 37; 2ó, SG; 31, &,
sinapa, 61 11.
sapu.
ananapua, 8, 10.
sëpi.
asëpi, 21, 2.
sipi, 10, 2; 21, 84,
sapih.
sinapih, 17, 23.
11apek,a.
1 2, a1 ; 23, 3, 15 ; 29, 8.
sapek~ha 12, 16,
supek~, 2, 31.
saptawara,4, 3.
sê<Jah,5, 12; 14, 21; 21, 20, 22.
asë<Jahan,!>, 12.
sadwara,4, 2.
eë(Jëng, 1, 1s; 13, s2; 14, u; 16, 121 32;
19, 84.

d<Jënging, 81 10.
eë(Jëngipun,17, 17,
së<Jëngira,ló, 19; 19, 18,
an~<Jëng,4, e.
së<Jëngan,20, 88, .
&aji,3, 13.
sajati, 15, 12.
sajöng, 19, 61 1s.
sajëng, 21, 2a; 22, 1.
sayut.
anayuti, 23, 17.
saîijata, 14, 18, 19, 21; 18, 18; 19, 2,
~, 9, 151, 14, 21; 21, 5; 22, l-ij 23,
30, 31, 34; 24, 12; 25, 26; 29, 10.

saîijata-ing, 14, 17.
11iiljang,21, 23.
Bama, 4, t; 7, 21, 22; 8, 18, 22; 13, u,
131 2Gj 14, 1F1 271 30; 16, 111 25; 17,

19, 131 IV, tt, il; 37,
20, J5, il, 22, 29; 21, 11 33; 22, 27,
29; 23, 7; 24, 22; 25, 8; 26, 7, 27,
30; 27, I; 28,4,19,28; 30,8; 31,&,6.
samanipun, 3, 1.
samarowangipun, 12, 36.
comp.: prasama.
sëmu.
asëmu, 11, 81,
somah, zie omah.
samana, 28, 23.
smara.
kasmaran, 10, s.
samadaya, 16, 20, 21, 23, 25; 28, 7.
samasa.
samasanira, 15, 7; 16, 5.
sampun, 7, 7: 9, 28; 10, 26; 11, 19;
12, a6; 14, 23; ló, 211 23, 27; 17, 32,
19, I, 22; 20, 81 91 l 0; 22; 21, SI;
22, 14, 2i; 23, 101 Il, 161 34,; 25,
33; 28, 36; 31, 8; 32, so.
sampune, 17, 15.
sampuning, 5, 21.
sasampunira, 13, 15.
sampit111a,5, 14.
samaya, 9, so; 24, il.
samayanira, 11, 26; 21, 37.
pasamayanira, 25, 16.
comp. strisamaya.
sambi, 21, 27.
sémbah, 16, u.
anëmbah, 13, 16, 20.
anëmbaha, 13, 2&, 26,
anëmbabi, 13, 19.
sëmbahën, 13, 20.
sambat.
asasambat, 5, 21.
sambut.
anambut, 11, 17,
sinambut, 2, 26.
kasambut, .26, U.
21 26, 31, 8' 1 35;

......!91 denira-sambut, 20, 8,
saoiangka, 17, 18; 8, 21; 9, 27; 11, 2s;
12, ,, 7, 27; 13, 27; 14, 13, 17, 22,
25; 17, 9j 18, 25; 19, 1, 8, 9,
22, 29, 35 j 20, 13 j 21, 10, 21, 32 j 22,
23 j 23, 2, ]3j 24, 2,, 34; 25, 20; 26,
H, 197 so; 27, 21 131 B5j 29, 16.
Bamangkana, 5, 9, 21; 8, u, 26.
lëga.
sëganP, 6, 1s, 19,
sëganing, 6, 131 u.
saga.ra, 29, u.
sogata.

comp.: sewasogata.
sub, 26, 32,
kasub, 9, 28; 23, 8,
seba.
asesebana, 9, 11.
amaraseba, 9, 17; 10, so.
sineba, 9, 10; 21, 12, 13, 16,
pasebanira, 21, 13,
paseban, 21, u.
sabran, 12, 25,
sabrang, 2, 19; 6, 23, 25; 9, 18,
anabrang, 21, 7; 22, 16,
çabda, 6, 22; 7, 25; 8, 16; 20, 22.
sabdanira, 24, 21.
çabdaniugsun, 6, ,.
sabuk, 21, 33,
M\bël.
asëbel, 11, 32.
çubham, 32, 32,
sang, 1, 5, 7, 10; 2, 1,; 5, o; 7, 17, 22,
2', 25 j
131

8, 18, 22, 23, 25 j 9, 10, 11, 12,
10, 171 22, s, j 12, 27,
51 141 211j 14, 51 81 121 151 211j

H 1 17, 29;

13, 21
15, 1, 7, 9, 10,

1,, 17,

111, 29, 30, s1, s2;

16,

28, 32, 83, 87j

18,

21,
24,

11 27 j

51 27j

22,

18, 21, 22, 25,

1, 8, 11,11, u, 16,

9, 112, 87 j

23,

20,

2, 8 j

11 161 19, ll3j

21 61 11 191 181 181 197 371 88 j

26,

s, 1, 1s, 2s, 30, s1,·31, 38; 27, s, n,
H, 261 30, 86; 28, 11 37 87 U, 23; 29, ~
11, 21. 22, 23, 38; 30, J, 20, 31, 32,
37: 31, 35; 32, ,, 127 23, 5147 301 SS
sing, 29, 13,

sung.
asung, 23, 15,
asunga, 21, s.
tanpasung, 28, H.
sinung, 15, 16; 25 7 ts; 27, 1.
sinungakën, 12, H; 157 u; i6, &.
sinungakëning, 16, s.
sinungan, 18, 17; 29, 1.
sanga.
sangang, 27, 10.
sangu.
sangumpun, 23, 6.
sangka, I.
sangkane, 4, 15; 6, 6, H; 26, J9.
sangkaning, 7. lJ, 3i; 18, t, 1o; 24,
15; 25, io.
sangkanira, 11, BS; 13, 16; 187 91,
20, 30 ; 28, 8,
sangkaningsun, 9, , ; 10, 31,
sangkaring, 29, 3,
çangka II, 8, so.
sëngka.
sumëngka, 19, 25,
sangketa.
sangketanira, 1, 18, ·
singkal.
sisingkalan, 19, 27.
sungkëlang.
anungkëlang, 12, 12, 17,
sinungkëlang, 16, ;.
sangkapaJ.li.
asangkapaJ.li, 13, Sl,
anangkapaJJ.éni, 16, Si,
singkab.
kasingkab, 10, n.
aingid.

•

, _sisingidan, 6, 1s.
singse ... ·
kasingse, 18,_1..
:sangsay~, 3, 1; 6, 8; 16, 97.
sangawara, 4, 3.
sanggub.
sinangguh, 10, 35.
sënggab.
pasënggahan, 18, .17._
apasënggahan" 18,_32,
sëngguh,
anëngguh, 2, 28; 7, 4.; 17, s.
sënggeh.
sinënggeh, 17, 1s.
anenggeh, 18, st..
11inggih, 2, 26, 30; 3, 19; 6, 18; 9, 2, 5;
11, 29; 16, 10, 24,; 22, 34-;23, 8; 24, 8.
sanggaruh.
asanggarnho.n,_ 8, u.
. ~anggup.
sanggu ping, 17, 26; 29, 9.
. sanggupipun, 17, 31.
sanggupira, 7, 8; 24, 4-, g, 18; 27, 3(i.
asanggup, 1, 9, 10: 24-, 6; 26, 31 ;
28, 35; 29, 1.
sanggupa, 24, 9.
sanggama.
asanggama, 2, 2, 4.1 8, 12, 32; 5, s; 7, 33.
web.
tanpaweh, 2, 1.. _
wineh, 4, 6; 19_, 15; 26, 12.
winehan, ~6, 21.
sun-wehi, 13, 24,.
woh, 21, 20. - - : :
wohing, 4, 7, 9, ,2, 1s, 14,, 21, 22, 80;
23, e.
awoh, 4, ,.
wahu, I, 8, 21>-; 10,_ 2, s.
wahu, II.
winahonan, 28, 12.

•

WUD.

wunwunanira, 4, u, 21.
wani, 4, 1; 12, 33; 16, 2s; 22, 9, 37; 23, se.
wano, 17, 36.
wunuh.
winunuh, 26, 15.
wanten, 28, 6.
wontt'n.
wontën, 3, 12; 6, 32; 10, 1s, 24, 30.;
13, 18; 14, 30; 15, 13, 16; 16, 4, 39,
37; 17, 17; 18, 36, 37; 19, 36; 20, 4;
21, J, 2, 12, 18; _22j6, 12; 23, 8, ·
wontëna, 9, 16; 20, 38,
wënang, 12, 35.
amënangi, 22, 26.·
kawënang, 14, 23.
kawëwënangane, 14, 3.
waca.
amaca, 24, 17.
winaca, 22, 22.
wicara .
amicara, 6, 4 .
wor.
kaworan, 12, 37.
wara.
romp.: triwara, sadwara, saptawara,
sangawara, paiicawara.
wira.
romp.: prawira ..
wuri, 26, 2.
wruh, 5, 18; 6, 33; 8, 10; 9, 4, 29; 10,
8j 12, 24; 13, 21; 15, 8, 32; 23, 32;
26, 17, 24,
kawruhan, 5, 17, J9.
wruhanira, 2, s.
wruhanta, 8, 20.
depun-kawruhana, 22, 19.
pakanira-kawruhana,
22, 10.
warah.
awarah, 9, 33; 10, 8, 9; 16, 34; 26,
26, 29.

_ awawarab,26, 2i.

-·298winarab, 4, 1; 25, Si; 26, 97.
winarahan, 3, 35; 4, 4.; 7, 8.
pawarahira, 8, 32.
wërdhi.
sawërdhining, 4, 1.
wrat.
awrat, 6, 31.
wërta, 15, 1.
wërtanira, 14, 7.
awërta, 2, 28; 15, 12; 28, 11.
kawërta, 5, 4; 6, •3i; 8, 2; 9, 22; 15, 28.
waruju, 3, 26; 28, 13,
warga.
comp.: kadangwarga.
warang.
awawarangana, 28, 30.
wirang.
awirang, 16, 26; 20, 28; 21, 18.
wurung, 25, 6.
waringin.
sawaringin, 5, 13.
wëka, 2, 27, 28; 3, 19; 5, 28; 7, n; 10,
24, 33.

wuku, 4, a.
wikan.
wikana, 2, 3!1; 3, 33; 24, 33.
wukir, 24, 33,
wëkas. 17, 16,
wëkasira, 2~ 9 ; 11,. 14 ; 28, 6.
wëkas-pakanira, 20, 24.
sewëwëkasira, 23, 27.
awëkas, 23, 4, u.
amëmëkas, 6, 24,.
winëkas, 17, 32,
wëkasan, 2, 22 ; 3, 2, &, 10; 5, 4; 8,
6; 10, 16; 17, 22; 20, 21; 21, 19;
22, 38; 23, l; 24, 35 ; 26, 29.
awckasan, 20, · 19.
wadi-.
sawadinipun, 21, 36.
wado, 14,. 2i, 23; 29, 6.

wëdi.
awëdi, 2, 14o;6, Sl; 7, 4; 13, lt; 15,
2; 24, 13; 26, l.
widhi, 8, 7; 10, 5; 12, 20; 13, 14,.
widhining, 3, 18, 21.
winidhi, 13. ss.
winidbyan, 8, 24;
wadon, 1, 19; 2, il ; 3, 26; 5, 1; 10,
13, 16; 13, 6, 11; 23, 38.
amadoni, 27, 1.
wudun.
wuwudun, 16, 26.
wadwa, 14, 20.
wëdal.
mëdal, 7, 21.
widyadbari.
kawidyadbaren, 30, 36.
wadung.
wadung-pacule, 14, 2.
winadung, 5, 20.
wit.
witing, 4, 5 ; 5, 18.
wet, I.
weting, 20, 3.
wetning, 6, 19; 12, 15.
wet, Jl.
awet, 18, 2.
wëtu.
mëtu, 2, 22; 4, 11, 20, 95; 8, il; 19,
13; 23, 32,
mëtua, 5, s; 9, 32.
amëtoni, 23, 31.
winëton, 4, 25.
kawëtunira, 10,: 2s.
wetan, 5, 111,25; 8, 19, 27; 20, 25; 23,
321 S4; 25, 36; 26, s; 31, 10.
wetaning, 1, 17; 4, 33; 7, 27; 13, 12.
sawetaning, 9, 23; 13, 12.
mangetan, 25, 32.
watara, 17, 20. ·
awatara, 17, 15.

·-

watëk, 8, >7,1s, 10, to, 22, 2,.
.wttm. ..
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wuluknnè, H, 2•
amulukua, 6, 16.
wëtisira, 10, 6,
walat.
wëtëi,g, 2, 21.
den-walatiog, 9, 88,
was.
wëlit.
kawaswasan, 12, 23.
amëlit, 4, 19.
wus (,,gl. awus en buwus), 8, 33; 25, 7, wulat.
.· .:s,; 36; 29, 7.
mulat, 4, 20; 12, 13•
wusing, 24, 33.
walës.
wusira, 12, 6.
winalës, 13, sa.
kawusanira, 32, 211.
pamal6s, 15, 11. •
wësi, 13, M,
wëlas I.
wastra, 21, 82; 24, u.
sawëlas, 29, 18.
waspa4,a.
rowëlas, 31, 11.
kawaspa4,an, 26, 1',
limawëlas, 26, 18,
winaspa4,akën, 9, 2.
pitu-wëlas, 26, 5; 31, ao.
wawa.
wëlas II.
amawa, 6, ao; 7, 21; 14, 21; 16, a;
wëlasira, 12, s1.
17, B&j 19, lij 22, 2lj 24, 17, IS.
awëlas, 13, s1; 16, sa.
amawaha, 30, s.
amëlasakën, 6, 28,
kawawa, 22, 1,; 23, 16.
wilasa, 7, 80 ; 8, &,
:sieook tuwawa.
awilaça, 20, 28,
wiwaha.
tanpawilasa, 3, 12.
wiwahanêo, 28, ss.
tanpawilasaha, 20, to.
wiwal, 18, 9.
winilasan, 12, s1.
wolu.
pawilasane, 13, sa.
woluog, 3, 1.
pawilaçanira, 21, so.
·walang.
angawolu, 25, 20.
walangati, 7, 7; 21, a1; 28, a1.
wilang.
kawalahan, 4, 21.
wëlab.
wilangën, 6, M,
w6Jaban, 61 91 15.
kawilang, 23, 10.
wëleb.
wulaog.
den-wulaog, 24, 24.
apamëleb 28, H, 21.
. · ·: wu.an:, 11-; 11, 19, n, 28; 12, 1 ; 25, wa4,ab•
wina4,ahan, 24, 1, 1 u.
81; 26, 88,
.·walër.
den-wa4,ahi, 6, 11.
malër, 2, 19.
wë4,us, 1, 81 9; 14, 24,
waJuku.
wiji.
amaluku, 6, 11, 11; 19, 21.
wijine, 7, M,
wuluku.
sawgi, 19, 11; 20, ·a; 9', 11. .

"a~.. ..

-296wijil, 21, !15,
wijiling, 5, 15; .8, !10; 13, 1, 4-,
mijil, 24, 6; 27, !19; 29, 18, 20, H, 25,
30, 3, 5, 7, 8, 9, 18,
amijilakën, 19, 6.
wayah.
awayab, 3, 3.
wayuh.
awayub, 3, 514,,
wyaîijana.
comp.: swarawyanj1Lnasastra.
wyakti, 11, 7,
pangawyakti, 13, 21.
comp.: sawyakti.
wiyata.
wiyatanira, 3, 33,
wayang, 5, 10.
awayang, 27, J.
wigbna.
comp.: nirwigbna.
wibbawajanma, 1, 11.
woog, 1, 18; 2, 20, 23; 4, 10, 31, 84.;
5, I, 4., 12, 14, 16, 161 19, 32; 7, l,
4.1 6, 24.; 8, 1, 3, 20; 9, 201 31, 33 ;
10, 10, 13, 15, 16, 11, 5, 12; 12, 8,
16, 19, 24, 26, 33; 13, 4,, 5, 13; 14, 4,j
15, 17, 18, 19, H, 23, 24-, 31.; 16, !1,
17, 23; 17, 17, 18, 19, 20, 21, H, 24,
!IS, 27, 28, 31, 34; 18, JO, 25; 19, 31
13, 31, 33, 34, 36, 36; 20, 1, ., 14, 16,
19, 34, 361 37; 21, 2S ; 22, 5, ll, 24,,
37; 23, 5, 6, 29, 33, 39; 24, 1, 3, 7, 10,
17, 201 22, 231 H, 37; 25, 7, 311 36; 26,
8, 61 81 121 17, l 8, 30, 32; 28, 31 81 121
H, 30, 32, 331 34, 361 37; 29, 9, 101 12,
13, U; 32, 2,
wongira, 16, s; 18, 16; 20, 15; 21, 12;
22, 26, 36; 23, 2, 3, 11,
sawong, 24, u.
wong-atuwane, 2, 22.
apawong, 12, 10.

among, 6, ts.
winonging, 14, J7,
ingsun-wong, 9, 7.
pamongmong, 15, 11, 3.
wëngi, 19, H; 20, 4.; 26, 17; 31, 12.
sawëngi, 4, ll, 18.
amëmëngi, 21, •·
kawëngen, 21, 8.
wangku.
amangkubbumi, 26, 36; 27, 1!8; 28; i,
3, 7, 20; 29, 16.
mangknbbumi, 7, 82; 27, so.
wangke, 29, 14,,
wangkawa, 8, 16.
wungkul, 12, 12.
wcngkang.
pam~ngkang, 16, f.
wungsu.
pamungsu, 27, 24; 30, t, 8; 32, ta.
wangsul.
mangsul, 6, 3; 18, 96; 19, 13; 20, 19;
21, 12; 22, 2i.

wangbang, 14, 4,
lab I.
lab, 3, s ; 4, 30; 6, 19, 90 ; 7, 5 ; . 9,
161 30; 11, 18, !Il j 13, 201 23 j 16, t, 10 ;.
20, 11 1s;21,11;22,as;24,&;27,s5.
lab 11.
lumab, 21, 27.
lëbëng, 20, 12.
lubung, 21, 18.
Jan, 24, 31; 26, 29; 26, 9, 10; 29, s,
18; 30, 13.
Jen, 6, 1; 271 2.
Jon.
depun-alon, 21, 31,
alonlonan, 20, 19,
lina, 16, tl ; 16, 13.
linanira, 15, ió;. 18, 4,
comp.: pralina.

lante.
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panglante, 14, 17,
lantar.
palantaran, 31, 22.
lintang.
malintang, 4, si; 5, 4, 16.
lil}4u, 8, 14,.
palil}4u, 32, a.
lal}cJëp.
lala1,14ëp,24, 13, 16, 18, 22.
1'Lr.icJe.
la1,14eyanipnn,13, 22.
lanang, 1, 19; 2, 91, 22, il3; 13, 2, 4-, &, 6,
81 9, JO, 11; 18, 14, l&j 21, 23; 24, 35.
lor, 18, 9; 19, &, 12, 13; 23, 31, 33; 25, 7, 17,
loring, 14, 18; 19, 2, 4,1 9.
mangalor, 19, 20; 20, 14'; 21, 7; 23, 39.
lara.
alara 1 12, ao; 25, 24.
larn.
lalaron, 20, 13.
lurab, 23, 36; 25, J7.
laris.
lumaris, 7, 7.
lurnng.
anglurnng, 14, u..
lek, .12, 36~
leking, 2, 22; 13, 1.
laki.
lakine, 1, 20.
lakimu, 2, 4-.
lakinta, 2, 41 10.
aliki, 24, 29,
pinaka-lakinira, 27, u.
sapalaki, 1, 6.
laku.
lakunira, 12, 21.
lumaku, 1, 3; 2, 19; 20, 14, 17, 18,
35, 37.

amalaku, l, 6; 3, 115; 11, s; 21, so;

24, 4, ll, 5111.
malaku,11, 6.

pinakalaku, 11, 30.
pamalakunira, 1, 12.
papalakoning, 1, 9.
lakar, 6, 31; 7, 111.
likur, 30, 20.
laksa.
den-salakseng, 26, 2.
laksana.
laksananing, 1O, 1J.
laksananipun, 10, 12.
comp.: snlaksana.
lud.
linnd, 27, s.
lët, 27, 10; zie hëlët.

l~s, 6,

2.

listu.
listu-hayuning, 9, 21.
listu-haynnira, 10, e.
luwe, 6, 21.
lawah.
lalawah, 4, 10, 111. 21.
lëwib, 5, 34; 29, 11.
tunalëwih, 23, s1.
la wan, 2, 2, ,, 10, 1,, 15; 3, sä; 4, 2,
84 j 9, 14; 10, 29; 12, 11, 35, 87; 13,
,, 7, 34 j 14, 3, 4, 7, 20, 2i, 28, 32 j
15, 6; 16, 10, 22; 17, s, 22, 31, 34j
18, s, 2s, ao; 19, s, 19, s7; 20, 21
20; 21, 10; 22, 19, 32j 23, 14, 19, 31,
35 j 24, 35; 25, 51 171 21 j 26, IS, 30:
27, 10; 28, 15; 30, 17; 31, 3.
pinakalawanira, 22, 34.
kalawan, 2, 11, 16, as; 3, 2s, a1, s3,
s2; 4, ~. s2; 9, a1; 13, s; 14, ,; 15,
5; 19, 3j 21, 37; 24, 16j 27, 25,
alawan, 22, 37.
anglawana, 7, 6.
linawan, 3, 21.
ingsun-lawanane, 28, 35.
isun-lawanane, 31, 9.
lawon.

sakalawonlawon, 3,
liwar.
aliwaran, 21, 16.
liwat.
aliwat, 8, so.
lawas.
lawase, 12, 1.

2;

4,
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32.

alawas, 3, 21; 5, u; 9, 11; 10, 261 21, 29;
11, 2' 1 26 j 12, Uj 13, 1 j 14, 7; 15,
1, 25, 18, 211j 26, 20.
dera-lawas, 12, 1.
lawang, 1, 7 10; 24, 28.
lalah.
lalahan, 21, 9,
lilir.
anglilir, 7, 26,
lapa.
lapa-ingsun, 6, 19,
alapa, 23, 6.
luput, 16, 80; 28, 9.
luputa, 16, 811.
luputeng, 14, 1.
kaluputan, 16, 12.
laju.
lumaju, 21, 11.
lumajua, 21, 82,
lajëng.
malajëng, 17, 37; 20, 3.
palajënging, 19, 36.
kapalajëng, 22, 36.
layu.
malayu, 5, 2ö, 27; 7, 19; 15, 22; 17,
91 19, 20;

22,

29, 30;

24,

26.

palayunipun, 22, 31.
apapalayon, 19, 23.
amalayokën, 9, so; 24, 2.
pinalayokën, 9, 21, 29; 17, 88,
kapalayu, 14, 2s; 19, 13; 23, 1, so.
layang.
anglayang, 5, 25.
anglayanga, 5, 23.
Verh. Bat. Gen., deel XLIL

laiicing.
laiicingan, 19, 29,
liiiok, 1, 16.
aliiiok, 5, 33.
lama.
lama, 18, as.
alama, 3, e; 22, 1, Sll.
alalama, 7, 33; 12, 88; 13, s; 15, H;
16, 2.
lëmu.
alëmu, 29, 28; 30, 87.
lima, 6, s1 ; 26, 18.
limang, 11, 181 19, 22, 26; 12, 1; 28, 4,.
lilima, 5, so.
anglilima, 28, 4,,
limawélas, 26, 18,
lémah, 13, 2s.
lëmëh.
alëmëh, 27, as.
lnmuh.
alumuh, 2, 13; 24, 16.
lamun, 3, 9; 4, 7; 61 24; 10, 11,18, 19,
22; 11, 20; 12, 8; 14, 10; 20, 12, 18,
28; 21, 36; 22, 8, 5; 23, 23; 27, !0,
21, 33, 34; 28., 13, 21.

lampah.
lumampah, 3, 17.
amalampah, 20, 33.
amalampaha, 61 21.
pinalampahan, 1, 6.
papalampahanira, 11, 28.
lumpang, 12, a.
limbe.
anglimhekën, 28, 5.
Iagi, 11, 32; 19, 6; 24, 12.
comp.: pralagir

ligar.
tanpaligaran, 22, 35.
lëbu.
linëbon, 18, 10.
labub.
19,.

-298alabub, 24, 19.
alabuba, 24, 20.
ling, 8, 18,
lingira, 1, 7; 2, 7, 15, 4, 7, 15, 30j
ö, 10; 6, 1, &, 20, 2s; 7, 1, 2, 26, 35;
8, 9, 11, 119; 9, s, 6, 11, 16, so, 33;
10, 10, 1I, 14., 11, 151 261 3ij 11, 151
191 21, 28, 31 j 12, Sj 13, 16, l9j 14,
ll, 16; 15, 10, 12; 16, 4,1 81 10, 18, 11,
38; 17, 25; 18, l; 20, 27.
angling, 1, 9; 10, 7.
kalingane, 6, 11; 12, 26; ló, 10.
kalinganira, 9~ t9; 15, 4,
leng.
saleng, 18, 5,
long.
longiog, 19, 33, 37.
alolongan, 17, 12.
anglongi, 14, 18.
linongan, 14, 18.
linga.
palingaha,20, so.
langha, 3, 8, 10; 5, 29, so; 6, 2, 3, &; 8,
,; 10, ao; 25, 10; 26, 18; 28, 11; 31,
9, 12.
langaba. 31, 18.
lunghanira, 6, 26.
alulangha, 7, s.
lingair, 24, 10.
linggib, 18, il ; 28, 10.
alinggih, 13, 2s.
lininggiban, 21, Jo.
apalinggib, 7, 11.
amalioggiha, 28, 6, 1, 9, u.
langguh, 25, 1o.
sama-lunggub, 28, 4.

pa-.
paranggalawe, 25, s, 151 21.
pakuningan, 32, s.
pakup, 27, IO,

pataiica,27, 10; 28, u.

patumapêl, 24, 81,
pasunda-bubat, 28, 211.
pasora, 25, 21, 211.
pasa<Jeog, 27, 28 ; 28, u.
pawagal, 26, 91 10.
palasëm, 26, 10.
paluogge, 25, 27.
pajurudëmuog, 25, 28,
pamal}(Jal}a, 25, 80; 26, 10.
pamalayu, 18, 30; ~4, so.
pama<Jasiba, 29, 86,
pagajabbim, 25, so.
pabailu-pindab, 28, 16.
pu, 11, 12; 14, 1, s; zie ook mpu.
punta, in kapuntao ?, 7, 11.
po, 7, 18,
pabe, 15, 11, o.
pahea, 17, ao.
pihan.
kapibanan (uan hana ?), 5, 12.
puhara, 16, 21.
pubaranira, 17, 17.
apubara, 24, 1.
pahido.
apabido, J 9, 6.
pabat.
amahat, 5, 1.
pabit.
apabit, 23, e.
kapahitën, 23, 7.
pabil.
pabilan, 31, 23,
pan, 11, , ; =ie apan.
pon, l6, s11; 17, & ; 19, 21, 20, 26, so,
88; 21, 21.
-ipun, 5, 211; 11, 21; 13, 22; 15, 1s, 1e 1
l7j
16, 41 6j 17, 17, Blj 18, 361 87j
19, 86: 20, 4.j 21, !1: 22, Il; 23, 7:
26, 23.
-nipun, 1, 13, u; 2, a2; 3, 1; 4, a; 10,
2, 13, 17, H; 12, 12 i 14, 21; 16, a& ;

-29917,80 1 3lj 18, 81S1 87j 19,211 1 261 271 32j
20, 19, 27, ss; 21, 1, s, a&; 22, 91 s1;
23, &, 8 ; bij tVW, 10, 211; 15, 14; 16,
10, 111.

voorts ,n punêndi, punareke, punika,
puniki, puniku, punapa, punang, depun.
pani.

comp,: sangkapani.
pënub, 19, s; 22, a11.
punëndi, zie ëndi.
punarëke, zie rêke.
pnnek.
amamanek, 5, 18, 19.
punika, zie ika.
puniki, :sie iki.
puniku, zie iku.
pënêd.
apënëd, 20, 211.
den-apënëd, 11, 20.
punta.
kapuntan, .zie pu, 7, 21.
panas.
panase, 2, 21.
apanas, 12, 1.
punapa, zie apa.
pannpen, 7, 10.
pai;uJ.e. 11; 11.
apa)}.4e, 12 9; 13, u; 14, 1; 10, 21.
pëning.
apëningan, 1, 7.
punang, zt'.eang.
pucuk.
pucuking, rn, 2a.
pëcut.
pëpëcut, 28, n. ·
pacul.
wadung-pacule, 14, ,.
pra- .
.ziepradeça, prawira, pralagi, pra- jurit,
prasama, enz.
para I.

mara, 3, 1!,; 6, 21; 8, 'l, 11, 12; 9,
8; 11, 21; 17, 2',
mareng, 1, 11, 12; 5, 1,, H; 6, 18, u;
7, s, 1; 12, 20; 16, a; 17, sa.
mareringsun, 10, st.
paran, 9, 28,
paranira, 17, 7 ; 20, s.
saparanira, 9, 7.
pinaran, 2, 211, 29.
parananira, 6, J8.
para- II, 3, 2a, 4, 111; 7, 20; 8, e; 13,
111, 16, 17, 2', 211; 14, 12 j 27, s, 18para- 111.
parabilang, 24, 19.
amaraseba, 9, 17; 10, so.
para- IV.
zie paradeça, paraçraya, enz.
pira, 2, 21 ; 19, 7; 20, 91 26, so; 24, 9.
purih, 14, 1.
sa-arik-purib, 1,, 1.
parabu, 8, 27 ; 21, 51 s; 23, 21; 24,
19; 31, 12, 18; 24, 111.
parabunisun, 23, 211.
pribatin, 24, 12.
parahilang, zie bilang.
puma.
comp.: paripurna.
prana.
prii:ianira, 12, 21.
paran, 4, 111;6, 1,; 11, 2s; 13, 16; 16,
22; 21, 17; 22, 20,
paron.
paronira, 12, ,.
pëmah.
pëmahing, 3, 12.
pëmabira, 4, 19 ; 26, 2e.
kapëmab, 4, ss; 16, 16, 18; 32, u.
parëk.
marëk, 16, s, 20; 17, 111 16, ss; 21,
19, 21; 22, 7, 18, 16j 27, 6, 29,
pinarëk, 21,-15.

-800pinarëkiog, 16, 19.
pioarëkao, 2, 25,
parëkakëna, 17, 27.
pirak, 81 1.
purik.
apnpnrikao, 31, 1.
parakrama, 25, 33.
pariksa.
pinariksa, 4, 27.
pradeça, ::iie deça.
paradeça.
amaradeça, ó, J5,
përit, 5, 11.
pratidioa, 6, 21 ; 18, 27; 21, 38,
pratiota, 27, 12.
parthayajiia, 25, 12.
paraçraya.
pakanira-paraçraya, 20, 26.
prasiddha, 14, 28,
praçasti.
praçastine, 26, 3.
prasama, 21, 20.
paraseba, .zie seba.
purwa, 13, 111.
prawira, 14, 18, 110.

pnrwaka.
ptrwakaoipnn, 2, 32,
pralagi, 7, 26.
pralina, 1, H,
· kapralinanira, 1, 13.
përëp.
amërëp, 18, 9; 19, 2; 23, 23, 30.
amërëpa, 14, 8.
amërlSpeog, 23, 17,
pinërëp, 19, 6.
paripu111a1 14, 6.
prajurit, ::iie jurit.
parajaya.
kaparajaya, 19, 19,
parameçwara,29, 8,

prameçwareng,
28,

Bi.

prabhu, 8, 19; 13, 28; 18, 16, 19; 24,
34; 25, 17 31 27; 27, 181 19; 28, 29;
29, 7, 17; 30, ,, o, 26, 35; 31, 28, 37:
32, 1, 9, u, u, 21, 22, 24,
kaprabhnnira, 27, 22.
parab.
parabira, 1, 5; 61 28,
prabangkara, ló, sn.
parëng, 29, 6.
prang, 14, 93,
përange, 25, 24,
apraog, 14, 18, 22, 30; 20, 15; 26, !I;
29, )2,
amëraog, 5, 24,
amëranga, 5, 22.
amërangakën, 19, 4,
pinërangakën, 12, 3.
papraog, 23, 29.
paprangan, 14, H; 28, u.
pëk.
amëki, 31, 32.
pinök, 31, 13.
paka-.
maka-, 1, 10 (- niog).
pioaka-, 1, 3; 4, 33; ó, 25; 14, 113;
18, 29; 19, 18; 22, 34; 27, H(telkens

met bepalet1dsuffix).
pakanira, 10, 19; 15, s; lï, 5, 12, JS,
14, 1&1 16, 29; 19, 287 32; 20, O, ll,
25; 21, 31, 36; 22, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14.
-pakanira, ló, 3; 20, o, J2, 231 24:
21, 29; 22, 8
pakaoira-, 17, so; 20, 26; 22, 4, &,
8, 10, 13,

}f.

den-pakanira, 17, Jf;
t·9l. talampakan.
pëkik.
apëkikpëkik, l 61 25.
pikat.
papikatan, 5, 11.
pakll!I,

22, 15.
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paksanipun, 19, 26.
pinaten, 24, 20; 27, 9,
pak~nira, 6, 16; 7, 22.
pateni, 7, 2s.
amaksakën, 26, 22.
patcnana, 11, 3,
amak~akna, 2, 10.
kapatinira, 15, 32.
amaksakëna,20, 11.
pati Il.
comp.: kri.,!].apaki,a.
patya, 20, 19.
pikul.
pitu, 30, 29; 31, so.
amikul, 18, 1, 2.
pipitu, 12, o.
pinikul, 17, 38; 24, 14,.
pitung, 1, u.
pukul.
pituwëlas, 25, r;; 31, 30.
samamukul, 7. 22.
putu.
pukulun, 4, 10; 7. 2, 5; 9, 5, 11; 13, 18;
raputunira, 7, o.
16, 24., 25; 17, 12, 29j 18, 34.i ~o.n,
anak-putu, 12, 11, 5.
23, 30, as; 21, 21, ao; 22, 11, 34,,
patih, 19, 12, 16, 22; 22, 31, 39; 25,
pada.
6, 33; 26, 37; 27, 28; 28, 29j 29.
comp.: madhyapada.
11; 31, 17.
paduka, 16, 25; 18, 34, 35; 22, 1s, 111.
patihing, 28, 32.
pat.
patihira, 18, 19,
papat, 13, 7.
apatih, 18, 21, 37; 19, 19; 25, 18;
patang, 18, 30; 31, 16.
26, 34, 35, 36; 28, 1, 7; 29, 18, 29j
pet.
30, 29; 31, 20, 30amet, 6, 19; 15, 32.
apatiha, 30, 29; 27, 331 34,.
ameta, 4, 1.
amatiha, 27, 32.
ngamet, 6, 1s.
pinatih, 21, 22, 33.
pinet, 6, 12.
pinatihira, 21, 20.
pati I.
putih, 20, 34,
pati, 21, 18; 24, 19.
pntra, 18, 1-1,
1 15; 24, 311;29, 10, 19,22.
patine, 25, 29.
23; 30, 4, s, 10, JI, 13,
putranira, 15, 6; 16, 16; 24, 36j 29,
patining, 12, so; 29, 17.
patinira, 12, 7.
24; 30, 7; 32, 2a.
putre8tri, 30, 3.
mati, 2, 51 10, 20, 22; 10, 181 111; 11,
aputra, 13, 4.j 16, 18; 27,111; 29, 22,
7; 12, 5, 7, 22,29; 18,24; 19,20;
25; 30, 5, 9, 12, 13,
23, 341 361 36; 25, H, 221 27, 32j 26,
apuputra, 24, 29; 27, 24; 29, 20; 30,_
71 Il, 14, 161 311 35j 27, 10; 28, 28j
29, 7, 14.j 30, 28; 31, 4,.
6, 14, 15, 10, 17.
matya, 25, 34.
r.omp.: dharmaputra, dewaputra.
matia, 5, 24; 9, 31,
putri, 24, 51 27; 26, s1; 28, 29; 29, 11.
matieng, 29, 1.
putrinira, 9, 22; 19, 37.
amatimatia, 1, 8.
comp.: rajaputri.
amateni, 12, 51 6; ló, 11.
patër, 18, 14.
amatenana, 7, 22; 15, 10, 17; 26, 31, putër.

-802amutër, 2, s.
kaputër, 13, 12; 14, sa.
potraka, 22, 1s.
patik, 18. Mi 22, 17.
pataka.
comp.: papapAtaka.
patut, 3, 2s.
patutira, 18, s.
patutan, 13, s; 24, 36; 27. 16,
patutanira, 13, 2, 'I ; 14, ,.
apatutan, 29, 18,
pinatut, 32,
putus.
putusing, 20, 22.
amutusakëna, 1, 8; 7, l&,
pituwi, 10, '/.
pësëh.
apësêb, 4, 21.
pisab.
apisah, 20, 2.
kapisab, 17, 37.
pisan, 14, Si; 16, IO; 17, H; 19, 17;
24, 1; 27, 7,
amisan, 27, 35,
kapisanan, 12, 22.
pisuna, 26, lil.
amiçunakën, 25, 11.
pinisunakën, 26, 11, 113; 26, a.
comp.: raJapisuna.
pasar.
sapasar, 2, 20; 26, H.
pasuk.
sakapasuking, 13, 18, 25,
pêsat.
mësat, ó, 13.
puspata.
puspatanira, 10, 33,
apuspata, 9, 20.
pupapata, 18, 19.
pasagi, 24, l', 15,

patp.

kapqtï, 10, 18,
pasang.
sapasang, 3, 6, 7.
amasang, 15, 21.
pwa, 8, 12.
pawuban, 8, 131 112.
palu.
papalonipuo, 11, 21.
palih.
sapalih, 21, 35,
apalih, 12, 4,.
amalibana, 25, 17,
pulih, 3, 21 ; 14, ts.
apulil1, 19, 20; 23, 11; 26, e.
amapulibakën, 19, 114;29, 10.
puluh, 18, 30,
sapuluh, 24, 9.7.
polab, zie ulah.
palar.
malar, 4, 31; 11, 3; 20, 7, 26; 23, 25,
pëlësat.
pamëlësatanira, 18, 13,
palapa, 26, 33; 28, 20, 21, 28; 29, 16,
pelag, 20, 34.
palugangça, 7, in, 22.
papa, 10, 15,
papaning, 25, 12.
pupu I.
pupune, 20, 16; 24,
pupu II.
pinupu, 4, 13,
papak.
titpapak, 22 38,
pëpëk, 28, H.
papapataka.
papapatakaning, 1, 7,
pada, 3, 31 ; 4, 20; 6, 29 ; 13, 26, 3ll;
17, 32, 33; 20, 18; 22, 31,
den-pa4a, 14, t.
am&4ani,9, 12; 10, 8; 23, 14.

2,.

pö4.ek.

-303apl!4ëk, 22, 7.
pëpë4.ëkira, 4, 13, 1s.
pa4,ati, 10, 311;29, 1s.
pa4ëm, 24, 2&.
pa4,ëmira, 15, 11.
pa4,ang.
amàma(}.angi,9, 34,,
puja, 8, 31 ; 9, 2, 4,,
muja, 8, 83,
pijër, 6, n, 1SI; 19, 6,
payung, 14, H, 27; 26, s.
pailca.
paiicawara, 4, 9.
paiical.
amaiical, 19, 26,
paiiji, 3, 25, 26; 13, 6, 9, 10; 16, 17;
17, 3 ; 25, 8 ; 29, 3,

apaiiji, 13, 3, 6; 15, 519, 30; 16, 1,
37 4,, 1, 87 13, 167 16, 17, 10, Il, 317 Si;
17, 2, 6, 10, 13, 37; 18, 1, 2, 26, 27,

parapaiiji, 3, 28,
papaiijinira, 13, 2.
paiijara.
kapaiijara, 24, I.
pailjalin, 4, 17.
paiijang, 21, 19, n.
paiijing.
maiijing, 24, 2.
paman, 25, ss; 32, H,
pagut.

apagut, 14, 18; 23, 36; 28, 35,
amagut, 26, 7.
amaguta, 19, 9.
pinagut, 29, 6,
pégat, 2, 13,
pëpêgatane, 2, u.
apëgatana, 2, 16,
tanpapëgatan, 4, 11.
amêgati, 1, 37 9.
kapêgataning, 4, 2.

pegêt.

kamögëtanira,15, }5.
ping.
pingro, 27, 7; pingrwa, 21, 516,
pangan.
amangan 4, Hl, 16, 21, 251; 23, 7.
tanpamangan, 6, 20.
pungun.
pupungun, 4, 25.
pingit.
pininghit, 4, 6, .
pungkur, 14, 514,.
pamungkure, 18, 1, 2.
apungkurira, 23, 511,
sapungkuring, 23, 27.
pinggir, 19, 15,
pinggiring, 5, 18,
paminggiring, 21, 8.
panggib.
apanggih, 12, 35.
apanggiba, 8, 28.
papanggib , 13, s.
papnnggihira, 13, 1.
amanggih, 2, 31; 3, 18, 29,
amamanggib , 2, 29.
kapanggih , 3, 510; 4, i7; 7, 6, 351;

9, 1, 9, 10, 25; 10, 28; 11, 23; ló,
18; 17, 7; 20, 5, 9, 12; 28, ....

kapanggiha, 20, 38.
panggibakëna, 19, 37.
punggung, 32, 32,
4,o.
comp.: alapcjo.
4,uh, 20, 37.
<}uhung,11, 13; 12; u, 16, 17, 28; 15,
16; 16, 6.

cjubungira, 15, 13; 16, 7.
4,arat.
a<j.arat,21, 24.
<}ukuh,4, 33,
4,ukuhira, 9, 515.

ljatu, .iie ka4aton.

-804«Jatëng, 6, 16, 22; 7, 2, 16; 9, H;

prajurit, 22, :so.
23; 18, 33; 21, 16, 19; 24, lil; 28, 6; jurung.
31, 14,.
jurungën, 28, 32.
<J,at~nga,6, 20; 20, 25,
jaka.
<J,aU!ngira,
22, !16.
parajaka, 4, 15.
sa«Jatëngira, 21, 14.
amarakajaha, 3, 34.
<J.awak,16, 11.
jati.
<J.ewek,6, 32; 26, 29.
sajati, 15, 12.
<J.alang,27, 20.
jawa.
<}.aga.
angajawa, 10, 33.
<J.aganipun,19, 27.
jalu, 3, 15, 17; 80, 4, 9, 12.
<J,a<J.ap,
23, 39.
juluk.
<}.ampul,30, 4.
jujulukira, 27, 20.
ag.ampul, 30, 4.
jëplak.
g.anghyang, 8, 25, 29, 32; 9, 2, a, 61 12,
aiijëplakakën, 28, 13.
1s; 10, 10, 12, u, 11, 19, 26, as; 11, jaja.
4, 23; 13, 31; 14, S; 16, 33, 37.
jajanira, 12, 23, 27.
janma, 1, s.
jojug.
angjanma, 8, :Ho.
aïijujug, 9, H_.
comp.: wibhawajanma.
jaya.
jënëng.
comp.: parajaya.
jumënënga, 21, 36.
jayasatru, 14, 32.
ailjënëng, 15, 27; 16, 16; 18, 16, Hl; jambu, 4, 51 7, s, 9, 18, 14, 15, 16, 17, 30.
24, 34, 37, 38; 25, 27; 27, 15, 17; 30,
jambunira, 4, 12, in, 23.
12; 31, 3ij 32, 11, Sll.
jaga, 19, 37.
pailjënën"', 25, 1.
ajaga, 23, 34.
panjënëngira, 14, 33; 18, n.
jaganën, 23, 32.
ap, iijënëng1 18, 23.
jugjug.
jëro, 2, 21 ; 6, 16; 17, 36; 20, 31; 24,
anjugjug, 19, 16.
2, 24,
jaba, 4, 25, 26; 24, 23; 28, s.
jëroning, 24, 22.
jabaning, 24, 25.
minjëro, 21, 25.
jabung, ló, 20.
juru, 14, 27; 25, 16, 18, 29.
jëng, 17, 15.
juru-kurung, 16, 10.
ya, 3, 35 ; 5, 3, 4, 6; 6, 6, 28; 7, l,
anjuru, 22, 39.
s, 9, 13, 22, 25j 8, 11, 13, 23; 9, 29;
iarab.
12, 31, 35; 15, 9, 99; 17, 2, 7; 20,
kajarah, 20, 1, li; 26, 3.
30; 23, s, 32; 24, 5; 26, l 6.
jërib.
-e, 2, 21, 28; 6, 12, 15, 17; 8, so;
jëjërib, 22, 9; 25, 12.
11, u, a2; 12, 1, 26; 14, 1, t, a;
jurit.
ló, 10; 16, 2i; 17, 16; 18, 1, 2;
ajurit, 5, 15,
21, Si; 23, 38j 24, 17; 24, 26j 25,
10,

-806s&; 26, 17, 19, 22, 26; bij ww. yayi, ::ie ayi.
11, 3; 12, u.; 21, sa;23, 20; 28, 35; 31, 9. yom.
-ne, 1, 20; 2, 21, 22; 31 10; 4, 15;
ayom, 26, so.
6, 6, H, 18, 19; 7, 24, 34; 9, 31, 32, yuga.
35; 10, 32; 11, 81 li, 191 21; 12, l, 5,
yugamami, 2, 5; 7, u; 8, 20.
Sj 13, 33; 141 2; 16, 22, 23; 18,
yuganingong, 2, 11.
2, 20, 16, 37; 22, 87; 23, 38; 24, 17,
ayuga, 2, 3.
H; 25, 61 29; 26, 2, 31 15, 19; 28, 9.
ayugalia, 1, 1s.
-nya, 3, 9; 11, 11; 29, 9,
yogya, 8, 19; 10, 90.
angyogyan, 10, 25,
yan, 1, 8, 16; 2, 4, 10, 15; 3, 22; 10,
kayogyan, 8, 92.
20, 26; 11, 5; 12, Si; 141 7, 111 30;
yang,
!lie hyang.
15, 6; 16, 5, l2 1 331 H; 18, 29j 19,
mu (-mu), 2, 4.
6, 21, 28; 20, ll, 25; 22, U, 19, 20;
23, 31 81 16 j 24, 4, 101 19; 26, 15 j maha, 4, 9.
271 1; 281 so; 29, e.
minaha, 12, 23.
yun, 7, 22.
mahu, 5, Si; 13, IS; 18, 19; 23,
32, 32.
ayun1 2, Si; 71 s; 9, 14; 11, 20;
. 13, 13; 15, 8; 18, 34; 19, 30; 22, 4, maharaja, 16, 36; 28, 31.
IS, 181 32; 25, 20; 27, 2; 28, 201 mahisa, 3, 6.
29; 31, 7.
mahisa_nira,6, 10.
ayunira, 17, 35; 22, 22.
mahiyana, 9, 19, 111; 10, 1.
tanpayun, 28, 33.
mun, 21, 34.
kayun-pakanira, 21, 29.
mon, 6, 25 ; 16, so; 20, 28.
yen, 2, s, 16, 17; 5, 19, 33; 6, 1, 21 ; mana, .zie,samana.
7, 6; 8, 1, 2; 9, 16, 12, 23, 33; 10, mene, 2, i; 7, 6; 17, 11.
11, u, si, 35; 11, s, o, 10, 1a, 20;
mono,. 8, 33.
12, 16; 13, 14; 14, 8, 15; 16, 5, 8; manih, 2, 13, 15, 17, 18; 3, 16; 4, 29;
16, 35; 17, 4, &, 101 H, 25; 20, 51
6, 5; 14, 25; 19, 34; 22, 19; 23, 18;
38; 21, 12, 30; 24, 7, 13, 18; 25, 12,
24, 6, 8 ; 25, 26; 29, 22, 93 ; 30, 4,
32, 35; 26, 2'i, 26, 29; 27, 20, 31 ; 28,
7, 8, 10, 11, 13, )4, 15; 31, 5.
2, 10, aa.
maneh, 20, 7, ll.
yoni, 11, 12.
manira, 11, 24; 15, 2; 17, u, 1s, u.; 17;
yoninya, 11, II.
20, 18; 22, 2, 15.
yuddha, 31, 6.
-manira, 17, 12.
yadyan, 10, 15; 22, 13; 24, 1s.
manira-, 10, 18.
yatna, 16, 1.
den-manira, 15, 93.
yaçadharma.
manuk, 5, 12; 20, sm.
ayaçadharma, 5, 21.
menak, 29, 1, 2, 9.
yajila.
mantnn, 18, 21.
comp.: parthayajila.
mantri, 16, 19, n; 22, 27, 29; 23,
yaya, 8, 17.
16; 24, 6, 9; 25, ss; 26, so; 28, 1.
H,
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-3063, 6, 17; 29, Hl,
mantrinira, 14, 20.
mantrinisun, 22, 33,
manllf8, 1, 51; 8, 20, 34,
manawa, 2, 31; 6, 34; 6, 3, 4; 13, 201
511; 14, 10; 26, 515!,513; 27, 3,
manawi, 11, 10, 20; 17, 1, u, so;22, 12.
mai.uJ.ala,1, 14,; 6, 31; 6, J, 3, 10, ll,
13, 15, 19, 20, 513; 8, 17,
maJ].cJ,alaning,
5, 1,.
maJ].cJaleng,
6, 516
1 517;6, 8, 27; 7, 12,
16, 98, 5!il, 31, 35; 8, 1, ,.

anw;i4ala, 3, &, 7, 8; 5, 518,519,31, Si;
61 H, 17,

amaJ].cJ.aleng,
13,

3',

macan.
macanipun, 18, 36, 37,
mar, 1, 15,
marl, 26, ss.
marining, 17, 37,
marene, 23, 21.
marenea, 17, 32.
maririka, .zie ika.
maririki, .zie iki.
mërsah, 6, 3; 6, 8; 13, 26.
marga, 6, 33 ; 7, 4.

margane, 26, 6,
marganipun, !0, 97.
marganira,1, 11.
margahaning,15, 851,
margahanira,
6, 93,
amarga, 19, &.
marang, 7, 14,
maring, 1, 11, l&, 20; 2, 7, 17, 18; 3, 16,

IJ, 5IO, 21, 22, 516,28; 24, 3, 16, 516;
25, 6, 20; 26, 16, H, 31 ; 27, 2, 6 ;
28, l; 29, 8,

muka.
mukanipun, 19, 27,
mokta, 18, 3, 12; 19, 21; 25, 1; 27,
29, 31, 32; 30, l, 91 19, 111,251,
23, 24, 31, 36, 37; 31, 1, 21, 514, 515,
26, 28, 31, 35, 36, 37; 32, 4, 5, 6,
9;

19, 18, 19, 20, 514,
moktanira, 18, 11;
minoktan, 31, 13,

21, 7; 25, 2.

kamoktanira, 21, 27.
moktab, 14, 19; 15, 513,30; 20, 27.
moktahning, 14, 21; 16, 31,
mok.sa, 24, ss.

muk'8h,2,

6; 14, 35!.

made, 27, 81,
madhya.
madhyaning 4, H.
madhyapada 1, 12; 7, 24,
mitra.
mitraningsun, 11, IJ,
mitra, 18, so; 23, 19,
mas.
angëmasi, 19, 19, 251; 25, 34; 26, s;
29, 1,

tanpang6masi, 3, 14,
angëmasana pati, 21, 18,
misa, 4, 2, 10; 5, ll4j 81 15; 17, 3';
20, 38; 24, 10; 32, 29,
masanira, 16, 20.
musuh.
musuhingong 16, 23,
111,19, 90; 4, 26; 5, 2, 1, 12, 16, 513,
pinakamusuhira, 18, 29.
26; 6, 27; 7, 29, 35j 8, ..., 6, 27, 3';
mwah, 1, 12; 2, 41 5; 3, 4; 5, 24; 13,

9, IS, H; 10, 4-, ll3, 31; 11, 6, 151
16, 951; 12, 91 19; 13, 26; 14, 8, lf,
16, 96, 33 ; 16, l&, 18; 17, t, 19, 21,

ss, 38; 18, 15, ü, 39, 311; 19, 93; 20,
U; 21, f, 8, 11, 13, st; 22, 23; 23,

5j 14, 21.

muwah, 7, 35; 18, 36,
muwah-muwah, 2, 10.
muwah, 3, 11.
mali, 2ó, 86.
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mula.
mulaning, 8, 26; 13, !i7; 23, 5.
mulanira, 1, 2; 14, 13.
mule.
pamule, 2, 3:l.
malih, 4, 18; 13, 3; 21, 2s.
malandang, 3, H., 20, 21.

maling.
amamaling, 2, 513; 3, 2; 5, 17,
amalingi, 12, 18,
minalingan, 12, 18.
mpu, 1, s, 10, 13, H; 6, 28, 301 31, 38;
7, 2, 81 10, 111 13, B; 9, 20, 25,516,281
:!O, 33; 11, 19, 26, 27; 18, 20, 21, 2i;
19, l; 27, 22; zie ook pu.
mapan, 32, 31,
maja, 23, 7, 8.
maîlcanag. Lra.
amaîicanagara, 26, 25,
mami 8, 9, 10, 31; 9, 1.
-mami, 2, 5; 3, 16; 7,H; 8,20;9,35,
de-mami, 10, 19.
mimba, 26, 20.
mogha, 5, 7, 8; 7, 18, 23; 9, SI, 32,
35; 12, 17, 3i!, 36.
mangka, zie samangka.
mangke, 3, 7; 4, 10; 7, 12, 33; 121 17,
23; 13, 512; 14; 31; 18, 35; 19, 32;
21, 28; 22, 16: 23, 20, 21; 27, 33,
mangko, 13, 20, 21.
mangkio, 3, l; 5, 3; 6, 81 H; 14, 3;
15, 6; 17, 6, 13; 19, 33; 20, 6; 21,
21; 22, 37; 24, 8; 27, 36,
mangkana, 1, 12, 151 18; 2, J 8; 5, 9;
6, 13; 7, 1!5j 8, 8, 11, 18, 23; 9,16,31,
a3; 10, 11, 18, 14, 2i11 26, 35; 11, 8,
H; 12, 61 34; 13, 19; 14, 5, 11; 15,
27; 17, 30; 18, 32; 21, 37,
zie samangkana.
mongkono.
mongkonoa, 19, 7.

ge.
age, 31, s.
age-age, 24, 12.
ganti.
aganti, 20, 51 sn.
gumanti, 16, 151 SB; 18, 29; 19, H;
22, 28; 25, 3; 26, 35.
anggantyani, 15, 97.
angganteny, 29, 519; 32, 1.
ginanten, 5, 80; 18, 512,
gunita.
anggunita, 20, 2i,
gëntër, 81 H,
guntur, 25, 27 ; 28, 16 ; 29, 7, 35 ; 30,
27; 31, 18: 32, s, 17, 26,
gantung.
gumantung, 14, 26, 31.
gënëp, 2, 201 lll; 5, 8~; 11, 26; 13, 1.
gunem.
pinagnnëmakëning, 24, 9.
gunung, 8, 41 71 10, 12; 14, î51; 29, H, Si,
sagunung, 25, 1.
garu.
ginaru, 21, 9,
gëru, 23, 18.
giri, _29,33.
guru.
aguru, 61 519.
paraguruhyang, 7, 20.
gurih.
agurih, 7, H,
gurub.
gumumh, 81 16,
gërha, 21, 2a.
sagërha, 21, 20; 23, 29.
pagërhan, 21, 16.
gurinda, 12, 3.
anggugurinda, 11, 27.
ingsun-gurinda, 11, so.
gugurindane, 11, ·21, 82.
gumita.

gh~rnitaning,29, 8.
garjita.
garjitanira, 9, 25,
gêrgut.
anggërgut, 29, 2.
gëring.
agëring, 25, 24; 27. 518,
gringeing, 19, 19,
get.
kaget, 4, llJ, 26; 21, 15; 28.
gêtih, 29, 9, l'gëtoh.
manggëtoha, 29, 'i,

galihe, 25, 86.

a.

gatana.
agataua, 11. 19.

gëtak.
anggëtak, 4, 22.
gueti, 28, 7.
guetine, 22, 37.
gueali, ll , 17.

gawa.
anggawa, 23, 20.
ginawa, 23, 30.
gawe, 20, 37.
gawene, 7, 2,; 11, 10.
agawe, 11 5; 4, 32; 11, lil: 12, i, 22;
26, 26; 29, 2,
agawea, 1, 1.
anggawe, 11, 26.
ginawe~ 24, 28.
pagawene, 11, Hl.
pagawening, 10, 5.
pagawekëna, 11, 18,

gawok.
gawoking, . 22, 27.

agawok, 20,

34.

gala.

tanpagagala,12, l 2,
gulu.

panggulu,3, 21.
plih.

gëlar.
agëlar, 4, 12, 14,
gëJie.
agëlis, 24, 1.
ginëlis, 27, o.
gëlëm.
agêlëm, 27, 34.
galëng.
galëngipun, 21. 9,
giling.
gilingan. 10, 4; 21, 2"
guling.
pagulinganira, 16, 1.
pagulingan, 27, 11, o.
agnling, 27, 8,
gopnra.
gopnrnning, 1, 6.
gëpok.
anggëpok, 20. 13.
gopala, 7, 31.
gacJag.
gaqage, 18, 1.
gaqagta, 18, 2.
guyu.
gnmnyu, 28, 211.
gyat.

kagyat, l 7, 36.
gailjar.
gailjarane, 2il: 28,
gamël.
ginamëlau, 5, !I.
gaga.
pagagau, 6, 9; 7, 33.
gugnh, 18, 37; 19, 1.
gëgër, 17, 37,
gubug, 21, 2.
gëbag.
ag~bagan, 24, !Il,
gëng.

agënS',20,

t,

-309burn.
abuburu, 18, 34, 35.
abnburon, 30, 9.
amburu, 5, 201 511; 6, 1, 2, 4; 7, 21.
amburua, 61 6.
binuro, 5, 17, 26, 27; 17, 510;19, 14, H.
isun-bnrn, 5, 32.
amburu-binuru, 22, 38,
brähmru;ta, 8, 515
1 26 ; 9, 61 9, ll ; 10, 251,
321 34; 11, 5; 14, 14-;16, 32, Mj 17, l, 2,
baranang.
ambranang 17, 36.
ambarananga, 17, 33.
bra~~, 29, H.
bhakta.
ambhakta, 61 10.
bhinakta, 2, 28; 3, 19, 22; 17, 2s;
24, 3j 31, ll, 14.
binaktanya, 3, 2.
bhnkti.
amukti, 1, 13; 26, 33; 28, 91, 513.
mukti, 29, 16.
·amuktia, 21, 25; 28, 510,
kabhukti, 25, 18.
pamuktine, 9, ai.
bhiksa.
comp.: dnrbhiksa.
bëkël.
ambëkêl, 26, 19, 33; 28, 17,
bëkëlan, 28, 4,.
buddhi.
bnddhinipun, 22, 9.
boddhasthapaka, 9, 111.
5, 71 8, O, 10, 11, 12, la, 14, 15,16 1 171 bot.
abobot, 12, 35.
18, 23, 26, 37; 31, J, 5, 8, 10, 21, 24,
binotan, 23, 33.
251 31, 32, 34, 351 36, 37; 32, l, 2, 4-1
botoh.
s, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 2i.
bobotoh, 3, 1a; 10, 2,.
bhreng, 27, H, 15, 16, 18, 19, 24, 25_,
kabotohan, 3, 20; 9, 1.
26; 30, 16, 22.
batnr, 17, 24, 21, a2, 35,
bari.

göng.
gönge, 5, 13.
gung.
gunge, 21, 34,
agung, 4, 31; 7, 34; 19, 14; 20, 27;
21, 35; 29, a, 7; 31, 15, 251, 23.
den-agung, 9, 25.
gangça.
comp.: palugangça.
bahud.
ambahud, 11, 9.
binahud, 9, 31.
manira-bahud, 10, 1s.
bini.
binihaji, 24, 2s.
binihajinira, 13, s.
bënër.
abënër, 24, 20.
Mndu, 11, 31.
bontën.
tambontën, 16, 37; 18, 36.
ba:t;1teng.
bru;ttengipun, 18, 36.
bëcik.
bëcike, 24, 17,
abëcik-bëcik, 19, Hl; 22, 517; 23, 30,
bëciki, 18, 2.
bhra, 27, 23, 26; 28, 34; 29, 8, 17, 20,
21; 30, 3, 5, 6, 10, 14, 19, 20, 24, 2ö,
291 al, 34; 31, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 26, 28;
32, 15, 18,
bhre, 27, 30; 28, 29 ; 29, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, s1, 32; 30, 1, 31 4,

baryan, 6,

1a.

abatur, 1,

li.
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batang.

bajang.

babatanganira,18,

17,

bbasa.
abbasa, 22, s.
bisa, 4, s; 7, io; 20, 37; 22, 9,
bisaning, 2'1, 34,
bisanira, 23, u.
bbiaeka, 8 sa; 24, 30; 27, 11, 16, 11,
S7j 30, 4j 31, 12 1
bbisekaning, 25, ,; 30, s2; 31, 26;
32, 9.
bbifekanira, 27, 22; 30, 6; 32, 111.
isie: :abbiseka; comp.: dbarmabiseka.
bhawarasa.
abhawarasa, 20, 12.
bale, 21, 11, 19.
bëlab, 12, s, ...
abëlab, 31, ,.
buluh.
amulubi, 28, u.
kabuluban, 28, s1.
balik.
· malika, 26, u.
kabalik, 19, 84,.
bëlëk.
abëbëlëk, 4, so.

pabajangan, 2, 24, 29.
bbujangga, 9, 19; 13, 1a,19, 30: 14, u.
parabbujangga, 13, 15, 167 11, u, 25;
14, 12,

baya 1.

baya, 11, 18; 18, 36; 21, 13,
baya II.
ratu-angabaya, 18, 7; 31, 13.
bnyut, 3, 30 ; 6, 29; 7, 111, 19.
bnynting, 7, 30, 32; 8, 5 ; 18, 11;
20, 82, 36j 26, 23,
abuyut, 26, 32.
baiiu, 6, s.
bailune, 9, s2.
ababailu, 17, 18.
bëilcah.
binëilcah, 20, 33.
bailcana.
pinakapamailcananing, 1, s.
buîical.
binuilcal, 2, 23.
depun-buncal, 23, 7.
bailol, 27, 1.
bhftmi, 2, 6; 8, 21; 14, 33; 21, 35.
comp.: mangkubhumi.
balëm.
bamakërti 11, m.
balëman, 14, 801 Sl.
bhage, 9, '11.
balëmaning, 20, ,.
bhagawan,30, 34.
balungbang.
bbagya.
binalnngbang, 16, 2.
bhagyane, 9, 35,
bapa, 7, 12, 18, 16, 28, 29, 32, 1111
j 8, 11
babu.
4, 91 Blij 10, 10, 18, 11, 19, 2s, so; 11,
ababu, 2, 33.
2, s, 4, 61 11 u, 24; 12, so; 14, s, 11; bubuh I.
ló, 1, 61 u, 13; 16, 1,, 18: 22, 34.
bubuhan,19, Js.
bapaningsun,16, 10.
bubub Il.
abapa,3, 1.
bubuhën, 27, 5,
bhttja.
bubar, 14, 2,; 19, ss.

comp.: caturbbaja.
beji.

bejine,9,

bëbêk.
pambëbëkan, 12, 3,

Bll,

babad.

-811ababad, 22, 7; 23, 6,
bëbëng.
kabëbëng, 5, 7.
bhatira, 1, 17; 2, 2, s, 6, 32; 8, 28, 351;
14, 17, 25, 99; 14, 10, 13; 15, 514.j
16, s, 5, 15, 117; 17, 4, 8, 13; 18, 7,
8, 16; 19, 5, 18, 21, H, 37; 20, lj
21, 7, 21; 24, 36; 25, 8; 26, 20, 26,
28, 32; 27, 4, 5, 7, 17, 19, 29,
abha1a,ra, 26, 16, 18, 513
1 519,351;30, 35,
bha1a,ri, 6, 24,
bang, 1, 6, 9.
bong.
tabongbong, 16, 8,

bëngang.
binëngang, 21, 51,

ngon.
angon, 3, 6, 29; 4, 32; 6, 10.
angonngon, 3, 6,
pangon, 61 14,
pangone, 6, 15,
pangonira, 6, 151 19,
pangoningsun, 6, 18,
sapangon, 3, 3,
nguni, 8, Si,
ringuni, zie uni.
makanguni, 16, 510.
nguniweh, 19, 16,
ngaran.
ngaraning, 5, 3,
ngkana, zie kana.
nggen, zie ook ënggen.
nggenipun, 15, 17,
nggenira, 2, l; 4, 171 33; 5, 13; 11, 14,
nggon.
nggonira, 29, 13,
ngong, 8, 33,
-ingong, 8, 34; 16, 21, 23; 22, 5!0,
-ningong, 2, 11.
iringong, 22, 10.

De nipacandra-(wawatikan)of ,&gkalawoorden.
1.
indn, 29, 28 (1290).
iku, 30, 1 (1308); 30, 24 (1311); 32, e
(1373); 32, ·26 (1403), 32, 27 noot
(1533).
awani, 29, 15 (1279).
naga, 30, 27 (1319), vgl. onder 8.
ratu, 27, 10 (1250).
rupa, 24, 34 (1216); 30, 19 (1310); 30,
514(1311); 31, 518(1351).
dara, 24, 82 (1198).
daging, 28, 15 (1253).
tnnggal, 24, 351 (1198); 2ó, 18 (1233);
29, 27 (1284); 29, 35 (1307); 31, 83
(1355); 32, 18 (1386); 32, 511(1388).
sit&ni;8ll1 24, 34 (1216) j 30, 351(1321);
30, 3t. (1322); 31, 28 (1351); 31, 81
(1368); 31, 37 (1369); 32, H (1388).
samadhi, 24, 31 (1197).
wit, 32, 17 (1384).
wulan, 26, 9 (1238); 30, 19 (1310);
31, 15 (1328); 31, 34 (1369); 32, s
(1372*); 32, 8 (1373); 32, 16 (1378).
woog, 25, 15 (1217); 25 23 (1222);
25, 99 (1235); 25, 30 (1236); 26, 11
(1240); 23, 30 (1293); 29, 84 (1298);
30, 21 (1319*); 31, 16 (1332); 31, 18
(1333*); 31, 23 (1348), 31, 24 (1349);
31, 29 (1352*); 32, 13 (1375); 32, 15
(1400); 32, 28 (1535).
lëmah, 31, 22 (1338).
janma, 30, 28 (1320); 30, Si (1321).
medini, 30, 94, (1311).
bhftmi, 25, 15 (1217); 27, 18 (1250); 31,
19 (1335).

2.
netra, 30, st (1321); 30, 34, (1322).

-312ro, 29, !17(1284).
kal'J_la,29, 34 (1298).
dwi, 24, 34 (1216).
ton (anon), 28, 15 (1253).
tangan (anangani), 25, 23 (1222); 27, 10
(1250).
lara, 31, 15 {1328); 32, 27 noot {1522).
paqa, 25, 16 (1217); 2n, 28 (1233);
25, 29 (1235); 25, 30 (1236); 26, 11
(1240); 27, 18 (1250); 29, 15 (1279);
29, 30 (1293); 30, 28 (1320}, 30, 34,
(1322); 32, 16 (1332); 31, 29 (1352*);
32, 3 (1372*); 32, 27 noot (1522).
mata, 29, 28 {1290).
ba, of baba, 25, 23 (1222).

3.

32, 28 (1535).
bahni, 32, 9 (1373).

4.
sagara, 32, 26 (1403).
weda, 26, ll (1240): 31, 18 (1333*).
vgl. 011det· 3.
pat, 29, 27 (1284); 321 17 (1384).
ynga 1 311 23 (1348); 31, 24 (1349);
32, 25 (1400).

5.
anita, 31, 28 (1351).
artha 1 25, 29 (1235).
wi~aya (ami~ya) 1 27, IS (1250); 32, IS
(1375); 32, 28 (1535); 32, 27 noot
(1522).
panah (amanah), 31, 34 (1355).
pawana, 31, 19 (1335).
paii.ca, 31, 3-1, (1359).
bhuta, 27, 10 (1250); 28, 15 (1253);
31, 33 (1355).
bayn, 321 28 (1535).

antëlu, 31, ss (1355).
api, 25, 28 (1233).
ambah (angambah), 31, 22 (1338).
agni, 30, 32 (1321); 30, 3-1,(1322); 31, 19
(1335); 31, 28 {1351); 31, 34 (1359);
31, 35 (1368); 31, 37 (1369); 32, 18
(1386); 32, H (1388),
6.
rama, 30, 24 (1311).
kaya, 28, 15 (1253); 30, 1 (1308); 30, 27
rasa, 24, 34 (1216); 25, 30 (1236); 31, 37
(1319*); 30, 28 (1320); 31, 16 (1332);
(1269).
38, 18 (1333*); 31, 19 (1335); 31, 22
wihat (wiyat), 31, 29 (1352*).
(1338); 31, H {1349); 32, 9 (1373);
gal}a, 31, 35 (1368); 32, 3 (1372*); 32,
32, 91 (1388); 32, 26 (1403).
18 (1386).
tëlu, 32, 17 (1384).
sahut (anahut), 26, 9 (1238); 30, 19
7.
(1310); 31, 15 (1328); 31, 23 (1848);
32, 3 (1372*); 32, 8 (13 73); 32, 13 rë~i, 24, 31 (1197); 29, 35 (1307).
kuda, 25, 15 (1217); 32, 13 (1375).
(1375); 32, 16 (1378).
tnrangga, 29, 16 (1279).
weda, vgl. onder 4.
parwata, 32, 9 (1373).
wölut, 32, s {1373).
sapta (wellicht saptagni of saptagnya),
glll},&, 25, 29 (1235); 25, 30 ( J 236);
32, 16 (1378).
29, so (1293); 29, 35 (1307); 31, 16
wiku,
32, s (1373).
(1332); 31, 18 (1333*); 31, 28 (1352*);

-
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8.

eanga, 24, s1 (1197); 29, 15 (1279);
29, so (1293); 31, H (1349).

ula, 29, 517(1284); 32, 17 (1384).
naga, 24, 351(1198); 26, 9 (1238); 29, Si
(1298); 31, 15 (1328); 31, 93 (1348);
31, 35 (1368); 32, 511(1388); 32, 2!1
(1388); .zie nog onder 1.
liman, 31, 22 (1338).
matangga, 30, 1 (1308).
hrahm&J}a,32, 16 (1378); 32, 18 (1386;;
32, 21 (1388); 32, 22 (1388).

leng, 29, Si (1298).
manawa, 31, 34 (1359).
muka, 24, 32 (1198); 29, 118(1290);
30, 27 (1319*).

nawa, 31, 37 (1369).

0.
ambara, 32, 26 (1403).
nora, 26, 11 (1240); 32, 25 (1400).
çunya, 29, 35 (1307); 30, l (1308) ;
30, 98 (1320); 32, Sl5 (1400).
gagana, 29, 28 (1290); 30, 19 (1310).
bhasmi, 27, 10 (1260).

De in de,, lekst t'oorlromendes'énglcala's,van welke,, er eenigen tziet met oolk
zekerheid te lezen zijn, in geregelde t10lgordetot stavingvan de hier i,oorgaandeopgaven,
en om te laten zie,,, dat zij naa,· waarschijnlijkheideerlt later bij de jaartallen in

cijfers bijgesch,·evetiwe,•dt'n, toen in dezen reeds fouten ingeslopenwaren.
1197,
1198,
1216,
1217,
1222,
1233,
1235,
1236,
1238,
1240,
1250,
1250,
1253,
1279,
1284,
1290,
1293,
1298,
1307,

re~i-sanga-samadhi, 24, 31.
naga-mukadara-tunggal, 24, Si.
rasa-rupa-dwi-eitangsu, 24, M.
kuda-bbumi-paqaning-wong, 25, 15.
ba-ba-tangan-wong, 25, 1s.
api-api-tangan-tunggal, 25, 28.
artha-guJ,la-paki,a-wong, 25, 29.
rasa-gu)}&•paki,a-wong,25, ao.
naganahut wulan, 26, 9 ; de 2 niet uitgedrukt.
nora-weda-pak~-wong, 26, 11.
bhasmi-bhuta-nangani-ratu, 27, 10.
çunya-wii,aya-pa~a-bhumi, 27, 18kaya-bhutänon-daging, 28, 15,
sanga-turangga-pak~wani, 29, 15
pat-ula-ro-tunggal, 29, 27.
gagana-muka-matendu, 29, 2s.
guJ,1a-sanga-paki,aning-wong,29, 30.
naga-leng-kamaning-wong, 29, Mrëti-çunya-gu,a-tunggal, 29, sa.

_: 814 1808,
1310,
1311,
1319*,

matangga-çunya-kayeku, 80, 1.
gagana-r6panahut-wnlan, 30, 19,
medini-r6pa-rameku, 30, u.
mukaning-wong-kaya-naga, 30, 27; in den tekat 1317, volgen, de iéngkala·
11.·oorde11
let, om·echte.
1320, çunya-pakea-kaya-jauma, 30, 2s.
l 321, janma-netragni-sitangsu, 30, 32.
1322, nctra-pak1:1agni-sitangs11,
30, 3f..
1328, naga-laranahut-wulan, 31, J5.
1332, pak~-gu1,1a-kaya-wong, 31, 16.
1333*, kaya-weda-guJ].aniug-wong. 31, 18; i11de11IBkat 1343, i•olge,11de iéngkal•wool'de11le/'echl, 11111111·weda ka11ook d,·ie kunnen beteekenen.
1336, pawanagni-kaya-bbumi, 31, 19.
1338, liman-kayangambah-lêmah, 31, 22.
1348, naga-yuganahnt-wong, 31, 23,
1349, sanga-ynga-kaya-wong, 31, H.
1351, rnpanilagni-sitangsu, 31, 28.
1352*, pakea-wihat-gnr;ianing-wong, 31, 29; rn de11lekst 1363, tlfJ~qen,de iéngkala1t'oorde11
mi,srhie,1 terecht.
13óó, bbnta-manah-antëlu-tnnggal, 31, 33.
1359, manawa-pailcägni-walan, 31, 34,,
1368, naga-gar;iagni-sitangsu, 31, 35,
1369, nawa-rasagni-sitangsn, 31, 37,
1372*, paqa-gananahut-wulan, 32, 3; j" den tekat 1362, l'olgensde agkala-u.•oortk11 te,·echt.
1373, wêlnt-wiku-anahnt-wulan, 32, s; ;,, den tekat 137. .
1873, bahni-parwata-kayeku, 32, 9.
1375, wieaya-kndinahut-wong, 32, 13.
1378, brahmal,18-saptagnyanahnt-wnlan, 32, 16.
1384, pat-ala-tëlnng-wit, 32, 17.
1386, gaJ].a-brahmar;iagni-tunggal,32, 181388, brahma1,1a-naga-kaya-tunggal,32, 21.
1388, brahmar;ia-nagiîgni-çitangçu, 32, 22.
1400, çnnya-nora-yuganing-wong, 32, 25.
1403, kaya-ambara-sagareku, 32, 26.
ló22, lara-paktia-mii,ayeku, 32, 17 (noot).
153~, wieaya-gur;ia-baynning-wong, 32. 28.
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INLEIDING.
De Javaansche raadsels in poëzie zijn bij de bevolking niet zoo algemeen bekend, als die in proza, omdat vele desa-bewoners de zangwijzen niet kennen.
Ale er eene goede, lagere school in de buurt is, wordt dat anders, want in de
middelste en hoogste klasse wordt daar eerst tembang matjapat en later témbrmg
ge<Jébehandeld.
Er zijn reeds heel wat Javaansche raadsels in poëzie bijeenverzameld en
uitgegeven, doch, voor zoover mij bekend, zijn ze nimmer met verklaring in het
licht verschenen.
In de jaargangen 1870 t/m. 1875 van den Javaanschen almanak, uitgegeven
door G. C. T. van Dorp & Co. te Semarang, komen eenige honderdtallen voor.
De 68 raadsels van Raden Ngabehi Sasra Koesoema in eerstgenoemden jaargang
zijn de beste. Die van de andere jaargangen verdienen, ook volgens het oordeel
van bevoegde Javanen, minder belangstelling en zijn dan ook niet onder het volk
bekend geworden. Dit zou trouwens ook moeielijk gaan, omdat telkens de ranggetallen in de strophen zijn opgenomen. Ze schijnen opzettelijk voor den almanak
vervaardigd te zijn.
Van beter gehalte zijn de 250 raadsels, voorkomende in een werkje, door
F. L. Winter uitgegeven en in 1879 bij Jonas Portier & Co. te Soerakarta gedrukt,
waarvan de titel luidt :
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Hier vindt men de raadsels, die het meest bekend zijn bij het Javaansche
volk, en juist deze omstandigheid heeft mij aanleiding gegeven om ze te verklaren.
Ik heb het niet noodig geacht de daar voorkomende volgorde te behouden.
Omdat het werkje van Winter voor Javanen bestemd is, moest er, om eentonigheid te vermijden, voor afwisseling in melodie gezorgd worden. Met deze verklaringen is dat niet het geval en kon dus elke zangwijze afzonderlijk afgehandeld
worden. Elk raadsel toch staat op zich zelf; er bestaat geen verband tusschen
de verschillende etrophen.
en 1-3 van Jlégatroeh
Alleen de n• 2-4 van de zangwijze Mas koemamba119
zijn aan bovengenoemden almanak voor 1870 ontleend.
De alleen in po~zie gebruikelijke woorden, welke in deze verzameling voorkomen, vindt men met beteekenisaangegeven in de toelicMi11gop de raadsels,waarin

n
men ze voor de eerste maal aantreft. Verder gelieve de lezer de bijgevoegde lijst
van die woorden op te slaan. Ook ziiu de hier voorkomende .~rimet1f,-e!.ki119e11
in
een afzonderlijke lijst opgegeven.
komt het herhaaldelijk voor, dat het
Bij de raadsels op de zangwijze Poetjoc11y
voorwerp, waarnaar ge,·rnag(l wordt, Rapn Poetjoe"!Iworllt genoemd. Als ,·ocatief
gebezigd, heeft men dan al dadelijk een goed begin; want wanneer men, zooals
hier het geml is, aanneemt, dat de strophe uit vijf pada-lingsa'R bestaat~ telt
de eerste pada-lingsa met den eindklank oe vier lettergrepen.
In andere werken neemt men aan, dat elke strophe uit vier pada-lingsa's en de
eerste daarvan uit 12 lettergrepen bestaat. l11 plaats rnn 4oe. 8oe, Ga, 8i en 12a
wordt dan de volgorde 12oe, 6a, 8i en 12a.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat men in het la.'ltste geval toch altijd de
samenvoeging van 4 en 8 in het oog houdt. De melodie geeft namelUk aanleiding om na de vierde lettergreep even te rusten en de dirhter zorgt dan ook, dat
die syllabe altijd de cindlcttergreep van een woord iH.
vindt
Een sterk voorbeeld van dit verschil in lngochij de zangwijze Poetjoe11g
men in de verschillende uitgaven van de Sé1'flt Ka11tjil.
In de uitgave van Van Dorp & Co. te Semarang rnn 1875 besfa.at de eerste
pada-lingsa uit 12 lettergrepen met den eindklank oe, waarbij als regel is aangenomen, dat de vierde lettergreep altijd de eindlettergrcep van een woord moet zijn.
In de drie keeren, dat deze zangwijze hier voorkomt, is dit consequent volgehouden.
In de uitgave van het Koninkl¼ik Instituut voor T. L. en V. van N. I. vau
1878, bewerkt door Dr. Palmer Van den Broek, vindt men 4oe en 8oe door een
tlirga-moerams (pangkat) gescheiden.
In de herziene uitgave van 1889 is dit teekeu weggelaten.
Opmerkelijk, doch tevens begrijpelijk, is, dat de Javanen eene bepaalde
voorliefde hebben voor enkele zangw!jzen. Ann wien, hij zij hoog of laag in rang,
men ook vraagt, welke meloil.ieën hij het liefst hoort. alt.jjd is het antwoord:
J)an!la".qgocla en daarna Sinom en JJ1idjil.
Hoewel men bij het kiezen der zangwijzen niet aan bepaalde regels gebonden
is, houdt men toch wel een weinig rekening met de te behandelen onderwerpen.
Bezingt de dichter bijv. oorlogstooneelen, dan bezigt hij meestal Doemm en Pan9•
koer. Schetst hij treurige scènes. clan kiest l1ii hij voorkeur Jlaskoemambangen
Megatroch. Voor tafereelen, waarin de Hiendschap op den voorgrond treedt, gebruikt
goela en Midjil.
hij liefst J)an{la11g
Zelfs in deze verzameling is dat eenigszins merkbaar. Zoo is hier de
1.angwUze Doe,-111,,,
,·an het begin tot het einde, één oorlogskreet. Doch het is
een strijd van vredelievcuden aard, omdat bijna uitslniternl onderwerpen uit de
Javaansche huishouding bezongen worden. De personen, die werken, zijn dan de
Bttjjdors;hunne werktuigen zijn de wapenen en de te verwerken stof is het vfiamle-

....

m
lijke leger. Karakteristiek
de zangw\jze Pangkoer.

is de bespiegeling over het oorlogvoeren in n°. 4 van

Bij herhaling worden in Javaansche poëzie voorwerpen alti personen voorgesteld. Nu eens geschiedt dit met yrouwennamen, als: a.e"t!}'rû~"tJ' ~ëf 3;"1~'

a.e~P;t!!Jlf'
..:.~f.,.,.,,

enz.; dan weder met namen van mannen, als: cnui.jO:, .,.,.,.,~~

~150, e. a.
Onwillekeurig vraagt men zich af, of de Javaansche ,lichters ook redenen
kunnen gehad hebhen om sommige voorwerpsnamen als vrouwelijk en andere als
mannelijk te beschouwen. Ik kan die vraag niet met zekerheid beantwoorden;
doch, wanneer men de talrijke voorbeelden in deze raadsels aan een nadere ~eschouwing onderwerpt, komt het voor, dat de dichters hier geheel willekeurig hebben gehandeld.
In deze verzameling van de meest bekende Javaant1cheraadsels in poëzie behoort ook melding gemaakt te worden van: .,,Eet, lm11sligeJaraansche strophe,"
voorkomende in het 'l'ijdschrift voor Ind. T. L. en Y. deel XXXVI, bladz. 231,
1uidende aldus:
~ ~c1<11cn,u..,~a,,~1
lllnUIU-jf""'2Qi.lao•-ll_' •~<Ç'l~t~~..,<ml~\
olU~CfflU
='iJ.,.,cn-,•

•

oo

••

ooo

o

"1"'/.Sll(Ja,,,,.,cn~...,,CJM
IUat<~\

....

n

o

o

o

o

'fll:1110Ull.:r:.'"-J'"l~'
'.!!i6'.......u,uan, ,mu,"1""'M0'3"'"

~,u~_.,~,anl1rz:1an.iu0~~U,\
De bedoeling met dit letterraadsel is !laar zoo volkomen duidelijk uitgelegd,
dat er niets meer van te zeggen valt. Ik kan er alleen nog bijvoegen, dat de op
bladz. 232 bedoelde stereotype strophe in Sinom, waarin de persoon, die het
raadsel opgegeven heeft, zijn bevinding meedeelt, aldus luidt:
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Dit beteekent .
.,,Ik zal oplossen, welke letter gij in de gedachten hebt. (Ik zal) probeeren
,,mij met u te meten: de overwinning is nabij .
.,,De Javaansche letters zijn 20 in aantal; maar er ontbreekt één: de letter
'
.,,die gij in de gedachten hebt, is de letter-."
Tevens kan hier nog iets omtrent de herkomst van het raadsel worden aangeteekend. Het is een van de meest bekende tjangkriman's in Midden-Java en
terecht, want men moet erkennen, dat het geestig gevonden is. Daarom treft het
de aandacht, dat deze strophe uit onsamenhangende zinnen bestaat. Onwille-

tv
keurig toch vraagt men zich af, of de dichter niet in staat geweest zou zijn om
voor hetzelfde doel bij elkander behoorende uitdrukkingen te gebruiken. Tevens
doet zich dan de vraag voor, of het ook brokstukken uit een gedicht kunnen zijn.
Ik informeerde daarom naar de herkomst van dit raadsel bij verschillell(lc
personen, die zich met de studie van het Javaansch bezighouden. Na niet weinig
keeren vergeefs gevraagd te hebben, vernam ik, dat het gedeelten uit verschillende, doch opeenvolgende strophen uit de Poestal.-amdja waren.
Voor zoover mij bekend, is dit werk nooit ;,, témbang uitgegeven (1). In een
handschrift, toebehoorende aan Raden Djaja Sajana, Demaug te Soerakarta, waarvan mij het 16 deel welwillend ter inzage werd afgestaan, vond ik op bladz.
510-511 de bedoelde stropheu. Behoudens enkele, verbeterde schrijffouten luiden
ze aldus:
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Het raadsel is dus samengesteld
le en 2e pada-lingsa van de
3e en
4e
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,, ,,
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7e, Se en ge ,, ,,
,,

"

uit de
le strophc
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Alleen in de 4e pada-lingsa bestaat verschil in redactie met het bovenvermelde
raadsel, terwijl ook het eerste woord van de 7e pada lingsa anders is. Hierbij
moet worden opgemerkt, dat de redactie van de strophe uit het "Tijdschrift" de
(J) Eeue proza.bewerking in 4, ulu. komt voor ouder de uitgaven nn
Soerakarta en eeue in fi dlu. onder die \"an B. BUJliug te .Jogjakarta,

Vogel van der Heijde & Co. te

V
juiste is. Gaf men het raadsel volgens de aangehaalde regels uit dit handschrift,
dan zou het niet geheel aan de gestelde eisehen voldoen.
De vier strophen behelzen een gedeelte van den strijd tusschen het rijkMamënang
(in Kediri) en den reuzenvorst Kala SoewedcJa. Volledigheidshalve volgt hier de
verklaring.
Spoedig werden de legers zichtbaar; bij het te voorschijn komen raaktenzij
slàags. Vrienden en vijanden raakten door elkaar. Luidruchtig vielen zij aau,;
beurtelings drongen zij elkander terug. Zij verdreven elkander, tot hunne krachten
waren uitgeput. Eindelijk werd het leger der reuzen overwonnen en sloeg het op
de vlucht zonder verder tegenstand te bieden (1).
~a,-iuit. Als een
Dadelijk sprak Sri Kala SoewedcJa de tooverspreuk ka111aj1111
hliksemflits (oogenblikkelijk) wercl een aangename geur waargenomen. Een groote
I;>ang Hjang verscheen en drong op de vijanden in, die zeer ongerust werden en
zich verlaten gevoelden. Eenigen tijd daarna werden zij overwonnen. Hunne
harten werden steeds kouder (zij werden steeds angstiger), alsof zij betooverd
waren door de liefde (~).
Sang Kala SoewèdcJa kwam nader; luid sprekende ,hoonde hij zijne vijanden:
"Waarom zijn de strijders van Mamënang zoo stil? Later zal uw vorst verschijneni
van zijne lippen zullen toornige woorden tot u komen. Gij zult genoemd worden
menschen zonder verstand, daar gij zoo weinig beteekenend zijt en het werk niet
ten einde kunt brengen (3).
Blijkbaar zijt gij machteloos om de bevelen uit te voeren en brengt gij uwen
vorst in het ongeluk. Het is nu geheel anders dan bij het begin; toen vocht
gij vreeselijk. Het past een leger-aanvoerder geen gevaren te kennen. De slechte
(1) In de laats$e pada-liogaa van de:M!atrophe vin.It men eene bijeenvoeging van woorden, die 1net dezelfda

4u1m,t;,
noemt.

letters geschreven worden, hetgeen men een
bepaalde beteekeni1 en dient dan alleen

0111

Dikwijls heeft zulk een samenvoeging geen

het aantal lettergrepen voltallig te maken.

Hetzelfde komt tweemaal voor in de twee.Ie strophe, nl. in de zesde pada lingaa met de letten
en in de achtste pada-lingaa met - , en
( 2)
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worden.
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v:rinig 6edllidnd.

welke ook iu het dagelijksche leven voorkomt in de beteekeuis van

VI
Soera Wilaga is als lle reus Singa Wërgil.

Stellig wordt zijn hals de boete voor
het verspreiden van ongelukken" (1).
Verder teeken ik hier nog aan, dat op het eerste blad van het handschrift wordt
medegedeeld, dat Ampoc Oedaka de vervaardiger is van het oorspronkelijk kawigeschrift Poesta/ui mdja en dat de overi;etting in kawi djarwa is geschied door
Raden Ngabehi Rongga Warsita in het jaar 1791 A. J. (= 1862 A. D.), welk
jaartal met de volgende tjondra sangkala wordt aangeduid: Ua«~C"t(.~"l""°I~'
'l'en slotte betuig ik mijn dank nan Dr. Brandes te Batavia, eerstens voor de
nauwkeurige inlichting omtrent alles, wat over Javaansche raadsels, zoowel in
poëzie als in pro:,.a, verschenen is, en verder voor de belangrijke mededeeling
betreffende het woord (j<111gkrimat1.Met het oog op de nog verborgen afkomst
van clit woord heeft diè mede<leeling vooral waarde en laat ik ze dus hier volgen.
Dr. Brandes srhrijft: ,,Dr. Van der Tuuk vestigde, nu reeds eenigen tijd
"geleden, mijn aandacht op een versje in Raffies History of Java, 2e ed. ( die
,,van 1830 in 8°) deel I, bi. 467. Daar staat niet anders dan:
,,Chechangkriman.
,,(Sung by a. ~lother to her Child on her Arm.)
,,Niahi ayu kapakan maniankil wakul,
,,Kalong mabalanjar lakune manolenole,
,,Sada gisu,
,,Dayanin tuah kablag 'gandang.
,,My handsome girl ! in bringing a purchase from the market,
,,When you have paid the price, cast not your eyes bebind,
,,Bnt move quickly,
,,Lest men may seize upon you.

(l)
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lle taling taroeng wordt er dikwijls onnoodig bijgevoegd.
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VII
"Het hooge belang van deze plaats is, 1e dat zij het eenige voorbeeldgeeft van
"een strophe in poetjoengvoor Bali, waar men de maat anders niet kent, en 2e dat
,,~nda'f!J'
hier voorkomt met de beteekeois van slaapliedje, kinderdeuotje.
"De verdeeling is anders dan op Java, doch dat merkt men bij andere
,,maten ook op. Tuah moet monosyllabisch worden gelezen, nl. twab."
Dat ik bovengenoemde inlichting ooodig bad, bewijst reeds, dat ik nog niet
voldoende op de hoogte ben van de Javaansche litteratuur; oog minder kan ik
op vergelijkende taalstudie bogen. Ik heb slechts eeoe verklaring vah de meest
bekende raadsels geleverd als eeoe bijdrage tot de kennis der Javaaosche taal.
MAGELANG, Mei 1893.
W. M. R.
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ZANGWIJZEN.

Sinom .

1.

Kinanti,

22.

Pangkoer .

28.

Doerma.

.

40.

Qan<Jang goela •

45.

Poetjoeng.

66.

Asmara dana.

72.

Midjil ..

82.

Mas koemambang

85.

Mëgatroeb.

87.

Gamboeb .

89.

Djoeroe-dêmoeng.

91.

Lijst van in poëzie gebruikelijke woorden, welke in deze verzameling
,·oorkomen.
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107.

Lijst van in poëzie gebruikelijke samentrekkingen en verkortingen,
welke in deze verzameling voorkomen .
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Hij kijkt telken11op in de lucht en likt de vingers. Hij loopt overal rond.
Vervolgens ziet hij Sang R~tna, die mooie kleeren draagt. Hij legt op haar
a'.l.n; treft hij haar, dan valt zij bezwijmd op den grond en wordt zij ge\'at.
Hij neemt haar (dan) op de armen en blaast op haar. Zij wordt gestreeld
en naar de slaapplaats gebracht.
Op/.ossi11g:iemand, die met een blaaspijp schiet.
Toelichti11g: Het nat maken van de vingers geschiedt, opdat de klei niet
aan de vingers zal blijven kleven.
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Men heeft reeds lang naar de scboone vrouw gezocht. Gaarne vermaakt
zij zich in den vijver. Zij draagt een blauw kleed, sierlijk met kant gegarneerd.
Zij verspreidt een welriekenden geur. De man nadert baar haastig. Sang
Djab wordt gevat en krabt.
Hare kuiten worden zichtbaar en schitteren.
Yerh. &t. Gen., Deel XLIX.

l.

-2Haastig buigt de man zich eerbiedig voor haar neêr en kust haar aanhoudend. Weldra is zij machteloos en geeft zich geheel aan hem over.
0 p l o s s i n g: de bloem van de pan9an.
Toelichtiflg: ..,...., ...,~. = iemand met een gele huidskleur. Een bekende
uitdmkking voor eene schoonet,,.ouw.
Het woord unrm-. 1~ = krabben is hier gebmikt met het oog op de doorns.
~ .ru "IIl.
~-1' voor~~

fü
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Slechte roovers worden vermeld, die gezamenlijk een werk uitvoeren. Ale
de persoon, op wien het gemunt is, uitrust, bukken zij zich en loopen langzaam. Het vijftal valt ge1.amenlijk aan. Als de aangevallene gepakt wordt,
komen weer vijf makkers, die zich een beetje ter zijde bevonden, dadelijk
hulp verleenen aan hen, die niet te vergeefs gewerkt hebben.
0 p l o s s i n g : iemand, die een vlieg vangt.
Toelichti,,g: .&~.,,. = ,-•"~'
.(n.g, = rm,u,
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De uitdrukking •m"l~a.u,in den slotregel hoort men, als volgt, in het dagelijksch leven gebruiken: ftj a,.vn..,.,tm,..
1""f'"''7u, = is je reis niet te vergeefs
geweest?

4.

Er is een gedaante te zien; alle menschen in de wereld hebben haar.
En alle schepselen blijven niet in gebreke haar te vertoonen.
Vast en zeker neemt zij den vorm aan van hem, die haar bezit en volgt
hem overal. (Ook) aan al de goederen van 't geheele buis ontbreekt zij
niet. Evenwel kan niemand haar grijpen.
0 p 1o s s i n g : de schaduw.
"'/"ki"
'lo
•
.1:
oe ic ing: .,.,..,.,.,.._...,,
= me• t missen.

[)il~·

voltallig; niet ontbreken.

5.

Er worden vermeld vijf broeders, die één zijn, als zij werken. Zij hebben
slechts één gereedschap. Bij het werken gebruiken zij dat tegelijk en zij
loopen ook gezamenlijk.
Hij, die al onderwijs genoten heeft, behoeft maar naar de sporen van het
werktuig te kijken, om juist te weten, welk geheim de arbeiders hebben.
0 p 1o s s i n g: iemand, die schrijft.
Toelichting: -~, = wijze, manier van doen.

"1.EA~~\= "1·'1'

,wm,=

a.,-,.,~,

,~ ...., = am"'l"'l'1'
= achtergebleven spoor, teeken.
8111;,= --,ea,~'
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is niet gescheiden van hem, die haar bezit. Omrlat
hij erg met haar ingenomen is, wordt zij overal meêgenomen, waar hij gaat.
Zij is verborgen eu kan niet gezien worden; sl~chts een punt van haar kleed
is zichtbaar. Zij spreekt snel, maar niemand begrijpt het. Als zij te voorschijn komt, wijst zij den tijd aan.
0 p l o s s i n g: een horloge.
Toeli,·l1ti11r,:
•.,,. 1 .,..?.·~t'=de
bloem der vrouwen.
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om1".'"'"aan het einde van den laatsten regel, is hier vermoedelijk voor
den rijm bijgevoegd.
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Dr 1,/oem de,· sclio0t1enis het kind van Batara Brama. In haar loop vermengt z1j zich met den wind. Als zij loopt, houdt z1i niet stil; ten laatste
is zij niet meer te zien. Niemand kent de plaats, waar zij zich (dan) bevindt.
Als men bij de geboorte van Sang Rëtna dicht hUhaar is om mede te
kijken, huilt men onverwacht, zonder redenen.
0 p 1o s s i n g: de rook.
Toelic/1ti11r,:
.,uo,,m,hoort men nog in de desa als krama van ""'.,,""J·
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Als zij jong is, Yerandert zij niet en, als zij oud is, ook niet. Als zij een
Yriendelijk uiterlijk beeft, behoudt zij dat steeds ,en zoo ~lt. al!Jzij een onaangenaam uiterlijk beeft.
Zij heeft ooren. oogen, een mond en een neus: e\'enwel kan zij met dat
alles nieta nih·oeren.
0 p l o s s i n g : een portret.
Toelic/1ti11y:
~-=,,= mismoedig, ontevreden.
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Twee dingen zijn er te zien, die slechts één naam hebben. Voor jonge
menschen heeft het gewoonlijk geen nut; oude menschcn schatten het hoog,
omdat het voor hen nol)d1.akelijk is het bij de hand te hebben.
En als er menschen zijn, die onvermijdelijk er den heib.amen invloed niet
van kunnen ondervinden, noemt men hen ongelukkig.
0 p 1o s s i n g : een bril.
Toelicl,ti11g: De laatste zin doelt op de blinden.

~t;· of "i""t;· = "lü."
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10.

Twee vaders zijn het, die vermeld worden, en twee zoons. Zij gingen samen naar het bosch en wilden herten lokken en schieten. Toen slaagden
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zgin hun werk en vingen drie herten. Nu wordt het zoo geregeld, dat bij
de verdeeling elk één krijgt; het mag niet minder zijn. Raad eens, hoe de
verdeeling is.
0 p 1 o s s i n g: vader, zoon en kleinzoon.
Toelichting:_,,..,~• = "iu"'I'
......,,,, is bier een tijdsbepaling.
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Onder de vrouwen is er niemand, die het heeft; het zou wonderlijk zijn,
als ze het hadden. De mannen hebben het allen, veel of weinig; zij hebben
het zeker en het dient bg hen als sieraad. ~ietteganstaande dat, zijn er
onder degenen, die het reeds hebben, die het niet mooi vinden en het (daarom) wegnemen.
0 p 1 o s s i n g: knevels.
Toelichting: ._..:;...,,= ,ü,.u 7 cn,"!!J"

12.

Het heeft geen hoofd, alleen een hals, twee schouders en twee armen;
maat de beneden-armen missen de gewrichten, de handpalmen en de vingers.
Ook heeft het geene beenen. De vormen van den rug en het middellijfzijn
te zien. De borst is tot boven toe gespleten en de sluiting is als die van
vleugeldeuren.
0 p 1 o s s i n g : een jas of buis.
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Er is een land zonder menschen. De steden zijn zonder muren en ook
zonder huizen; de zeeën en rivieren zijn alle zonder water. De sawah's, tegal's en pagagan's zijn alle zonder gewassen. De bosschen en bergen zijn
1..onderhoornen. Landdieren en vogels zijn ook niet te zien.
0 p 1 o s s i n g : een landkaart.
Toelichting: Onder
verstaat men eigenlijk landdieren, in tegenstelling met vischen en vogels. Dieren, in het algemeen, drukt men uit door
M•,-•,omu~,of enkel .,.,-:...,.~...
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= _Il()_....
,u.,!îf, = en-=,,
,sn"j'ef' = uimcm~,
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14.

Den geheelen dag zit zij vergenoegd voor het fraaie schutsel. Aan hare
rechterzijde staat de met een vloeistof gevulde kuip op een voetstuk.
Van haar linkerarm is slechts de bovenarm te zien. In de rechterhand
houdt zij een werktuig, dat zij in de vloeistof dompelt. Zij manoeuvreert
er mee op het schutsel, sporen achterlatende.
0 p 1o s s i u g: de batikster.
Toelichting: Het bedoelde werktuig is de kleine ufr De kuip en de
tjanting zijn met was gevuld; de dichter spreekt van water of liever van
een vloeistof.
U'l'ltl1\
= .,,,..e,IAllb,
,nzuu.o,
= [,},.,,c,.,,.,
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, ... .,!1, ~ .g,....,

-- 8 -

..........
= ~--n&•

'"'' = IIAIIHl,J;,,
=

~lll'U~•

.,,~~'t,

16.

Vergenoegd zit hij en is voorûen van een uitmuntend wapen. Niet ver
van hem liggen de geweerkogels en al de krijgsbenoodigheden opgestapeld.
Hjang Brama bevindt zich vóór hem; deze is zijn tegenstander in den oorlog.
Dadelijk wordt er iets op hem geriC'ht; de kogel treft (hem zelf), maar dit
vermeerdert zijne krachten.
0 p loss i n g: iemand, die opium schuift.
Toelicl,ting: het uitmuntend wapen= de opiumpijp. Hjang Brama = het vuur.
Met de laatste drie regels van lle strophe bedoelt de dichter het volgende :
een balletje tik,; wordt met het vuur in aanraking gebracht; de schuiver
zuigt dan den rook naar binnen, waardoor bij opgewekt wordt.
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16.

Een edelman beeft een echtgenoote, die hij in hooge mate vreeBt; want
telkens, als bij nader komt, pijnigt zij hem onschuldig. Bijgevolg komt bij
nooit dicht bij haar, als bij niet luid geroepen wordt om den bijslaap uit te
oefenen. Hij is werkelijk een man van weinig beteekenis. Als er oorlog is,
trekt zijn echtgenoote ten strijde.

0 p lossing:

de vogel poejoeh (gëmak).
Toelichti119:.,.,..,..g,, = in hooge mate; bijv. ririf;.,.,..,.,.7,,
= in hooge mate
haten.
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Er is eene zeer schoone vrouw, die in de zee woont. Telkens, als zij trouwt,
neemt de man er nog andere vrouwen bij. Haar alleen tot vrouw nemen
wil niemand doen.
Niettegenstaande dat, als Sang Rëtna van haar man gescheiden wordt~
heeft hij een tegenzin in al hare mededingsters.
0 p l o s s i n g: het zout.
Toelicltti11g: Het raadsel doelt op cle omstandigheid, dat het zout slechts
één van de ingrediënten is, die men bij de spijsbereiding gebruikt. Niemand
zal enkel zout nuttigen en zonder zout maken de andere ingrediënten het
eten toch niet smakelijk.
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Er worden vijf dieven vermeld, die willen
de opening binnengetreden; zij hebben het op
gemunt. De achtergeblevene volgt de anderen
Zij, die in het buis zijn, worden allen gevat
uit de opening.
Verh. Bat. Gen., Deel XLIX.

gaan stelen. Vier zijn reeds
het huis, binnen het hekwerk,
en sluit de opening.
en gedood; het bloed stroomt
2.
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0 p 1 o s s i n g: een sirihpruim.
Toelichti119: l\let /,et liekwcrl, bedoelt men dr. t1111de11:
met den achtergeblevene de tabak.
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Er is een woord van vier lettergrepen.
AlR men de voorste twee daarvan
afscheidt, krijgt men den nnam van een werktuig, ilat men gd1ruikt in het
water. De laatste twee lettergrepen Yormt'n den naam rnn iets, ,lat vliegen
kan. En als tic lettergrepen niet gcsehcitlen wurtlen, is het tic naam vau
iets, dat in de lucht gezien wordt en de rivieren in ,·crrukking brengt.
0 p l o s 1:1
i 11 g : een wolk.
,,,.,rn,n,
=...,.,.t1,.,.,..:..
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= werpnet.
= duif.

20.

l\[ijn naam beeft vier lettergrepen.
Ik ben vnu een boom afkomstig en
word dikwijl1:1nis geneesmiddel gchruikt. Als de voorste twee lettergrepen
worden nfgcseheitlen, bchhcn 1.eclc hctcckenis rnn een aangen:uncn i,;mnak. De
laatste twee lettergrepen zijn ( tlc 11:tiun rnn) een toespijs bij het eten. Vele
(zouden ,te 11,lorten van djangan ziju), als ze alle vermeld werden.
0 p lossing:
kaucel.
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Weder een vierlettergrepig woord. Het is de naam vàn iets, dat geen
gedaante heeft. en ook geen bepaalde plaats. Alleen zijn geluid wordt geboord.
Als sleel1ts de eerste twee lettergrepen genomen worden, is de beteekenis
lati prahéd11 (gc~n ,·eri:ehil). De twee kawi-lettergrepen achteraan vormen
den naam van cene plaats, waar men bloed doet storten.
0 p lo s si n g: de wind.
Toelicl1ti11y:.~ ,,:,,~- is hier gebruikt in plaats van ~.:,; .,,., met het oog op
de eind vocaal.
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22.

Hetgeen

(dezen) naam draagt, is weêr een woord van vier lettergrepen;

-
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(het is) het samenvoegen van twee stukken bout, zoo dicht bij elkander,
alsof ze gelijmd waren.
Als de voorste twee afgescheiden worden, (vormen zij) den naam van iets,
dat zich richt tot den neus. De laatste twee lettergrepen (vormen) het woord
der vrouwen tot bare mededingsters, die ontevredenheid veroorzaken.
0 p lossing:
gonda-maroe.
Toelichting:. ~...,,..,.,= oma,,
.J:...,.;" voor ~-n

..~,

23.

:\lijn naam bestaat uit vier lettergrepen ; ik bevind mij bij de vrouwen en
en ik breng de mannen in verrukking.
Als de voorste twee lettergrepen afgescheiden worden, is de beteekenis
lastari (bestendig) of sampocmtinoel.-oe(reeds gekocht).
De laatste .twee lettergrepen worden nu vermeld; zij zijn de naam van iets,
dat vliegen kan.
0 p l o s s i n g: de hoezem.
Toclicl,ti11g:.5:i,.;,, = "1'
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\Veder een woord vnn Yier lettergrepen; het is de naam van een scboone
vrucht. Als men slechts de eerste twee lettergrepen neemt, krijgt men den
naam van iets, dat onzichtbaar, onaangenaam of lekker is en door den neus
kan worden waargenomen.
De laatste twee lettergrepen zijn de naam van een aanzienlijk familielid.
0 p 1ossi n g: gomla-rija (kleine ronde vruchten, die met azijn worden
ingelegd)·
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De naam van een kostbaar gewas bestaat uit vier lettergrepen. Ale men
de eerste twee lettergrepen er van afscheidt, hebben deze de beteekenie, dat
het lichaam zijn gezondheid verloren heeft.
De twee lettergrepen, die zich achteraan bevinden, vormen den naam van
een der zeven dagen.
0 p l o s s i n g : lara-sëtoe ; Mal. ,ï-,} Bij de Europeanen bekend onder
den naam van al.ar wa11gi.
Toelicl,ti11y: Lara-sëtoe is eene grassoort van een meter hoogte. Van de
welriekende wC1rtels (akar wangi) maakt reen waaiers, stoffers, mandjes en
allerlei luxe-artikelen. Vooral in sommige streken van Bagelen komt dit
gewas veel voor.
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Het wordt gebruikt door den vorst en mag niet door de dienaren gebruikt
worden. De naam er van bestaat uit vier lettergrepen. Als de voorste twee
genomen worden, is de beteekenis een gevreesd wouddier, dat zijne makkers
verslindt.
De laatste twee lettergrepen vormen een kawi-woord, waarvan de beteekenis pa11ga11ggé
(kleedingstuk) en doe1we11ga11
(plaats) is.
0 p lossing:
singa-sana = troon, vorstelijke zetel.

14 Toelichting: ,n.,.,,,(~, = .,,,
"?'
.Q,n. = D,1n,cno..11111.,.,,~rA'
= een kawi-woord.
~Cl\
l• kaw. = ontn~\
2• KN. = leeuw.
c....11

27.

(_
n ,1 / ~,m~ -,u,~tl,_,,,.,.....
HD.-af ~ CJ
/

i{,

/

o

a.maa ".rntm.au,,

Il L71..,,

r,H"
0f'

•

.U~~jM'r.J

n.
/
,,,Vfl"UI
~,,,..,,
?U(lf.l"'"""' o -.,,,s,I
,..,,.,,,u~,n-n, .,
n,,,Lqf
\ 4Ei
•i~Î11,·H,WI r.m~...,
~.\ "Hl llll.,?,,f~C:.f

0

()

UJ '"

.,,,

h"ÎI

.,,UJ

n
n
n o. /
Hlli1JM11n"l"23'~.n..n1 ,....,C4,
•

.J..t1Ll.tm

• .,,

0

U.,f(J

tv""

0

a.

O /

()'11•

O
__. ....

t

~"i~

(_

~lil

~r·

Er is een bloem, die tot de onbeduidende gerekend wordt; de naam
bestaat uit vier lettergrepen. Als de voorste twee wonlen af gescheiden,
vormen zij den naam van een verheven persoon, die zich niet met aardsche
zaken bemoeit.
De laatste twee lettergrepen hebben <lc bctcckenis. (zegt men, nm) alles,
wat men dicht Yóór zich heeft.
0 p l o s si u g: wali-k:uJëp = een heest:!,,. wnarrnn de bladeren als medicijn
gebruikt worden.
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Er wordt weder vermeld een bloem van een gele kleur; de naam bestaat
uit vijf lettergrepen.
Als de voorste twee genomen worden, beeft men een kawi-woord, dat
begi11beteekent.
De laatste drie lettergrepen î'Ormen een ngoko-woor<l, hetwelk beteekent :
,,de plaats van beschaafde manieren."
0 p 1 ossi n g: de zonnebloem.
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Er is een woord van vier lettergrepen. Als de voorste twee worden
afgescheiden van de laatste twee, is de beteekenis njakét (naderen); en
moe11doer(achteruitgaan) vormt de tegenstelling.
De laatste twee lettergrepen vormen het tegengeRtelde van taroena (jong).
Als de lettergrepen niet gescheiden worden, noemen ze den naam van
zoogeuaamde ouders.
0 p 1 o s s i n g : schoonouders
Toelichti11g:.8~-?;, = ,,S,tj,r.i~•· In het dagelijksche leven gebruikt men
voor tege11stelli11g
meestal '1""'"1"''~,r. ..
30.

Ik behoor tot de houtsoorten en mijn naam bestaat uit vier lettergrepen.
Dikwijls word ik gebruikt als ingrediënt voor borèh en dien ik als geneesmiddel.
De voorste twee lettergrepen (beteekenen iets), dat in de keuken gebruikt
wordt en (verder) voor allerlei dingen dient. De laatste twee lettergrepen
zijn de naam van hetgeen ontstaat uit hetgeen gegeten wordt.
0 p 1o s s i n g: ka joe tahi.
Toelicltti11g: Deze houtsoort is steeds verkrijgbaar bij den
= verkooper van specerijen.
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Er is eene soort van sieraad, waar de vrouwen zich mede tooien ; de
letters vormen vier lettergrepen. De eerste twee vormen den naam van een
waterdier, dat een kël'is vóór aan den kop heeft. De overblijvende laatste
twee lettergrepen zegt men Yan eene vrouw met een mooi uiterlgk.
0 p lossing:
oerang-ajoc (naam van een bijzonderen vorm van oorknop).
Toelicliti11g:illlJ''" garnaal. In het midden van den kop heeft de garnaal
een naar voren gericht scherp, hoornachtig uitwas.
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32.

Eene (zekere) plantensoort wordt dikwijls als geneesmiddel gebruikt. De naam
bestaat uit vier lettergrepen. Als de Yoorste twee worden afgescheiden, hebben zij de beteekcnis van rn119kép(dubbel) en rnn poetoc11y(gebroken). De
twee overblij,·ende lettergrepen zijn de naam rnn iets hards in het lichaam.
0 p 1o s si n g: tikël-Lalocng (een naar een cactus gelijkende plant).
33.

f-•"
o.
.
\J!ilfl..Utt._'l•fJIJnlffl&'"'f
o

,m,m,v,

•

'!!J' ""

..:f,., u1azr.
1 en...,

•

o
Mn ,uî

H11Tln.t1U

n.
o1u

o

o

<m .c, :{'

lJl~

o, Cl o.

osnHU.A,Ul~ff,;ltnl"l:J'

tm~,

n

u--n

.. .,_..~"11

'rJ"

o o.

f:( ,., tm

...,(,

.

~

_c. o. o.
.,,,~,,,u<rnt<H/11"11 ... TI,
o

o. •

-1.,I
it..l(, O..tH111q8f
""a.m wn,

,m ,m

~ ....

o~
..
.,,_,êïi

o
o.
n.
•u( •U<rn&AI

-.:S

01,u

Cl..,
~• ..._.
0

,tl),

Het is de naam van eene betrekking en ook van eene melodie. De letters
vormen vier lettergrepen. De deelen (waaruit het woord bestaat) zijn kawiwoorden.
De eerste twee lettergrepen zijn de naam van werktuigen bij het oorlogvoeren. De overblijvende twee lettergrepen beteekenen een gevecht, waarbü
aan beide kanten veel tegenstanders zijn.
0 p 1 o s s i n g: sara-joeda = een ambtenaar om rechtszaken te onderzoeken , tevens de naam eener melodie van de gamelan.
Toclic/,ti11g: Als iemand de salènclang wordt aangeboden om te dansen en
hij heeft daarin om de een of andere reden geen lust, dan geeft hij de gebruikelijke gift en verzoekt een sara-joeda te spelen. D" danseres zingt er dan bü,
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Er is een plant, die in het water groeit: de naam bestaat uit vie1·lettergrepen. De twee voorste noemen datgene, waarmee men allerlei dingen ziet.
omgeeft,
De twee laatste lettergrepen (beteekenen datgene), tm/ de beender,·11
en ook een dirr, dat in luit walrr foef!.
0 p 1ossi n g: mata-iwak (naam van een waterplant).
Toelichting: ....w"l:::A.= ,m"1.-np,
,,g_u,~, = le vleesch; 2e visch. ·
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Vier lettergrepen vormen den naam van een dier, dat in het water leeft.
Het beteekent hetzelfde als roemeksa (oppassen), als men slechts de twee
voorste lettergrepen neemt. De twee overblijvende lettergrepen vormen een
kawi-woord, dat iemand noemt, die ons baat en dien wij wederkeerig haten.
Oplossing:
djaga-ripoe (naam van een visch).
Toelichting: -,""u"l,û' voor "l""u,....'J;,,.

"1""~'of "1""tJ'
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-18~r is een woord van vijf lettergrepen. rlat tlt' 111uuu i11\"llD 1.ekereo
berg. .Als men cle 1lrir cersk lettergrepen 11fsf'heidt. is het datgene. wat
men gebruikt. om bet µruml te sturen. Ue twee laatste lettergrepen
(beteekenen) de nerven tier bladeren van arèn en klaµn.
0 p lossing:
kêmJ.ali 11ada.
Toe.lichling: ~1 'C.i.f, ......," is de naam van een herg. 1lie herhaaldelijk in de
Wj\jangverhalen gcnoenul wordt, als rlc plaat11. waar , n 'I "''

IFA~.

zUn kl11i11
ha1I.

Ongeveer drie µaal ~W. rnn Ambarawa he\·i111lt :t.it>heen heu\·el nrn
dcnzelfden naam. De .Jnvaneu zoeken verharnl in 1lie twee 01111:1tantiigheden;
w:mt 11edert l H(in, toen laatstgenoemde plaat11 en Bajoc-hiroe 1loor eeoe
he\;ge
aardbeving
geteif;terd werden. hoort men vertelleu. dat
,.,,.,,,,,

iu::~r
1lat gedaan
/ o -._,,,u,,

heeft.
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Er i11 een boom wie1111bloemen een aange11111nengeur hebben; tie naam
hc11t11atuit slecb~ 1lrit> lettergrepen.
Als men ,Ie ,·oor11te ltittcrgrcep neemt,
i11de heteekeniK: veel rnu iet11 houden.
DtJ twee o,·erblijvende lettergrepen \'Onnen een kawi-woortl; \het beteekentJ
11teunpilaar van het leven (eten) en hetgeen gebruikt wordt om iets aan te
nttl•n (band).
0 ,, lossing:
!lêmhmlja t<le bekende boom op de begraafplaatsen\

1'0t'licllling:

~,.,, = ~;
.,L.,,,v.,-=

te .,, r.o "f!J' 2e ... ..,,~'

De naam vao eon zekere plant bi,iJtaat uit vier lett6rgrepen.

Als moo de

-19twee eerste lettergrepen afäebeidt, vom1cn z\j deu naam van iets, dat niet te
1.ien i~. Alleen met den nem, merkt men, of het onaangenaam of aangenaam is.
De twee laatste lettergrepen vormen een kawi-woord, dat de naam is van
een groot en traai huis. dat boven alle andere uitmunt.
0 p lossing:
gooda-poera.
Torlic/1ti11g:De .,,,,.,~~..,.,, is een 11truik, waarvan de bladeren gebruikt
worden om e1· de bekende rlm·hli!fl' 11/i,·van dien naam uit te destilleercn.
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Er is ecu woord rnu vier lettergrepen; het is de naam van een uitstekende
olie. die dik wUls alt\ geneesmiddel gebruikt wordt.
Als de twee voorste lettergrepen afgescheiden worden 1 vormen 1.ij den
naam rnn het handvntsel van zeker timmermansgereedschap.
De twee laatste lettergrepen hebben dezelfde beteekenis als toegel(gebroken)
/geknakt l.
en ,m11.épé.,
0 p I o i. M i n g: sangkal-poetoeng.
Toeti,·Mi11y: ...~""'"·•--1"
1. is een soort olie, die voor.tl bij been- en armbreuk en gebmikt wordt. om er mede te wrijven. ~aar men be,veert, verktjjgt
men deze olie uit den staart va.n zekere Mlaog.
..,.,~,. verk. van .,..~'Bf'

40.

De letters vormen vier lettergrepen. die de naam z\jn van een fraaie bloem.
Ali,; de twee rnof!ltc lettergrepen afgesrheidcn worden. noemt men eeoe nouw,
die zoo :.:-oednli,; onvatbaar is voor schaamte en met alle mannen wil (omgaan).
Dii twee laab1te lettergrepen beteekenen:
ee-11igszini
l'Ochtif/,bijna droog.
0 p I o ~ i,; in g: Moendêl-malêm (de bekende welriekende bloem: pol~·anthe~
tnherosa).
Toelichti,iy: .ilf. l>e beteP-kenis, waarin dit woord hier voorkomt, wordt

20niet opgegeven in de woordenboeken. Men boort liet als zoodanig door de
kinderen bij het knikkcrs11el gebruiken voor heel eventjes, ~oo!70l'dals, raken.
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Eene vrouw, die geen man heeft, beeft ee-n naam van drie lettergrepen.
Als de twee voorste lettergrepen genomen worden, is het een schitterend licht
bij nacht.
Als de voorste lettergreep weggelaten wordt, blijven er slechts twee lettergrepen oyer, die den naam vormen van dr lol'gi/t bij het koopen van
dingen van weinig waarde.
0 p I ossi n g: woelandjar r_eene weduwe, die nog geen kind gehad beeft).
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toegift (eigenlUk: Yermeerdering).
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Er is een woord rnu vier lettergrepen. Als de twee voorste kawi-letter. grepen worden atgescheidcn, .t.lin zij de naam van toekomstig zaad: (men
beeft daarvan) vele en vreemde soorten.
De twee overblijYende lettergrepen beteekenen: eene slechte handeling in
't geheim uitvoeren.
0 p loss i II g: poespa njidra (naam van een sierplant).
Tot'licl,tittgi ;J,u,, = .,,..g"
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Voorwerpen om iets in te doen, gemaakt in overzeesche landen, worden
veel op het eiland Java gebruikt. De naam bestaat uit vier lettergrepen.
Als de twee voorste afgescheiden worden, is het iets, dat een vorst machtig
maakt om zijne vijanden te wederstaan.
De twee laatste lettergrepen noemen het ongeluk, (dat we) met glas- en
aardewerk (kunnen krijgen •.
0 p l o s si n g : bala pëtjah = porselein en glaswerk.
Toelichting: MJ~= I.JT.ru"
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In het dagelijksch leven gebruikt men
porseleinen kopjes en schoteltjes;

,PnQf•

voor
voor glazen

drinkglazen

ruiten;

.,,,~.

en
voor

spiegels; .Q#'t• voor scherven van glas en porselein en in het algemeen als
slofnaam voor glas. Een glazen knikker bijv. noemt men td.'linP.:~.'t,. of
1J,"ltt_f},J::.u
/J,"lt.l..'e-'' van het Ned. stee11.
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Er is eene huitengt:>woou 1whoone pri1111es:niemand is met haar te vergelijken.
Het liehanm vim Sang Rêtna vcra111lnt eiken dag.
·
Over dag zijn hare stralen zoncler glaiu;: alleen des nachts <Jchittert zij in
hooge mate.
0 p 1o Il II in~: de mann .
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Er wordt cl'n 1whonw11pel \"l'l'nwl<l: vcll'll k\iken er nanr. ~Jannen en
vronwe11 zijn opl'engehoopt c11 \'Prdringc·n 11lknnder. )la.'lr zUzijn niet blij en
wen11('he11, dnt er i.poccli~ t•en l'Ïnde :urn knnte, opdnt het geen ,·erdriet
aan nndere meni-('heu :t.nl n•roor1.ukc11.
<>plo~11i11g:
t•en hniH iu l,r;mcl.
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Als het op visite komt. is· het zon,lP.r hi\hëd of tapih.
zijn blij en ijverig in de weer 0111 het te verzorgen.
wordt het geklcecl en ten·ns beweend.

Die het ontvangen,
Als het heengaat,

-230 p l o FI sin g:

een pas geboren kind.
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Er zijn twaalf zeer schoonc hruederi,;. Zes honden er veel van om dag ~n
nacht in het water te pla1111cn. Ue andere zc:,1zijn hang mor het water: hnn
goeroe (raadgever) is Sang lljang l:tawi (_de zounegod ,.
0 p loss i n g: de twaalf mongsa·s.
Toelichli11y: üe twaalf mongsa·11 zijn de twaalf maanden van het mongsajaar, eene verdeeling van het zonnejaar met het oog op de werkzaamheden bij
den landbouw.
In 1855 went door den 8ocsoehoeuan van ;o;oeraknrta, Pakoe
Boewana Vil~ eene vaste i1ulecling aa11i;e11ome11,
beke111l onder den naam van
Pm,ui/a 111011gsa.Zie hieromtrent het ovt1rzicht van de Jav,umsche lijdreke,,i"g
St,mrf, dat elk jaar in lwt ie gedeelte van den Regeeringsdoor /Jt-. Cuh.e11
almanak voor N. I. voorkomt.
il"O,."'!!I,= cn ...,,~,.
• .,_.~...,,&,
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Van jongs af tot op hoogen ouderdom draagt bij een kleed met het batikpntroon 1.-atjipir. De baren van zijn kuif zijn rood. Qp zijn lichaam zijn
overal vrucht.en. Het kleed dient als geneesmiddel voor mensehen, die een
weinig lusteloos zijn.
0 p l o s s i n g : djagoeng.
T0Plich.ti11g:
Met l.ampoel, bedoelt men de schutbladen van de vracht. In
llen laaMen zin wordt er op gezinspeeld, dat men die schutbladen (klobot)
gcbmikt 0111 inlaudsche cigarettes (rokok) te rollt1n.
~ij ki. van •1,,,, ~•
o-zr · ki van "I""'"I"""..~ ..
ki. van -nt4ti!'.J"
~•gt9' van ~.g~ kr. van .u-n
,m

,·nu,

.... ,

=

overal verbreid.
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Het gebeele lichaam omwonden, wordt zij dadelijk met kracht neêrgeworpen.
Een poos trippelt Sang Uêtna. Zij wordt gernt en boog opgeworpen. Op.. gevangen in haar val, sterft Sang I~jah in cle hand.
0 p l o s H i n g : een tol.
1'o1>/id1ti11y:
i],E,,.. ,}}, = ....
~.,

7.

Kr worden yermeld vijf jagers, die in een bosch jagen. Twee sluipen overal
in; (de andere) drie volgen achteraan.
Als zij t iets) krijgen, dooden ze het dadelijk in huis en het is net, alsof
het daar opgegeten wordt.
0 p 1 o s s i n g: iemand, die luizen zoekt.
Toelicl1ti11y
: Ue laatste zin bedoelt, dat de vijf Yingers zich dan naar den
mond begeven. Het heestje wordt tnsschen de tanden gedood en daarna
uitgespuwd.

'°""'~' un,u~,
-"1"1._._,~, Het suffix a11doelt hier 01, herhaling.
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Er worden zeven broeders vermeld; zij ontmoeten elkander nooit gedurende
hun leven. Benrtelings zijn zij een voor ecu te zien. Al sterven ze,
toch worden ze beurtelings weder levend.
O p 1 o s s i n g : de zeven dagen.
Toelichting: .,~ ....c, = fflj"j"-Jf'
Un.t~'

--

..,_, C

Twee krijgslieden worden vermeld ; men laat ze met elkaar vechten. Als
ze in 't strijdperk komen, willen ze niet worstelen. Hun moed komt te voorschijn, als ze geslagen worden ; dan gaan ze strijden.
0 p l o e ei n g: het laten vechten van gangeir's.
Toelichting: De gangeir's worden vóór 't gevecht geslagen met een•·"'"'
· nerf van een klapperblad. De kleinere djangkrik's worden gekitteld met
een grashalm.
~.e.,-,.s.,,
= elkander van de plaats dringen.
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Er wordt een belooning vermeld; niemand kan haar noemen. Velen streven
er naar en doen al. het mogelijke om haar te krijgen.
En toch (gebeurt het) zelden, dat zij, die baar begeeren, er dadelijk mede
begiftigd worden.
0 p l o s e i n g: voorspoed.
Toelichting:-,wt.,
...., = zelden.
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Het is nog donkerder dan de nacht; niets kan het ophelderen. Ook al
wordt het door de zon bestraald, dan nog ziet het er donker uit. Men kan
geen middel vinden om het juist te weten (voor de juiste duidelijkheid er van).
0 p l o e s i n g: alles. wat nog niet gebeurd is.
Toelichting: cnllf.""'== ",$'1... -,a,
......A,, == --A,,
CIMI~\

12.

= & ....-~,

(a -ienu-nf."1'1'
Veda.Bt.t.8ta..Deel XLIX..

o""-'a--i,-~en~w.,,an,-ndtu,

.,,a.......,s,
~

-

26 -

Voor hem, die het hebben wil, is er geen middel om het te koopen; zelfs
een vorst kan het niet.
Maar zij, die zich willen beijveren en er zich van jongs af mede bemoeien,
zullen, het geen door ben beoogd wordt, stellig verkrijgen.
0 p l o s s i n g : bekwaamheid.
Toclichti,ig: Hl'le}t9' van ".Q..g,
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In een grot wordt iets gezien ; het weet den smaak zonder te eten.
t' Is niet te gissen, welk een grooten invloed het heeft. Het verooorzaakt
geluk en ongeluk. Het is in staat iemand een belooning te doen krijgen,
(maar) veroorzaakt (ook) hartzeer.
0 p l o s s i n g: de tong.
Toelichting: In den eersten zin bedoelt men, dat de buik eigenlijk eet,
omdat die alles krijgt. In de volgende zinnen beeft men het oog op ver1tandigen onverstandigspreken.
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Die het maakt, wil het niet. Die het bestelt, neemt het niet in bezit.
Die het koopt, heeft het in het geheel niet noodig voor zich zelf.
En degene, voor wien het bestemd is en die het ook gebruikt, ziet het niet.
0 p l o s s i n g: een doodkist.
Toelichting: ~cn.8, =- -,-.a,.,,...
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Twee hoofden worden gezien en ook twee armen. Hij heeft in het geheel
zes beenen en slecht!! tien vingers. Slecht vier beenen loopen en de twee
andere raken den grond niet.
0 p l o s s i n g: iemand, die te paard rijdt.
T,Oel'ICht"ing: ~.,..,..,.,,.,
n o
n
o o
o o
VOOr ~_,..,..,.,..,.n,
Dat .R., is er maar bijgevoegd om de pada lingsa op i te doen eindigen.
16.

Zijn lichaamsbouw ie niet (altijd) dezelfde. (Er zijn) lange en korte, groote
en kleine. Als men zijne diensten wil gebruiken, moet men herhaaldelijk op
hem slaan. Langzamerhand verbergt hij zich dan en wordt slechte zijn hoofd
gezien.
0 p l o e ei n g: een spijker.
Toelichting: lllritt~' = MJa.9tt-et'
17.
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Er worden alleen vermeld vier pooten, die niet gebruikt kunnen worden
om te loopen en maar recht op blijven staan. Maar zij zijn toch nuttig en
geven gemak aan het lichaam; door het (lichaam) op den echoot té nemen,
brengen zij het tot rust.
0 p 1o e s i n g: een stoel.
Toelichting: u.R.w,J., van i~lj
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In den nacht verschijnt de Raden op het oorlogsveld, gewapend met een
scherpen vuurpijl. Vele vijanden gonzen om hem heen ; allen zijn dapper en
met een bovennatuurlijke macht begaafd. Zij vallen in groot aantal op hem
aan en vechten ongeregeld. (De Raden) wreekt zich niet, (als) hij door een
overmacht overvallen wordt; niettegenstaande dat worden zijne vijanden weg-

gevaagd.
0 p 1o s s i n g: een lamp.
Toelichli,ig: Het raadsel doelt op de insecten, die 's avonds om de lamp
vliegen.
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Zij, die worstelen, vliegen in de lucht en beijveren zich om elkander te
overwinnen. Werkelijk 1.ijn zij met een buitengewone macht begaafd.
Zij vallen op elkander aan met scherpe wapenen, die dienen als middel
om te verliezen of te overwinnen in den oorlog. Als een van beiden het verloren heeft, wordt hij weggeworpen en valt op grooten afstand neer.
0 p 1 o s s i n g : menschen, die een vliegerwedstrijd houden.
Toelichting
: De vliegertouwen worden daartoe met een mengsel van lljm

-29en Cfln glas bestreken. Groote menschen, vooral Chineezen, bepalen 110m1
den inzet tot op een gulden.
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Een dicht boscb wordt vermeld, met slechts één soort geboomte. Er zijn
geene bladeren en geene takken, en ook geene bloemen en vruchten.
Er is slechts één soort van wild. Als ( die wilde dieren) menschen eten,
veroorzaken zij moeite aan den grondeigenaar.
0 p l o s s i n g : het hoofd.
Toelichting: De bedoeling is, dat het bosch alleen stammen bevat.
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Welke wet veroorlooft den menschen om elkander te doooden, te berooven,
enz. ; ja zelfs, dat .men daartoe gelast wordt?
Hij, die het bevel ten uitvoer brengt en amoek maakt, wordt geprezen. Als
bij den last niet opvolgt, valt bij in ongenade.
0 p l o s s i n g : oorlog.
Toelichting:Met het woordenboek in de hand, zou men am,q-..À"'J'"'J
vertalen met roem inoogsten, en dat is ook goed ; doch de hoof'dbeteekenis
van het subst. den. ü'"l'"'I= het prijzen .

....\S ... f' -= rooven.
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== aansporen, in den zin van gelaste,,.
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== niet opvolgen.
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Zijn geaardheid is tweeërlei ; bij veroorzaakt moeite en hij helpt. Als hij
toornig is, verwekt bij vrees en veroorzaakt armoede.
Om de waarheid de te zeggen, is water, hetgeen bij als vijand beschouwt,
en olie is zijn vriendin, omdat zij in alles met hem meewerkt.
0 p 1 os si n g: vuur.
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Van zijn geboorte af wordt bij opgesloten; (maar) bij is van buiten duidelijk
zichtbaar. Hij beweegt zich been en weer.
Als men zich met hem bemoeit, geeft bij uitmnntende lessen, alhoewel hij
stom is. Men behoeft hem slechts aan te zien om de windstreek te weten,
die hij op het oog heeft.
0 p 1ossi n g: het kompas.
Toelichting:..,......u ..... , = duidelijk te zien.
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Er is een dier te vermelden. Als bij nog klein is en begeert te loopen, ge.
bruikt bij vier beenen. In zijne jongelingsjaren loopt hij maar op twee beenen. Als hij reeds oud is, gebruikt hij e.en drietal beenen om op te loopenO p 1o s s i n g : een menscb.
Toelichting:-d· = -..Q"i'
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Zij wordt gevat en gespleten (in stukken gesneden). Dadelijk wordt zij flink
gewreven op een plaat, van scherpe· punten voorzien, en aanhoudend zeer
f"ün verdeeld. Zij zou niet in staat zijn terug te keeren (weer heel te worden).
Vervolgens wordt zij in de gevangenis gezet en gebaad en geknepen ; terstond vloeit het witte bloed.
0 p 1ossi n g: iemand, die kokosnoten raspt en daarna uitperst.
Toelichting:
= zeer f"ün.

am'1EJ'á'

.,.,'""' =

SJ,Q.~,

.;J._.,m_,.-n, =

= in

Mlffl..._MI,

=

staat zijn.
Grj'Ej_.8"

-lll..'"' voor .,.M""'lll....,,,
= terstond.

Er is een woord van vier lettergrepen. Als de twee voorste worden afgescheiden, is het de naam van een waterdier. De laatste twee zegt men
van iemand, die alles vergeet.
Als ze (de lettergrepen) niet gescheiden worden, vormen ze den naamvan
een ommuurde desa.
0 p 1o s s i n g: Bajalali.
Toelichti,,g: Dit raadsel is vermoedelijk uit den ouden tijd. Althans de
laatste zin bedoelt, dat Bajalali een versterkte plaats is en als. zoodanig ÎI
het ook in de geschiedenis bekend. Ten tijde van den eersten Javaanschen
successie-oorlog had Soenan Mas aldaar zijn grootste legermacht bijeen.

= .,amfü,
...,~,= verkorting
u.,~,

van

am-n~,

Mijn naam bestaat slechts uit drie lettergrepen.
bruikt dan ·als speelgoed voor jong en oud.

Ik word niet anders ge-

-32Als de voorste twee lettergrepen worden afgescheiden, is het de naamvan
een uitstekend middel om elkander zijne gedachten bekend te maken. De
overblijvende lettergreep heeft geen beteekenis.
Oplossng:
een vlieger.
Toelichting:~-rt"-nû, voor u4'.-n&ü = uiulff"'
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Er is woord van drie lettergrepen ; het beteekent een grenzelooze waterplas.
Als de twee voorste l.:lttergrepen worden afgescheiden, is het de n'l&mvan
een werktuig, dat gebezigd wordt in het water. De overblijvende lettergreep
beteekent een,tuk grond,dat dicht begroeid is en uit de verte gezien kan worden.
0 p 1 o s s i n g: de oceaan.
Toelichting:g;.-, = en-=,,
,t,,,R.-e.J'
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Er wordt vermeld een woord van vier lettergrepen ; het ia de naam van
een lekkemij in een geel omhulsel.
Als de twee voorste lettergrepen worden afgescheiden, vormen ze den naam
van een dewata, die gelijktijdig geschapen werd met Bjaog Goeroe.

--

-33De laatste twee lettergrepen (beteekenen) bedwelmd door geestrijke dranken
0 p 1 ossi n g: sëmar-mëndëm (een lekkernij van vleesch, këtan en eieren).
Toelichting: De dichter spreekt hier van een geel omhulsel ; dit doelt op
het gebakken ei, dat vooraf geklutst en dus geelachtig is. Nadat het vleesch
en de këtan afzonderlijk bereid zijn, wordt een weinig vleesch in këtan gewikkeld en het geheel met een dunne eierkoek omgeven.
Sëmar is een van de meest bekend~ figuren uit de wajang. Hij was de
vader van Pétroek en Nalagarèng .

....,~,=~,~..

a«u ... ,
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1.wuau,,

Er wordt een bloem vermeld, wier naam uit drie lettergrepen bestaat. Als
de voorste lettergreep genomen wordt, is het de naam van hem, die in zijn
land de oppermacht alleen in handen beeft.
De laatste twee lettergrepen zij~ de naam van een nitmuntenden slagtand.
0 p lossing:
sri-gatJ.ing (naam van een bloem met witte bloemkroon en
rooden kelk).
Toelichting:De bijvoeging van .-. achter ,vuil_~, dient alleen om het
aantal lettergrepen met één te vermeerderen.
&,C'J~~•, pass. van un.-1..u4,.
a, LJI
<~ <.Jf
&.IJ.&,, van iJ.&p

=

'"j.&rn

14.

Er is een soort lekkernij ; de naam bestaat uit niet meer dan drie lettergrepen.
Als men de voorste lettergreep neemt, is het een woord, dat tot de kawiwoordenbehoort en linangkoeng
(uitstekend) beteekent. De twee overblijvende
lettergrepen beteekenen de tegens telling van laki.

-34Op l O ssi n g: soerabi (de bekende ronde gebakjes van meel en sanU!n).

Ik ben een bloem ; mijn naam bestaat uit vier lettergrepen. Als de voorste twee afgescheiden worden, zijn zii de naam van den zetel der ziel.
De twee overblijvende lettergrepen vormen den naam van een gebrek aan
de oogen en (beteekenen ook) 11ieldug in het telle,1.
Op los sin g: raga-ina. (naam van een paarse bloem, zonder geur).
Toelic/11,:ng:
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Mijn naam bestaat uit vier lettergrepen. Ik kan slechts een weinig licht
geyen en ik ben afkomstig van een plant.
Als de voorste twee lettergrepen afgescheiden worden, vormen zij den naam
van een kleinen visch. De laatste twee lettergrepen zijn e,·eneens de naam
van een kleinen viscb.
0 p 1os s n g: oetjêng•octjêng = lampen-pit (van een tjaloepak).
Toelichti119
: Het lampenkatoen voor de tjaloepak wordt vooral van lmpas londa
gemaakt. i.M, = ~u,-:r_•P =visch(inonderscheidingvan J.u~= vleescb).

-35Ik behoor tot de vruchtsoorten ; mijn naam bestaat uit niet meer dan drie
lettergrepen. Als de voorste twee afgescheiden worden, (beteekenen zfü een
bedekking van het hoofd, die men meebrengt, bij het aanschouwen van het
eerste levenslicht.
De laatste lettergreep heeft dezelfde beteekenis als ora.
0 p loss i n g: ramboetan.
Toelichting: ,,o1n,
= .Q"l:l~'

,~~•

== am~~•
u&.\amu, Deze beide woorden worden meermalen bij elkander gevoegd en

krijgen dan de beteekenis van natuur/ijl, licht.
18.

(Ik ben) hetgeen op sommige tijden aangeboden wordt. Mijn naam bestaat
uit vier lettergrepen. Als de voorste twee worden afgescheiden, is het de
naam van een vmcht, die niet lekker smaakt.
De laatste twee lettergrepen beteekenen een hooge eerbewijzi,19.
0 p 1o s s i n g: boeloe-bêkti = een kleine schatting, welke jaarlijks door de
zoogenaamde vrije desa's opgebracht wordt,
Toelichti11g:
4 -~• verkorting van am-,am-,, = hetgeen men aanbiedt.
De boeloe-bëkti dateert uit den ouden tijd. Het is een onbeduidende opbrengst, die voornamelijk dient als bewijs van onderdanigheid. Ook in sommige Gouvernementslanden bestaat die gewoonte nog. In Madioen bijv. zijn
nog vrije (perdikan -, midjen -, pakoentjen - of kapoetihan - ) desa's, die
jaarlijks, gewoonlijk in de maand Moeloed, de boeloe-bëkti ouder gewoonte
brengen aan den Sultan van Jogjakarta, en andere, die deze hulde aan den
Hegent van Madioen bewijzen.
Zie hierover het belangrijke artikel van den heer Fokkens: ,, Vrije desa's
op Java en Madoera," voorkomende in Deel XXXI van het Tijdschrift voor
Ind. 'f. L. en V. van het Bat. Gen.
19.

-36Er is een woord van twee lettergrepen.
Het is de naam van een bloem, die niet tot de fraaie (soorten) behoort.
De voorste lettergreep bcteekent ora. De laat11te lettergreep is een ngokokrama woord en is de naam van een vlaktemaat voor bouwgronden.
0 p 1 o s s i n g : tandjoeng = een boom met stervormige bloemen, die een
aangenamen geur verspreiden.
20.

Er is een geslacht van huisspinnen; de naam is een drielettergrepig woord.
Als de voorste twee lettergrepen genomen worden is het de naam van een
wouddier, dat er op nagehouden wordt door vorsten.
Als de lettergrepen niet gescheiden worden, is het (ook) de naam van
een .ttpelen van een kot·ps pmdjoerits (in de kraton).
0 p loss i n g: matjanan leen kleine huisspin).
Toelichting: Het spel matja""" is een soort helegering-spel, dat met
22 steentjes gespeeld wordt. De eene partij speelt met 21 steentjes,
die menschen voorstellen ; de andere partij met één steen, die een tijger
voorstelt; van daar de naam matjanan.
De menschen en de tijger nemen standplaats op de kruispunten en bewegen zich langs de lijnen van de figuur, die uit 40 vakken bestaat (36
drieh. + 4 trap.). De eerste partij moet trachten den tijger in te sluiten.
De tijger moet trachten de menschen op te eten en mag dit alleen doen.
als er een 011enm. aantal menscben op <ie naastbijliggende kruispunten
zijn; hij springt er dan over heen en neemt ze weg, evenals bij het damspel.
Mooie borden houdt men er niet op na; men teekent. de figuur maar even
op den vloer of op een plankje met krijt of houtskool.

De letters van den naam van een waterdier vormen drie lettergrepen. Als
de ,·oorste lettergreep weggelaten wordt, (is het een woord), dat men zegt
van iemand, die geen geheugen beeft, van nature of wegens ouderdom.

-81Als men het woord in zijn geheel laat, beteekent het ook kalimpoel ingati
(vergeten).
0 p 1o s s i n g : katalen = een van de lekkerste riviervi8schen ; bij heeft
geene schubben.

2t.

De letters van den naam van een zangwijze uit het middel-Javaansch vormen vijf lettergrepen.
Als slechts de voorste twee lettergrepen worden genomen, noemen zij een
vrouw, die nog nooit, voor de eerste maal, met een man in aanraking is
geweest.
De (andere) drie lettergrepen zijn de naam van een land, dat vroeger tot
de montja nagara behoorde.
0 p l o s si n g : kênja-kadiri.
Toelichting: .Q~~Clf""'"'I'
= 1.imgwijze van het middel-Javaansch; in
en

tegenstelling
)
isnf:,..auu~•

-

met ,Q,~ ..Q.-,w. = de oude zangwijzen in kawi-gedichten en
de gewone J avaansc he zangwyzen.
"
o
o
CJ""'
= en-,-~,

==
,a,'2:'1nim-?», ==
de

gewesten Kediri, Madioen. Kedoe, Bagelen en Banjoemas .

.,Qa-:n,,== ~o~,
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Weder een woord van vijf lettergrepen en ook de naam van een zangwijze
uit het middel-Javaanscb.
Als de voorste drie lettergrepen genomen worden, is het (de naam van)
een groot en sterk dier; als het woedend is, wordt het zeer gevreesd. De
laatste twee letterprepen zijn de tegenstelling van boemi (aarde).
0 p l o s s i n g : maésa-langit.

Toelichting: q'"'

= a-,"!!f'
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De naam van een uitgestrekte plaats, met water gevuld, bestaat slechts uit
drie lettergrepen. Wanneer de voorste twee genomen worden, (is het de
de naam van) het noodzakelijkste voedsel.
Als de voorste lettergreep weggelaten wordt, zijn de twee overblijvende
de naam van het hecht van een mes.
0 p 1ossi n g: een vijver.
Toelichting: Het woord .,....,.,,, hoort men nog in de benaming voor de
u,,,,,
d.i. de p!aats, waar men
pandapa van den Soesoehoenan: ........
voor den vorst verschijnt.

.q.,
....
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= ua~,
~.,w,.,.,,,= .,...,,u,
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Er is nog een plaats met water; de naam bestaat slechts uit drie lettergrepen. Als de laatste lettergreep er afgenomen wordt, zijn de voorste lettergrepen de naam van een spleet in den grond.
En wanneer de voorste lettergreep weggelaten wordt, is het een kawiwoord, dat vijand en oorlog beteekent.
0 p 1 o s si n g : een meer.
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De naam van de plaats, waar de letters staan, bestaat slechts uit drie lettergrepen. Als de voorste twee lettergrepen genomen worden, is de betee•
kenis: iets, waarnaar men zich ,·icht.
Als de voorste lettergreep weggelaten wordt, vormen de twee overblijvende
een woord, dat men zegt van iemand, die te haastig is.

-390 p lossing:
fabrikaat.

dalantjang (kr. van

w

"Id,)

-

papier van inlandscb

Dit papier wordt vooral gebruikt voor het overschrijven van
godsdienstige werken.
Toelichting:

uil!?j~~- van "1~~·

n.o'ir' =
27.

=

&~~ ..

te haastig iets (waar men eigenlijk niets meê noodig beeft) doen.
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De naam een klein vogeltje, dat zeer bewegelijk is, bestaat slechts nit
drie lettergrepen. Als de voorste twee lettergrepen worden afgescheiden,
(vormen zij) den naam van een werktuig, dat gebruikt wordt om de paarden
schoon te maken.
De laatste lettergreep beteekent ora.
0 p l o s s i n g : sikatan.
Toelichting:

-,-,+.,..,.,,
-= • ..,~,.

Er is een oorlogswerktuig, waarvan de naam uit drie lettergrepen bestaat.
Als slechts de voorste twee lettergrepen genomen worden, is de beteekenis
waloeja (beteren) en ook kèndél (ophouden).
En als de voorste weggelaten wordt, beteekenen de twee overblijvende
lettergrepen hetzelfde als liëp lind,·i (bevallig).
0 p 1o s s i n g : een kanon.

DOERMA.

Luidruchtig en donderend is het geluid. De strijders zijn alle voonien
van knotsen. Zij vechten als tijgers, trappen op de hoofden en slaan aanhoudend.
De vijanden worden overwonnen; van hunne kleeren beroofd, zien ze er
gehavend uit.
0 p 1o s si n g: menschen (meestal vrouwen), die rijst stampen.
Toelichting:6' = ..,.,.,.,.&
= anaa,

.<t:=

2,

"'11u.t1'

o?l-el'

=

~.,,ru,
= ....,,.~,.

&aa~•

=

trappen -,cn,-..ccn~ct == er ordeloos, erg gehavend

uitzien.

Rëtna ning Djah heeft werkelijk een boven natuurlijke macht in het oorlogvoeren. Van hare honderdduizende vijanden is er niemand, die baar
weêrstand kan bieden.
Reeds zijn zij alle in de gevangenis. Met één hand worden zij gegrepen.
De vijanden worden gezuiverd ; het witte bloed vloeit.
0 p 1ossi n g: iemand, die rijst wascht (vóór dat ze gekookt wordt).
Toelichting:~"l'Jlll~p = het juweel der vrouwen.

.S,z-,u." voor aff,zu.t&,
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Te gelijk doen de strijders een stormenden aan,·al; allen zijn zeer dapper.
Zij, die bun zijde kiezen, zijn allen van zwaarden voorzien.
Hunne vijanden zijn tien millioenen in aantal; allen worden onthoofd.
Yer\'Olgens worden ze aan elkander gebonden en in de gevangenis gezet.
0 p 1 o s s i n g : menscben, die padi snijden.
Toelic/1ti119:
Q,u-j(' een stormenden aanval doen.

'1~"YI,= 'lj.8.tuP.,
P.cm~, = afbouwen.
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Haastig rnkt de Raden voorwaarts. Hij is gezeten op een strijdwage_n
met twee trekbeesten en heeft een knods in de hand.
Dadelijk laat bij opmarcheeren.
De aangevallenen worden allen rechts en links van een gescheiden en
overreden door den scboonen oorlogswngen.
0 p 1 o s s i n g : iemand, die ploegt.
Toelic/iti11g:
de knods doelt op de zweep. "YI ,n" = strijdwagen. ud.,f~,
= trekbeest. -8, voor ui ,f:,
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Op den weg wordt zij aangerand en wordt er om haar geworsteld. De
borst wordt opengesneden en gescheurd tot op de maag; hare ingewanden
komen er uit. Zonder te jammeren sterft zij. Haar stoffelijk omhulsel blijft
onverzorgd op den grond.
0 p l o s s i n g ; koepat.
Toelichting: De eerste ziu bedoelt, dat, wanneer koepat op den weg te
koop wordt aangeboden, de mcnsc1,cn toesnellen om er het eerst bij te ziin
en er de grootste uit te zoeken.
Verb. Bat. Geo., Deel XLIX~

6.

-42-

Twee krijgslieden laat men naar het slagveld oprukken. Zij slaan zich
zelven op de gouden borsten. De oogharen staan overeind. Onafgebroken
wordt beurtelings hun gelaat afgeveegd. Hevig brullende, stormen de strijders op elkander in.
0 p 1 ossi n g: menschen, die djangkrik's laten vechten.
Toelichting: Het afvegen van het gelaat doelt op het bestrijken met een
grashalm om den moed op te wekken .
.,..,,, of .,..,,.,..,"
~Dlft«.-,

= zich op

de borst slaan.

= U~CJ'f!J'I .,~, = D.a~'I
e1an1man,= overeind staan .
.le1.n-2, = brullen.
Tie<)\

Bij het aanbreken van den dag komen zij uit de grot te voorschijn. Het
is juist in de mongsa kapat. Dadelijk vliegen zij. Hnn aantal is onfcfüaar.
In de lucht gekomen, nrdwUnen zij spoedig en vallen zoncler vleugels op
den grond.
Oplossing:
de laron's.
Toelichting: Niet alleen 's avonds, maar ook in den vroegen morgen komen
de lar~n's te voorschijn; wij merken dat zoo niet op, omdat onze huizen dan
gesloten zijn.
Aangezien het mongsa-jaar (voor Soerakarta) op 22 Juni aanmngt en de
23
24 = 88 <In.gentellen, begint mo11gsa
eerste drie maanden 41
kapot op 19 September.

+

+

~'""' ==J, ri.n
8. ~ &,;-,,&;e11anan.n1anP)·ri3tmf''J~~f.Z,,u-9.p
anM \

.,,

1...,C.H

i.,,:l; lffl .,

1 Clt ... &-t re,• .&w •

i'

*\-

~ f, ~ """.!!I' A ~ ~

Ri.11_1...nml!J'
-,11111-,n.e~B,;•1~

a

e f ,u

.,e~, ~

-48Hij, die een aalmoes wil geven, zit aan den kant van het water. Hg
denkt: moge mijn gift opgegeten worden.
Als er iemand is, die ze (de gifi) eet, wordt het hem dad~lijk belet; bij
wordt gepakt en het loopt op zijn dood uit.
0 p 1 ossi n g: de hengelaar.
Toelichting:uua,n, = aalmoezen geven.

-~· = _,,,e,

'"-'•r.~,=

•..J:,,

Hij, die wil worstelen, rukt spoedig voorwaarts. Hij is gewapend met een verschrikkelijke knods en draagt een gevangenis (kooi) aan de band.
Wien hij ontmoet, wordt met de knods neergeslagen. Is bij getroffen, dan
wordt hij, dood of levend, haastig gepakt en in de g~vangenis gezet.
0 p 1os s i n g: iemand, die sprinkhanen vangt met een pantjak.
Toelicl,ti119:Deze sprinkhanen moeten dienen als voedsel voor den vogel
gëmak. De pa11tjal,is een stuk leêr of een stuk gevlochten bamboe aan een
langen steel. In Madiocn noemt men dit werktuig t'épak; het bestaat daar
uit eeu rond stuk leêr, aan een dunne bamboe bevestigd.

=

&Cl"[!,f\

,llinim~,

Er wordt iemand vermeld, die oorlog voert in de rmor. Hij is voorzien
\'an een uitmuntend wapen en heeft een gevangenis bij zich. Rechts en
links werpt bij zijn wapen; de getroffenen behoeft hij niet tweemaal te
treffen (één keer is genoeg). Dadelijk worden zg in de gevangenis gezet, tot
zij sterven.
0 p lossing:
iemand, die vischt met een diala (werpnet).

-44Allen, die naar de strijdende krijgslieden kijken, staan in een kring.
Zij (de strijders) worden luiclrnchtig toegejuicht. Eindelijk worden ze
gescheide'll om hen te laten uitrusten. Straks mogen ze den strijd weêr
,·oortzettcn, totdat een van beid~n het yerlorcn heeft.
0 p 1ossi n g: menscheu, die hanen laten vechten.
Toelichting: ~-{?' gevecht van man tegen man .
.,,-, "'"

straks.
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Sang Pëkik bad slecht!, twee vrouwen. De ecue had veel kinderen, allen
schoone jongelingen, te zamen zeven en twintig. Als men ze een voor een
opnoemt, wordt de moeder het eerst vermeld en de vader het laatst.
De zonen en de vader zijn allen op het slagveld geimcuveld en worden (nog)
door velen in eere gehouden.
0 p lossing:
de dertig woekoe\;.
Toelic/iti11r,:De geschiedenis van Watoe Goenoeng, vorst van Gilinb'-Wêsi,
met zijne twee vrouwen, Dewi-Sinta en Dewi-Landëp, van welke eerstgenoemde 27 en de tweede geene kinderen had, is overbekend. Evenzoo, dat
de 30 woekoe's naar deze 30 personen genoemd zijn, waarbij Sinta de eerste
en Watoe-Goenoeng de 30ste woekoe is .
.:..~..'1.".!!.I,= de scboone (waarmeê de vorst Watoe-Goenoeng bedoeld wordt).
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Een groote, vreemdsoortige boom wordt vermeld. Een boom met acht namen, welke men beurtelings gebruikt.
Van zijne takken wordt vermeld, dat zij niet meer dan twaalf bedragen~
elk met dertig en sommige met negen en twintig bloemen.
De vruchten aan de takken (zijn groepen), elk van zeven.
Bloemen en vruchten zijn gedeeltelijk wit en gedeeltelijk zwart.
0 p 1 ossi n g: het (Javaansch-Mobammedaansche) jaar.
Toelichting: De acht namen doelen op de jaren van een windoe. Verder

-46worden de maan-maanden van 30 of 29 dagen en de woekoe's van zeven dagen
bedoeld. In de 9de en t()de pada-lingsa denkt de dichter nan dag en nacht.
De takken zijn de maan-maanden :
de bloemen ,, ,, datums;
de vruchten ,, ,, dagen der week.
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Vijf broeders worden nrmeld; hunne bekwaamheden zijn zeer verschillend.
De macht van den lcn is, dat hij het vermogen bezit om volkomen te ruiken.
De 2e heeft het vermogen om te hooren.
De 3e heeft slechts de macht om goed te zien.
De 4° neemt kennis van alles, wat voelbaar is.
De 51 kent het verschil van al de smakan.
Als ze gescheiden worden, ontstaat er een gebrek.
0 p l o s s i n g: de Yijf zinnen.
Toelic/1tin9:
amCn = eene toovcrt'ormulc om i~ts bovennatuurlijks te kunnen
verrichten.
u~&,
KI van u~l:J'
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~~r worden een groot aantal broeders vermeld; hunne namen hangen af
van de kleeding. Talrijk zijn hunne bedrijven, als men ze alle vermeldt.
Telkens veranderen zij van klecding.
Zü dooden en worden gedood. Naakt zün de genen, die dood zijn.
Als zij leven, willen ze hunne broeders niet kennen en leggen het er werkelijk op toe om elkander in hun vrijheid te belemmeren.
0 p 1o BBin g: de twintig letters.

-47

-

Toelichting: De 6e en 7e pada-lingsa doelen op het gebruik van de pasangan's en het teeken patèn.
De Se, 9e en 1Qe pada- lingsa doelen op de letters, die pasangan, noch pa_
tèn bij zich hebbnn en dus met vollen klank worden uitgesproken. Houdt
men één te lang aan, dan geschiedt het ten koste van een ander.
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Zij, die eendrachtig zijn in het werk, worden vermeld. Zij hebben een
groot huis in de hoogte, met een ontelbaar aantal deuren.
Zij leven eensgezind. Hun huis is in kleine kamertjes verdeeld. De bouwmaterialen voor het huis komen uit den mond en de diensten daarvan zijn
onmisbaar.
Indien zij geplaagd worden, gaan zij gezamelijk steken en de këris blijft
achter in de wond.
0 p 1 o s s i n g: de bijen.
Toelic!,ting: De Se pada-lingsa heb ik als boven vertaald, omdat men in
het dagelijksch leven ook boort zeggen: C..,.., -,f'1Hn•mfi1rw~•JtLfef
= dat
boek bewijst vele diensten.
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Een prabajak.sa op twee stijlen heeft acht deuren en (nog) één, waarvan
de ·rleugels van hekwerk voorzien zün (de mond).
Drie zijn vleugeldeuren (mond en oogen); twee er van dienen om er door
te kijken en één om lessen te geven.

-48Twee zijn djamb:m's.
Twee deuren dienen om geluiden op te vangen.
Twee dienen om geuren op te nemen en zijn van binnen met onkruid
begroeid.
0 p lossing:
de negen openingen (van het menschelijke lichaam).
ToelicMi11g:
~CJl._.,,m..,.
= het vrouwcnverhlijf in cle kraton.
Het is mij niet duidelijk, welke redenen de dichter gehad kan hebben
om liet menschelijke liehaam zoo te noemen.
Het he\werk cloclt op de tanden.
ur:m1111~:k, = ecu pager met opstaande punten.
(,1,
,
,.1 l.J....,
.;j' ( verhtende kapellen)

= vlengehleuren .
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De vijanden van de bloem der schoonenzijn ontelbaar en zitten reeds in
de gernûgcuis: zU worden overgelaten aan den god MIi het titmt'.
Na een geruimeu tijd worden ze uit de gevangenis gebaald, in eene andere
woning geplaatst en gebaad.
Daarna worden ze weêr overgebracht naar de ecrstvermelde gerangenis.
Yen·olgens komen ze Cl' uit in den vorm van een 11a11djoc11g
(rijstmandje).
0 p lossing:
iemand (eene vrouw), die rijst kookt (in een koekoesan, die
in een daudang geplaatst is).
ToclicMi11g: De dirhter spreekt van vijanden, omdat de nouw er zooveel
moeite mede heeft. De tweede zin doelt op het overstorten van de djst, welke
als clan met kokend water overgoten wordt. Deze bewerking e1 -.,- dient om
.ie J"ijst zacht te maken.
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· Zijn huis ziet or niet aantrekkelijk uit en veroorzaakt wel eens tegenzin.
Alleen hetgeen er 7..ich in bevindt, bewijst ons vele diensten; alle menschen
zijn er mee ingenomen, aanzienlijken, geringen en vorsten.
Groot is zijn invloed en het is in staat ons tot het slechte en het goede
op te wekken.
Als wij het niet bezitten, zijn wij werkelijk verdrietig.
0 p l o s s i n g: geld.
Toelichting: De eerste zin doelt op de onooglijke geldzakken, die van
amu~,
het bekleedsel van den kokosboom_, ter plaatse, waar de bladstelen
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uitschieten, gèmàakt zijn.
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Het j11weel der v1:011weti
slaapt· onafgebroken tlll ligt in volle lengte. uitgestrekt, op den nig, in hare legerstede. Nooit. spreekt zij: het is, nlsof zij
dood is.·
·
Gedurende haar ganse he leven heeft ze· geen man. ën.tÖch het ge.noemde
juweel der ge11ret1
nu en dan zwanger. Als zij een kind ter wereld brengt,
vliegt het weg als de wind en brengt verderf aan hem, die er door getroffen
wordt.
Oplossing:
een kanon.
Toel1ch(ing:~~~~' ~- ~':'.9tme4• onafgebroken.
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Verh. Bat Geo., Deel XLIX.
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is een benaming voor een schoonevrouw.
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Het komt voort uit den grond of uit de lucht; er zijn vele soorten van.
Het is uitermàte sterk en kan door nauwe openingen dringen. Als het uitgelaten is, kan niet iedereen het weerstaan.
In de geheele wereld is het gebruik er van noodzakelijk.
Het is, alsof het geen waarde heeft, maar, als het er niet is, geeft het
moeielijkheid.
0 p 1ossi n g: het water.
Toelichting:
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== door een kleine opening dringen.
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Bekend is de uitdrukking:
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~,e,.,·n-,ü•nw ==kiezen dengene, die het wedel'f,ltaat= niet iedereen kan
het wederstaan.
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Ik geef u een raadsel op, dat uit vijf lettergrepen bestaat; het is de naam
van eene onbeduidende bladsoort.
Als de voorste twee lettergrepen genomen worden, is het de naam van
iets, uit de zee afkomstig en dat door alle menschen gebruikt wordt.
De overblijvende drie lettergrepen beteekenen het loon ( de rente) bü het
uitzetten van geld.
0 p 1o s s i o g: oejah-oejahan.

-51Toelichting: Deze bladeren worden door de doekoen als geneesmiddel
aangewend bij vrouwen, na een bevalling.
12'

l'"'I

O

_._

., ._., lfl_~n.t t "'"...,

()

"I W1 _,. •,• U

0

{")

-" \ $1

tl41""
M

i;st:.imAcaa,'.!?.f•
Ul'511M~,,..,e,&"'t--R,

,Q.,
•

/

0.

•u

O

lffl \

.,&UM

-,~•i'l~cn.8-n,

CL C,

O

"Hl) n.l f Ut àÏ

,m"
l"'I

M _,.,

Ml

u'lcsnusn,nJ"1"'1'

""

..,--;.,.,..,27..,crm
(1u,

n.lEj~11111n.3.Ru(, .Q.Q..._,1J..,1Q.muumcn&,;nlf.f'ÎJ'
Il ,en.

Cl..,
'.!?.f.
...,n.,...,
n.1,
0

Er is weêr iets, dat ik weet; het is een woord van vier lettergrepen.
Als het gehalveerd wordt, is er geen onderscheid in beteekenis tusschen
de voorste twee en de laatste twee lettergrepen (nl.): een dier zomler poolen.
Als (de deelen) niet gescheiden worden, is de beteekenis: de hoofdnerf
(wervelkolom), die zich op den rug van het lichaam bevindt.
0 p l o s s i n g: de ruggegraat.
Toelichtit1g:
""l"lrJ• = .,,,"'I'
•.mwamul\ = UUI\
= hoofdnerf (hier: ruggegraat).
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Er wordt vermeld een groote stad ten oosten van Soerakarta; de naam
bestaat slechts uit Yicr lettergrepen.
Als de voorste twee lettergrepen afgescheiden worden, vormen ze een kawiwoord, dat beteekent: niet bang .zij11voor goden en reuzen.
De laatste twee lettergrepen zijn de naam van een dier, dat in het water
huist en (ook) op het land kan loopen.
0 p 1o s s i n g: Soerabaja.
Toelichting:Bi-,, = -,- ...
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Weêr een woord van vier lettergrepen; het is de naam van een vogel, die
zich gaarne in het water ophoudt.
Als de voorste twee lettergrepen genomen worden, is het de naam van
een bedekking vau het lichaam; er zijn vele soorten van (die bedekking).
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De twee overblijvende lettergrepen (beteekenen) een voortbrengsel uit het
plantenrijk en het dient ook om stoffen met elkander te verbinden.
0 p lossing:
san~lang-lawé (een steltlooper met grauwe vee ren).
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Er is nog iets, dat ik weet; ook een woord van vier lettergrepen.
Het is
de naam' van een klein menscb; zijn werk Îfl aclttcr iemand te loopen en
alles te doen, wat (zijn meester) verlangt.
Als cle voorste twee lettergrepen afgescheiden worden, zijn zij de naam
van de baartjes, die overal op het lichaam verspreid zijn.
De laatste twee lettergrepen zegt men van vogels en land-dieren, die
aan de meuschen gewend zijn.
0 p l o s si n g: woeloe- tjoem boe (panaka wan;.
Toelid1ti11g: Als een panakawan eene reeks van jaren bij dezelfde familie
gediend heeft, wordt hij door de familie-leden «ioeloe-tjoemhoegenoemd.
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Ik behoor eigenlijk tot de grasi;oortcn. ln lil' groote wouden il! mijne
plaats en in de Ylakten.
Mijne taak is, als bedekking te dieuen op een hui11. Mijn naam bestaat
uit vier lettergrepen.
Als de voorste twee afgescheiden worden, betcekeoen ze de tegem1telliug
van oedjoe,· (in de lengte). Ro clc laatste twee lettergreJlen he tee kenen

precies hetzelfde.

-680 p l o s II i n g: alang-alang.
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:_ dwars, in de breedte.

Er wordt weêr een woord van vier lettergrepen vermeld; het is de naam
van een groote deur, die toegang verleent tot de kraton.
Als de Yóorste twee lettergrepen afgescheiden worden, zijn zij een kawiwoord, dat de naam is van uitmuntende werktuigen, welke men in den oorlog
gebruikt.
De laatste twee lettergrepen vormen ook een kawi-woord, (dat beteekent)
de b,·011der 9edacltte11en (die) een booze natuur (kan) hebben.
0 p 1 ossi n g: bradja-nala.
Toelichti11g:eJ-«' vindt men in de woordenboeken verklaard met ~- .. ie,•
doch het is eigenlijk een steekwapen en kan dus zoowel Q.$h~,
beteekenen.
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Er wordt een groot rijk uit den ouden tijd vermeld; de naam is een vierlettergrepig woord. Als de voorste twee lettergrepen afgescheiden worden,
zijn zij de naam van een vrucht met een lekkeren geur, maar die niet tot
cle fraaie soorten behoort.
De laatste twee lettergrepen zijn de naam van een onaangenamen swaak.
Oplossing.
l\ladjapait.
Toelicltting: .,,,~ u. is hier met 011aa11genaam
vertaald, doch beteekent
eigenlijk. gebrekkig. l\len zegt bijv.
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Ik ben eene plantensoort, die er fraai uitziet, en bevind mij op de bergen;
mijn naam bestaat slechts uit vier lettergrepen.
Als de voorste twee afgescheiden worden, zijn zij de naam ,·an een zeer
nuttig gewas, dat door iedereen gebruikt wordt.
De laatste twee lettergrepen zijn een kawi-woord, dat twee beteekenissen
heeft: sijoeng (slagtand) en u,a<J,11h
(doos; of liever alles, waar men iets in
kan doen).
Oplossing:
pari-dja~ (naam van eene soort kleine roode vruchten).
Toelichting: De opmerking in het Wdb., dat deze schoone, doch niet lekkere vruchten door zwangere vrouwen gegeten worden, in de hoop daardoor
een schoon kind te zullen krijgen, is juist. Om dezelfde reden wordt in die
periode ook de kl"uu:., een vogel met geele veeren, gegeten. Geelis nl.
de schoone huidskleur bij uitnemendheid.
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Er is weer een woord van vier lettergrepen. Als de voorste twee worden
afgescheiden, beteekenen zij iets, dat licht geeft en grooten invloed heeft.
De laatst twee lettergrepen vormen een kawi-woord, dat beteekent: wanai
(gedaante) en goeloe (hals).
Als de lettergrepen niet gescheiden worden is het de naam van een werktuig, dat gebruikt wordt om vuur uit de lucht te halen.
0 p 1ossi n g: een brandglas.
Toelichti,,g:
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Een fraai kleedingstuk wordt vermeld, dat niet iedereen mag dragen;
het wordt om de middel gedaan. De naam bestaat uit vijf lettergrepen.
De eerste drie lettergrepen vormen een kawi woord; het is de tegenstelling van langit, en ook een uitgestrekt stuk land, dat door water omgeven is.
De laatste twee lettergrepen vormen (ook) een kawi-woord, dat de naam
is van een hoog begroeid stuk land.
Oplossing: mandela giri = een oedêt van gele zijde, die alleen door prinsessen gedragen wordt.
Toelichting: ..,au.e,, = alledaagsch.
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De letters van· den naam van een groote deur en van eene melodie van de
gamelan en (ook) van een fraai batikpatroon vormen vier lettergrepen. Als
de voorste twee afgescheiden worden, zijn zij de naam van een aardvrucht
en van eene bladsoort.
De twee overblijvende lettergrepen zijn de naam van een witte bloem,
die een aangenamen geur verspreidt en waar vrouwen en mannen zich mede
tooien.
Oplossing:
gadoeng mlati (naam van de derde achterpoort van de
kraton te Soerakarta).
Toelichting: .,..,_, =

--,.&,,

23.

Er ia een r.oete Vl'llOht;de naam bestaat uit slechts vier lettergrepen.

Ala

-56de voorste twee afgescheiden worden, zijn zij de naam van een werktuig om
het haar in orde te brengen, alsm.::de rnn een weversgereeclscbap en van de
haren aan den hals van een paard.
De laatste twee lettergrepen beteekeuen hetzelfde als nu}mba (gelijken).
0 p 1ossi n g: soerikaja of srikaja.
Toelicl,ting: "1~'' = 1° een l1aarkam, 2e een weverskam, 3e de manen van
een paard.
Gewoonlijk bedoelt men met "1.v,, een fijne kam om het haar van beestjes te zuiveren. terwijl ~""~'

meer een kam tot sieraad is.

De dichter heeft in dit raadsel het woord "luC,,

gekozen voor den schijn;

in proza zou bij ...,f.:i"'!!I' gebruikt hebben. "Iu:l., is het meest bekend in
de beteekenis van 1./Jll/,.m~= de haren op cle slapen van het hoofll
"lhlf!t'=
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De letters van den naam eener melodie van de gamelan vormen vier
lettergrepen.
Als de voorste twee worden afgescheiden, is de beteekenis gelijk aan bé,·'ég
(voortdrijven) en, als het een kawi-woord is, aan p'éksa(iemand geweld aandoen).
De twee overblijvende lettergrepen (zijn de naam) van een werktuig, dat
dient om het vaartuig te besturen en <le rirhting aan te geven om voortdurend te (kunnen) varen.
0 p lossing:
soeroeng-dajoeng.

25.

Er wór<lt een waterplant vermeld, waarvan de letteris vier lettergrepen vormen. Als cle voorste twee genomen worden, is het de naam nn iets, waarvan men gereecl!1rbappeu en huizen maakt en clat me.11ook ver~>randt met
eeu zeker doel.
De laatste twee lettergrepen betcekenen een ingrediënt foor dé betelkanwers.
0 p loss i n g: kajoe-a.poe (een soort rivierkroos ).

-67Toelichting: J.,cu&, Deze pass. vorm wordt ook wel in gewoon Javaansch
gebruikt,

doch luidt dan meestal
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Het ontstaat uit staal en ijzer ; de letters van den naam vormen vier letter_grepen. Als de voorste twee afgescheiden worden, beteekenen ze hetzelfde als
mongsaen ook nalika en wantji of ook den naam van een werktuig om vogels
te vangen
De overblijvende twee lettergrepen noemen het stijgen uit eene rivier (na
een bad).
0 p lossing:
kala-ml§ntas
zware roest.
Toelichting: 1mn.1,
te tijd; 2e strik om kleine dieren te vangen.
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Er wordt een kl§risvorm vermeld ; de letters van den naam vormen zes lettergrepen.
De voorste twee zijn de naam van een vogel. De twee daaropvolgende
lettergrepen zffn de naam van alles, wat men in den vreemde noodig heeft.
De twee overblijvende lettergrepen zijn de naam van (een hoop) rijst in den
vorm van de tji~kan (hier een koekoesan).
0 p 1ossi n g: cljalak-sangoe-toempêng.
Toelichting:.,il>..,...,,e,,
.. op reis.
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-58Een dier, dat in het water leeft en tot de onbeduidentle (dieren) behoort,
heeft een naam van vier lettergrepen. De voorste twee lettergrepen beteekenen
hetzelfde ale djodjnh (een stok om te steken).
De laatste twee lettergrepen zijn iets, hetgeen alleen de vrouwen hebben;
de plaats er van wordt zter geheim gehouden, zoo slim, dat het niet gezien
kan worden.
0 p 1ossi n g: sogok-itil.
Toelichting: Volgens het Wdb. is ,,,..,,'l"'"""'.S.-7,u,
een kruipend waterinsect; dit is onjuist, het is een klein ,·isehje.
Het woord üi~, ~•J is plat. Ook in deze samenstelling gebruikt men in
fatsoenlijke kringen liever \J'"'

29.

De letters van den naam eener vrucht, waarvan vele soorten bestaan,
vormen vier lettergrepen. De ,·oorste twee lettergrepen zijn de naam van iets,
dat gebruikt wordt om allerlei dingen vast te binden.
De overblijvende twee lettergrepen zijn de naam van iets, dat zich in het
lichaam bevindt en oorzaak is, (dat de mensehen zich) kunnen bewegen en
spreken.
0 p 1 ossi n g: tali-djiwa.
Toelichtirig: Deze vrucht is eene weinig voorkomende, doch bijzonder lekkere
manggasoort, welke dikwüls n.1~e..7cu,genoemd wordt en als zoodanig ook
in het Wdb. voorkomt.
verkorting van ...
...1"n voor .._,:,,

"a:n..,.,

,a:n••n

Er is weêr een woord van vier lettergrepen. (Het is de naam van iets),
dat behoort tot de kleedingstukken; mannen en vrouwen gebruiken het; de
YODII Î8

vierkallt.

-ö9Ale de voorste twee lettergrepen afgeecheiden worden, beteekenen ze het•
zelfde als 'idoes.
De bdJe overblijvende lettergrepen zijn de naam van iete, dat dient ale
middel om kwaad te doen en iets aan te vatten.
Oplossing:
oesap-tangan = zakdoek.
Toelichting: ~,..,,: r.i :::J gewoonlijk verkort tot M :.:_a Ef, is een witte zakdoek, Een gekleurde heet ""'1'
31.

Een lekkernij, die van iets zoets gemaakt is, wordt vermeld ; de letters vormen drie lettergrepen.
De voorste twee lettergrepen (noemen) het voortbrengsel van een gewas;
het heeft een aangenamen smaak en is de grondstof van de bedoelde lekkernij.
A s de voorste lettergreep weggelaten wordt, is de beteekenis gelijk aan
tan jatna (niet herinneren).
0 p 1ossi n g; goelali.
Toelichtingrlt!J"C:"
~ iets zoets.
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Er is iets, dat tot de geneesmiddelen behoort; de letters er van vormen
slechts vier lettergrepen. De voorste twee I noemen iets), dat in de keuken
gebruikt wordt om spijzen gaar te maken; het wordt ook gebruikt voor
werktuigen.
De laatste twee lettergrepen zijn een kawi-woord, dat beteekent: bojongan
(dat gene, wat overgebracht wordt) of aki11g(z.!er droog).
0 p 1ossi n g: kajoc-anjang.
To,·lichting: De .,,,.~...,,.m ,:m, is een boom; het aftreksel van de wortels
wordt gedronken als koortswerend middel.

-60Het woord ,-•-,•u=•'!!f•
wordt gebruikt in de volgende beteekeniBBen:

te met zijn velen verhuizen; bijv. am"1uuam~-,~•-,••at?.f'
2e datgene, wat overgebracht wordt bij het verhuizen ;
;:Jemenschen, die in den oorlog gevangen genomen zijn en weggevoerd worden.
In de laatste beteekenis treft men het aan in de wajangverhalen en de babads. Als bijv. een vorst in een vreemd land een overwinning behaalt, brengt
hij de vrouwen naar 241n eigen land over. Die vrouwen noemt men dan

-,ö,-•,••1:1,e,,
De active vorm ... , 1;,,,w,, eischt een object, bijv.
-""f' = de vijanden voeren de overwonnenen weg.
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Er is een witte, welriekende bloem; de letters un den naam vormendrie
lettergrepen.
Als het (woord) in zijn geheel gelaten wordt, beteekent het een b«lekking
van de tanden hebben.
Als de voorste letter weggelaten wordt, is de beteekenis een bedtkkirtgt10t1
de tanden: en ten tweede is het een krimA-woord voor liet sttJartmakn ut111
de tanden.
0 p 1o s s i n g: malap.
Toelichting: n.1,f,,KI van ""'I~'
..,n..fi, = lippen hebben.
2e n.1fi, Kr. van :.:."!'.)'
u11r, KI van -, 14
,

-,~, = .,,,~,...~,
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Een toespijs bij het eten wordt vermeld; de naam bestaat uit vier lettergrepen, waarvan de letters alle zonder san4angan's zijn.
De twee voorste beteekenen hetzelfde als datanpa,angli of tan prabéda(geen

verschil,gelijk).
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De overblijvende twee lettergrepen (beteekenen) Hderkornmt en de tegenstelling is momuloer(achteruitgaan).
0 p 1 o s s i n g: pacJa-mara, naam van een gerecht, dat uit een groot aantal
ingrediënten bestaat.
Toelichtir,g: Deze benaming is zeer gepast, omdat uu"-n,
letterlijk beteekent: aUe, komt bij elkaar.
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De letters van den naam van eene bladsoort, welke dikwijls als geneesmiddel gebruikt wordt, vormen vier lettergrepen.
De voorste twee lettergrepen zijn een_ kawi-woord, dat beteekent: tva11gi /
(w 1,lriekend), ten tweede lun,joh(Kr. van borèh), en ten derde: ?èt/.h(muskus).
De laatste twee lettergrepen (beteekenen iets), dat voortkomt uit bloemen;
dikwijls dient het als geneesmiddel en het wordt ook gebruikt voor boeral
(boréh).
,
0 p 1 ossi o g: wida-aari (naam van een kruipplant).
Toelicktir,g:._.41, = 1 e stuifmeel; 2e de bloem van den .,,...,... 4h
36.
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Er is weêr eene bladsoort, welke ook dikwijls als geneesmiddel gebruikt
wordt. De letten vormen vier lettergrepen.
Al worden de voorste twee lettergrepen van de laatste twee gescheiden,
toch is de beteekenis (der beide deelen) gelijk, (nl.) het woord, (dat gebruikt
wordt) door menschen, die iets vragen.
Als de vier lettergrepen in hun geheel gelaten worden, is de beteekenis :
barang-barang (het een of ander).
0 p 1 ossi n g: apa-apa (naam van een lagen heester).
Toelickling: Deze plant is vrij algemeen bekend. Als men op reis gaat,
steekt men een blaadje achter het oor, als voorbehoedmiddel om niet een
of ander ongeval (apa-apa) te krijgen.
--..te, Kr. van &a,,
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Een pasanggrahan onder Soerakarta wordt vermeld; de naam bestaat uit
vier lettergrepen. De twee voorste lettergrepen (beteekenen) de plaats, waar
de wilde dieren en de vogels zijn. De twee laatste lettergrepen vormen een
kawi-woord, dat dikwijls gebruikt wordt; het beteekent: een overal dicht
begroeid stuk grc,nd, dat uit de verte zichtbaar is.
0 p l o s s i n g: Wanagiri.
Toelicl,tirig: In dit en het volgende raadsel bedoelt men met pasanggrahan eet, lustverblijf mn den vorst, zooals er in vroegeren tijd te Wanagiri een
was en ook te Karangpan~an. Tegenwoordig heeft de Soesoehoenan een
aan den Bangawan, terwijl dat van Mangkoe Nagara
lusthuis te ""g"' ~K,
r"l
te u11n1~•
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Er is nog een pasanggrahan, ook eene onderhoorigheid van Soerakarta.
De letters (van den naam) vormen vier lettergrepen.
De voorste twee (beteekenen) een groote rots in zee. De overblijvende twee
lettergrepen zijn de naam van eene bladsoort, welke als mengsel bij verschillende bloemsoorten gebruikt wordt en een eenigszins aangenamen geur
heeft.
0 p l o s s i n g: Karangpan<}.an.
Toelu:hti,ig:~,..,, voor ~r«&,
.. {;,at:i,= {;,a.0nbtrfl"
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...:..63De letters van den naam van een desa onder Soerakarta vormen slechts
drie lettergrepen.
De twee voorste lettergrepen zijn een Javaanscb ngoko-woord en de naam
van een boom, die in het bosch groeit. Hij (de boom) bewijst vele diensten
en wordt door de bevolking van het gebeele land gebruikt.
Wat de laatste lettergreep betreft, zij is de tegenstelling van s'époeh(oud).
0 p 1 o s s i n g: djatinom.
Toelic/ili"g: ,; '"W = .,,.1n,
40.

Er is weêr eene desa; de letters van den naam vormen vier lettergrepen.
De twee voorste (beteekenen) een nuttige vloeistof, die door alle menschen
gebruikt wordt.
De twee laatste lettergrepen beteekencn tvètt:èh(geven). Als men de voorste
en de laatste letter (van het woord) wegneemt, is de beteekenis (van het
overblijvende) t1girangi(verminderen).
0 p 1 o s s i n g: Banjoedana.

41.

W eêr een woord van vier lettergrepen en ook de naam van een desa.
De twee voorste (beteekenen) eene plaats met eene groote hoeveelheid water,
dat afkomstig is van bronnen en bergen.
De twee overblijvende lettergrepen beteekenen als kraml-woord karja
(maken) en als kawi-woord perang (oorlog) of wisma (buis).
0 p 1 ossi n g: Kalijasa.
Toelichting: Omtrent het gebruik van u.eu,
in hedendaagscb Javaanscb
moet worden opgemerkt, dat het als krlimä van ..,,.,u, alleen gebruikt wordt,
als men spreekt van groote voorwerpenmaken; anders gebruikt men
Het wordt echter steeds als Kl. van
gebruikt.
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Er is weêr een woord van vier lettergrepen. Alleen de menschen hebben
het en het bevindt zich onder aan den arm.
Als de voorste twee lettergrepen van de laatste twee gescheiden worden,
is er geen verschil in beteekenis (tnsschen de beide deelen), nl. iets, dat behoort tot de mans-kleedingstukken en dat om den middel gedragenwordt,
op den houvast (de saboek) van de kain.
0 p 1 ossi n g: èpèk-èpèk = de handpalm.
Toelichtinf}:'l""'lu-e,, = de riem, die op den buikband gedragenwordt.
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43.

Weêr een woord van vier lettergrepen. Als de voorste twee lettergrepen
afgescheiden worden, is er geen verschil in beteekenis met de laatste twee,
(nl.) de naam van alles, wat gebruikt wordt als roerwerktuig om iets te mengen.
Als het woord van vier lettergrepen niet gescheiden wordt, noemt het de
afstamming in den zesden graad, gerekend van het kind.
0 p lossing:
oe~êg-oe~êg.
Toelichting: ...
== onverschillig wat; bijv. ..., •.aa:,,.,û,,==eenmensch,
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onverschillig wie.
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POETJOENC.

Hetgeen vermeld wordt, heeft een scbitterenden, stralenden glans; in de verte
is het zichtbaar. Als men dicht bij komt, wordt het hoe langer boe mooier.
Het kan opbelderin~ geven omtrent een geheim, dat niet te zien is.
0 p lossing:
een spiegel.
Toelichting: 911..,, 91.,•• .,..,•-et"
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Het wordt hoe langer boe grooter, als er iets afgenomen wordt. Als er
iets bijgevoegd wordt, wordt het hoe langer hoe kleiner.. Waarlükl het
schijnt onmogelijk, maar het is (toch) werkelük zoo.
0 p 1 ossi n g: een gat.
Toelichting: .,.,&Cf'
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Als het er juist is, veroorzaakt het onduidelijkheid b§ het zien. Als het
niet te zien is, (kan men) duidelijk zien. Raad nu dat, waarvan de naam
geheim gehouden wordt.
0 p lossing:
duisternis.
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Zelden beeft een samenkomst plaats van Ki Poetjoeng en zijne vrouw. Als hij
een smaclitend verlangen heeft, maakt bij het dadelijk bekend aan al zijne
buren en schreeuwt aanhoudend, opdat zij "het paren" zullen zien.
0 p 1 ossi n g: een krolsche kat.
Toelichti11g:
= .\-,, .&, voor ~&,

->.,,,,

,anm,
= &.,tm,,29,
.,.,.,1n1.Q,
....,..,,,-_ de

naaste en meer verwijderde buren.

,i.tiamt,-n' = paren

Groote bergen worden omwonden en omhuld met verschillende bladeren.
Alleen een klein gedeelte van den voet (der bergen) is te zien. Hunne
bronnen vloeien op bepaalde tijden.
Oplossing: de borsten.
Toelicl1ti11g:De bladeren doelen op het patroon van de ~ ~t!f. = borst-doek.

Bapa Poetjoeng is stom geboren. Als men zich mot hem bemoeit en hem
ijverig beoefent, verstaat men zijn taal door hem slechts aan te zien.
0 p 1o s s i n g : het schrift.
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Bapa Poetjoen heeft geen waarde; evenwel wordt hij toch door alle menschen gebruikt. Datgene, waar bij bijgevoegd wordt, vermeerdert in waarde.
0 p l o s s i n g: een nul.
Toelic!,ti11g:Zij, die de inlandsehe scholen niet bezocht hebben en de cgfers door den omgang met Europeanen leerden kennen, zeggen altijd '1~'
ID de .Javaamcheacbolen hoort men 1teede ""~r

-6'1-

Alleen 's nachts komt Bapa Poetjoeng te voorschijn, met het doel om voedsel op te sporen. Over dag verbergt hij zich om te slapen. Zijne wijze van
slapen is zoo, dat hij zijne voeten naar de zon richt.
0 p 1ossi n g: een kalong.
Toel1chti11g:De laatste zin doelt er op, dat de kalong aan de achterpooten
en dus met den kop naar beneden hangt.
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De macht van Bapa Poetjoeng is verwonderlijk; hij kan dichtbij hrengen,
hetgeen in de verte te zien is. Het is dan zoo duidelijk zichtbaar, alsof
men er mede in gezelschap was.
0 p lossing;
een verrekijker.
10.

De levenden verlangen er naar om het te krijgen en zij, die het hebben,
zijn zelden vroolijk en tevreden van hart. Raad nu, hetgeen met het raadsel
bedoeld wordt.
0 p 1 o s s i n g: een hooge leeftijd.
Toel,chti"!J: ~,in, voor ~.nfJn,

Over dag doet hij uitsterst weinig dienst.

Als de zon onder is, gaat hij

-68dadelijk aan het werk. Hij spert den mond wijd open en schept er behagen in vuur in te slikken.
0 p 1o s s i n g: een kaarsen-snuiter.
Toelichting:"'f.,,,"' = .Q.g,
12. ~ enU-J°'i' ...,Cl( rut,u4148i~ ~·
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o•h
liapa Poetjoeng heeft puntige, scherpe tanden. Hij snijdt hout en steen,
maar bij moet geholpen worden.
De uitwerking is niet noemenswaard, als er geen kracht uitgeoefend wordt.
0 p 1o s e i n g: een zaag.
Toelichting:......f' heeft bier de beteekenis vann,~j de11,zooale men het in het
dagelijkscbe leven meermalen hoort gebruiken, bijv.
= met dit mes kan men geen hout snijden.
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=

kracht; bijv. .,.,,,,...,alj-,uL-n&Cj•
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heeft geen kracht (in den zin

van spierkracht).
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Als het gezocht wordt, beetl het een bepaalden naam; als het reeds gevonden is, verandert zijn naam.
Komt vrienden! raadt gij (dit) raadsel.
0 p lossing:
een raadsel.
Toelichting: Waarschijnlijk is bier de bedoeling aldus: zoolang het raadsel gezocht wordt, spreekt men van tjangkt·imanen nad.at het gevonden is,
noemt men de oplouing.
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-69Een voorname doos dient als bewaarder van woorden. Er zijn er, die een
witte en ook die een gele kleur hebben. Niemand begeert den inhoud.
0 p 1 ossi n g: een kwispedoor.
Toelichting: Het woord temboe,19is hier figuurlijk gebruikt voor datgene,
wat de lippen verlaat, nl. het speeksel.
In den tweeden zin bedoelt men, dat de paketjohan gemaakt is vanzilver
of koper; in de desa gebruikt men echter bamboekokers voor dat doel.

Rëtna ning Roem ligt voorover en is in hout gevat. Er zijn vijf, die achter haar de wacht houden. Als Sang RMna loopt, braakt zij bloed.
0 p I o s si n g: het kannetje van de batikster, (waarmede zij de wasfiguren
op het doek brengt).
Tnelichting: De tjanpng wordt hier bij eene lieve vrouw vergeleken. .Met
vijf bedoeld men de vijf vingers, die het bouten handvat van de kleine tjanpng vasthouden.
Met bloed bedoelt men het vloeibare was, dat uit de tuit van de tjaniing komt .
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Er zijn er, die wit, en er zijn er, die zwart zijn ; zij loopen zonder voeten.
De zwarte doen vermoeden, dat zij na korten tijd tranen zullen storten.
0 p I ossi n g: lichte en donkere wolken.
Toelichting: afll.""&'
van -Sfl.""'In het dagelijksche leven zegt men meestal "" .., .,.,,.

-,,4, = uitstorten.
KI. van "j<'

u.u_.,

17. ~
0

111un
0

-''"J'1' -

0

M
•

-~Ul'l.l(MIUU.,,aanp

uC1I •

2, ... '!!J' .,,.&'el'

_,.,6',nn,_.,.,

\JH«.

M JU

4' ...

u:11 u"

om u .....

-,-(~.,.,

IWUI Clö(.:.

\ -

~

\

-

"IO-

Hij heeft geene bepaalde plaats, geene kleur en geen vorm; alleen maaktbij
geluid.
Als hij boos is, verwekt bij vrees en veroorzaakt ongelukken. Zelden is
dan iets in staat hem tegenstand te bieden.
0 p I o s s i n g: de wind.
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Als bij slaapt, ligt bij voorover en bevindt zich in de hoogte. Vele kinderen zoeken naar hem; als ze hem zien, naderen ze hem.
Wanneer hij gevat wordt, beeft bij, zonder te jammeren.
0 p lossing:
een kën4ëla (een soort kindjëog of glazenmaker).

Toelichting:cm~-e,,
19.
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Alleen de mond en de beide oogen worden gezien. Als hij opgenomen
wordt door dengene, die hem gebntikt, worden zijne beide oogen geprikt.
Dat is het middel om voortdurend te kunnen knabbelen.
0 p l o s s i n g: een schaar.
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Bapa Poetjoeng zit opgesloten in de hoogte. Als iemand hem komt condoleeren (met het verlies van zljne vrijheid), overkomt dezen (den bezoeker)
iets kwaads; wellicht loopt het op zijn dood uit.
0 p 1 o s s i n g: lokvogel.
Toelichti,ig:.,,,.,cn,n.m'lcn~, = "tl.fWl'1ef' = wellicht. 111111/.«n'= ua&..
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-71Nadat Retna ning Roem gedronken heeft, bestijgt zij den brandstapel, zonder te spreken en zonder zich te verroeren. Na eenigen tgd weent zy luid.
Oplossing: een ketel of een ander voorwerp, dat, met water gevuld, op
het vuur gezet wordt.
Toelichting:.\\-..a-,~on, = ..."i'l.......'
u'l:"'" brandstapel.
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Een groote tëla met vuil water zonder visschen; en de dingen, die er zich
in baden, veranderen stellig oogenblikkelgk van kleur, als
er uitkomen.
0 p 1ossi n g: eoo blauwververskuip.
Toelichting:-,an,m,
en-=,,
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Bapa Poctjoeng bevindt zich boven het water en draagt onafgebroken, dag
nacht.
Zgne lasten zijn bijzonder zwaar, zooals deze gewoonlijk niet voorkomen
(tan kaprah).
0 p 1o s s i n g: eene brug.
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Zij beeft twee eigenschappen ; zij kan iets hard maken en ook iets zacht
of vloeibaar doen worden. Des nachts versehuilt zij zich. Haar invloed i6
zeer groot. Alles, wat broeit, ondervindt geregeld haar invloed.
0 p I ossi n g: de zon.
Toelichting:.a"-1~' = zacht.
-,~. -= vloeibaar.
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Er is een gestalte zonder hoofd en zonder hals; slechts den vorm van den
buik (heeft zij). Ook heeft zij twee beenen, maar geen voeten. De vorm van
de billen is te zien. Zij bevindt zich bij de mannen.
Opl088Îllg: een broek.
Toelichlifl{I:
'""'"'ID'= vorm.

3.

Sang Djah heeft slecht één voet; zij heeft een bals en geen hoofd. Als

kenteekea heeft zij een spleet in de borst. Haar hals wordt met touw om•
wonden. Met de linkerhand wordt (aan het touw) gerukt. (Dan begint zij)
luid te weenen en trippelend gilt zij het uit.
Oplossing:
een bromtol.
Toelichting: ~111•,-==.,..,.,
o
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een ruk doen.
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CF/i••
= een koker van bamboe. Uit de naam ganglinganboembo,ng
bl!Jkt dus
q
.
reeds, dat de bromtollen van bamboe gemaakt worden. De gewone tollen,
die veel kleiner zijn, worden in Kedoe van boom vervaardigd.
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Er is een edelman op Java gekomen, afkomstig uit een verafgelegen land.
Hij is groot en hoog van gestalte. Zijn buitengewone macht is ongeëvenaard. Hij draagt twee krissen en is in dienst van ~en vorst. Hij wordt
alleen door mannen bediend.
0 p 1o s s i n g: een olifant.
5. ~ u,~-Z,n:umu.ät,and,
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Sang Déwi draagt een schietboog op het hoof'd. Zij wacht een poosje op
de komst van Batara Bajoe (de wind). Als hij komt, vliegt zy dadelgk
weé; en doorklieft het lu~htruim. Zij weent dan aanhoudend en houdt eerst
op, als zij neergedaald is.
0 p I o s s i n g: een vlieger met een sêndarén.
Toelichting: Een sëndarèn is een instrumentje in den vorm van een segment; de boog is van bamboe en do koorde van een gëbang-blad gemaakt.
Het wordt geplaatst op vliegers, die meestal den vorm van een vogel hebben.
Het gonzend geluid ontstaat, door dat de wind de snaar in trilling brengt.
UI
==op het hoofd dragen.
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""~~. = aanhoudend.
Verb. 1W. G111,,cleolXLIX.
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Sang Rêtna Ajoe loopt rusteloos been en weer en schijnt in verlegenheid
te zijn wegens hare zwangerschap. Zij zoekt een geschikte plaats om te
kunnen bevallen. Zoodra hetgeen verborgen was te voorschijn is gekomen, gilt zij het uit om de buren kennis te geven.
0 p 1ossi n g: een kip, die bezig is een ei te leggen.
Toelichtang:u~~UJ' voor u~'èT...,.,'
...,U, voor am'1~r= den schijn hebben.

-,-13~-= .,.,....fUtt"J'
= ....e...
~UIUI\

De vorm van zijn hoofd ie te zien, maar hij heeft geen hals. Hij heeft
slechts twee stijve beenen, zonder voeten. Als men hem laat werken, dan
stapt hij. Soms beschrijft hij met één been een kring.
Oplouing:
een passer.
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Het wordt tweemaal geboren. Bij de eerste geboorte lijkt ,het er niet naar,
dat het leven heeft. Als het voor de tweede maal (geboren wordt), is het
duidelbk, dat het leeft. Ook is dan de soort bekend, hetgeen vroeger nog
verborgen was.
0 p loss i n g: alles, wat eieren legt.
Toelichting: ~...,,,..,, = Jà.,,,,f._,
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=

a o
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er niet naar lijken; er niets van hebben.

-15-

Zûn mond is naar boven gericht; hlj heeft een neus en geen oogen. Het
doet niets dan eten ; wat hlj eet, is van waarde, maar het is leeqjk van smaak.
Als hlj reeds vetzadigd is, wordt zijn maag bestormd.
0 p lossing: een aarden spaarpot.
Toelichting: ~~' = met zorg vasthouden;
~O,e;a~, = zaken, die men met zorg vasthoudt en niet licht van de hand
doet.
...,A,û, voor ,.,1AuA"

~--1f"
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10.

Er kan niets afgenomen of bijgevoegd worden.
leder heeft zljn eigen getal. Die reeds een groot aantal bezitten, kunnen
nooit ingehaald worden, met het doel om gelijk te komen; want de vermeerdering is (bü allen) gelijk.
0 p l o s s i n g: de ouderdom.
Toelichting: .,.iil,,.,...,"":.:,-,~,
- nooit kunnen.
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Er wordt een woord van drie lettergrepen vermeld ; het beteekent: een
slecht mensch.
Als de voorste lettergreep wordt afgescheiden, beteekent zij het tegen•
gestelde van hetgeen men prajoga (best) noemt.
De laatste twee lettergrepen zijn de naam van iets, dat kan spreken.
Oplossing:
doerdjana.
Toelichting:-•• verk. van ., .... ,.

-~~-...==,
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Een woord van twee lettergrepen is de naam van een dier, dat kan vlie•
gen. Alleen 's nachts komt het naar buiten ; over dag verbergt het zich.
Het bedoelde woord wordt dagelijks gebruikt als tegenstelling van wewah
(vermeerdering).
0 p 1ossi n g: kalong.
Toelichting: u,.f,, = 8i .,,,
13.

Een woord van drie lettergrepen is de naam van een fraaie welriekende bloem.
Als de voorste twee afgescheiden worden, zijn zij de tegenstelling van
djoewèh (praatziek). De laatste lettergreep is het geluid van iemand, die
roept; een ook de naam van een vrucht.
0 p 1ossi n g: rëgoelo == roos.
Toelikhting: ..,., ...., 2 , == welriekend.

/

~"1' == niet spraakzaam, stil.
..,,.,.,.,,~,

(stamw. werkw.)

= roepen.

14.

Een groote deur wordt vermeld; de naam bestaat uit vier lettergrepen.
Als men de voorste neemt, is het de naam van iemand, die de oppermacht
alleen in handen heeft.
De laatste drie lettergrepen beteekenen : het doel hebben iemand op te

wachten.
Oplossing:
Toelichting;

sri•manganti (naam van een der poorten van de kraton).
of M'1an' == a&, .,.,a,tt., voor .,,.J3,lt.e;,, c,eJ,n.,,.A
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,tê...,, -==.iemand

opwachten" is, hetgeen gedacht wordt in het hart == het

doel hebben iemand op te wachten.
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Ik word gebruikt als geneesmiddel; mijn naam bestaat uit slechts drie
lettergrepen.
De voorste beteekent gerbong (een voertuig met een gordijn omhangen) of
baïta (een vaartuig)
De laatste twee lettergrepen zijn de tegenstelling van kogoeg (een tegenzin
in iets hebben).
0 p lossing:
djong-raäb (naam van eene specerij).
Toelichting: .,iic,,= een jonk.
'"1111~•
== lust in iets hebben.
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Er is weer iets, dat als geneesmiddel dient: de nanm bestaat uit vier
lettergrepen. De voorste twee beteekenen (zegt men van) alles, wat werkelijk plaats heeft.
De laatste twee lettergrepen zijn de naam van een poetraning soenoe (kindskind) en beteekenen ook hetzelfde als mongsa (tijd).
Oplossing:
sida-wajah (naam van een weinig bekende, welriekende
houtsoort).
Toelichting: .,,,,...~~•
in plaats van ""'"-'.,""':!!}' niet alleen voor den
rijm, maar ook omdat het deftiger is.
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Ik ben een waterdier; mijn naam bestaat uit vier lettergrepen.
Wanneer ik van een gescheiden wordt in deelen, elk van twee lettergrepen,
dan hebben het voorste en het laatste deel dezelfde beteekenis: (nl.) hout,
dat wat veel met het vuur in aanr1J.kinggeweest en tot in zijn binnenste
zwart gebrand is.
0 p loss i n g: arëng-arëng (naam van een visch).
Toelichting; "1,t., = .,,..,
(.1 •
., ...,.1-n,
door branden zwart geworden.
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Er is weer een woord van vier lettergrepen; (het beteekent iets), dat behoort tot de reukgevende stoffen.
De voorste twee zijn de naam van iets, dat niet te zien is en slechts
waargenomen wordt door de punt van de tong.
De overblijvende twee lettergrepen (beteekenen) milara (pijnigen) en lalara
(ziekte).
0 p 1ossi n g: rasa•mala (naam van eene welriekende gomsoort).
Toelicltti,ig:of'U• in de beteekenis van een kwaal hebben wordt alleengebruikt voor uitwendige kwalen, bijv. huidziekten of steenpuisten.

Mijn naam bestaat slechts uit drie lettergrepen en beteekent hetgeen
voortkomt uit het lichaam.
Als de twee voorste afgescheiden worden, zegt men dat van~alles, wat
op reis wordt achtergelaten.
De laatste lettergreep (beteekent) een schadelijk insect in het papier en
in de kleeren.
0 p lossing:
karingët = zweet.
Toelichting; In verschillende streken wordt het in den laatsten zin bedoelde insect verschillend genoemd; in de noordelijke gewesten hoort men
a,g~, of fl-e,,, elders gg~
en het meest ~g~,
::,. voor ._.,e_,

}
20.

Ik ben (een zangwijze, behoorende tot) middel ti!mbang; mijn naam bestaat uit vier lettergrepen. De voorste is de naam van een delfstof, die er
fraai uitziet.
De laatste drie lettergrepen, zegt men van alles, wat niet zinkt in liet water.
Oplossing:
mu-koemambang.
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Toelichting:Deze zangwijze wordt hier middel-tëmbang genoemd, doch is
opgegeven en is als zooin Winter, samenspraken I, No. 70 als 01.u.1~,
danig algemeen bekend in .Midden-Java.
u~,
verk. van ... u"1!1'
21.
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De letters van den naam van een vogel vormen vier lettergrepen.
Wanneer ze in deelen, elk van twee lettergrepen, gescheiden worden, zljn
de voorste twee de naam van een mensch (jongeling), die nog niet blj een
vrouw geslapen heeft.
De laatste twee lettergrepen zijn de tegenstelling van taroena(jong).
0 p 1ossi n g: cijaka-toewa een papegaai.
Toelichting:,a~~•
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Er is een dier, waarvan de naam uit drie lettergrepen bestaat. Als het
eene wonde toebrengt, is het erg venijnig.
De voorste twee lettergrepen beteekenen hetzefde als nalika (tijd). De
laatste lettergreep is de naam van de kleur van het bloed.
Oplossing:
kalabang = een duizendpoot.
Toelicl,ting:o•u,an, = 0 .... ~an,
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Een woord van drie lettergrepP,n is de naam van iets, dat tot de gamelan
behoort. De voorste twee lettergrepen zijn de naam van een gewicht.
De overblijvende lettergrep, achter, is de naam van een boom, die in
het wild groeit.

)

-800 p lossing

: katipoeng

=

een kleine kën4"ang.

Toelickti11g:~, 1.:n,an,= °'"~'Jl.~"
24.

De naam van een ge1dacbt van kleine kruipende insectën bestaat uit vier
lettergrepen.
De voorste twee lettergrepen zijn een kawiwoord, dat de tegenstelling is
van kita en sira.
De laatste twee lettergrl'pen beteekenen hetzelfde als santosa (hecht).
0 p l ossi n g: kami-tCtllp = een klein insect in een ruitvormig omhulsel,
dat dikwijls scuade aanricht in de bewaarplaatsen van boeken en kleeren.
Toelic/1ti119:
ml~~ ...!J' = zich kruipende bewegen (van insecten).
,mi,,

= •m.,,

.&...,, in poëzie door goden gebruikt als voorn. w. van de 2de pers.

,e,.,.l\ id. door vorsten.
25.

Een kërisvorm wordt vermeld; de letters Yormen rJf lettergrepen.
De voorste twee zijn de naam der tegenstelling van djaka !jongeling).
De laatste drie lettergrepen (beteeken1:n) de wijze van doen van iemand,
die (op den grond) zit en tevens op de banden steunt (zooals bijv. een
kihorseh).
rara-sadoewa.
0 p lossing:
26.

De letters van den naam eener zoete lekkernij vormen twee lettergrepen.
Als ze gescheiden worden, hebben het ,·oorste en het laatste deel dezelfde
beteckenis, (nl.) iets, dat gebruikt wordt bij het loopen in den nacht om
het zien gemakkelijker w maken.
Oplouing:
ting-ting.
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=

Toelichting:&., (Chin)
een lantaarn.
&&-n == eene lekkernij, van katjang, suiker en een weinig meel gemaakt.
Bezigt men kanari in plaat111
van ka\jang, dan is de smaak nog aangenamer,
doch de prijs iets hooger.
27.
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Een woord van drie lettergrepen is de naam van een aardvrucht.
Als de eerste lettergreep weggelaten wordt, ia het de naam van iets, dat
op de borst ('1-.,. = boezem) is; mannen en vrouwen hebben het.
Als de laatste lettergrepen weggelaten wordt, is het een kawi•woord, dat
een geslacht Vli"nhagedissen beteekent.
OploSBing: basoesoe = een saprijke aardvrucht.

en..,,
= .Q_,.,,.-r:A"'

Toelichting:
28.

-,u•tl,r1•,u•c•11un
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Er is een zekere vrucht; de letters (van den naam) vormen vier lettergrepen.
Als de twee voorste afgescheiden worden, vormen zij de naam van hem,
die de oppermacht alleen in handen heeft.
_
•
De twee laatste lettergrepen beteekenen het overblgfsel van verbrand
hout.
0 p 1ossi n g: radja-awoe = eene weinig bekende pisangsoort.

Verla.Bat. Gen., deel XLIX.
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De lieve n-ouw zit gemakkelijk eu houdt een uitstckendcn schietboog in
ue hand. Aanhoudend schiet zii hare pijlen af, zonder gevolg, en het geluid (er van) veITnlt de lucht. ~iettcgcnstaande dat, stuh-en hare vijanden
nit elkaar.
0 p lossing:
iemand, die kapoek of kapas zuivert met de wocsoe.
Toelichti119:Dit zuiveren geschiedt altijd door vrouwen. De woesoe gelijkt op een schietbJog, doch is veel kleiner .

...,..,..,...,, voor"1"16
.. .,,,...,,
,m"t.m,~\
= 111&,,
.,.:,.Q-Dt_,
= ;Jr.n-lk._,
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Rêtna ning Djah verblijft lang in afzondering in de slaapplaats. Wegens bare
zware boetedoening wordt zij beloond en verandert spoedig van ~daante.
Al hare kleedcren zijn fraai en zij is zeer machtig.
0 p 1o s s i n g: de pop van een rups.
Toelicltti11g:De laatste uitdrukking: nZÜis zeer machtig," doelt op het
vermogen van te kunnen vliegen .
.,.,,.g,, =-u,

..."i'llll."'" == ...1:)tfl.... ' = .,- u,
.,...., .&-n- . = boete doen. DJze uitdrukking wordt ook in het dagelijkscbe
0

leven gdbrnikt voor: ,,weinig eten en wi'inig slapen,'' van iemand, die
bedroefd is. De handeling g"srhiedt dus niet we!:ND~go:ls:lien,tige beweegredenen.
,.:;u.J:, voor .:;,; uulh.
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Er is een naam van een zekeren smaak. (Het bier bedoelde kan) moeielijk
gegeten worden; werkelijk beeft het kleur, noch vorm. Het heeft vier broeders; zij worden allen gebruikt en vormen eene zeer noodzakelijke regeling.
0 p 1ossi n g: de pasardag lëgi.
Toelichting: Met "de vier broedirs" worden de andere pasardagen bedoeld.
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~uJJ, of u.fl, Het eerste is deftiger.
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Sang Djab Ajoe heeft werkelijk geen schuld en ondervindt iets slechts.
Eiken nacht wordt zij in de gevangenis gezet. Over dag bindt men haar met
een touw vast om haar te laten vliegen en dadelijk weer temg te trekken.
0 p l o s s in g: een glatik op de kmk.
Toelichting: ._,u...,, = asn::...,

Men kan het vergelijken met een mooi huis, van steen gebouwd. Die het
bewonen, zijn vijf in aantal. Zij zijn onaanzienlijk ·en van verschillende soorten. Als er één uitkomt, blijven de andere vier niet achter.
0 p l o s s in g: een sirihdoos met den inhoud = een gevulde sirihdoos.
Toelichting: ,u~"r!f• = .,.,,,~,,Dit woord staat in het Wdb. van G-R-\'.
verkeerdelijk al11KN. opgegeven; het wordt alleen in poëzie gebruikt.
Het woord -.,u,, wordt in het Wdb. als kawi opgegeven; het is echter
gewoon Javaansch en wordt dagelijks gebruikt in de beteekenis van onaan•
zienlijk, van geringe waarde, bijv.:
Ü-nllf/Nf'
boeken van weinig waarde;

=

(
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..,'tl'è.iff.::it,
= kleèren

van geringe waarde:
geringe mènscbeil;

.,ü,..,..,,,
=

...u.u"lt.llf'==poppen, die geen hoofdrol vervullen.
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Zij gaat buitengewoon snel; er is niets, dat haar evenaart. Een kogel
wordt door haar overtroffen. Waar zij wezen wil, komt zij in een oogenblik.
0 p l o s s i n g: de gedachte.
Toelichting:~IJ-,~, voor .fl/J~&,

u.8a.a,H~'
2.

a,in~~,~-1.•

= een oogenblik.
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cm6cm"1491•ü,(w
1en.rn&-,-e.,a,m,f,,
Een krijgsman daalt een zekeren berg af en wil zich met zijne stamgenooten vereenigen. Wegens zijn buitengewone dapperheid voegen zich, overal
waar bij gaat, makkers bij hem.
0 p l o s s i n g : eene rivier.
Toelicht,.g:J".., ,-,.r., voor J..,"1_u&,

....6,,,,.6,,,,lf.\~•voor ... "°,,,,6....,.,,,r.\~'
3.
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ri.,,.<>;,"I.V,-:'ll.'
-,u.etj,.,,--,f/..,,1,..,,.fJ.,
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~,u•~·
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Mijne stamgenooten zijn verschillend Yan kleur, (nl.) zwart, gestreept of
rood. Als mijn hoofd door het vuur getroffen wordt, springt mijn lichaam
uit elkaar en verspreidt zich naar alle richtingen.
0 p l o s s i n g: een mi!rtjon.
Toelichting:,t,P.\, == J.~,.

"f-9i,==dwan gestreept.
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Er zijn prin&e88en,die er zeer leelük uitzien; zij zijn met bun velen. Zij
leven in afzondering in den grond; als ze er uitkomen, zien ze er goed uit.
0 p 1 ossi n g: vruchten, die door broeiing in den grond rijp gemaakt
worden.
Toeliehli,ig: Het is bekend, dat men dikwijls onrijp geplukte nucbten rijp
maakt door ze eenige dagen, bijv. een week, in den grond te bewaren.
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Er zün gedaanten, die, paarsgewijze, rechtop in de hoogte gezet worden.
Zij gebruiken een witte, een roode en een zwarte (donkerblauwe) sampoer
en gelijken op een regenboog.
Werkelijk ziet men ze zelden; die ze er op nahouden, zijn de regenten.
0 p 1o s s i n g: oemboel-oemboel.
Toelichting: Een oemboel-oemboel is een stuk vlaggedoek van ongeveer
10 meter lang, beneden ruim 1/ 2 meter breed en boven in een punt uitloopende.
Aan een bamboe bevestigd, worden ze, altfid paarsgewijze, rechtop gezet en b!i
feestelijke gelegenheden aan den ingang van de kaboepa~n geplaatst. Wegens
den gebogen vorm van de bamboe spreekt de dichter van een regenboog.
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Er zijn roovere op rfien geschaard in de grot; zij vormen twee rijen. Wat
binnen komt, sterft zeker, overweldigd door de strijders. De lljken verdwijnen,
zonder dat men het ziet.
0 p 1 ossi n g: de tanden.
Toelichting: o 14,
"llAI ~ -, i;; u,
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-88Wel, hoe is de ware naam van de gedragslljn, die voor alle menachenin
deze wereld, onverschillig van welken landaard en van waar zij afkomstig
mogen zijn, goed en passend is om gevolgd te worden ?
0 p l o s s i n g: edelmoedigheid.
Toelichting:...,~.

~e., =

= ..."".~"

~J~,.

Plaatsvervanger te zijn is zijn eenig werk. Hij gaat overal heen, ofschoon
bij blind, doof en stom is. Als bij gezien wordt door iemand, die kundig is,
behoeft deze hem slechts aan te kijken om hem te begrijpen.
0 p 1o s s i n g : een brief.
Toelichting: Men spreekt van n.u.iu~B;, in tegenstelling met n.uh tuit~,

=

een boek.
A.JCS11'
= .8""~"

u.:l~,

=

kundig, bedreven.

Dikwijls word ik als kinderspeelgoed gebmikt en dikwijls help ik menschen.
als zij bezig zün zich boos te maken.
Ook treed ik in de plaats van hen, die trachten hulp te verleenen aan
gebrekkigen.
0 p l o s s i n g : een wandelstok.
Toelichting:au,J;;_, Sf.'l""'t9'= (zelf) uitvoeren.
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Er is een groote berg met twee grotten naast elkander. Inwendig zijn ze
tlicbt begroeid met onkrnicl. Onafgebroken waait een 11terke wind, (die de
~rotten) vult.
Ook is er een bron. die slijk afvoert: nis het stormt, komt er een vorm
(.hel) te voorschijn.
0 p l o s s i n ~ : cle neu1,1.
Toelir/1ti119:De derde zin doelt op de ademhalint-'.
i)lJ~,
= aanhoudend wnaieu.

-,~, =
.u"i'

=

"lrn>1·1"

een bron •
slijk.

= B-.1aQt•·H

Groot en hoog i:-1 zijn lichaamsbouw. Hij heeft zijden, maar bij dra~t
nooit een buikband. Hij heeft voeten, maar bij kan niet loopen. Uit de
verte ziet hij er rnornanm uit: al:-1men rnulerbij komt, wordt hij leelijk.
Up lossing:
een berg.

Hun werk is vliegen, in troepen vereenigd, overnl heen. Hun gamelan
laat zich op een afstand booren: zomler afwisseling i11 de melodie. Het geluid houdt op, als zij rusten.
Oplossing:
opvliegende duiven, rnort.ien van sawangan's.
1'oelirhti11g:uu"f.J::!A'
in troepen, troepsgewijze; van ., ...,m...
Yerb. JJat. Gen., deel XLlX.
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Vier broeders worden vermeld. Zij hebben er alleen plezier in om elkander na te jagen, maar zü vangen elkander den geheelcn dag niet. DaarbU
is het, alsof zij allen aaneengesrliakeld zijn. Zij -roeien zi1·h \'OlFitrektniet
vermoeid.
0 p l o s s i n g : de wind.
Toelichting:..,,m.,.~,=..,..,~,=~..,,_.~,.
,m IAf
"ef'
'1~-e,•

/
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= cm Uf-ef"
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het geheel niet: bijv. .j.,._...m,..,am"''IIC'llan'ltn'
er is in het geheel geen verschil.
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Er wordt vermeld, dat het zes beenen, drie hoofden en zes armen heeft.
Slechts vier beenen loopen: de nndere twee liggen uitgestrekt. Overal blijft
het onder dak.
0 p lossing
: iemand, die in een hangende tandoe zit en door twee
menschen gedragen wordt.
Toelicl,tinr,:IIJl'ICl'"f!J'
-- .,am,ur,
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Zij wonen in het water. Dag en nacht is dansen hun werk. Hun aantal
is ontelbaar. Na eenigen tijd veranderen zij van gedaante: dan vliegen en
zingen zij en veroorzaken den mcnschen last.
de larven van de muskieten.
0 p lossing:
Toelichti119:
u~n.t,
a.8c KN.
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va.n gedaant~ veranderen.
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Het heeft geene armen en geene beenen en één groot oog is te zien.
Zijn geluid dient als een voorteeken en voorspelt drie zaken : 1° een goed
werk, 2° een slecht werk en ten 3° vroolijkheid.
0 p 1o s s i n g : een langwerpig rijstblok.
Toelichti,,g
: Een lësoeng is een zeer lang rijstblok met een langwerpige
opening, waarin de padi tot gabah, en een ronde opening, waarin de gabah
tot bëras gestampt wordt. Het in het raadsel genoemd oog doelt op deze
ronde opening.
De bekende loempang heeft alleen een ronde opening eu dient dus alleeu
yoor de laatstgenoemde bewerking en tevens om bëras wit te maken.
Omtrent de drie zaken moet het volgende worden opgemerkt.
Het 1e doelt op het rijststampeu; het 2e op het slaan op de lë110engbij
groote ongelukken.
Het 3° doelt op de gewoonte, dat bij maneschijn de lëiwcng dikwijls de
Yerzamelplaats is van de vrouwen van de desa. Zij slaan dan op eeue bepaalde
plaats van de lësoeng (want deze geeft niet overal hetzelfde geluid) om, als
het ware, wat muziek te maken. Het is <lus eene aangename bijeenkomst,
welke tot vroolijkheid stemt.
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llHbetreedt 1len gro111luict~ manr is steeds iu tle hoogte. H\j eet uiet en
drinkt alleeu .
.\Is hfi dorst heeft. hegeeft h!i zich 1111arhc11ede11. Il \i mauoeun-cert up
l'll neer.
Al hetgeen dom· hem gedronken wordt, braakt h\j 1la<leltikwcl'r uit.
0 p I o s s i n g: een emmer aan een hefboom.
Toelil'!,ting:
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Het ill tloo1·zichtig. Er ziju kleine c11 er zijn ;:route. liet heelt gcelll.'
:urnen en geeue l1ee11ene11ook geen hoofd.
Des nachts verliest het zUn macht; over 1lag is het ontzagwckke111l.
Zijn werk is iets in brand te steken.
0 p l o s s i n g : een lmmdglns.
Tnelic/,ti,ir,:vw •um = 1loorseh\j11e111l.
"-Ion,
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Twee en Y!iftig dingen vormen h\j berekening c1·ne hoc\"celhcid nm clrie
honderd tachtig. Zij knunen genoegen n'r:o11·lrnffen,maai· ook omust ,·er.
wekken.
Z\j. die aan heu gcheelit zijn, omleninde11 zeldrn rnoriipoe,1.
0 p l o s s i n g: een spel Europcl•schc kaarh'n.
To,•li,•/1ti11r,:
)len heeft hier het oog op die spelen. waarbU dke kaart llc
waarde heeft nm het aantal figuurtjes, dat z\j hemt: met uitzondering van
het an.s= 11, terwiil heer. nonw e11 hoer il·der 11, tellen.

ZU hehhcu

verschillende kleuren. rood. wit. geel en ee11ig11zi11>.1
p:rnrs.
,·erR<'hillendeplaat11e1\(in vereehillende tle1111ehen).
~teed1; zUn zij

ov

-93Is men een weinig met hen heHiend, tlan omlcrvinclt men lmn weldadigen
iuvloed.
Als men de maat niet in ncht uecmt ( ze onmatig gcbrnikt),
het verderf.

raakt men in

0 p lossing:
(geestrijke) dranken.
Toelic/1ti11g:
i}~, = '18;'
ti.

De kleur is eenigszius zwart. Heeds toen zij bewerkt werden, heeft men
1len vorm verschillend gemaakt. Zij scheiden niet van elkaar, als zij werken.
Y,;ór- en achteruitgaan is de beweging en zii maken alles, wat (door de
gancJik) betreden wordt, fijn.
Een gedeelte komt er vM,r te liggen ( rnlt van de pipisau af).
0 p I o s s i n g: pipisan en gaucJik.
Toelic/1ti119:Een piphian is een langwerpig, vierkante steen om medicijnen
op fijn te wrijven met de daarbij behoorende gangik (rolsteen).
= eenigszins zwart.
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i'"' '1Drj""i"'~,:;;u.t.8
,.,,~'.?,f' ~~~.;.,m.,,.,,,,,m
"1~''"'f1i'..,,,..,,.f"M""l"'J'
~
u=..,,g,--,~,
"-'tm"'l,I'
Het zijn vier goeroe·s, die vermeld wordm1.
1/.ij bezitten geen wetenschap; daarom geven zij geen onderwijs aan al
hunne leerlingen. Hun werk is iets op het hoofd te dragen en al hunne leerlingen doen ook zoo; steeds dragen zU iets op hunne hoofden.
0 p 1ossi n g: de (vier) hoofdpilaren van een buis.
Toelit:!1ti11g:~let de "leerlingen'" worden de overige st~jlen bedoeld.

"1"E.t•=

,~.,""

.,-:;,..c:.,
= op

het hoofd dra.gen.

= ,..f.eq,
.,,,~,= üï,:::r

'i"i"I=~, ohj. den.

~~,

,

-948. ~ ;u,flM.,.IIJ~~'lut~~~•
tmcm~andt,-"Ajt!f'
tmM8"151J~n.t
... '1"'1-=:!I'
I.Atl(
.:J-nM.:li
"-"(.5'1<11'i' f "ü.Q mu,',,~("1""'11S11M
.....,UII ..,u.t,,...8M&a~tt•C2K
l)')J\

i...,...,'i-&a.,~•
l)_,.,,g..,_,""'lfu'

11

Er zijn vijftien broeders; ieder heeft ccne afzonderlijke wouiug, waar onder
hetzelfde dak. Zij zijn af korustig van een overzeesch land.
Velen vatten hen bij de hand als broeders, om plezier te maken. En toch
h1 het niet goed, als men aan hnn vriendschap gehecht is.
0 p lossing:
een kist jenever.
Toelic/1ti11r1:
r.m'1"1'= als broeders beschouwen.

Het heeft eenc groene ot roode kleelling: het heeft tot makkers iets nit
het water - en iets van Yisch afkomstig.
Alle drie worden opgenomen en in een gevangenis geplaaM. Ven·olge1111
wo1·den zij tot kleine stukjeH. geslagen; zij worden itjn en vermengen zich
met elkander, zonder wederstallll te ·kunneu bieden.
0 p 1os fl i u g: lombok, traf!i en zout tot samhêl gemaakt.
i·rOf.'/''/"
ICil

lt/9:

00
.111.n.,~,

=

0
.1.n'I
i«n

= IU:!!J
...

., ,u~,

Mti~'

=

°"~"6'/'

= ....,,i-,
c,:J"n._ = tot kleine

ûü,
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~f'
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= ..,,,")...
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stukjes slaan.
~

-

-

••3~'
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Er Ït; een woord van vier lettergrepen: het is de naam van een voor de
rijstplant srhadelijk im,ect.
.\ls de voorste twee geuc.nucu worrlen. zUn zH
de naam yan het geslacht rnu die schadelijke iuseeteu.
D1~twee laatstu lettergrept'n ziju de naam van een geur en yau een sn111ak,
,tic ounangl•naam Ïil door (tic werking rnn:1 lwt vuur.
ov lus II in g: walang-sangit.
Toelichti11g:Me.SI~, = rookerig.
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Mijn naam bestaat uit vier lettergre1,en. (Ik ben) eene plaati:i ten zuiden
en ten noorden van de ka<J.atongelegen.
Als de twee voorste lettergrepen van de twee laatste gescheiden worden,
Ïi! er geen verschil in de beteekenis, (nl.) wild rollend water.
0 p lossing:
aloen-aloen.
Toelichting: De dichter heeft hier het oog op de ka<J.aton te Soerakarta,
welke zoowel aan de zuid-, als aan de noor<lzUdeaim een aloen-nloon grenflt.
uin.l~'

12.

=

golf.

W u~..:J'l"'""&i.6nn,
&6a,

oln1m,r..,.'?:.rm

,&,;nM·ntn.ff.Û'1'!!J' tpu•~•~imut(~'i'!!.f'

u.8-M,~.....,S/l.'1''lu,""ê•~=,&.t.Jtflos,~,
V1Jenuu
..... .g.g'1•.:!f' ~

11r:n11m&'1~•
.,.....,,~•-u.oun
Een in kleuren geweven stof; de naam bestaat uit vijf lettergrepen. De
twee voorste lettergrepen (beteekenen) eene vrouw, die haar man verloren
heeft. De laatste drie lettergrepen beteekenen hetzelfde als oebaja (belofte).
0 p lossing:
ron<J.a-samaja (naam van een gestreept weefpatroon).
Toelichtit1g: In den eersten zin is de duidelijkheid aan de poëzie opgeofferd. Er staat woordelijk: ,,eene stof, gepraetiseerd (uitgedacht) met kleuren.
door middel van weven.'' liet woord .J:;.,.,,. is ingelascht voor de maat.
Hier volgen een paar voorbeelden, hoe het woord .,.....,,,,,, gebruikt wordt.

te

,~om•
= iets

)

zoo maken, dat het cle gedaante heeft van het een of

ander; bijv. ""Mjcr11..:1,M1muue, = eeu groot stuk hout, gefatsoeneerd tot
een mensch.
2e "'I~""' = iets praetiseeren, uitdenken; bijv. ...,uolnui"'II.S""&,'1,= wie
heeft dat uitgedacht ·~
13.

&..M-, R:.rm ut(_ ,8 -n,
n.t

_j.,

1G

~ r!f' .,111,

M 1<11,m

.g..,
~· ..,,, -n'

Il ,rm IS1I

.Q,.Q.Q;4'i'1'l ~• u,

'"f 'lu.tM.clMf ~ Jl..im
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1P.f Hn Ml f'\t?,f, & -l MM~ ,8.....,, tm
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Mj~'

15n UI -

ut( l/i.fJMI

M~ n.t '1'

(,u.

UN

De naam van de onderseheidings-teekenen van hooge personen bestaat
uit vier lettergrepen.
Als de twee voorste lettergrepen worden afge11Cheiden,
zijn 1.ede naam

,

-
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van rijst iu atzonderlUke korreli;. De twee overblUvende heteekenen het.zelt<lt,
alR tata eu lako('.
0 Jl 1o s s i II g: oepa-tjnra = «Ie waardigheidi1-teekenen, die Jlersonen \"au
hoogen rang wordeu voor- en nagedragen.
Toelic/1ti11r,:Yoor alle inlandsd1e ambtenareu zU11de oe})a-tjara en het
aantal dragers er rnn bUrnorl'.l('hriftgeregeld. Het meren van ,leze staatsie
geraakt echter meer l'II meer in onbrnik 1 althan:, in de Gouvernementslanden.
:\let uitzondering mu de i,taat~ic-pajoeug bezitten vele Hoofdeu niet eens de
bun toekomende oepa-tjnrn. ZUzcggeu. dut het huu te lastig en te kostbaar
is om er drager)', op ua te houdeu. Het is dan ook een gebruik uit een
vroeger tiidperk, toeu de toeshlnden geheel anders waren .
.\Heen de rei.centen honden er nog de hand aanJ nl. mor zoover bun eigen
persoon betreft. B\j elke offkieele gcleg-euheitl Y('rS('hiincuzij gaarne met al
btmn(' waardighei<ls-t('ekeuen.
1-t

Ik ben een kërh,vorm: mijn naam bei,tuat uit vier lettergrepen. De ,·oorste
twee vormen ecu kawi-woord. dat betcekent: ,,de plaats. waar het lichaam
rust geniet.·'
De overblijvende (beteekenen I de bedekking rnn een hloem; de vrucht er
nn dient slechts om gekauwd te wor<len.
0 p lossing:
tilum-oepib.
iu planti,; van fl.~tJ~~..
Toelichti119:fl_~fJ..ae,,

.,,g.~
..
=

l{.l'Tl&ef' (Ar.)= beteekenis .

......,-e,,
.g.,....~,

= .

U151J'l'nl~'\

.._..,~f'= de bladscheede rnn den pinangboom.
15. ~ .... e f W

,e~~\
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til)

4.fi,._,...c: "Jb i(_,g L,I'el'

,m ,n11f.p'b,m

2, Af't!f1

u

1}'11 \

._. ~""

tml,n

1}'11

u

~•.:31•l~ÎI a.;
.,..,lU

.....,..,,.~f ,'t,m1& 1:u.,-e,1

t.1-n ~-n \

'l f.fl 'IMl ~·tm.R .j~

,t]O

fit.Il; u cm

~~•Clu.

fil.
'f!A

.Jl.

Weêr een këris-vorm; de naam bestaat uit vier lettergrepen. De voorste
twee zijn <le naam nm <len tegen houder rnn het kleed (om het afzakken te
beletten).
De twee overblijvende lettergrepen zijn de naam mn een edelgesteente van
buitengewone schoonheid.
Op 1o s si n g: rmboek-intëu.

-97-

De letters vormen vier lettergrepen eu beteekenen ook een këris-vorm.
De twee voorste •zijn de naam van een der zonen van PamJoe. De twee
laatste lettergrepen vormen een kawi-woord, flat heteekent: eene onstuimige
gemoedsbeweging.
0 p l o s s i n g: bima-kroqa.
Toelichting: De woordschikking iu deu vierden regel, waarbij eerst het
bepalend woord genoemd wordt, noemt men crue~.,.,, In gewoon Javaansrb
zou men zeggen: ...,,urud~8i'1~f'/"u

~:::,,
'78"1\

'10'..,,

..~,

..,,,_,

--

0

-

=
=

UM~'fl

fJu-1"

Er is weêr een këris-vorm ; de naam bestaat uit vier lettergrepen.
De twee voorste zijn de naam van een dier, dat op de sawab's en in de
rivieren zün voedsel zoekt.
De twee overblijvende lettergrepen beteekenen gowang (een stukje er uit)
en sëmpal (afgebroken).
0 p lossing:
joejoe-roempoeng.
Toelichting:......,èn,= ....
cnll;,,
-,-,, = een kleine krab.

_,,,.,,e.i..:z,
= een krah! die een of beide scharen verloren heeft.

18.

Weêr een këris-vorm; de naam bestaat uit vier lettergrepen. De twee
voorste zijn de naam van een vogel, dien men kan leeren spreken. De twee
laatste lettergrepen zgn de naam van het losmaken nm de haarwrong.
0 p lossing:
djalak-ngoré.
\"crh. Bat. «;en., deel XLIX.

13.

/

-
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Toelichting: Bij het pass. van '1"-"' in den vijfden regel had de dichter
niet a:'n..C:.~- = '1.,n, maar i!nM, moeten gebruiken.

,--i~\

=

Unt~,

/o

van

.,

.,U"TI\

Hl.

/

.....

W ,a•~-...
.,,""~""'
;ua,,'hrmtn1n.t«t-ef'

,a,n...,,~J::,...,a....ae,,

Uf(l!l~eA

'""'""au,
-,rn-.e,J::.rm&aj'1'
""fjll.{,,if!!,J:,~UA•
..,.._.rn~-=,""-..m"'I~'
(-au
11-•&..,:?A.,n,me.,..O,,.
Er is een spijs; de 11aambestaat slechts uit vier lettergrepen. Als de
twee voorste worden afgescheiden, zijn zij de naam van een buitengewoon
grooten slang. De twee laatste lettergrepen zijn de naam van een bloem, die
dikwijls als geneesmiddel en voor welriekende borèh gebruikt wordt.
0 p l o s s i n g: naga-sari = een lekkernij mu pisang, meel en suiker ~in
een pisangblad gewikkeld).
Toelichting: Met ....41' in de beteekenis van bloem, bedoelt men de bloem
van den boom

=

CltMI_..M

~

.....=

?lffll"Flut,

20.

tntmM-R,

Zie ook: QancJang-goeln.
no. R5.

UC1~'11

""Int'
= --,.&,J;\.,..,.,.

(w,l'lu,iè.tJR..,uua~-e,•u"jJb,..,,..,.f(.,R... -e,, a.11/4'-R""-.8
...#ij' , ... :in.J,R...,,a:,
,efJb<nn

&.&,,,..C.,'l&aj.-, -MÖ"ICll&O~Q.~~"FI\

:J.u~._,u.c.R._,~, -

Il 1C11ttln&l.f'et' -,am '-z1'tm',Z,"'

Er is nog een lekkernij in den vorm van een kogel ; de naam bestaat uit
vier lettergrepen. Als de twee voorste van de twee laatste geecheidenworden, zijn de beide deelen gelUk in beteekenis, (nl.) tëpa (maat, monster) en
oepami (voorbeeld).
0 p l o s s i n g : ondé-ondé = een lekkernij van këtan, doch het binnenste
hestaat uit geraspte kokosnoot met suiker of ook wel een stukje maniMD.
Tocliclitin9: In den laatsten regel is achter , 17u ..,. nog J.-,~,
êvoegd
om het aantal lettergre!)en voltnllig te krijgen .

..,"',=
21.

.CJJ~,.

t:ill'lu•{i_iJrl/lJaen.,."irm'
•~',Rlrmuflt..R&jef' nMt,&fRlon&a ....3, Q.Q., ... ..,.
.,,,,.,.,_,§,n.!Jl~f,
tmwln.tf •'b=,;n,,,.l\'t!I' & '1'1lf "'1-01(' .ff""&"".,.,,t811'
S
1e11a& ...~c rm(5a.S~ ..

-99Èr iËI èen gëntJ.ingan; de naam bestaat uit vier lettergrepen.
De twee voorste lettergrepen beteèkenen: steeds het beeld van eene vrouw
voor zich hebben.
De twee overblijvende lettergrepen zijn de naam mn een heerlijke smaak.
0 p lossing:
gandroeng-manis (naam van eene melodie van de gamëlan).

(3, ,.1ui_s::_-...f.f!).,lèJa:1~,na,•'::.a1,ullt..8a,~•,&UM_ja..1ct1•'b,rn.c,...,-~,ul(8'-n
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ltWft.lf"lM>Ult<ltlnll&j~'
ama,-1,&U"lUL"ll

•
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_

\JfH.

11a:11•d-tOC
n.,-n-».8~,
Er is weêr een gëndingiin ; de näam beàtaát uit vier lettergrepen. Als de
voorste twee -..orden afgescheiden, zegt men dat van een lichaam, hetgeen de
gezondheid verlónm beeft.
De. twee overblijvende lettergrepen beteekenen eon geluid, als uiting van
verdriet.
0 p 10 s 8 i n g: lara-nangis (naam van eene melodie van cte gamêian).
23,

&ii.~IUJ~,m~~J;;',rm, io•4b11n~fiJ:a,-i,,,.-...,,,..e(.t.,n,&a:t-,~•'#dttu~.f.~
"i.ii~"'!!I' .....,'7i,äi....
&nü,t.-A.:,ifi~,
Uf(_~u.e.'D:."l-i'
Eau.

~.,.,-Jf

n.-•.8a,o• cn-=,a~,
Een stad wordt vermeld ; de naam bestaat slechts uit drie lèttérgrepen.
De twee voorste beteekenen een zeer noodige Ylóèlstof, die gebrntii wordt
door alles, wat leeft.
De laatste lettergreep is de naam van een kdstbaarmetaal.
Oplossing:
Banjoemas.
.
Toelichting: omdat de Javanen geen woord voör"metalen'' hebben, worden
goud, enz. aangeduid met D.t.,q,ei"
24.
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De naam bestaat uit vier lettergrepen en het behoort tot de vlaggen.
Als de twee voorste lettergrepen genomen worden, is de beteekenis: opstijgen.
De twee overblijvende lettergrepen hebben dezelfde be!eekt:blll.
0 p 1o s s i n g: oemboel-oemboel.
ToelicAtang:zie Mëgatroeh, no. 1•

..,,,,,,~,= -,:e'"'
.3a.u~,

=

n.td~,

\
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Er is een woord van vier lettergrepen ; het is de naam van een kleur vau
hanen.
Als de twee voorste lettergrepen worden afgescheiden, zijn zij de naam
van een in kleuren geweven stof.
De twee laatste lettergrepen (beteekenen) een zeer noodig voedsel.
0 p I ossi n g: loerik•sëkoel (zwart md witte stippen).
26.

C. 6aBi.?1..-,w&...,..,.~.
""''1Jb""...~~ ...~\

~ .....
""aef.'btmo;;1u,::31
-"'1--J'a
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.,,..,.u~-n, ... ~.&.Rn.usr,.s11i•&n"""\~llt.,n-n, .u'1tfl.-•·un3-.-n"'I•
11a::r1111n&--,~.
'fJ...,ffJ,'fJ~'

De kleur van een paard wordt verweid; de letters vormen vier lettergrepen.
De twee voorste lettergrepen (beteekenen iets), door welks invloed aUe
zaden, wortels en bladeren groeien.
De overblijvende (twee lettergrepen) zegt men~ als iets door water aangeraakt is.
0 p I o s s i n g: lëmah-têlës (donkervaal).
Toelichting:'fjuf, = grond; fJ,'8~' = nat.
uu~,
(Ar.) = invloed.
naam,

= .,-,, ...,~,
= "l""''l..,,''
=

IJ,19,

27. (lltu,r~fbirff>.S--,,•nttm•M.aîJbmu.1~.8... ri•,uJ11n~,M~Ml&fCl..,~•"11AO~!t,I

r._,,-,,
1w"".r.f&""&--,lfl.~' lsiJhJ:.,wlJi.u-,, C.,.
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11a:n. &., r,,• "'I....~.&>
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A-,--,r-~,

Weêr eeo~k.leur van een paard; de letters vormen vier lettergrepen.
Als de twee voorste genomen worden, is het een voortbrengsel uit het
planteotjjk; het heeft een beerlijken smaak.
De twee laatste lettergrepen (beteekenen) zwart door het vuur.
0 p l o s s i n g: goela-gêsëng (zwart bruin).
ToelicAting:•~.&>, geschroeid.
"'ln.t.Qa, aangebrande suiker.
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=
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•
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Ufit_.lJ1j1<J.s,.,amtu.;,, 1/n~a:n.,._._,g~--Jf'

~

ucn~,&-,~, .,..,..,ri.,,r:i~A'
Een geslacht van kruipende dieren en ook een doos, welke alleen gebruikt
wordt om geld te verzamelen.
. •...
Als de laatste lettergreep van _de twee voorste wordt afgescheiden (wordt
weggelaten), is het de naam van een wild dier, dat de gewassen vernielt.
Oplossing: tjèlèngan = le een kruipend insect; 2e een spaarpot,
Toelichti119: ~cn"ü,
voor ~cns..1&,
29.
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-,mf7.~._..,._.,,'lfil:,crn,
'luiuu~{g-n-,-n.S..,~,
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Er is een woord van vijf lettergrepen ; het is de naam van een stuk kin•
derspeelgoed.
De twee voorste lettergrepen beteekenen het voortbrengsel.van vleeschelijke
gemeenschap.
Als de twee voorste weggenomen worden, is het (overblijvende) de naam
van het loon van menschen, die geld uitzetten.
0 p l o s s i n g : anak-anakan = een pop.
Toelichting: ..,,t,....,....,~, = ...,.,~"''

= .loon.
1 u~,
""',n'al.~' = rente.
um

t!f'~

ucn•&-,e,1 'l""''"l~-et'
Er is een woord van twee lettergrepen; het heeft twee beteekenissen,
ten 1e kinderspeelgoed, en ten 2e trachten nader te komen bij alles, waarvan
men de plaats niet weet.
De laatste lettergreep is een kawi-woord, dat het tegengestelde beteekent
van soerja (zon).
0 p 1 o s s i n g: golek = 1e een pop ; 2e zoeke1.1.

-

ToelichtiniJ: ,.n1..,.,~. -
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or il'"w:!J'
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.:.,.;,,'l:, ..,s.s~ tl· nem.f.tJbimA
ag..i"n\Ul(~~a.-,1-ut,;,. M,U-~
...-n~IIJt\,-~..,Q~~O
o/n

i/Q

,m

ICtlAf
~' .&.'lt ~

....~•

c.,.

il..da,,ii,i•., ""--J'

Eeu kleur van banen wordt vermeld: de lètters vormen drie lettergrepen.
De twee voorste lettergrepen zijn de tegenstelling van andika (ps. vnw. van
den 2en ps.).
Als de voo111tcweggelaten wordt, ii:: bct de naam van een grooten berg,
ten oosten van Soerakarta.
0 p I o s s i n g : koelawoc = grauw.

32.

('Bituw.-3-n&., ...flAt~• .&a'nJbimui!§.s.,~.a..-..--.r.,Aa-,~,
d.i.....,..,.
a,u,,u,fut::J• ...,'l&'il.~-,-?1..,~',.IMJ.,.,,uJb,m.tl ..... ~, ,Q4,_.,..,
...4
.Sa,::i·C.
fJ· .,,"f fll..t:.I"

"ä.,...,

De letters van den naaw van een gewat1vormen drie lettergrepen.
De twee voorste (noemen iets), dat voortkomt uit vruchten en bestemd is
om er vogels mee te vangen.
De laatste lettergreep beteekent het zeltäe als ora.
0 p los s i n g: poeloetao = een in 't wild groeiende heester.
Tot1lichti"9: --,ni~• = een soort gêtah, een kleverig sapuit sommige
vruchten, dat als vogellijm dienst doet.

na.

&ILUIÎ.f,Qi4.&,.;,Jbim, -,~•tl~~aJ,;~ ,.,....,,.p.fJbcrnA.....,~,
d.8 "ft, ,IUM .!J,11us,1.,. .'::. ,nu:n"'t~,
11:n•&a,'ef• __ ..,a:,,

u f(.,IJ-n M'I

•,,

,ö, ~,

..,.

~ ...... - ......

-,-,t,•(iu_

ruA au, fiî

Weer een woord van drie lettergrepen. Niemaud wil èr lDeêbegiftigdworden.
De twee voorste lettergrepen beteekenen hetzelfde als pikantoek(ontvangen).
Als de voorste lettergreep weggelaten wordt, is het de naam van een
oorlogswapen uit den ouden tijd.
OplOBBing: tampiling = een klap tegen den slaap van het hoofd.
Toelieltling: .,.,,, van "1' = ....

,u,,

..,,-,..,,•~•

voor -..7 -a.(!S'

.,,.,o,== &, ... t, ..

- 1qsDe ~hrijfwijze ..,,~-,.rrn
heeft eigeolgk geeo rede_nvan be~t'30, want dan
) en .,...,~,~. i.npla1_tsvan
zon men ook ,..,,.,~. in· plaats rnn ..,Il;,, (..,~a-,
.,,,.,,,,, (amen&,) moeten schry,·en [1]. Het doel -ran dien tali~-taroeng is
om aan te geven, dat men .mndjätè11g
en niet sàndjatëngwil· laten J}ooren.
Men beeft ccn reeks Yan woorden om de verschillemle wijzen va~ ~taanuit
te drukken. Behalve Ma 3.'~, zijn de voornaamste:
"'-f"!i' = op de wang slaan .
.,..,en,".!!/'
-= op l1et Jtooftl slaan.
üncm
:--,-:op den rug slaan.
1 ~~•
fJu"!!.J' = op de borst slaan.

cm-,-;r_~, = op de billen slaan.
34,,

Cwt,u,fà.,n~cm{l;M-if"YI\u'71'l;,1fflM~.g-..~1 ,..,.,111.J1,n'ilt.-..e(DMf,'t!I'
..,!5n.,

~--

&n"'ID~,

....-'luu ...Slu~-;,

11-•&-,~.
,&n.,~...,

,,,,_,e.,..?JimA"tll..-:1'
a"in.e.1'1-ëi.,,,Jlf

...

Er is een versiersel voor het lichaam; de letters vormen vier lettergrepen.
Als de twee voorste genomen worden, is het een licht, dat slechts voor
een oogenblikschittert.
De twee .~tste lettergrepen (noemen iets), dat zich boven d~ elleboog bevindt.
0 p 1o s s i n g: kilat-baoe.
Toelichhng: Een .Rtn•-ui•
is een boven-armband, dien men tegenwoordig
en ,
nog door bruid eo bruidegom ziet dragen )[eestal is zulk een arinb~d versierd met een vogel, die iets in den bek heeft, dat onafgebroken in ·trillende
beweging is.

Uf~n.,,
.&nt-e,•

=

ucl"

=

~.,~, =
en..,,
= de
35,

weerlicht.
de elleboog.
bov~narm.

c..a.lJf~lffl,9;M-if"YI\;ö.f.imM~.s-.~,

.,~5'M.~~~,i'1'
Ul(,.3..,.,,._,"'•

•• •-,~~~,-"tflt.14' .,.. ,,,.J,~-...~- 6 ~• .-m9-......,1'J«Jr!J'
8 -. t'.11
1 9191,
u"

C.

'-=•

Weêr een licbaams-eieraad ; de letters vormen slechts drie .l~~l'gl'.ept,n.

[1] Dat de woeloe i11 Melh llehondenblïft, ia een ui&IGDderiDg,

\

104 Als men de laatste lettergreep weglaat, is het de naam van iets, dat zich
altijd op de borst van mannen en nouwen bevindt (de boezem).
Als dè voorste lettergreep weggenomen wordt, is de heteekeniR gelijk aan
tanjatna (niet herinneren).
0 p 1o FI s i n g: ióloeRoept'= een vingerring.
:l6.

Groote balken, bestemd om te ondersteunen. De letters vormen drie lettergrepen. Als de laatste weggelaten wordt ..(is de beteekenis) de tegenstelling
Ya~ siang (dag).
Als de voorste weggenomen wordt, zijn de twee overblijvende de naam
Yan hetgeen men b\j het loopen te volgen heeft.
0 p I ossi n g: daloeroeng = de steunbalken 1 dwarsliggers nn een dak
of een bntg.
37.

(at

.cJ.;,,..Rf.,.,.ltÎJ..,.g<m,
"->6,3.cm...,~.?i..,t!f,
, ......,,,j"1'1"l_"'"'8fc-,-e,, 1a.u'1

JJ.Qi/.Bsu~, '1lll'11t1~1'licm.tnom~'2.I'
uf(.R--, ,n ~,-,u,n,
•

Ej'"i151Jal'Hftun
.!J&J,Eau.

0

11cn-ct..,~•,u,m<mt«f'
Het wordt gevonden aan een këris; de letters vormen vier lettergrepen.
Als de twee voorste genomen worden, zijn zij het gordijn van de tanden.
En de twee overblijvende lettergrepen zijn de naam van wild dier, dat
slechts door vorsten er op nagehouden wordt.
0 p 1 ossi n g: lambé = gadjah.
Toeliehting: .Q§,, = gordijn, scherm.

n.1"lro""•f'
noemt

men het dikke uiteinde van c!e'l""'YP'omdatheteenigs·
zins gelijkt op de lip van een olifant. De gondja is het breede bovenstuk
van het lemmer nn een këris.
Dr. Palmer van den Broek heeft terecht in zün voorbericht op de Sërat
kantjil opgemerkt, dat de olifant, hoewel niet op Java voorkomende, toch
bekend is bij het volk, omdat deze dieren er door de .Tavaansche vorsten
op worden nagehouden.
Ik teeken hierbij aan, dat de tegenwoordige Soesoehoenan van Soerakarta
drie olifanten heeft. Als het garëbëg is, worden deze dieren, de koppen met
horèh hesmeerd, de alocn-aloen rondgeleid.

-
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&n,~\

'-··
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"
rrm
_.._ o ,,,.
38. v!il/1..
""lst."'"'J'iM..,,."'i,,.,.,,
IIJICS>l'"''"'""'~f(J..,rn\
ti>IMJU
lil a:un ....
""'tnlft.ffit:I
.,,..,...,,,,,,
Uli( IJJl "2#' "1--n
'l~( im2Jl·n11n-.l
~• tn1~(.5:i"'J..g'l11namci'51,
~'lan"l-n~...

,n_,...,ITL,(:~
,,en -

•

Cl.., a
0

~I

..c ...

r.n

De naam van een desa; de letters, alle zonder sandangan's,vormenvier
lettergrepen. De twee voorste beteekenen een onbeduidende vrucht met een
lekkeren genr.
De twee laatste (beteekenen) een getal beneden tien.
Oplossing:
Madjasanga.

Weêr de naam van een desa ; de letters vormen slechts drie lettergrepen.
Men zegt het ook van alles, wat door den vorst verboden wotdt. ·
Als clc laatste lettergreep weggelaten wordt. is het de tegenst.ellingvan
moerah (goepkoop).
0 p 1 o s s i n g: Larangan .
Toelichti11g:...JJISM.J'of u f,r-J;.,,,'!!J' van .Q,~,
ln den vierden regel iR ,ui@...., gebruikt in plaats van

-,w~,I;>it is een

vertegenwoordigt het suffix 91
11n,
of E;,, Iu "Iwfla·, is cle laatste lettergreep een deel van het woord en geen

dichterlijke vr\jheid, want het suffix

&,.,,,,

nffix. Het daarop,"Olgendc ... ::J.
fl a ,3_-r" in plaats van ... :.J.~affe;
&
a
~
ä
Ook in het Kawi-Jav. Wdb. van Winter staat achter

·i1f
goed .
.

"IUl:9""'verkeerde-

lijk "l,n.9;, opgcgercu wtast dejuistc beteekenis: '?Ul&.,l\'(or;•~'m)=

Jl'l""'

91tP

Er is een gën<J.ingan;de letters vormen vier lettergrepen. De twee voorste
zijn de naam van eenc bamboesoort.
De twee laatste lettergrepen heteekeuen hetzelfde als de kleuren \iëmëng.
langking en djamoes.
0 p lossing:
pëtoeng-woeloeng (naam van eene melodie van de gamelan).
Verb. Bat. Gen., deel XLIX.

U.

-106Taeliclating: BIJ, Kr. van J._;,,

..:.8., en -~~•
beteekenen hetzelfde als J~,
tëmbang gebnlikt.
"t-'t' = blauwzwart.

doch worden alleen in

De letters van den naam van een batikpatroon vormen vier lettergrepen.
De twee voorste vormen een ngoko-woord, de twee laatste lettergrepen
een kawi-woord; maar de beteekenis is gelijk, nl. water, dat van boven komt.
0 p 10 8 S i Il g: oedan-riris.

42•

(wt a,{J, f u 1!!!/.lfl-n'fll'!!J• -'jJb an u ~ J1i1.,l~• &, tÖum.,,. •'lof.l:Ia" 'el' ., u ,....,,,
o;A...,\5' .,.,.,.,.~.e-&a;.t,,lllfla1it_r9u.8tit_-n, ~.,;,a,'"~,..,,o9,.g'i'!!J' c._
oJi

11-•&a,~• u-n"J-..~"
Weêr een batikpatroon ; de letters vormen vier lettergrepen.
De twee voorste (beteekenen) een grooten steen (rots) in de zee.
laatste lettergrepen zegt men van alles, wat niet goed meer is.
Oplossing: parang-roesak..

Toelichting: ....sllf.'"' =
43.

De twee

...-,-t,ue"

(1ft ult. Hl..,._,.,,
.....,...,,,,
~ IS1J
a-..
an...,~:, '1rA• & ... .,,..,,..t, ,.tt 1:)-,~,
.g~.,.,.,,,_...
d,8-n, ,.,,.,,--riJfelnMl,t;\~'

,,_.&-,t!f•91.ffu.,.,,

u&lulÏf.3.w_~-n,,,.&Jl,ta:,~'ief

C..

De letters van den naam van een desa vormen vier lettergrepen.
De twee voorste beteekenen hetzelfde als het woord raä.b (lust in iets hebben).
De overblijvende twee beteekenen zooveel als madjêng (voorwaarts gaan)
en de tegenstelling is moendoer (achteruitgaan).
0 p 1o s s i n g : Soedi-mara.
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HET DIALEKT VAN DJ APARA.
·----INLEIDING.
Reeds 35 jaar geleden werd door nu wijlen den Heer K. F. HOLLEeen
eerste poging gedaan, om te geraken tot de kennis van de verschillende dialekten
in het Javaansch. Het duurde echter nog geruimen tijd, voor en aleer het tot een
begin van uitvoering kwam. Eerst in Oktober 1864 toch werden aan de verschillende
residenten van Java woordenlijsten ter invulling toegezonden. De Heer HOLLE,in
wiens bezit zich de ter zake gevoerde briefwisseling en de verschillende ingevuld
terug ontvangen woordenlijsten bevonden, stond mij een en ander op mijn verzoek
met de grootste welwillendheid ter inzage af.
Die woordenlijsten dan bevatten een 300 tal van de meest voorkomende
woorden met de vertaling daarvan in het SaUl.'sch dialekt. Zij waren samengesteld door Dr. W. PALJIERVAN DEN BROEKte Soem.karta, die echter blijkens zijn
begeleidend schrijven niet veel van de zaak verwachtte met het oog op de geringe taalkennis der "half geleerden", welke die lijsten zouden moeten invullen.
Intusschen vindt men er toch hoogst belangrijke bijdragen bij, meermalen zelfs
juister dan de oorspronkelijke woorclenlijst.
In dmk zijn de resultaten van dit onderzoek nooit verschenen.
Wèl vindt men in ,·erscbillende tijdschriften opgaven van in een zekere
bepaalde streek in gebruik zijnde dialektische woorden, zoo in de Indische Gids
van Oktober 1892 voor Pakalongan, in Tijdschr. 'l'. L. Y. XXXVI voor Dl!irmajoe
en in Tijdschr. B.B., dl. 14 voor N. 0. 'l:iirëhon, resp. van de hand van de Heeren
D. YooRF.X,Dr. J. GRONEMAN
en M. HERz.
In de Bijdr. T. L. r. v. N. l., 4e volgreeks, IV verscheen van de hand
van den toenmaligen - later naar Brëbës overgeplaatsten - Regent van Koedoes
RADEN)l.\,; Tor.MtNoooENoTJÄNDRÁNAolRleen uitvoerige lijst van de te Koedoes
in gebruik zijnde, nit vreemde talen overgenomen woorden.
In verschillende opstellen van den Heer J. KNEBELin Tijdschr. 'l'. L. V.
XXXVII en XXXVIII vindt men verder nog opgaven betreffende het dialekt
van Brëbës.
Van mijn band verscheen in 'l'ijdschr. T. L. V. XXXVIII een opstel over het
dialekt van het <listrikt Bandjaran (res. Djapära). 1)
1) Noot. Met het ook uit een oogpunt van dialektenatndie zeer belangrijkeopstel van den Heer
Ca. TE MEcB11:L1::s. getiteld .Eenig~ dagen het dosalenn mêegeleefcl" (Tijdachr, T. L. V. XXV) maakte ik
tot mijn leedwezen t.: laat kenui,, om er voor de ■amen,tolling van dose nrhandeliDg nog g,,hraik van te kunnen maken.

II
In de Ontjen•ontjen van den Heer C. PoENBEN kan men verschillende
opgaven vinden betreffende het dialekt van KëcJ.iri, terwijl ook het Woordenboek
van GERICKE-RooRDA 1) bier en daar dialektische woorden opgeeft, waarbij echter natuurlijk geheel en al ten onrechte - dikwijls aan )Iadoereeschen invloed worden
toegeschreven woorden, die algemeen in ~oord-Java tot in 1'jirëbon toe in gebruik
zijn. Verder zijn die als dialektiscb opgegeven woorden dikwijls ook te Soerakartä
in gebruik, terwijl omgekeerd bij tal van woorden, die te Soerakartä niet voorkomen, niet vermeld wordt, dat ze alleen in een bepaalde streek gebruikelijk
zijn, zoodat men zou meenen, te maken te hebben met woorden, ook gangbaar
in het officiëele Säla'scbe standaard-dialekt.
Dikwijls zelfs vindt men wel het
dialektische woord opgegeven, maar de daarmede overeenkomstige Säla'sche term
niet. Wat het niet-vermelden van - Säla'sche - woorden betreft, is het eigenaardig, dat men juist de meest voorkomende woorden. z. a. '"''2;, -:~~' ""ft.,
/
Cl
()
. den zm
. van
.,,.,,.,,..,,,,
...,,,,,,,ruf""'~,
...
.,0 ,, ..., ,.;•"1~, ...,....,..1...,~, .:.a., n.l m
oono
()
n
't' m aan tf:t
.,..) , u'l'l/l.~, --,~
.,spoort rem
..., à'l•u-:::J,., •.,,,,,,/ en ""~r;c,~
er me
re ,
0

I')

0

/

')/

(

niettegenstaande verschillende daarvan reeds zes jaren te voren in het boven
aangehaalde artikel in de BIJDRA.GEN nitdrnkkelijk als Salïi'seh waren opgegeven.
In 1893 verscheen eindelgk de Javaansche W oordenliji;t, bevattende een
hoogst belangrijke verzameling van woorden, dialektisch voor de verschillende
streken van Midden-Java. Niettegenstaande op de samenstelling van dit boèk
vele en gegronde aanmerkingen zijn te maken, zoo blijft het toch een zeer verdienstelijk werk, aangezien het een basis is, waar verder op voo1tgebonwd kan
worden. Dit nn heb ik trachten te doen voor de residentie Djapara.
Hoewel de studie der dialekten in het Javaansch nog niet zoover gevorderd
ie, dat men thans reeds zou kunnen opgeven, welke streken in dit opzicht bij
elkander bebooren, m. a. w. welke de hoofd-dialekten zijn van Jam, zoo kan
toch reeds vrij wel ale vaststaande worden aangenomen, dat het gewoonlii k als
het zuiverste beschouwde dialekt van Soeräkarta in hoofdzaak beperkt is tot de
residentie van dien naam en niet alleen _veel meer afwijkingen vertoont van het
oud-Javaansch, dan bv. de zoo geminachte dialekten van de Pasisir-streek, maar
ook uit een grammatikaal oogpunt beschouwd, lang niet altijd het zuiverste is. Vergelijk bv. de nummers 586 en 947 (in verband met de omstandigheid, dat ook in
Sal.a'sch Javaansch voorkomen ,.a,..,,.
1u, enz.) en zie ook Woordafleiding, blz. 107-1.
Onder de dialekten van Noord-Java kunnen vrij scherp van elkander
onderscheiden worden die van Samarang, van Djapära en van Soerähäjà. In de
1) Noot. W ur men iu deu tekst naar dit woordenboek verwezen vindt, wordt be,l.oeld de uitgave
18S6. Omdat niet een ieder de uitgave v11n1875 bezit, meende ik, deae hierbij niet te moeten gebruiken,
niettegen1taande zij in vele opzichten beter ia dan die van 1886, die zeer zeker niet doet blijktn van vooruitgang op lexicologilch gebied, Zoolla ik ook in vorige uitgaven reeds deed, heb ik daarom overal, waar de
te bahudell:n woord•~ er gele,rueid toe gaven, in den telr:a\ verbeteringen op ,J.it woordenboek ingelascht.
'Ho

III
residentie Rëmbang komt het dialekt van de afdeelingen Blora en Rëmbang zoo
goed als geheel overeen met dat van Djapara, terwijl het oostelijkste gedeelte
der residentie een overgang schijnt te vormen naar het dialekt van Soerabaja.
Voor het bier behandelde dialekt, dat ik voorstel, het Djapära'sche te
noemen, ontving ik mijn opgaven: voor Djaplira. van den Regent RADENMAs
ADIPATI ARJl SASRANINGRAT,
voor Koedoes van den Regent RADENToEM!NGG0ENG
TJÄ.KRA.NAGlRl,voor Paji en Djoewll.na van MAs SASTRÄ.HARDJÄ,
voor Rëmbang
nn den Regent RADEN ToE1d:NGGOENGDJÄJÄ AD!NINGRAT,voor Blora van den
gepensionneerdcn Regent RADENMAs ADIPATI TJAKRÄNAGÄRÄ
en voor Bodjanagära
van den Regent RA.DF.N
ToEMiNGGOENoRIKSAKOESOEMA..
Daar uit de ontvangen opgaven bleek, dat zoo goed als geen verschil valt
aan te wijzen tussehen de taal, die gesproken wordt te Pati en te Djoewana,
zoo heb ik bij de samenstelling van dit werk beide steeds als één beschouwd.
Alleen waar een enkele maal een afwijking viel te konstateeren, vindt men er
dus Djoewana in vermeld.
Mijn opgaven betreffende het taalgebruik te Sala verkreeg ik van mijn
helper RADEN PADMÄBOESABTRl
en van eenige ander Sala.neezen, die tijdelijk te
Batavia waren.
Oorspronkelijk was het mijn bedoeling, deze dialekten te vergelijken met
dat van de hoofdplaats Samarang, ten einde al dadelijk een overzicht te hebben
van de punten van overeenkomst en verschil. Een mijner gewezen leerlingen,
de te Samarang geplaatste ambtenaar ter b~schikking II. Tb. WEEHUIZBNhad mij
ter zake zijn medewerking toegezegd en ook mocht ik reeds eenige opgaven
ontvangen, toen bedoelde ambtenaar overgeplaatst werd naar Sumatra. Temeer
betreurde ik dit, daar het reeds ontvangene mij de hoop deed koesteren, dat een
bijdrage zou worden geleverd, die desnoods in aanmerking zou kunnen komen
voor zelfstandige publicatie.
Voor Rëmbang was mij bij de verzameling van gegevens eveneens een
mijner gewezen leerlingen behulpzaam, t. w. de ambtenaar ter beschikking W. M.
lNGENLUYFF,
Aan al dezen, die tot de samenstelling van dit werk hebben. bijgedragen,
mijn hartelUke dank.

De verschillen, die het Djapära'seh
men onderscheiden in :

dialekt met het Salascbe vertoont, kan

A.. het gebruik van ·andere woorden,
B. het voorkomen van dezelfde woorden, maar in eenigszins gewijzigden vorm.
C.

het gebruik van andere grammatikale vormen.
Ten aanzien van A kan men nog nader onderscheiden :
1. die. woorden, tlie te Säla in het geheel niet verstaan worden:

IV
II.

die woorden, welke er wel verstaan worden, maar er of niet, of in mindere
mate in gebruik zijn, t. w. de nummers 20, 681 75, 811 941 1301 136,

147,
355,
6821
955,

182, 206, 215, 247, 253, 256, 275, 290, 292, 327, 330, 337, 350,
378, 379, 396, 407, 430, 435, 520, 549, 565, 608, 635, 645, 647,
688, 690, 731, 755, 765, 813, 820, 821, 853, 861, 862, 943 (II),
1017, 1021 (1), 1031, 1052, 1053 en 1068;

111. die woorden, welke te Salä geheel verouderd zijn en daar alleen nog maar
in tëmbang voorkomell, t. w. de nummers 19, 45, 124 (1), 189, 262,

276, 296, 302, 338, 342, 428, 448, 455, 502, 530, 552, 575, 576, 652,
673, 749, 855, 865, 866, 873, 887, 89~, 992, 1006, 1054 en 1055.
Onder deze rubriek A zijn er verscheidene woorden, blijkbaar overgenomen
uit het Hollandsch, het l\laleisch, het Arabisch en het Chineesch, t.w. de nummers
11, 28, 34, 68, 71, 74, 89 (1), 128, 182, 188, 206, 207, 230, 234, 244, 247, 253,
254 (?), 266, 275, 278, 279, 308, 314, 330, 337, 339, 340, 345, 346, 348,361 (?).

364,
525,
699,
769,
883,
994,

365, 369, 370, 392, 422, 424, 436, 441, 453, 468, 473, 480, 488, 491, 523,
531, 534, 535 (1,, 541, 542, 545, 555, 569, 573, 580, 582, 583, 589, 679.
71t, 723, 725, 732, 734, 737, 739, 744, 751, 755. 758, 759, 760, 762, 764,
774, 777, 780 (1), 785, 7941 797, 812, 814, 838, 874, 875, 879, 881 (I),
884, 885, 886, 888, 898, 899, 904, 909, 933, 934, 950, 953, 958 (1), !181,
1003, 1017, 10521 1062, 1065, 1066 en 1072.

Dit is gemakkelijk te verklaren uit de meer veelvuldige aanraking met
vreemdelingen in het algemeen en met het Europeesch bestuur in het bijzonder.
Toch is het niet zoo uitgebreid, ale gewoonlijk aangenomen wordt, daar bv. de
nummers 451 276, 302, 3381 455, 575, 673, 749 en 1054., die in vorm geheel
overeenkomen met het Maleiscb, niet daaruit, maar uit het tëmbang overgenomen
zijn, terwijl de nummers 28 1 71, 741 1281 182, 206, 2441 247, 253, 2771 278,
286, 308 (?), 330, 332, 339, 340, 344, 365, 367, 372, 382, 436, 441, 468, 473,

519, 5261 531, 534, 535 (II), 536, 5371 5481 5641 573, 58H, 589, 590, 625, 62ï,
678, 711, 735, 737, 7.39, 744, 751, 754, 755, 759, 760, 764, 765, 766, 767, ï80
(1), 785, 794, 797, 874, 899, 909, 951, 958, 1003, 1011 en 1062 ook te Soeräkarta, zij het dan ook meestal M in gewijzigden vorm, bf in een andere
beteekenis in gebmik zijn. En omgekeerd komen in het Sälä'srh dialekt ook
wel vreemde woorden ,·oor, die men in het Djapara'scbe weder niet kent.
Verschillende vau de woorcleu, vallende onder deze rubriek A hebben
betrekking op cle taalsoorten. Hierbij heeft men in aanmerking te nemen, dat
zeer veel woorden. die te Sk gelden als KI., in Djapärä in gebruik zijn als
gewoon K. 1 zoodat men geregeld ook van meer ontwikkelden zal liooren bv. -.,nttm,m,

'fe Sk zou dat als KO. beschouwd worden, zie Taalsoorten, 6-20. En evenzoo
worden kramä-uitdrukkingen, die te Sk uitsluitend van menschen en niet van
ook voor deze laatste gebruikt,
dieren gebezigd worden, in het DjaparA.'sche
vergelijk bv. n° 651,

V
W~~n:

Voor de verschillen, onder B bedoeld kunnen soms vaste regels gegeven
.

I. De dialektiscbe woorden zijn verkortingen. Verkorting nu heeft, zooals
bekend is, in het Javaansch meestal plaats door samentrekking, door weglating
van de eerste lettergreep dan wel door verandering van de eerste aksära
in een .,.,. Ook in Siilä'sch Javaansch komen verkortingen, vooral van
meerlettergrepige woorden niet zelden voor, bv. ,-,,"-'
en'"-' voor .,.,.,,

IIAIZ!f'l,I~,-flv voor -~~,
.& ... voor &.... , .,.,
...u"l-m_voor ,.,,u.e"l'Sll..,._,1 voor &<Ji, .?/ voor .nt1!i en uaAl~t, voor u
.&~:'.?A·Ten onrechte vindt men dan ook in Wdl. .,Ul,,,,ru,.;:'r1en ,&...,

e'J•Ute'J=, il,?P.~ rnor

als dialektische, d. w. z. te Sälä niet-gebruikelijke woorden opgegeven.
Onder deze rubriek van verkortingen heeft men te brengen de nummers 4,
5, 25 (nl. als verko1ting van '""it,"?!J),
31, 57, 58, 64, 66, 78, 82, 86, 88,

116, 121 (nl. als verkorting van IIAlnp-)?), 123 (1), 124 (Il), 131, 153, 154,
171, 176, 180 (nl. als verkorting van .e.?), 203,205, 2 l4 (111), 216 (11), 217
(II), 218 (Il), 258, 301, 323, 362, 373, 388. 413, 416 (nl. als verkorting
van Ul~Ulf]t_q), 425, 427, 446, ·528, 563, 572, 585, 588, 594, 595, 599,
659 (?), 784, 789, 801, 816, 928, 972 en 996.
Als uitzondering doeu zich intusschen ook enkele gevallen voor, dat men
omgekeerd juist te Sälïi het verkorte woord bezigt, gesteld altijd, dat in die
gevallen werkelijk verkorting heeft plaats gehad. Vergelijk bv. de nummers
12, 69, 95 1), 99, 172, 193, 447, 6!15, 855, 88!) en 951.
II. De i en oe gaan in een door de wignjan gesloten eindlettergreep over in
resp e en o, zie de nummers 2 en 3.
Ook in andere gevallen heeft diezelfde klankverwisseling plaats, vergelijk
bv. de numme1·s ó6, 86 (1), 91, 179, 286, 321, 341,367,638,860,954 en 962.
Het omgekeerde doet zich voor bij de nummers 37 (nl. tegenover "tm"Z?•f),
62, 92, lll,

260, 429, 492 (nl. tegenover ,...,,.,...;;,), 537, 656, 666, 712 en

713. Vcrgelijk ook n° 939.
111. Tusschcu een neusletter en een onmiddellijk daarop volgende .., of •u
wordt een met die neuslettcr overeenkomende scherpe klcmletter ingeschoven.
Hieronder vallen de nummers 183 (nl. van .,.,:ï!,), 360, 401, 605 (gecombineerd met V), 691 en 781.
IV. 1'usschen een neuslctter en een onmiddellijk daarop volgende .,. of ,u wordt
een met die neusletter overeenkomende zachte klemlettcr ingeschoven. Hieronder vallen de nummers 200 (nl. van .,.,..,,f) en 1040.
~

l)

Noot.

Jntuascben zon

"l..,"1~

in verband met het door Wblr. vermelde

een verkorting kunnen zijn van -,cn"1'1""..m"1~,

1ie n• 1025.

VI
Aan het eind van een open lettergreep wordt een neusletter ingeschoven. 1)
Hieronder vallen de nummers 50 (UI), 51 (II), 52 (vergelijk n° 179), 53, 187,
304, óOO, 504, 605 (gecombineerd met 111), 703, 720, 815 en 926 (1).
Ook het omgekeerde doet zich Cl'hter mor. \'ergelUk bv. de nummers 57,
78 en 205.
Deze laatste nummers vallen dus alle ook onder de rubriek verkortiugen t_BI).
Eigenaardig is het verder, dat vele verwantschapsbenamingen, die te Sälä
een open eindlettcrgreep hebben, in het Djaplîrä'sch dialekt gesloten zijn door
een .,,,. rre eigenaardiger, waar ook in Sii.la'sch J1waanseh die woorden gesloten worden door een .,,,, zoodra er een bezittelijk aehtcr\'Oegsel achter komt.
Ook de overgang van resp. i en oe in ,. en u, welke alsdan plaats beeft, vindt
men gewoonlijk in de ~japärä'sche woorde11 terug. Yergelijk de nummers 103,
134, 135, 336 en 65ü.
Ook bU woorden, 1lie geen verwantsehap11heuamiugen zijn, komt i,1omshetzelfde voor, zooals ook te Siilä een enkele maal in de spreektaal (bv . .,..,..,vo~I
V.

voor 'l""''lu, "'""11?,~ voor -~~ en e:"'l""'''I"'•~, dnt echter Kas. is, voor
....,.,., •.,...,.). Vergelijk bv. de nummers 117, :!70, 4n6, 4li0, ?103 (nl. tegenover

"-'i= o..t.8) en

803.
Het versehijnsel, dat een

M

op het eind van een woord overgaat in de .,,,,

dat zich voordoet bij de nummers 331 en 418, ,;ndt men eveneens te Sll.lü
terug, voornamelijk in de spreektaal. \'ergel\jk bv. ..,w"[!'.A voor "-""I"'•~,
.,,,.,,_,~

voor .,.,.,_,t} en

.,,.,u"5
voor "l'lu~.

7
Ook andere aksfuii.'11gaan in het Djapiî.rll.'sl'h dialekt soms op dezelfde
wijze over in de .,,,, b,. de Cl in de n°8 104 on 1169, de - iu de n°s 611 en
800 en de wignjan in n° 620.

Ook dit komt een enkele maal in het 8alä'sd1

dialekt voor, vergellik bv ... 1 .u":!!J ,oor ....,..,. en u,~,H.!!,,f
voor û~.
Eigenaardig is het verwisselen van de a.'l en de u,
Zou bij de nummers
372 en 987 de reden daarvan gezocht kunnen worden in een juister weergeven

van de uitspraak in de vreemde taal, het omgekeerde moet men kom,tateeren bU
de nummers 382 en 411. Vergelijk verder de nummers 410 en ö05 (nl. tegenover
= o...8) en ook n• 88.

ui~
I.
II.

Onder de rubriek C vallen:
het gebruik van het achtervoegsel ,,,, in stecle van

..,,,,,.,n,ook

in tle aan-

toonendc wijs, zie n° 202;
het behoud van den uitgang ~. bij het passief wet .,., en bjj dat met !,l,
zie no 1;
1) Nuot.

Oolr io Slll'sch Juvaanachkomt dit, iij hrt Jao ouk decht~ bij uitzooderintr, voor.

gelijk bv. "')'l~•u,

1•1f en CJ~"Tl.:f,

\'rr-

III.

het vormen van de gebiedende wijs: in het aktief door de onbepaalde wijs
en in het passief door de onbepaalde wijs met afwerping van den neusklank;
IV. het gebruik van den derden persoon van het passief met J: voor den passieven vorm van de gebiedende wijs; IJ
V.
het afwijkend gebruik van de telwoorden, zie bij n° 349.
Het gebruik van verschillende dezer vormen zou men weder onder een
andere rubriek kunnen brengen, t. w. II en lil onder A 111 en IV onder A II.
Wat Il, III en IV der rubriek B betreft, zij hier in aansluiting bij den
tekst ten allen overvloede nog aangcteekend, dat de opgegeven nummers slechts
te beschouwen zijn als voorbeelden. liet zou een punt van nader, gezet onderzoek
moeten uitmaken, op welke woorden die vervormingen wèl en op welke zij niet toegepast kunnen worden. Zooveel is intusschen zeker, dat ze zeer algemeen voorkomen..
Behalve door het gebruik van andere woorden en vormen wijkt het Djapärä'sch dialekt ook nog van het Sälä'sche af door het accent. Kenmerkend is
_,,.,.
~tr':,f.
enz. veel harder uitgeroepen,
verder, dat antwoorden als ., =,,tJ,'[!J, .._.'i"",
ja bijna uitgeschreeuwd worden. In ngoko komt dit intnsschen niet Toor.
Ook het schrift wijkt in Djaparä in sommige opzichten af van het Soeräkartä'sche type. Kenmerkend zijn bv. de lange soekoe's en het plaatsen van de
tjëtjak vóór de oeloe, bv. il, Verder wordt er veel meer dan te Soerakartä gebruik
gemaakt van verbindingen tusschen een aksärä en de bijbehoorende pasangan.
Evenals te Soerlikartä vindt men altijd verbonden de pasangan's 1,ä en 11j1ï(de
pasangan wii daarentegep soms ook niet). Maar verder vindt men bijna altijd
verbonden de pasangan's tjii en dii, zeer dikwijls de pasangan's /11ï,si,, pii, dji,, ma,
btï en ffl en soms ook de pasangan tlii, terwijl t~ Socräkartä dit bij de tjt,, da en
fa slechts bij uitzondering, bij de overige zelfs slechts bij zeer hooge uitzondering,
zoo al ooit plaats beeft. Eigenaardig is ook het zeer veel voorkomend gebruik
van de e:;. voor de pasangan tl,, ook als kleine letter. Verder wordt hier betrekkelijk zeer weinig gebruik gemaakt van de verbindingen

7,:,W! en m en schrijft

men daarvoor eenvoudig .,. .,. en .,,,,, Eindelijk vinden de leesteekens veel minder
(A'

tlr

toepassing dan in het Soeräkartä'sche schrift. De adëg-ad~g komt betrekkelijk
zelden voor en de pädii-loehoer, -mad~·ii en - am}.ap, de goeroe en de pantjak ( o ,
en niet ,. " • , zooals men steeds opgegeven vindt) worden zelfs slechts bij hooge
uitzondering gebruikt en dan nog waarschijnlijk alleen door meer geletterden in
navolging van het SiUit'sche schrift. Daarentegen bezigt men algemeen de angka-

l, Noot. Ook in Sll\ll'ach Javaansch komt dit laatate, zij het dan ook meer bij uitzondering, voor.
Eigenoartlig is dit gebruik van den derden peraoon bij een werkw<>2rdsvorm,~ie uitdf!~t een handeling, te
verrichten ,kor den tweeden persoon. Irt._ dergelijks komt intusschcn ook te Slll voor hij de voornemende
wijs meervoud in het passief, waar de derde persoon van ditzelfde passief met
den eersten peraoon.

.B

gebezigd wordt in stede van

Vlll
doea om een woordverdubbeling aan te geven, terwijl men in SoeräkartA dit slechts
bij hooge uitzondering doet en gewoonlijk de woordverdubbeling voluit neerschrijft.
Vele van deze eigenaardigheden komen algemeen voor in de Pasisir-streek.
en zelfs elders. Zoo is b,. het s<'hrijven nn de tjêtjak vóór de oeloe ook te
.Jogjakarta zeer gewoon.
Bij de samenstelling van den tekst ging ik allereerst uit van bestaande
werken: de bovengenoemde Woonlenlijst, het opstel van den Regent van Koedoes,
de verzameling brieven, enz. van den Heer J. A. v. d. BROEK 1) en verder van de
ter Landsdrukkerij uitgegeven "Reizen van Raden lias Arjä Poerwälaläna" (uitgave 1865-66). De in die werken voorkomende dialektische uitdrukkingen verzamelde ik in een st~t, dien ik aan mijn bovengenoemde medewerkers in de
residentiën Djapärii en Rêmbang toezond met beleefd verzoek, op te willen geven,
in hoeverre die uitdrukkingen daar gebruikelijk waren. ~let de meeste welwillendheid werd hieraan voldaan, terwijl ik daarenboven nog soms zeer uitgebreide
opgaven betreffende andere, door mij niet opgegeven dialektismen mocht ontvangen.
Door een en ander steeg het aantal woorden, dat ik in den tekst kon opnemen
tot ruim duizend.
Hoezeer het ook alle waardeering verdient, dat men niettegenstaande zijn
ambtsbezigheden toch den tijd heeft kunnen en willen vinden tot het doorwerken
en neerschrijven van vrij lijvige staten en hoezeer daardoor ook opnieuw het
bewijs is geleverd, dat de Javannsehe aristocratie zeer veel belang stelt in dergelijke
taalkundige onderzoekingen, zoo kon het toch niet anders, of het resultaat van een
en ander moest, zoo al niet onbevredigend, dan toch onvolledig blijven. .Misverstand aan beide zijden was bij de gevolgde werkwuze nu eenmaal onvermijdelijk,
temeer waar ik uit den aard der zaak een niet al te onbescheiden gebruik mocht
maken van de zoo welwillend aangeboden hulp. Rij een zoo groot aantal woorden
toch zou dat moeten leiden tot een even landurige als lijvige briefwisseling. Met
name vestig ik er hier de aandacht op, dat in de opgegeven voorbeelden tal van
SAIA'sche woorden en vormen voorkomen, die in de betrokken streek niet gebruikelijk zijn. Verwondering behoeft dit niet te baren, waar hét S1Uil'schdia.lekt nog
steeds algemeen beschouwd wordt als het Javaansch bij uitnemendheid, waarvan
men zich dus in de schr\ifta.al behoort te bedienen met uitsluiting van alle andere
dialekten.
1) Noot. ~I. clie, welke b~trekkiug heeft op de residentiën Samarang en Djaplrl. (Delft, W. BKET~
188-6). Het behoeft geen betoog, dat voor de studie der dialekten dergelijke verzamelingen een hoogst belangrijk materi11Gl opleveren, niet alleen ten aan1ien van de tanl, maar ook ten opzichte van het schrift
(bv. ten aanzien van de onderlinge plaatsing van oeloe of pëpët en tjëtjak). Het valt dan ook ten zeerste te
betreuren, ,hit de heer v. d. Baot:K na het verschijnen van het Ie atuk van het Ie deel (Bantam, Krawang,
Tjinbon, Tl!gal, Pablongan, Bagl!len,Banjoemaa en K.~oe) in 1886 geen nih·oering heeft gegeven aan zijn
voornemen, om ook het tweededool te doen venchijnen.

IX
De ondervinding, opgedaan bij de samenstelling van mijn werk over de taalsoorten had mij bovendien reeds geleerd, dat ook, nadat men meent door herhaaldelijk over
en weder schrijven eindelijk tot een betrouwbaar resultaat gekomen te zijn, soms tot
meer dan een derde van het opgestelde of onjuist, of onvolledig is. l) De eenige
weg, om_tot een in alle opzichten bevredigend resultaat te komen, zon dan ook zijn,
de reeds verkregen gegevens persoonlijk te gaan verifiëei·cn, zoowel in Djapara en
Rëmbang als te Soerakarta. Daar ik hiervan echter om verschillende redenen heb
moeten afzien, zoo heb ik gemeend, ook zonder dat nader onderzoek maar tot
pnblicatie over te moeten gaan, in de hoop, dat later een ander, dan wel ikzelf
dat werk ter hand zal kunnen nemen. Gemakshalve zijn daarom de woorden in
den tekst van een doorloopend nummer voorzien. 2) Maakt dus het hierbij aangebodene aanspraak noch op volledigheid, noch op volkomen juistheid, toch hoop ik,
dat het als bijdrage tot de kennis der Javaanscbe dialekten niet geheel en: al
zonder waarde zal blijken te zijn.
Bij het samenstellen van ~it werk bleken verschillende in de Woordenlijst
vermelde woorden ook te Soerakarta gebruikelijk te zijn. Ik nam ze daarom ook
niet op. Behalve de boven op blz. 5 vermelde zijn het nog de volgende:
B.,Slf = &"', opgegeven voor (Sm.);

,,
•m•'l...,..m.8.~,

als fac. K. van

Sm.; zie ook Wbk.;
ui--nu,-n

opgegeven voor BI., te Sälä als

KD. in gebruik, zie Taalsoorten, VII bij .,., ~~;

.8a.m~ =

J:u:ru,

opgegeven voor Sm.;

,,

Il

Tj.;

= &.Sf,

"

"

,g'l~5'

=

,,

,, (Bn.);

g~~,

opgegeven voor Tg.

&.,ur~

,j"l'EJ-

=

Bn.;
,,$"/~r.f, opgegeven voor (Bn.);
t8i"l~:::A,

Dit woord is ook te 8111 in gebruik in

denzelfden zin als u\l~,
d. w. z. als benaming van een teek, de z g.
,,varkensluis", een dier, dat men ook veel op bonden aantreft. De aanteekening, die men in Wdl. aantreft: ,,,':nSk. is'lv""''1&'1.,.,'"~~~~,,,
is dan ook - verondersteld, dat het gebmik te Tëgal met dat in Djaparä
11 Noot. Zoo zal men dan ook in dezen tekat vencbillende verbeteringen vinden van mijn artikel
over het B11ndj11ran'scbdialekt. De daar reeds vermelde woorden nam ik alle hier over. Het al- dan nietgebruik in het distrikt Bandjaran vermeldde ik echter alleen dan, wanneer het afweek van het gebrnik in
de afdeeling Djaplrl, waarvan dat distrikt een deel uitmaakt.
2)

Noot.

De dialektischc uitdrnkkingen zijn alle zooveel mogelijk opgenomen bij de grondvormen.

Wrl"/.,.,en
de afleiding niet geheel en al zeker is, z. a. bv. bij "I am171'D'l_,"511
heidshalve behandeld bij den vorm zelf.

,f],11"/'ëJ, zijn

Waar

zij veilig-

X
overeenkomt - minder juist, aangezien een .j.,,&- ,._,,
of
L.A

1n1 ~.,,

c.,,,..
'--' 1
,,_,

(zwarte, springende) ,,hondevloo";
-,-..e, opgegeven voor Kb., zie Taalsoorten, XII bfj

,-~ =

.,.,,&,"l&:..,,._,u~
= .,,~:;.çt.,,._,u~,

is de z. g .·

-,-t!3;

opgegeven voor Dj. 1 vergelijk

J.

Z. 111 19;

lJ-,c,,~ = ~,~•~?,
'""''c,''[!!J heeft een

=

.ffan~

opgegeven voor Bn.

Het voor Sk opgegevene [J

andere beteekenis, zie Taalsoorten,

I bij .S.a~;

.geh, opgegeYen voor de residcntiën Tëgal, Pakalongan

1

Djaparä,

Rëmbang en Madioen. Zooals W dl. ook vermeldt, is het te Sälä als KO.
in gebruik;
unu,
un-,u,,,- abusievelijk als grondwoord --· opgegeven voor (Dj.),

=

te Sk als KD. in gebruik, zie Taalsoorten, Vil bij

uf;

•u~, opgegeYen voor Qj. Te Sk iR volgens mUn berichtgevers juist

"rrn
'I

meer in gebruik dan

H

..~~ = ..._,,,,opgegeven
,8":!'J
=

',,

_.,

voor Bn

n.t~

:

I

Sm. (M.J:

opgegeven voor Tjr. (M.).

.,,.,,,~= .,LIi~,opgegeven voor Bl. Bn.

Zie Taalsoorten

1

bijvoegsel l-9:

Zie Taalsoorten, bijvoegsel 111-19.

Verder werden mij nog clool' mijn berichtgevers al1:1dialektisch verschillende
uitdrukkingen opgegeven, die later bleken, ook te Sal:i in dezelfde beteekenis
in gebruik te z1jn. Voor zoover zij niet reeds in Wbk. vermeld staan, rnlgen
z1i hieronder:
""'"""-Jf
== u.,""~f en in het K. eveuzoo ...,.,""üe,, Daarnaast komt te
Sk in dezelfde beteekenis ook nog voor de vorm 2;.,.,,;~, 1 dien "bk.
evenmin opgeeft :

.,a.m..,~
....,a.m.,.,~;
,un,.,..·..,.,1n1,.,.:,,,,
voor

"praatjes",

opgegeven als malayisme, en zM ook te

Sk in gebruik;

û"u.,~ = n.,..,,,-:!J,
te Sk meer speciaal in de spreektaal in gebruik:
.,ü,fJ:11<voor "gestrafte", ,,dwangarbeider":
ce.,_,

=

... ,.,.,

--,Z?fM

=

/J...;,c,"I""in den zin yan "opheldering vragen··, grw. ""H":!J:

iJ.-n.,,,naar het schijnt, alleen in dezen eenen Yormvoorkomende;

--r; =

,j"IR.'~ ; Wbk. geeft het op als poët.;

-&~

= -,.,., ;

Wbk. geeft het alleen op in de meer voorkomende

beteekenis van "eerbiedig";
M.-UUM

= "1,uu.,j

·

XI
J;i.g't:1 = Gq,~; de door Wbk. wèl opgegeven beteekenis .Q.g~ = r:mJJ.2.
"rJ was aan mijn berichtgevers onbekend;
•.,.,., ... , en .J,.'} als verkortingen van .Q....,.Q91... , en ld.ûfJ,O., vergelijk echter
~

ook Wbk. bij

=

'1w'1~f
o,u

=

'f!f

no

=
=

,u

UA

'/'lll.j

uc,t?.Aj

.,,,(áiut ;

_()

,n1Q~

;

omLU'l'L'tOf

~mrm~

6'1~'

'Lllt.>f

;

-

,i
trn"c.JIL--»CJ-:::J•

Evenzoo volgen hier nog eenige woorden, voorkomende in het artikel van
R. :M.T. Tjändränagära, maar niet in Wbk., hoewel zij ook te Sälä in gebruik zijn:
.,.,0_~ ~
De gelUkstelling is minder juist:
In verband met de opge-

= ..':,~.

geven Hollandsche

vertaling

..,nt:/.~
= ûn~.B.':?1.

"slaan" moet het zijn .

Op

zichzelf is te Säla dit woord weinig in gebruik, maar zeer gewoon is de uitdrukking
1.111fl!.§tEA
= ,,voortdurend ranselen". 'Meer in gebruik is het werkwoord

,c,fi/..~,

b v. in ...,..,..,;0rn_a..,,.an'1
° O O
of - b"·
y h e t spe l -

Ahllfl"?!J=

ltAIU'fll~•

0
n
,un"l""n.tf. u,,uniti'_tEA..,,.~"1';
Deze woorden beteekenen niet hetzelfde: Het eerste beteekent

"handdoek", het tweede "een kleed, om na het baden aan te trekken";
.,.,91,n2::= .,r.n,~"!!1' AIR boven. Het eerste beteekent "aannemer'', het tweede
,,borg'';
0
()
.,.,,ro..,,.,...~,
ons "examen .. ;

.,tm,~= .,,..,._,.,.,..m.,..,,
of IEA~,.,.,,
...,,nl. in

den zin van "overgeven", ,,overdoen".

't!J, een technische term bij het knikkeren
Evenzoo komt te Sälä voor .,.,.,,c.2:-n

(= het

gedeelte, gelegen achter de aanvangslijn);

,,,
.. " :
-, ...~ = "'1"1-n"I"''~""
..., ons "appe l'' , ook voor "reVIsie
.,.,,,Q;;
= "'i.)l~, nl. in de heteekenis van "opperbest". Ook in

die yan "nummer"

geeft Wbk. het niet op.
11!,nl'lu~
0

"'1HI

-

~ -

=

i] .. ,...,..,,"'l"i~, ons "rekest",

te Sk gewoonlijk

~,""~i

.

U"'lf )

'S'IJ,;,,'1$:;a:y,
= !d.~fr.':YI o/ f.J.~~~-

Wbk. geeft geen dezer woorden op.

De

beteekenis is .koperslager",
maar speciaal voGr geelkoper (voor roodkoper
is het ,.....u);
"'laJ.~ = fJ.û~, ons "kompleet", te Sk gewoonlijk .,,,.,,u~"f1;
~""~·

ons "instruktie",

te Sk gewoonlijk

n~.,,,~- De

gelijkstelling

met ...,.

"i' is dus minder juist, daar het meer overeenkomt met ~.,,...,t'.J;

•

xn
... ~.
De gelijkstelling met """llfl is minder juist, daar het, z. a. ook opgegeven wordt, speciaal is een zak in een . kleediugstuk, dus= ,,,,,,,,;.,,r:o-•
·
6.J
~,

,LJ,..,,"31,
ons "stal". De gelijkstelling met ,Q"INl';r.:~ is minder juist: Zoowel in
Djapärä, als te 8k is SJ-,,.,.,:m~ de benaming van afzonderlijke, op zichzelf
staande stallen voor 1 of 2 paarden, terwijl D-~
zooals

wii die

kennen.

of ld.:.:_~ heeten de stallingen,

lntusschen schijnt in Djapll.r1 f],,,.,,'t'JI,
te Sk daarente-

(== stalen
gen IJ.-..:_~meer gewoon te zijn. Een ander ~)....,,~ in il ....,.,n.,__.~

pen) is een vervorming van ons "staal";

.l"lnt''E4= ""'fi-•uü,ons ,,slot";

,~,,~= "l"-""I~~,

ons "loterij";
., ... ,,-', ons "dogkar" of "dos-a-dos", te Sk gewoonlijk

,JJ"lf,{'~
ën~~-

=

[),._.2;""~'
ons "voorschot";
In verband met de Hollandsche vertaling "bankroet" is de gelijkstel-

ling met., ....,.,~,'31minder juist:
wijl ., ...,.,~,~

40-2

-,c.a,u.,
...,;

Daarvoor toch zegt men te Sk ., .....,,,,,5 ,~,

terer beteekent "uit gebrek aan krachten niet verder voort kunnen".

In den tekst nam ik niet op woorden als '1r.n'V yoor " 0 ,r.n~ (vdBr.
v.o.), ftj'I'" voor
(vdBr. 94-1), ~._,,,.c:,
voor ~"l<u,,,':, (vdBr.

,=,,-.;,

94-5), enz. en omgekeerd "'l""uut voor ..,,.u, (in een brief van Blorä). Hier
toch beeft men blijkens inlichtingen van mijn berichtgevers te doen met een foutieve
of onregelmatige schrijfwijze, zooals ook te Sll.la wel voorkomt.

--------

LIJST VAN VERKORTINGEN 1).

B = Banjoemas
Ba = Bandjaran
Bat. Gen. = Bataviaascb Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Bdj = Bandjarnagara
Bg = Bagëlen
BK. = bllsä ka4aton
BI = BlorA.
Bn = BodjA.nagA.rä
Br = Brëbës
Bs = Bobotsari
Bijdr. = Lijst van vreemde woorden, enz. te Koedoes, Bijdragen
v. h. Koninklijk Instituut, vierde volgreeks. deel IV 2)
cfm. = conform
Corr. = Corrector
C. P. = C. Poensen
Dial. Ba = Eenige opmerkingen over het Javaanscb, zooals dat gesproken wordt in het distrikt Bandjaran, Tijdschr. T.L.V. XXXVIll
Dj = Djapära
Djw = Djoewänll.
Dm == Dëmak
l) Noot. Die, betrekking hebbende op plaatanamen, nam ik behoudens een enkele uitzondering
onveranderd over uit de Woordenlijst. Niettegenstaande zij daarin verre van ayatematiech zijn, meende ik dat
te moeten doen ter vermijding van verwarring bij aanhalingen, enz. Ook de in den tekst bijgevoegde haakjes
in aanhalingen uit W dl. zijn onveranderd overgenomen, hoewel ze dikwijls geheel overbodig zijn. Een vaste
waarde toch hebben die haakjes in W dl. niet, Op de eene plaats dienen zij blijkbaar tot toelichting bij den
voorafgenoemden plaatsnaam, bv. bij
verband mede hebben, bv. bij ~-n
andere genoemd worden, bv. bij

a~ f

~

(zie no 17), mnar elders knnnen zij daar weder niet het mimte

(zie no 07), of komen zij voor bij een plaatsnaam, zonder dat tegelijk

•m'l-n (zie no 66).

Noot. De bijgevoegde, uit dat artikel overgenomen teeken ■ hebben de volgende waarde :
( )
speciaal gebezigd door Inlandsche ambtenaren en in het algemeen door beo, die veel met Enropeaoen en andere vreemdelingen in aanraking komen en ook met hen korrespondeeren;
(*) bij de bevolking in gebruik, doch niet algemeen, meestal bij hen, die in de omstreken eener
hoofdplaats wonen;
l•*) zoo goed als algemeen in gebruik;
\-.**) algemeen in gebruik.
2)

XIV
D. W. = Damar Woelan, uitgave Bat. Gen.
fä.c sim. :::::or Collectie gelithografeerde handschriften, uitgegeven doo
te Mechelen
G = Gombong
Gr = Grobogan
grw. = grondwoord
Jav. = Javaanscb
.J. B. = Javaansche brieven (uitgave T. Roorda)
J. L. W. = Javaansch Leesboek door Walbeebm, 1896
J. W. = Javaansche Wetten (uitgave T. Roorda)
J. Z. I e11II. = Javaansche Zamenspraken van Winter, leen 2e dee
uitgave 1848 P-11 1858
K.=
kramä
Kas. = ba.sa kasar
Kb = Kaboemen
KO. = kräma-desa
Kd = K~qoe
KI. = kramä-inggil
Kl = Kën~al
Klw = Kaliwira I)
KN. = kräma-ngoko
Kr
Karanganjar
Ks = Koedoes
Kt = Koetoe
Kw.=kawi
L. B. S. = Lajang habasan lan saloka, Landsdrukkerij 1883
Ls= Lasëm
l\l = Madioen
Mal. = Maleiscb
Md.=madyä
Mg=Magëtan
Mgl = Magëlang
Mp= Maospati
N.=ngoko
Ng=Ngambal
Ngj = Ngajogjakartá
Ngt = Ngoetëran
0 = Oengaran
OJ. = Oost-Java of Oost-Javaansch
pass. = passief

=

1) Noot. In pluu van K, ter vermijding van verwarring met li., --c:: krlmll.

XV
Pd = Pa9angan
Pk = Pakalongan
P. L. I en II = Reizen van Raden Mas ArjA. PoerwlUalAnl, 1e en
2e stuk, Landsdrukkerij, 1865 en 1866
Pm = Pamalang
poët. = poëtisch
Ptj = Patjitan
Pw = Poerwarëdjä
R=Rëmbang
Rh. = Rhemre..S = Sapoeran
SG. = Sollewijn Gelpke
Sk = Soera.kart!
Sl = Salatigä
Sm= Soemaratä (Pa.na.raga)
Smr = Samarang
Soend. = Soendaneesch
Suppl. = Supplement op het Woordenboek van Gericke en Roorda
door Jansz
T= Toeban
Taalsoorten = De Taalsoorten in het Javaansch door Walbeehm, 1896
TD. = tëmboeng-desa
Tg= Tëgal
Tj = Tjilatjap
Tjr = Tjaroeban
t. M. = te Mechelen
Tm = Tëmanggoeng
TP. = tëmboeng-pasisir
vdBr. = Verzameling van Javaansche Brieven, enz. door J. A.v. d. Broek
( 1e deel, 2e stuk)
verpl. = verplicht
vnw. = voornaamwoord
voorb. = voorbeeld
Wbk. = Woordenboek van Gericke en ·Roorda (uitgave 1886)
Wdl. = Javaansche Woordenlijst, samengesteld door de Nooy
WJ. = West-Java of West-Javaansch
Ws = Wänasaba
Z. V. I en II= Zedelijke Verhalen door Winter, te en 2e deel, 1889 en 1891
1001 N. I e11 II = Javaansche vertaling Tan de 1001 Nacht door
Winter, 18 en 28 deel.

1.

.911
=

tm

~ Dj, Ks, Pt, R, Bl.

Zie Dial. Ba.
vnBR: 20-11 (Kl), 66-2 (Smr), 87-6
12 (Djw).
P. L. I: 2-18, 63-10 enz.
2. ,

v.o. (Pt), 106-7

Uli\= .?11
\, nl. als uitgang van woorden Dj, Ks,

(Ks), 120-

Pt, R, Bl.

VooRB: De Regent van Ks gaf op: u..8,,an"an•M...t.,_f' "ldflll"lll•14,u,,

.., r8,flll"lll.M.,.,

lffl (

MU'1,,'h 'Jt_~~ 'l!I UI flJ

2, U'1')~&UlqM "Jl,,m'rf

(/),eln/J

f4a.Qre,

., en•
_,"'-"f'I .,,,C'
Het is dns meer speciaal een vervorming in de spreektaal. Vergelijk ook
., ""•f.
WBK: geeft het niet op. Dezelfde onregelmatigheid doet zich echter - zij
het dan ook meer bij uitzondering (in Djaparä is het regel) - ook te Sk voor.
WoL: vermeldt het reeds onder 01 in het algemeen, maar bovendien wordt
'
"1-,uc nog eens opgegeven als dialektisch voor "ldc en .t..,,_, voor .t.tR.c,
0

()

.., "" f'

beide te Dj, terwijl de algemeene regel alleen voor BI opgegeven wordt.
Terecht merkt Corr. bij Jb"l""f op, dat die uitspraak ook te Sk voorkomt.
vnBB: 120-14
3.

ium\= ,\,
VooBB:

(Djw), 141-6

(Djw).

nl. als uitgang mn woordet1Dj, Ks, Pt, R, Bl.

,a.,.,.,.,
en ui-,ao•t

voor

il-,, en ...._,,

(Ks).

Kortheidshalve zij hier verwezen naar '""''
waarmede deze vervorming
geheel identiek is. Allet,n schijnt zij te Sk meer voor te komen dan die van
iA in eh. Zoo zegt men er volgens mijn berichtgevers steeds pëloh en waloh
voor wat men toch gewoonlijk schrijft al"lf en u"jc•
Ten aanzien van Wdl. kan hetzelfde opgemerkt worden als bij ,amc(vergelijk het bij ;e en bv. bij ~,b:.,,).
VDBB: 120-2 (Djw), 124-6 (Djw), enz.

4.

Uli,= en,
u11

Uil

Dj, Ks, Pt, Bl.

Voor R werd opgegeven u-,am

als gelijkstaande met het DjapA.rä'sche ui

,am, Dit laatste schijnt daar dus niet in gt,bruik. te zijn.
WDL: vermeldt het voor Dj.
Vn

1W. Ga. v. K. en W .• ,teel XJ,lX.

1

-25.

t111:2.11a
= tm?t~,

uit te spreken met eet, volkomeni Dj, Ks.

geeft geen van beide woorden op, ofschoon ze allebeide te Sk vooren ui 2 ,[l~ = ,,ouwel".
komen, nl. am 2 ~ zva. amu~
B1JDR: ( ) geeft als gelijkwaardige Säla'sche termen amfn.ta.u,
dat echter
WBK :

zon beteekenen "brievenlijm" en am4"'t~'
dat in dien zin te Sk niet voorkomt.

6. tm ~

=

UI ~

Dj, Ks, R.

Komt niet voor te BI.
VooRD: zie bij ilUJ~·

7. ., ~

=

Uil C11

Dj, Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
Vergelijk ook ama,.
VOORD:-=,-,11n.ff~~4?~,
WBK: geeft het in dezen zin niet op, wel in de Soeräkartä'sche beteekenis
van .geluid, in het algemetm".
WnL: geeft het op voor Dj.

8.

llll,KI\
=

Cl , KI \ Uil , Kl \ Uil , ffll

0

IC) ,

Kl \ llJII , KI \ un

Ks.

Komt niet voor te R.
VOORB:.?nw.&1n1-,w"-n91"1-_.u
...~,em.•tt,.qfaA19lMfllll.Q~, (P. L. II, 17416)

9. ,

,

Kl,~ = , 1>-1s,.,u ':_~,

11l.in den ~in van "bevloei/Jaar"Dj, Pt, R, BI.

Is te Ks niet gebruikelijk, maar wordt er wel verstaan.
WDL: " • ..,.,~·~,
,.,'"'11l~ (M.) MUf..,.,~·~

..,.,n.,,'ef
.,...

.,ft.fl~MUf.,Ml.,'nl-~'

MUf..,'ll'UIIQ-"I

"

De gelijkstelling eerst met

..,.,n,,~7 later

met

..,.,n.1111n

zal waar4 .,n,,:'.?,f

schijnlijk op een vergissing van den schrijver berusten. Te Sk toch zijn die
woorden volgens mijn berichtgevers niet in dien zin in gebruik. Ook Wbk.
geeft ze niet op in een daarmede ook maar eenigszins overeenkomende
beteekenis.
10.

, 1m,
l), =

Kil ,

o.u<1~ Dj, Ks, Pt, R, BI.

Het is alleen in de spreektaal, min of meer in gekseherenden zin in gebruik.
WDL: vermeldt het voor Dj •

•

-311.

C:::0-0

IUll ,u 15111

0-

~

C:-0
= g,,u:1
m

Dj, Ks, Pt, R, BI.

CCl

Zie Dial. Ba.

12.

,tm3,ru1~

,e~,ru,~
,a,()-t~
=

Dj, Ks, Pt, R, BI.

WDL: geeft het op voor (Kb.) (M.).
Voor BI werd mij nog opgegeven een beteekenis ,•§,...,,-r, = ls"ê'.
Voor zoover hier niet aan een vergissing gedacht moet worden, wijkt dus ook
dit figuurlijke gebruik af van dat te Soera.kart!. Daar toch is ., .. .,N-''r!I
in figuurlijken zin in gebruik voor "overeenstemmen", ,,met iets overeenkomen"
...g, terwijl te Bl de beteekenis zou zijn "duidelijk", .helder''.
dus = .,._.
Deze laatste beteekenis werd ook voor geen enkele andere plaats opgegeven.
13.
14.
15.

,tm,~t;;ie -,3.

.,~
,~.,~
;;ie arn~~ •

Ul1~~

-

0

, 11:111:111511Jll CII -:. , 1'11

Dj, Pt.

Komt niet voor te BI.

VooRB:

UI

t«.,
...,"""1~'-"lilimima~, (Pt).

Het grondIn dezelfde beteekenis werd ook opgegeven "IIAl,'efit"I.M'~~.'
woord op zichzelf beteekent te Sk .opwerpen en weer opvangen".
WnL: geeft "1N"1N= .,amum.,am,,.._op voor Tg.
16.

,tmKI~
=

Kll,UKl~

Ks, Pt, R, BI.

VoORB: tmuq'lllAIM~f'

Naast "UI.,,~komt echter ook -, ....,,~ voor.
WnL: vermeldt het voor Tg., en geeft daarbij tevens op, dat -,u.,."!f
er gebruikt wordt voor ,IIAl.n-e,•Dit laatste komt in het Djapara'sch dialekt
niet voor.
P.L. I: 144-17.

17.

ili,?-~ I = , a?,~

Dj, Ka, R, BI.

VooRB: fldnilAl"l~..m"IM..mHJ"JlJ.""~'

Il=

IJll,w,Pt, R.

,n.~f' a"ltl"t!)Mu, (BI)

_,_
n
), R.
.. • tJIIOCII D,i (maar h'1er werd opgegeven c.~,.,..,
III -- ...
1

. ook
Z 1e

·1

il,,~~-

WDL: geeft het op in de beteekenis I voor BI., in de beteekenis II voor
Kr. tBg.), in de beteekenis III voor Dj.
18.

~? ":1= , H?\ Pt,
Zie ook ~~f•
WDL: ,, ,t;l 2 ~•

R, BI.

(Bn.) .,,..,"",

= , ..,..,-

J,..,_..,..,,"

Waarschijnlijk echter wordt er hetzelfde mede bedoeld en evenzoo in het volgende artikel: ,, ,.s;i2 .,....a.....
(Mgl.)
De bedoeling is niet recht duidelijk.

amu~u,,"

19•

.i•1

0 .C:,,.

IJl! .. ,

? '-

a?r~
0

C'-

-

,

c:,,.
lfll?
~j,

nl. i" den zit1 van "zwijgen" Dj, Ks, Pt, R.

Komt niet voor te BI.
Vo0RB: ,cn,.ll.itn~.,f.,UIIÎl_.,Y'
~.,.,,...,,
..........·-'îv,u•'[!I• (R)
WBK: geeft het alleen op als tëmhang-.

20.

Sit=,~

Dj, Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het alleen op als ~mbang. Ook te Sk komt het intusschen
wel eens voor, zij het dan ook alleen in de spreektaal.
0
•
n . e,wu0 111111111~ -- ,a,..,,
Bl",
WDL., n aam=e•
-- ~...,,
De bedoeling van den schrijver is niet erg duidelijk.
..,.,,.,. en te BI.=
kenis?

..,.r..,of zijn

Is .,,.,,~

ergens=

die drie woorden te BI alle gelijk van betee-

En heeft de schrijfwijze (voluit en tusschen pangkat's) van .,.,J in ver-

band met de elders gebruikelijke afkortin~ tot Kw. hier de beteekenis van
een gelijkstelling met [},1!.
? Ook elders stuit men herhaaldelijk op dergelijke
raadsels, zonder dat gedacht kan worden aan misverstand bij den corrector 7
aangeziendat bv. in dit geval de schrijver zelf was.
21.

,t

,Kilste,~
= tm~,cms

Dj, Ks, Pt, R.

VooBB: ..&... _,.,..~,cn,,l;\111_,i,l,f.d..,_.,m,..,~-,-•~a~,
(Ks)
WBK: geeft het op als beteekenende "uitgenoodigden". Volgens· mijn
beriehtgeven beteekent het te Sk "uitgenoodigd, speciaal0001' een 1lam6lafl".
WnL: geeft het op voor (Tg.), Pw., K., Kb., B., Mgl.

0

22. UIIKI

'

Cl~
-= ~,KI~
ll!i\.,
151..

Dj, Ks, Pt1 BI.

Komt niet voor te R.
Evenzoo is in het K. a'lll..'t!.f gebruikelijk voor S:J"lll.,..,A.
WBJ:::geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter wordt het te Sk alleen gebruikt in de beteekenis van ,.,,.,~.
en 124-6

vnBR: 118-4

v.o. (Djw).

P. L. I: 194-6.
23.

,un,,:l,
I

,a,,:t,=

Dj, Ks, Pt1 R1 Bl.

UHlfiJ~UII~

WBK: geeft het op gezag van Rh. ook in deze beteekenis op. Volgens mijn
berichtgevers is te Sk alleen in ge'llruik, .. •,'-•,••,'-•
= ,,opvlammen".
WDL: geeft het op voor Pk.

24.

, tm,~ ~

I

= Uli Hl~~

nl. in de,, zin van "rente" Ks.

,

Komt niet voor te R.

Il ,

tm,ë

fiJ

~~

=

"8
\tm ,

~ maar naar het schijnt alleen

bij pandvendutiënPt.
VooRB: D.8.S."'l""aami,a.a,m..m•1""J."'l-~.,..,,8~.,l'UN\

ont..mM"IJll.,~M_...,~..
(Pt)

a~,..,a~--=~

WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk voorkomt, zij het dan ook in

'P""' -= u,~"'JflAI,.,.
een andere beteekenis, nl . ., ....,lt5........
-=,"?jflAI~•

=

,un,,iru,
Dj,

Ks, Pt, R, BI.

Meer speciaal in de spreektaal in gebruik.
WDL: vermeldt het voor Mgl.
~
Dj Pt
26. <="~
=H~~
1
•

tm:l~
<="c,,.
ltJ~~

......,.t:,

=

Een enkele noemde ook voor Sk de beteekenis "rente", maar alleen

voor het geval die rente dagelijks betaald moet worden.
BIJDR : (*) geeft alleen I op.
25. ~;~

en ,-,~

=

~

El~~

Komt niet voor te Pt.
Vergelijk ook .Qt!f.

D' Ks R
~1

1

•

-6-

fl{r_~ alleen

WBB:: geeft

op in de beteekenie van "goed gevuld, bv. 11an

aren".
WnL : geeft het op voor Dj. Bl.

27.

a_,t

it,t

= m'Jun~~

Dj, BI.

Komt niet voor te R.

28. ., ~ =

g Kl

Dj, Ks, Pt, R.

WBK: geeft het alleen op in de Sälä'scbe beteekenis van "voorspoed",
,,voorspoedig''.
WDL: geeft het niet op, wel den vorm '""'"I als te Tg. dialektiech voor
0

~1('1'>·

(* *).

BIJDR :

29.

uniêJ'~...,.
UIIKliilDj, Pt,

BI.

Is niet in gebruik te Ke, R.
Zie ook 'lt.1•~, ~~~ en ilt-,ro•'r!f•
WBK: geeft het in dezelfde beteekenie op. Volgens mijn berichtgevers echter
is het te Sk alleen in gebruik in de beteekenis van "zich vestigen", ,,ergensvast
verblijf houden", bv... _,.,.,,_,, 71
_,,,u,om,af,.,,2;..,.J..:;.J.,...m.,rou,11.nun&u.91•
Verder ook figuurlijk by het u'l""'~

spel, nl. wanneer men komt op een

opening, waar geen steentjes meer in zitten.
I=
""êJ":1

30. un

, Uil

Dj, Ks, Pt, BI.

n1

Komt niet voor te H.

Il

=

11.m•~ ~

Dj, R, Bl.

Zie ook bij ,-,..,.~.
WDL:

31.

32.

C'

geeft het in de eerste beteekenis op voor (Kt.), (M.).

C"

Ull IKl H.11I

= C"'C-Kl.....

()J)
Pt.
(.J ~
(.J '-•
Is niet in gebruik te R, BI.
WDL: vermeldt het voor (Bl. Bn).

c-- a

a.

= Uli KI Uil

Uli~~

Zie ook u,'lt!}'~·

33.

llll,êJ'

C°"-

~

=

Uli

R.

KI

Dj, Ke, Pt, Bl.

Komtniet voor te B.

- 1Zie ook ur-,1!}•~·
WnL: vermeldt het voor BI.
34. un

t,~ = ~ 5~b

Dj, Ks.

Komt niet voor te R.
Uit den aard der zaak meer speciaal bekend aan opiumschuivers.
BIJDR:

. 35.

(

).

0,.

tm,êJ~

ui, .JIJ,êJ~ =

~

(Jm

0,.

a-'

tm

~ Ks, Pt, R, BI.

,,.Q-,-z,~ K.N. iets dat tot een koek plat gedrukt is, zooals Iran,
djoewadah, g'é!oek,enz. l),"l'fil'rmSJ
1 '?:]'TI' bep. djoewadah. SJ-,'?1/""~''Y11"l!A'
WBK:

tot een koek plat drukken.

WW.

WDL: ,, .JJ,v:;oZ!f•JJ-,'?1/""J;J''?:J~~~· Ul'n~UCI~~"·
Vergeten is, bij te voegen de plaats, waar het in dien zin in gebruik is.
Volgens mijn berichtgevers is à11 ro~ te Sk in gebruik als telmaat voor
platte koeken, bv. trasi. Jl-,rormJl,ro~

komt volgens hen niet voor, wel

,g,rorm.Jl"ro'r'!l in den zin, door ww. opgegeven. En DU is te Ks, Pt, R,
BI .s;1.,~rmJl"IID~het residu, de ampas, die overblijft, nadat de ~~ uit
de -, ... (= gegiste kleefrijst) is geperst.

36.

iu11êJcmJ
1 = Cll,~ Pt.
II= .,CJ
Q

111

Komt niet voor te R.
WnL: geeft het in de beteekenis I op voor Bn. [en in de vrij wel daarmede gelijk staande van ~Î ook voor Tjr. Mg. (M)] en in de beteekenis
II voor BI. Verder ook
37. , 1m~ \

=

a

CTt 11-1

= '"'""~

voor Bo.

D'J.

Komt niet voor te R, BI.
WBK: geeft het naast 'ur'Z!'f op als Kas. voor ,&..,.. Volgens mijn bein gebruik. Vergelijk echter ook het
richtgevers is te Sk alleen .,...,.,Z?,'f
boven bij

-,ur•cmedegedeelde

ten aanzien van u"ln.t'f

en ü-,n.t•i•

WnL: geeft het op voor Sm. (.M.)en , ....,Z!'f = J .. .., voor Ngj. Dit moet
natuurlijk zijn ,&...,, want bij J,..., wordt dit juist als te Sk niet gebruikelijk
opgegeven.

-8-

38.

UI~~
tJII IKl K1 ..mIKl ~ KI

1 1 ::s
G,3 ui
"1& ., f am~ M

G,

VOORD :

UI

Il
VOORD:

151'1CII CII KI I
b1...,GClui

..mZ?~.il

=

Pt.

.i;>-,,m 'tq .81:1r71am"'j'l&.a'3
..,,, (Pt)

0

0

0 C::,.

KD Hl , tm Kl IUII KI KI KI I
G,
G,
G,
ui

,

Dj, Pt.

u&.Ri41u.ef},~am,n1-'lo-'tamZ?!!J..mZ?fiJr.i,-il_Il,,n,n~41111f'
(Pt)

Komt niet voor te BI.
WDK: geeft het niet op, trouwens de te Sk wèl gebruikelijke woorden
u,~ami;g.ii4ri
= ,,afgeschrikt zijn'' en -~~"t!,f
= ,,aanhoudend kloppen, va11

het hart", 11bartklopping krijgen" evenmin.
WnL: geeft het op = .R:g. voor .M. en =
39. tm~~

=

1.111-J.ami.~-:!A
voor Bo.

'"ÎI

Dj.
Komt niet voor te Pt, R, BI.
WDL: geeft het in dezen zin op voor Dj.

Cl~~

40. ,~~

KIi,§~

==

~KDI~~

Dj, Ke, Pt, BI.

.,~'m_~
,~Kll..,~'m.~
Ie niet in gebruik te R .

Dj, Ke.

1 ==
II=

VooBB:

u'§'m_'!l

Ke, Pt.

ihln1-..
4 ~'Ul.r..f' (Ke)

U~~~~

= ,~Kll'j~~~

Komt niet voor te Ke, R.
WDK: geeft alleen op u-=,ll'Dl~ in de beteekenie van "drinkbeker". He1
ie te Sk bovendien nog in gebruik ale bijstelling= ,,om te drinken", bv. ÎI
-,-•u.eu-=,~'Ot~S'u
...8.Al&. De reden dat
te Sk niet gebruik:
wordt in de beteekenie van 11aangeboden", ie waarschijnlijk, dat het ook voor
De evenzoo onregelmatige vorm
tool
komt als KI. van ..,..,ui,-,t:,.
ie ook te Sk gebruikelijk, zij het dan ook alleen bij uitzondering naast dei
regelmatigen vorm """,.

--,:s;~

""""'7

v»Ba: --,"~
8-6 v.o. (Kl), 68-9 v.o. (Smr), 60-12 v.o. (Sl), 69-l
(Gr), 81-ló v.o. lPt), 130-1 (Djw), enz.

-9-,u.z,~"' ....,"'f'/"'UJ~~"'....,"'....~'i'ef'

P. L. Il: 34-4

~<mfU

( ,a"lt:,'et) 6.ll 6,g ..

~~~'t!f
41.

163-lf>

=

un~~

S°'

Dj, KR.

Komt niet voor te U.
Zie Dial. Ba.

42.

0 0
Uil~~

=

0
CIIII-I

R, Bn.

en &..3~.
Vergelijk ook &,~~
WDI,: geeft het op voor Bn.

am~~

=

u cm Ks, Pt, R, Bl.

Komt niet voor te Dj.
WDL: vermeldt het voor Bl.
Opgemerkt zij hier nog, dat een ...,..., bepaaldelijk dient voor berging van
keukengereedschap (zie Wbk.).

44.

,Uli~
= ,tmi

Bl.

Komt niet voor te Dj, Pt, R.
Vergelijk ook
WaK: geeft het alleen op voor WJ.
WDL: •• .,.,,,~ •
Tg . .,.,,,f?,......
Tj . ., ......,~"
Ook in Tj. zal het waarschijnlijk wel als K. in gebruik zijn, hoewel men uit
het bovenstaande zou moeten opmaken, dat het er N. of KN. is.

,-t·

.,c:,~•

46.

&,~,Uli,,~
=

()

lJll,

Dj, Pt, R, BI (maar hier opgegeven als TD.).

0

8

.Jll,êj~ =

c:-Ull?HJll?V~
Pt, R, BI.
c:- C"'

C"'-

VooRB: zie bij &"1~ (waar echter de vorm Ji"lg...,R"lt:1~
in N. voorkomt).
Opgemerkt moet worden, dat de rnrmen met ,»,"I~ bepaaldelijk K. zUn
u~~'ef
en dat zij, evenals bv. .,..,,,8 n.,.,..,,,,

bezigd kunnen worden.
WaK: vermeldt .j,"I~
&"lu-'"lt,'t!f

enz. alleen van menschen ge-

als Malayisme en verder als KN. voor OJ.

Ook

wordt er op gezag van Rh. vermeld in de beteekenis van .Q

~IEASJ~t:1:2J·
In die beteekenis is het volgens mijn berichtgevers te Sk niet in
gebruik. Ten aanzien van .a..,[j~, dat door Wbk. speciaal voor OJ. wordt
opgegeven, zij nog opgemerkt, dat het ook te Sk gebruikelijk is.
~ niet, maar wel ..J."I~ als K. voor meuWoL : vermeldt &, "I" J/, "lt:1
schen en gebruikelijk te Pm. (Tg.) en Kr. (Bg.).
Verh. &t. Geo. v. K. eo W., deel XLIX.

-10-

«»,"'~
("').

BlJDR:

-Ui.

11m,
GJ,

~

c:,..Jr;::,..J.
Cl,c:y
- IUll~~tcl':Ji'
QJ, Ks.
0

C'."-

~Cll,L"'II

Komt niet voor te H.
Zie Dial. Ba. Het woord is <lui-ook eider~ in gebruik.
tignnrl~jk gebezigd voo1·mcnsrbcn, bv:
47.

-,,.,&M""'"no
..,-,..,,,f_a..,ID.._""l'm'(Ks)

11'l.i1K1

(.J

0
IUll

0
GJ
11.m
G.)=

VergelHk ook
48.

Het wordt ook

j
,..,.,ro·
~

u1 IKl

Pt.

,UIIG.)

11..1,

=
U1 1<1 Ks.
(J
(.J
Komt niet voor te R, l't (maar vergelijk

~ tm K1 , Uil Hl

WRK:

geeft dezen vorm niet op. wel

..::.ml•

,Clm,..,.,ro
in een

daarwecle o,·er-

eenkomenden zin. Volgem1 wUu heri<'htgevers wordt dit laatste te Sk alleen
gebezigd in de beteekenis van "iet., nabootsen''.
Wm,: geeft het op ,·oor l~j.
4Y.

•m,G),~= ,ti,,û,ci~

Pt, H, B1.

Komt niet voor te Qj.
WoL: geeft het in de1.en 1.in op voor Bu. en hovendien nog voor M. als
beteekenencle ,Q(~.,u•:::'J·
Yolgens mtjn berfobtgevers is een ....

,m•-et
gewoonlijk

(of altijd?) gemaakt

van rru;icJoe-hout.
-.n

~,v.

r =-,tsll,,IUJl:IJl<TI.I~
°
11.m~J
0

C"'

::1

Il=

lil

00

,lCIIKIIJllW~

n·~- Ks. Pt,

u
n,

BI.

R, B1.

~

0
0 0
11..1U11(J~
= 11.J"ël"ël~Oj, R, BI.

WeK: geeft het alleen op in de Salä'11CbebeteekeniK van "kleintje", .,uitwas·•.
mor
Wm.: vermeldt liet in de beteekenis van 1° ll.fl, 2° -,wum.Jr..3~

Bl. en in die van ,ffe;I~ (in ..,.QID~) voor Kr. (Bg.). Yolgene mijn hericbtge,·ers is een ü~~ in Djapärii grooter dan een
,-,,

.. _.,.

IJvf, maar

kleiner dan een

Beide deze laatste woorden zijn er ook in gebrnik.

-11-

uniay~I = c:,,.
trnr)u
C"

51.

~

Komt niet voor te Ks, Pt.

=

lI

,'ël•~Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
VOORB: e;uc,...,.Qmu,u:,IQJl-,ID,~'
(Wdl. Bl.)
WDL: geeft het in beide beteekenissen op voor BI.
t m,

;!)'=

'.9Ks,

tm

Pt, Bl.

""1Cl.,~ICl.,1!r
(Wdl.)

\"ooRB:

.&l-,ro•·
Zie

\"oor R. werd opgegeven

ook

,un.,,:,..

Wm.: vermeldt het voor Dj., maar stelt het gelijk met ....~,

"-"''il'zoodat

is, aangezien het grondwoord is

53.

g,,è:)3zie Ulliè:)'•

54.

VII

55. ,

j tin

tm

zie ,

j fJJI =

trn

0

"ël~ Pi, Kti, Pt., R. BI.

",un"o.:n
alleen

.,..,..,tAI.,..,.
als beteekenende:
grootspraak;
WOL:

men ook zegt u?,un"
1c,,.,...

Hit,

c:,,.

WBK: geeft

op alti henaming van een mossclsoort en .,.,,
,,vrees zoeken aan te jagen of kwellen, door

met gebaren ni\jonwen".

,,,un,..,.,
.Q,ft~ tln'l""•.'!nu-,-n.:J-,."'&'{!J Pk.,
11
,vn.,..,.fAl""'jt:n
.....
&Mnu:,.,Cl.,...,,.,,,un..,..
0

wat onjuist

•

0.

0

O

Oa

O

O

CIU/llftU

O

..

:Qj.. Rm. (lees R.), M.

.,

Het is niet duidelijk, waarop de bijvoeging ,,.,tAl.,..,.&,"'I.,.,
...~~~•· slaat.
Waarsehijnlijk is de bedoeling, dat het in dien zin te Sk gebruikt· wordt,
wat dan overeen zou komen met Wbk. en met mijn inlichtingen. Evenmin
(,o.,...,,.,vn..,.
is waarschijnlijk een drukblijkt uit Wdl., waar "ICl"IOJt'ltm.,..,.
fout) in gebruik is in den zin van &.83..8.

-,»-,•m,..,.
ook te

Volgens mijn inlichtingen is

"c,

Sk in gebruik. in de door Wbk. opgegeven beteekenis.

Alleen ontkenden mijn heriehtgevers, flat er in opgesloten ligt een begrip van
vreesaanjaging.
YDBR: 20-16
(KI).
f>6. ,-,mfJJI~

==

0
tmiJ,lt~,

0

unro~

Komt niet voor te R, BI.
WDL: geeft het op voor Dj.

Dj, Ks, Pt.

-12WnL: vermeldt het voor Bn.

n8.

UIIJ~=

Ks (hier

Uil~~

naast

ll/lJlil~ in gebruik), Pt,

Wm.: geeft beide woorden naruit elkander
echter is ll/lJ"i~ te Sk niet gebruikelijk.

op.

n.

Volgens mijn berichtgever1.1

nu. ~rfli
C::,-.0.

I

= ,,

HaJI

(als b\j ilf)

Dj, Pt, R, BI.

n cv o
Hh . .. cn b"y il ";!l':
OI'
cv"
op " s.10
ge, o = c,12:-n'
,,f) 'tl'''"
;:m. "1~--.1?,
•· Mijn berichtgevers kenden het woord in deze heteekenis niet·
W BK: gee ft b"IJ

het op voor Ws., Kd., B. en wel bij Ü.Z;. ~I. i. el'hter is de

WnL: geeft
stam

no.

u"-lt

in verband met den vorm ut'!.ar.4

,;],:}

=

'"1"1.,..,~'bv.

.,.._,~r:,1"...,;., (BI.). il~ is dan evenals het overeenkomstige
woord met

-,.6i
een werk-

'"1~· l;ie echter ook bii ilfj_.

o,

60.

Uli

Hl.

.._,zie a·

62.

'-""'ju,~"I

zie~•

I

.,..,,Uli
=

,Tl Dj, Pt.

Het komt zoo voo1· in ver1.1e.hillcndebrieven, zie beneden. W aan1chijnlijk
is het echter slechts een 1.1lordigeschriifwiize. Het werd mij intusschen voor
Pt bepaal<lelijk als een dialektisme opgegeven.
,·oBn: 87-3 (Ks) enz.

,m. Uil Tl\
Il

1

=

1.mTl' "'·

CIYI\=

111.~11ilt"OCJJ
Dj, Ks,

,m,,ru"!1Ks,

u,

BI.

Pt, R, Bl.

WBK: geeft beide vormen alleen op in de 8ii.lii.·i.;cheheteekcuis rnn rcl!p.
,,lloel" en "beoogen" en verder am-nc nog all'.!têmbang voor ,•me (= 1:').

Woi.: geeft

a-nc =

.,tm,.,...,.,.!!f
op voor

voor Tg.

= B'~\ Dj,

114. ~,\

Ks, Pt, U.

Komt niet voor te Bl.
VooRB: zie bij

65. ,

u11 TI

'!1=

.11,f
~·

, Uil

"Il~

Dj, Ks, Pl.

Komt niet voor te R, .81.

Tj. cu

.m .....,,,,. .....,

=

il/11-n.,,,·.,

-tSWBK: geeft het naast 'lam-n ~ op.

Volgens mijn berichtgevers is alleen

dit laatste te ~k in gebruik.
WDL: geeft alleen ., ... -nt!,f op als te (Ws.) Bg. dialektisch voor ~,..,~.
Wat daarmede te maken heeft de vermelding, dat men te Sk

"am...,~
zegt,

i11niet recht duidelijk.

P. L. I: 8-7.

66.

.k,-.i,
m

J_,Y1, ~j,

=

K1

Komt niet voor te R.
, (Dj.) .,,,~.
WDL: ",am.,.....
Deze gelijkstelling

67.

.,

= jj,

'Tl~

Ks, Pt, Bl.

,m,-n.,~, ~.,-n.,~r"

is minder juist.

ui. in den

Het is eenvoudig een verkorting .

zi11 1'1111nwegja9e11·•
Dj,

Ks, Pt.

Komt niet voor te R, BI (maar vergelijk '"J-n~).
WBK: geeft het alleen op in de Säla'sche beteekenis van "uitvaardiging,
ratt ee11 hevel ,,,,z,''. De ook te Sk gebruikelijke uitdrukking 'lü''""l"'""Uf.t?,f
wordt er in verklaard door "iemm,d om weggejaagd te worden". Wat dus
in verband zou kunnen staan met de Djaparä'sche beteekonis van -=,...,~.
WnL: geeft het op voor Bs. (Bg.).
/

0

c::,.

=

UlllSIIKn~

a.
CIICTI.JI

Dj, Ks.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het behalve in de Sälä'sche beteekenis, nl.=~~~~
in dezen zin.
gebruik.
ut1

,-.i

~

I

ook op

Zoo is het erhter volgens mijn bcriehtgevers te Sk niet in

= 0Uil

,.,1

~ ~j,

Ks.

Komt niet voor te R.
IUl,"llfJJ..lA-~

=

,û,~tmw_~R, Rl.

Komt in deze beteekenis niet voor te Ks, Pt.
WBK: geeft am,-n~ alleen op in de beteckenis van "hart t.·a11""" p1sa11y-~1am". Van u.,...,IIJ..,.::) geeft het als beteekenis op "huis van arrest".

Vol-

~ens mijn bericht.gevers is dit woord te Sk alleen in gebruik in de betcekenisscn van "arrest" en van "met arrest gestrafte", dus voor desahoofden, ambtenaren enz.
Wm,: geeft -,-n~ = '1~..., op voor ~jr., (ll.).
VDBR:

am-,-n~26-7

(KI).

-1470. tm~~
a

u

K11

°-:1
~ =--=',

VOORB:

,UI K11 a~ ~

Ks, R.

&.,;,c,& .. 81m.&>.Q.-n~, (P. L. I, 1-13)

W BK: geeft het evenzoo ook als werkwoord op. Volgens mijn hcrichtge,·ers
echter is het te Sk alleen als zelfst. naamw. in gebruik.
P. L. I: 1-13, 2!}-3 enz.

71.

,~alÛI
~~,,nu
=

Dj, Ks, R.

Voor Pt werden -,t;.86

als afaonderlijke planten opgegeven.

-,t;.<bt.;,,
niet op, wel ,..6 zelf~ nl. als "roo11". Volgens mijn

geeft

WBK:

~"',,~•

en

hmichtgevers is dat minder juist.

=1rn,a~
voor

roos'' en

Men zegt wel 't'''1'n.1,ab voor "Perzische

"rozenwater",

maar niet Bh alleen.

De Europeesehe

rozen noemt men gewoonlijk -,~.

,?J~

.FJt:.,6186. l*).

BIJDR:

72.

= lJr.t'l.J\
Dj, Ks,

Pt, R, BI.

WoK: geeft het alleen op in de Salil'sche heteekenil! van ,,-al waf die11lom

11pte lwoge11".

,vm.:geeft het op voor Dj.
-,,>.IUll"J'l
a.. = C"'
•
• D'
lf:Jlll:Jll 11:R"J'l .J.
~

Tm.

1

Komt niet voor te Pt, R, Bl. .Zie echter ook hij %.
geeft het alleen op in fle Säla'sche heteekeui11 van "hedaard'', ,,r111dig".

WBK:

WDL: geeft het op voor Dj. Mgl.

74.

I

=

II

=

Uli~

aJl,rt~
~j.

ll-l,

K1l :11(1,~J
Dj.

Komt niet voor te Ks.
WBK: geeft het in de:1.e hcteekenh1sen niet op, wel in de te Sk gebruikelijke
•;an "recht" (naast "'"-:::J)
en van "haakje, a1111ee11 kleedi119stul,".
B1ma:

( **) geeft als gelijkwaardige

~,m?t~·Voor haken

en ...

""''ID~'
75.

&,ni =

maar

e!..,.,.,,~.

Salä· sche termen alleen op ""''ID~

hij een deur of raam zegt men echter te Sk niet

Kll, Dj, Ks. Pt, R, BI, Bn.
'lJl1

De Regent van Ks gaf op:
0.
•
•
u,,m,m~f""'l""

,UUJf\
Ji}

o.

/

•

,,&...,,
..l._..,_'1'~i~--,ui{.;'-'1-,u
-,r:n,SJ.fil.

u,...,,......,,u,,n,,
0

o.o

"leur, <mf Ul..,"nMI~""""
..111
""f •

/

-

O

""'lll'tt_

•

0
...:--nM..mem~1u'l'Dt
.......'

...,Ultill
..111'1'""'~
-,u'IA}'
O

""lfl.'l•m~"lllll'l'Ol_....•..n

0

0..
/
0
"
.,UHl1.J11.,,'>')f'11~
: ..,..,,~..,U'>')~.,.utq,-

De zaak is deze, dat te Sk naast elkander bestaan

.n.,c.uen

&1

met "'18 en ,,.,,.,.... De vormen

.,g._a en

&...':. met

.::.&,.n.-,c.u,
..1 ~

en '19l"-"

bezigt men, wanneer men met meer nadruk spreekt, dus ook voornamelijk in
de spreektaal. Aangezien nu bij .5:i""- en dat in tegenstelling met &'1 altijd een zekere nadruk te pas komt, wordt in Sk nooit gebezigd de vorm
•.::."", maar steeds ...,,.,ui, ook in de schrijftaal, zoodat men in de J. Z. bv.

1,1uo en &"" gebezigd vindt.
Nu gelmtikt men in Djaparä en naar het schijnt in geheel OJ. steeda de
vormen &.8», &"'I en &,...,, en nooit .8.-,c.u enz.
ook altijd &."'I en ""?/Uli en niet

76.

a o

lJII Kil

.

a

zie lJII Kil

en

o

un ,

,n

,.

Uli"
0

77.

De woorden a,.n,, &"'I, a'""I enz. worden in Pasisir - Javaansch dikwijls,
zonder dat daar een reden voor bestaat, vóór het zelfst. naamw. geplaatst.
Ook Bijdr. geeft dit op voor Ks. Zie ook b\j &,...,,.
a
. a p
78.
=
t.
o o o
n
o c
o
(Pt)
VOORB •• "1U"3tf_3Clj'6nnA"tmftm..nlMf"1CRlem4tmflCR1UI'

.,Kil\

.,KIi\

WBK: geeft beide woorden naast elkander op.
is alleen --,.::., te Sk in gebruik.

79.

,Uil,.&.\
= tm,3'11\
Dj, Ks,

Volgens mijn berichtgevers

BI.

Komt niet voor te Pt, R.
Naar het schijnt alleen in de spreektaal en wel in de ééne uitdrukking
-,=,.n.,1 1m, waarnaast echter "l""f'l/UII zelfs meer gewoon is.
WDL:

80.

geeft het op voor BI. ·

,Ull,Kll~
= ,UI\

Qj, Pt, R, Bl.

Zie ook

-,--,-?,t,
"c,.n..

-,--,ur,

en
WDL: geeft het voor BI. op

"/ut,

-,11r1
1 u~,

= am-,ur

-,-~,

1uf, -,u~,

-,u"l"":'.?A'

en voor Bn. -= 91u-,.,,,1m,n.

In verband met den pasisir-vorm voor de gebiedende wijs is het duidelijk,
dat te Bn de onbepaalde wgs van het werkwoord is 1 a 1""'!!.f = -,5

,...,,&.

- 16-

.,..,,,.,""'!!J
zou dan tle daarnaaiit staande vorm voor het Rtamwoordelljk werkwoord, overeenkomende met .,,,,ut,

kunnen zijn.

De Regent van R. gaf als rnorbeeld op: ..,,,.,,.,r.n
•..,.,..,,,Z!"l.,~•'l"'•.,"",.2
§.,,,U"1/11\

'lr:n•2,..,,,'I""~(.,..,,,.,.,,,.fk..,
.,tm.,
...tj)

Ook 'lr:i'l""tÎ is

Kl. ,

'Uil,
Kil~

Zie ook bij

=

"ln.tf'

~,ur.51. of "8_,.,,,&.

d111,1

= [ui\ Dj,
.,""'I""'[!J·

Pt, R, BI, Bn.

Ook hier staan èn 1 r:i'l""'rJ/ èn 'lr:i'I""¼ tegenover CJ'luf.51.•
WBK: geeft het alleen op in de beteekenis van "lachen'',
Volgens mijn
berichtgevers echter moet het ook in deze beteckenis te Sk iu de spreektaal
•
voorkomen, maar alleen iu den vorm .,.,,,'l""'fll.."'= -,u,..,,,
Evenzoo zijn
4111
te :-;k in de spreektaal in gebruik alle vormen van.,""~
waarmede ook dit .,...,.,""~

in verband staat.

,trn~
,am~
Wm.: geeft "l/JJ'I""~ ==,ur

82.

~

c-,

=

(z. a. bv. fl-,""-!k_),

op voor BI. Bn.

KR, Pt, R.

Komt niet voor te .Qj.
Vergelijk ook --,il~.
WBK: geeft het in deze beteekenis niet op, wel in de Salä'sche vau "haarwrong" (KI.) en "kml" (KN.).
WDL: geeft het in deze beteekenis op voor Pm.
a a

!:!il.

Uli~

":.'J

0 0
Cl ':,

~ -

C::,. C'KIi Kil~

maal"alleett m,i het hoesten Pt. (bier ook van het

,

lachen), BI.
Komt niet voor te Dj, Ks, R.

Zie echter ook bij 1 ui.,"'-~·
WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk voorkomt, zij het dan ook
in een andere betcekenis, nl. "vlug met kleine passen loopen", ,,trip1>elen".

84.

,Uli,~~

,Cl,~~= K1I,
I

c-,,. c-,

KIi

~

mam· al/eet,

Komt niet voor te Dj, Ks.
II=

,ui,cm~

Q.,

Komt niet voor te Dj, Ks.
Zie ook bij -i,t~·

Pt, R, BI.

11a11 /,et lacl1et1

Pt, R, BI.

WBK: geeft het niet op, trouwens het te Sk wèl gebruikelijke
evenmin. Het beteekent "onafgebroken".
slaan van een përkoetoet.

85.

I

, tm , tC1

=

a

speciaal

van waken

uacmi_

en van het

BI.

IUII ICI

Komt niet voor te Dj,

a a

ic1i.Ji IHl

a a
-m"
~

Dj, Pt, BI.

Komt niet voor te R.
WDL: vermeldt de tweede beteekenis voor Pk.
In de eerste beteekenis vergel\jke men ,.,,,.s, dat te Sk spreektaal is voor
.,,,.g, en in de tweede heteekenis r.i.8am.8, dat te Sk beteekent "zich veel laten
voorstaan op iets'',

86. ,,~

. ,,~

Dj, Pt, R, BI.

WDI,: vermeldt het voor BI.

8i.

ml~

a
a
amamUil lSTI

a

o

-

'l.î 1SY1
tm IS11

-

tm ~,

Dj, Ks, Pt, R.

IJl),

88. a

0
0
,Ull'tm'

o

a

!1-.1,

o

rJJ ,

Pt, BI.

Komt niet voor te R.
WDL: geeft het op als dialcktiscb voor .u-,-•M.m'I~~

89.

Uli,

te Mg.

I

I

CJI'1 =
Il=

KI

am Dj, Ks, Pt, R.

C'l,TI,•rn
Qi,

Ks, Pt, R.

WBK: geet\-aH:eende eerste beteekenis op en wel als
81.JDR:

juist:

wi-

e"'-

(* *) geeft .,,, 'j

a',
= a',
=

op=

en ~...,-

...,..,.,, ,,,_,

~"'••·

"WJ. Sd. Ml."

Dit laatste ia minder

op zichzelf is niet in gebruik.

Wèl komt voor

Sk
Qj.
vnBB: peteekenis I: 10-18 (Kl), 112-ló (Pt), 139-17 (Djw).
beteekenia II: 109-9 v.o. (Pt), 111-2 (Pt), 128-4 (Djw).
Pt) en .. ,.,.,:'.!' (vdBr.
Evenzoo zijn in gebruik a.u:,'f-n~ (vdBr. 112-ló,

89-8

7

Ka) in

Verb. 1W. 0..

T.

deD

zin

V&D

'5M-~•

lt. n W., ieel XLIX.

1

-

18 -

Eigenaardig is het, dat men ook te Sk zegt
werkwoord

90.

Vil IISll ~

""&111',
en dat, terwijl er geen

bestaat, dns voor emam~""'"". Zie ook bij UJ~~-

r,,~

=

Dj, Ks, Pt, R.

'J

Ten aanzien van de heteekenis gaf de Regent v. Ks op:

"til

,,dd-,ü,, ...

._.O""c:::11""
...tc.l
1 ~~ H11 .m IDI 'Dl!()
J Q '"' j ..... ., lhl I ISH t!f'
.QJ;\..,.:
...'el.& W"'}'1~
'Dl..l.?o
....w_1,Ql(l.5:;.,.,
... &nMm"NUIIJ"l:t.,.,,,.m~111.'fl,&u"u,1MJ"iUJu
(aanslag
in de bedrijfsbelasting)."
tm
91. , 1U11

"!11 = E,1'

R, BI.

0

II=

R, BI.

uni.Cl~

WDL: vermeldt het in de beteekenis II voor Dj.
92 .

.,1511

'ISÏ1
KI=

, lfU

ICl, Pt,

1511

tm

R.

vOORB= .,ü,.,cn,,-m.•~•M-,d,m_..!I (""irmi&.,,...,..,.,
....4.a"u.,~n.,UJtr~
''Sit'

&Bi""imflm~
..
0

0

93. unaJ

~~

= .g,11-1~
Dj,

Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
voBR: 120-8 en 120-3

v.o. (Djw).

0

94. lJllaJ~
0
0
UTI
ui KIi JIIIIJ

~

=

cm,
Tl\ Dj, Ks, Pt.
C::--

0
Ull,(Jlfl'I.JIIIJJ~
= uni(J1cm_
a~

C::--

O

De Regent van R gaf op &,
WBK:

-•~

.fl.uom.m.9.::)

P.L. I: 71-5
95.

,11.111
~-

,,ingepekeld'·,

speciaal voor "inge1..outen'' van eieren.

Pasisir-Javaamu~h IAIJ~
geven

u...,._,
....,ui ....

geeft -~~ op alA "ingezouten'',
dit laatste

Dj, Pt.

ook gebezigd voor eieren.

maar noemt bij
Nu wordt in

Het door Wbk. opge-

wordt volgens mijn berichtgevers te Sk niet gebruikt.

.&1mt91.fM..1;.,,,,,g._,.,...mJ~.

-

19-

QJ,tm~~
= ,QJ~~
Dj. Ks, Pt.

De Regent van R gaf op ~,-..m91~·
WDL: geeft ...
91~ op voor Dj.
vnBR: 124-12 (Djw).

.,ui

= d'g~, nl. in de,, m Dan "on1.warm" Dj, Ks, Pt,
II = CII ., , ,il. als vlaktemaat et, wel als kramä-term Pt.

96. tm lt_ I

R.

geeft het in deze beteekenissen niet op, wel als lengtemaat, nl. de
lengte van den onderarm.
WBK:

97.

0

=

0

lffl1J~

0
CIIQJ

D'~, Pt , BI1 Bn.

Komt niet voor te R.
Vergelijk ook
en 3,,8'f!/.

.'A.-1.~

,IJII,

WnL: vermeldt het voor BI., Bn., T.

98.

,Vll,lU~,
= 1111,~~
Komt niet voor te BI.
WDL: geeft het op voor Dj onder het grondwoord ,1/1'1"'1•
Zou deze aflei-

ding, ook door mij overgenomen, echter wel de juiste zijn?

99.

,Ull,IJI\
= ,Ul\ Ks. Pt
,am,-~-

Zie ook bij
WDL:

100.

R, BI.

vermeldt het voor BI.

,IUIIIU\
u
Dj, Pt,
icuu\ = ,CllUl\llll

R.

P. L. I: 36-3.
101.

Uli~

c-,

c::::-1

u1u.Jl1J1111J1

=

~
en

h D'~,K
•

&.

Voor Pt werd mij opgegeven, dat bij een

ui~am~

het water er nog door-

heen kan stroomen, zoodat het dus meer een versperring zon zijq. Te Sk is
het in een anderen zin in gebmik, nl. = an6, ,,een touw o/ iets dergelijksom

een tt1egaf Ie sluiten". Bv. ...,_lfl. .. '1...,~u,C}; ...um
WBK: geeft

als beteek~nis _v~

-~

..,,,,&~..,"!!A'

ook, ~p ,,~en ton'r" e? zeffl verder

"co~-.,,iet.~ vastbinden;

-

20-

van een

=~

,,, beletten: ook :.ra. f);J;, Rh.''

voorzien /11•.1'N1 11laats,om den ~gang

niet in gebruik in den zin vau "vastbinden·•,
"touw''.

Verder gaven zU op

is ..,,~..., te Sk

Volgenll mjjn berichtgevers
...,.,~.,,,~

evenmin als

alll benaming

._,,,~ in dien van

..-an het teeken, dat

men aan ietll aanbrengt. om z\jn eigendom aan te duiden en a'iruig'~

.,iel,, speciaal i,e,, nieis,ie,·oor zich bestemmen··~ dus zva.
De gelijkstelling

cm 1 u~.

als
-·

met ~~ kan nooit goed zijn, aangezien dit laat8tc geen

is. maar een b\jv. naamw" of -- wil men liever---- een ,·erleden
:\laar bovendien gaat ~g, ,·erder. dnar men de betrokkene dan

werkwoord
deelwoord.

reeds tot zich genomen heeft en .c,~._,,,~..f. alleen doelt op het daartoe geuite
verlangen of voornemen.
102 .

.,llJI
= jtf
I

•

uI

tsT1

D'
J. Pt. H.

Vergel\jk Dial. Ba bti J:.ei..

103.

'Ul"!'._J=

.,UI

Qj. Kil, Pt. R. BI.

Vergelijk ook u"':J•
WBK: geeft het op als spreektaal.
WDL:

,.,,,u"':!' , _,,,,,. Dj., Smr .. 0 .

,,

Volgen11 mijn berichtgevers

is

..CJ; Sk.

~u.t._,,,.,,....,ä,...,,~~J.-,,"

.,,,u~
te Sk niet in gebruik.

althans niet op

zich:r.elf. Wel komen voor de vormen .,,, •.i.,~, ""lu9I~ enz., maar daarin i~
cle .,.. een onregelmatig
104.

inget1ehoven akslra

j•m,u~

en hoort 1.\jniet tot het woord zelf.

=,

,IC'I,
Ul,"IIJJl,UIM~Cl,Û,Ull,U
Ks. Pt.
WBK:

geeft den vorm "I t:i"lu"I"'" ..m"lu~

~benren".
\' olgen" mijn herichtgeveri;
Het daar wèl gebruikelijke

op in de beteekenill van "ver-

echter Îll hU te Sk niet in gebmik.
vindt men daarentegen niet opge-

,a"ü,.,,,.,,:,

.,ö~,~~j

geven.

10ó.

De beteekeni11 i11"heen en weder ,deuren" .

=

c:,u?~

~j, Ks. Pt, H.

=

o

.

.:i.

l'>"11«1un3J'C'l~

o·

J.

Zie Dial. Ba en vergeljjk ouk On\jen-ontjeu I. tl-5

106.

,\Jll,U~

,tm,U,ffl-111,U~
= 1511,;,
,\gdf!\
1

v.o.

Dj, Pt, Bl.

-

21-

,c,,u~
,.,,,,u,,,.,..,.,,.,.cre,
-.,,dj
11 ==

-=

vermeldt

WnL:

Dj, Bl.

,a,.,u~

voor Bn. en ===

voor BI.
107.

0

0

IJIIRI

,KIi~•
::::::,
0

I

0/

0

an•

Komt niet voor te R.
VooRB: cn&.1111.
...,.,,,.u.8~~'
1.,.,,.,r.
WBK: geeft
dreven worden,
Volgens mijn
in den zin van
deze eenvoudig

.9,.,
na

K1

WBK:

(P. L: 1, 144-17)

als beteekenis op "door den stroom van het water meêgewegdrijven, verdrinken; drijven, vlieten".
berichtgevers kan het alleen gel.lruikt worden voor "wegdrijven"
"verloren gaan'', dus niet als bv. de opvarenden van een boot
met den stroom van het water laten meedrijven .

.ii,'J t, \l
= ,

«tl

vermeldt &.,~:51

Tl t

ilJ

~ Dj, Ks, Pt, R, BI.

= .,...,..,..,,~'t!J als

opgegeven· door SG. Het is

in dien zin te Sk niet gebruikelijk. In het Djaparl'sch dialekt zegt men
met verdubbeling &...,n.un..Ar91""'t!J·
WDL: geeft evenzoo onî'erdnbbeld &.,""'t!J op en wel voor Pw.-

Il

o
O
0
•
C'l,l(UKI
= C'Mlll:l::j\UI'
DJ, R,

BI.

Komt niet voor te Ks.
WDL: bedoelt waarschijnlijk hetzelfde met

-,,.3.,"Voor Rb. heeft

Q ...

::::::m

108.

n

,J..e ....

La. (Rb.) q!,..,,~

men waarschijnlijkte lezen R.

C"-

IJllm~
c-,.
, Uli t Tl Uil

~u \

=

Uil

m~,
u

Jll t

-r1, nl. tn de beteekenis van "dat

rroet
me

"" eens pleizier'' Ks, Pt.
Komt niet voor te R.
WBK: geeft het niet op, trouwens deze beteekenis van ""~"7u..m,.., evenmin.
WDL:

geeft het op voor BI. Voor -~,u_.,..,

=
WnL:
0

0

C'l'IIIU

Ks, Pt. R. BI.

,, ''""l..r.,, Dj.
-

leze me11 -~,u_,.,,..,.

(.')

'""I~''

-,.r.,. ..,,,.p. Tg.

'""I'~' •

,.r.,,._.,.&
Ng.

(Kb.)

,,

•1•uf1 .,.,,,,.,""( - ""'""'rA
De bedoeling van den schrijver is niet zeer duidelijk. Zoo als het er staat,
te Dj dialektisch is voor -,.&t.
~n men niet anders lezen, dan dat

-,.e,

-22RJ&r en

te Tg voor -,&f,

a:n.f.:

-,.r.,en .. .&

en te Ng en (of in?) Kb

voor ...,,"~' en -,-•,""t = .fl,irn•~· Bovendien is volgens mijn berichtin den zin van u '8. ook te 8k in gebruik. en wel als verkorgevera

.,.e.,

".r.,....
-n...,,•tll""''z.a.

ting van

Wbk. ook opgeeft.

110. ,IJIIJCU~
,UllUU~UIIUI

~f'O.

~I\Ulltl.JI,

l,

WoL : geeft ali, beteekeni11 voor BI. op

111. ,

Uil

u~a \ = ,

Uli

~

,&.,.. u.

.u \ Dj, Ks. Pt. BI.

Komt niet voor te R.
WBK: geen naast elkander op

en -,amuf.c.

'ltml•l"-'f

richtgever11echter is te Sk alleen het eerste in gebruik ..
WDL: • ,,&111,&.(,.,...,lle.(.,Ull,e,,
(Pm. l .,., ...

Volgens mijn be-

,u,.,
......
u,,

.'Jn 8k ., ........

,ë,.,irn,. ..·• .sam.,an,
. .,am,-,.u,,.
Dn11te Sk ie

"Ul,,,.-u,
= -,am,n.o,.,am,.uc
'! Of beeft

giBBing te denken van den 11cbrijver,die

men hier aaneen ver-

'lam'""''am'""'
neerschreef voor

.,.......,,U,.,ut,.,.u,?
voB1c H0-2

v.o. (Ptj.

o

-

CUIKI

a

l'l.,

R.

Komt niet voor te Pt.

-i,am•,•uc&.l'l.,~'a.,,,,..
....,

.....n

VooRB:

113.

a

.,

~ Uil 1511

•

= -.,--,Uil

o
t!>'fl

Komt niet voor te H.
BIJDR:

(

).

114.

IJII,
.-.
u

115.

,Ull,«11
'

~ :iie ~.

,c,,cuitm,ru
= ,1:1,u,tm,u,
/

I

I

I

nl. "' den :iin van "iets over den

grond 1leepe11"Dj, Ks, Pt, BI.
Komt niet voor te R.
We:r:: geeft Rlleen op de Sall'sche beteekenissen: ., .. .,,;;,,,= ,,afdruipen''

-23en "ui-,1(.

= ,,rolletje

tabak".

Van den vorm

,cu 7 6-,ut-,&

geeft het alleen

op een beteekenis "ruchtbaar maken".
WnL: geeft voor Sk nog een andere beteekenis op, nl. ~",-

un~.,~

....,"-,

waarvan volgens mljn inlichtingen ook '1'1'"-ef een bestanddeel ÎI.
116. un~~
117.

=

Ks.

, llJII,
ru rn~

,1:1,,ru,~
- ,a,,...
,
0

Ks, Pt, R, 81.

Wordt niet gebruikt te Ba.
Zie Dial. Ba. Hetgeen ter zake door den wadlnl van Ba opgegeven werd,
nl. dat het alleen te Pt in gebruik zou zijn, is dus minder juist.
118. ,mru~

=

~~ Dj, Ks, Pt, R, BI (maar hier i8

Zie Dial. Ba.

~,R.

meer gewoon).

Voor Pt, R en BI. werd als beteekeni11 van ., ... _.m"".,W.

ook opgegeven .,.,.'g!..,.'lr}en als voorbeeld ., ... .,,,.,,,"".,"-uA.&--R--,crmat'

••1nua_,.,.,,,,...,~,:m•,-•'?!f'
In het

door den wadlnl van Ba opgegeven

voorbeeld 1.ou er ook , ... -:;..,.,r} voor in de plaats gesteld kunnen worden.

119.

,~~

,~t= ,i

Dj, Ks, Pt, R. BI.

WBK: geeft het alleen op in de SA.ll'sehe beteekenis van "iemandte gast,
tot een gastmaal, noodigen", en wel als gewoonlijk herhaald tot CJB-•-,gi~·

Volgens mljn berichtgevers komt de niet-herhaalde vorm te Sk in het geheel
niet voor. In Djaplrl wordt het gebruikt voor "uitnoodigen" in het algemeen.
WnL: geeft het op voor Tg.
VDBR: 80-4
(Dj).
120.
1m .ïum ~•

=

:2,, (JTl,Uil,

1111

n -~ u

den zin wordt bij het spelen te Sk
V00RB:

ó I

«a'igebezigd)

1:um

.Na
IJU~

(in denzelf-

Pt, R, BI.

,,_,,,_,..,.,l:1.,
,lt,bln.tcui,n _,.,.,g.,...... ,a:nc,a:nu.~c,r.ntN(

uu.J"-m_

9'""' ~"l"MUUUln.tt•rt.,
(R)
WBK: geeft het alleen op in de SA.ll'scbe beteekenis, nl. als benaming van
een grassoort.

121.

Uli;=

1m',

~,

Ks~ Pt.

J •

-24Is niet in gebruik te R, Bl.
WnL: geeft het niet op.

12.2

•
c:-,m,m,_=

Vergel\jk echter u,"t"~·

D"
R•
~,

C11~

Komt niet voor te Pt, BI.
VooRB: ... ,m...gM'
,m -!.,lffl'
~ a,uo..,
ri.,' .;l S)~.,

f.,...

se.
f "1.,..., --

.JIu ":!!Jr;"'IS}M .R

......,~W'J~e.u,, (R)
Vergelijk ook -,ru,.
WeK:

van Dr.

123. .,.,

geeft het in deze beteekenis niet op. ,Vergelijk echter het artikel
in het Maandbl. Huis, Opvoed .

BRANDEB

I=~;

n ,;

Dj.

=

,a~

Dj, Pt_, R, BI.

Komt niet ,·oor te Ks.
geeft ,-;
op in verschillende andere beteekenissen, waarin het te

WBK:

Sk in gebruik is.
Wni.: vermeldt bij -,-;

nog een andere, evenzeer te Sk gebruikelijke be-

teekenis, nl. ,,binnenhalen van padi". Die beteekenis heeft echter met dit
-,-; niets te maken, want het grondwoord daarvan is niet -,..r,,maar._,-;.

124.

1J118
0

l =- t..""'IIIIJIW~

llll,UKIJll,U~

Ks, Pt, 81.

Komt niet voor te R.

=

Il
12ó.

llll,
u =

Tl,1U
~

tm ~ ~ Qi, Ks, Pt,

BI.

R, BI.

WBK: geeft het in dezen zin niet op, wel als tëmbang voor "ecbutting".

WDL: ,, ..... ., ... ,

Kw.• Dj., BI., Pd. (Bn.) ....~~"·

)[en beeft bier waarschijnlijk aan een vergissing van den ecbrijver te denken: --,-.. toch is wel in den 7.Ïn van "schutting" kawi of tëmbang, maar

'""ui~~

niet in dien van "willen".
126.

UJl~l~
=

Dj, Ks (maar hier minder gewoon), Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
GewoonJ.ökin den vorm °'l._."'......,Î~·

,i~

of
_,. ik weet het Dief'.
WeK: • ...

a--,i_~, of

...

,ii.,,....
, ....-~,

pardon! exouaal

- 2nVolgens miJn berichtgevers echter is het in dien zin te Sk niet in gebmik.
WDL: vermeldt het voor ~j. (M).

J :.?7. ilffl lUI ~
VOORD:

=

~ Ks.

Il.lil Il~

amm1=uW4"""'
(Ks;

WnL: geeft het op voor Pk.

1:.?8.

-=

tm

WBK: vermeldt

~~ D1·.
(J
. Ks. Pt,' .lil.
1° in de Säla'i;che heteekenis van "bepraten",

8-t"2!.f

;20

als opgegeven door SG. in de bovenstaande beteekenis.
Volgens mijn \Jericbtgevers is het. te Sk bovendien nog in gebruik in den
zin van "de bovenste laag van den grond omwerken en rondom de plant.en
opboogen". In Djapärä beteekent het bepaaldel\jk n kweek beddingen maken".
WDL: geeft het op, zonder evenwel de Atrekeu te vermelden, waar het in
dien zin in gebruik iN,
l:.?9.

,Uil,
u

~

Zie Dia]. Ba bij
130. un 8

-..-,-,n..m-,u~-

'W,
.g'° \

as:J=

Voor R werd

Dj, Ks, Pt, BI.

Dru als meest gewone term opgegeven.

WBK: geeft het evenzoo op en het wordt dan ook te Sk gebezigd. Het
verschil ligt hierin, dat in Djapara -~-et
de weest gewone term is en te

Sk daarentegen &lj-J(,8ancWnL: vermeldt het voor Tg.
oc::-,.
131. tmU~

a <::"

!J.J U ~

=

o c--

u!Uflu·~

Dj, Ki;, Pt, R, BI, Bn.

Vergelijk ook i&.U~'.
Wm.: vermeldt het bij ,&.E}"l/!Jmor Sm. Dj cu hij ailllfl
132.

,m,1.111
Cl,

IJl 'I

l=

K'IISTI

KB, Pt.

Komt niet voor te Dj, BI.

Il

a.
= Hl ~J'
El IIJIK11..m, Kit

Komt niet voor te Dj, K.s.
Ven. 1W. Gea. .... L

1111W.,

deel D.U..

Bl.

yoor Bn.

- 28 -

._,,,.,ui,
zelf,

WBK:

geeft alleen op

WoL:

geeft de beteckenis I op voor Tg.

13/l. un 11.Jl\

=

Uil

dat te Sk in gebruik is als uitroep.

5\ BI.

Komt niet voor te R.
WoL: vermeldt het in den zin van

uu,

voor W g. (M.N.).

Waarschijnlijk

wordt met de laatste verkorting bedoeld Mangkoenagarau.
Ook te Sk is intm1schen vol~en11 m\ju berirhtgevers .,,,... , alA verkorting van ua.a, in gebruik.
13-!.

~miaa~= ~m«S\
Dj,

Ks, Pt., R.

Zie Dial. Ba en vergelUk ook .,,,, ... "l!J•
VDBR: 132-fl

136.

en 133-n

1111,11.Jl":1
= 1111~

(Djw).

Qi, Pt (hier is echt.er ui&~

Komt niet voor te R,
Vergelijk ook ,m&~-

meer gewoon).

m.

,8i~~1,

geeft het op als TP.
Wm,: vermeldt het voo1· Tm.

WBK:

136.

=

WBK:

nl. ,.,,,, """ ri1•ierQi, Ks, BI.

geeft het evenzoo op: ,,~&':!!.lmor f;,,~J-r,,

de bovenkant i-an ec11

rfrie,-". Volg-enH m\jn beri<'htgeverA e<'hter is te Sk het grondwoord niet in
gebruik.

P. L. I: 144-7.
137.

,•m111.J1~
I == ,tm:rn
Il=''

Dj, Ks, Pt, R, BI, lln.
Ks, Pt (maar hier minder gebruikelijk),

R.

Komt niet voor te BI.
V OORB:

t., ,,,.,.,,,,.; ~.,,,Bt .,,,

MU/

L""''a!•a,-&r.,
IIRII
tl,.. (.Pt)

In beide bcteekenissen is het meer speciaal in de spreektaal in gebruik.
Gewoonlijk wordt .,.,,,, ... 'el verkort tot ..,,-r:J·Zie ook O.I.!}~ en ,,IAl,,,,."'!!J.
WBK: geeft het in de beteekenis I op als TP.
WDL: vermeldt het in de beteekenis I voor Pk., Dj., Rmb., Ls., Bn., BI.,
Sm. Tj., (M.).
B1rnR : (• * *) geeft het op in de beteekenis 1.
138.

c::,,.
Uil IJl~

=

C""

tC111.Jl
~

VooRB: ._..,,.,,,.Q,4t,~•
Komt niet voor te Pt, Bl.

-

27 -

vnBa: 129-8 v.o. (Djw;.

&,«,JU~ =

139.

Dj (opgegeven als TD.), Ks (maar bier minder

.,,~

gebmikelijk).
Komt niet voor te Ba, Pt, BI.
Vergelijk Dial. Ba.
140.

,l,Î
I

= &i~~

Dj, Ks, Pt..

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het op als KD. en zoo is het ook te Sk in gebruik.

In Dja-

para'sch Javaansch daarentegen i11het N.
II=
"!
Pt.
VOORII: u,'1'1"').-u~, ,n2;&r.,om-'.&"1§'
.,.,'1.g"1'"J'~.r,,.g(,.,.,..g?
0
0 0 0 0
•
G>
1··pt)
WD U.U.f.,
.,., • ., MU_...,._,
.Jb 1 ·r, .., ... M'i" 'i" 'm
'i"'Dl.' .
Mijn herichtgever van l't gaf als verklariqg op:

W.)

b.S,..,-dt.î,8;,.:,_...,~

17

fl11techter in het eerst opgegeven voorbeeld geeu

ltj"'~""'""u~,a.u•u.o1.Q~••.

zin heeft.
gcdl

WBK:

b.&.

het op=

Volgens mijn berichtgevers is het te 8k op

zichzelf ongebmikelijk en it1 de vorm voor "begrijpen"
1-11. .,,

Zie

= '; Dj,
ook "1"i·

-,§.

Ks, Pt, R. BI.

WDL: ,·ermeldt het voor Dj .. Rb., BI., Bu., ll., Sm.

142.

0

0,
,m~

un

aa,oû/

1.111u;

as; TI ~

un;un;
a

-

a

Dj, Ks, Pt, R,· BI.

Cl~

WBK: geeft het op in dezelfde beteekenis van "verrekening".
Volgens
mijn berichtgevers echter is te Sk deze vorm niet in gebl'uik en heeft daal'
&C( een ongunstige beteekenis, nl. ,,op een cent doodvallen". Een enkele

gaf nog nu1 &,C( op een beteekeuis =

P. L. I: ;}ö-2:
Cl

11ri u:-~

=

O

1mu

UI~

(nl. als "terechtwijzen").

i'ihlhttillu..3~a.2.C11n.,.iQQn.,,n_..,a&C( &C('Tl~,
0

\

lt

Komt nit,t voor te Pt, BI.
VooRB: .,....,....f,Ut •>":A\.-u'Tl,m5la-a,e_~~ 3'•-,t1~n.e"lua'l-t....,...,~,

1-U.

11.m'5~
= L1115m..m'5~l
Pt.
Komt niet voor te Ks, R, Bl.
WBK: geeft het alleen op als ongebruikelijk grondwoord.

(R)

-

14ó.

=

Uil UJI \

Uli

ru \, 11/. ,,/.~ 11it,·""I'K1-1.R. Rl.
<,Bl1

1.m.w,.,.. , ......~.

VOO.KB:

28-

vnmeldt het zonder opgav(• nm ,l" plKat,.., waar het gebruikelijk is.

WDL:

w '1

146. ,

0

11m
ilJI fUl..,11.11

~,Uli\Uil~~

IJll,
..,\

~

-

H.

Zie bij 1.m.3~.

_,.,..,f_,
1..,n~
1 ._..,

geeft

WBK:

Uil.,~

alleen op

111

rlc ~älil'i-r·hc beteekenis. nl als

bladnaam.
147.

lt'l"d?d:Ji-

I

Dj. K11,Pt, Hl.

'l."11HLl2}~

Komi uiet voor te H.
WRK:
geeft nllc rnrmc11 mu

•m-,~, ook

"''Ujt/ef' op

huh'c ,..,rn 81titJ/' tlat 111,..
Kl. opgegeveu wordt.

zUnzoowcl

alti

ei-,~'[!)

ua-,~~ te

llll'I

tfwbaug, he-

Volgens wijn bericht,i:evel'II

:-ik als Kl. in gebruik. maar alleeu

ten uanzieu van het Oppcrwe1.en. Verl,('elijk ook Tn.a},..oorten.X ll.
voBn; ..Jf>-4 v.o. (KI).
148.

~

u.11u

0 0
11111511

,
ff:'.J
:imr.

=

Het wordt daar nl. alt1 K~ ., te Sk ali- K. ;.;cbezigd.
Komt niet mor te Pt.
Voor K,.. weril het opgeg-cn•11 all'i een wdnig gelm1ikclijk K. uuai<t....,.,,en

.......
WHK: geeft het iu rlc eerste plaati,. op , olgcui- het t-älä'1-1ehgebruik, maar
o o ~
,..,_= ~ k m'k eu " , 1.mu,~ ,.T
verme l(lt ook as1 o1lgitvc van ub
l\,
• : ........
....., ..,1•
1 K"~

K.=
:J

~rnlw11sHe11
kip". ~klokhe11·•.
•

1mw
0

.

il:JU.11 -

.

o

u.

J-JIKil 1511JII , U Kil .JII U Kil JII ti...l!UI ...-1

I'\

Komt niet voor te BI.
. ()
VOORB. . 'I llttCll
l'Uf

0

UI tn ..111

VergelUk ook f:.A en

t I
') c> O
"1t« :f."I
èn co u._,

-•

O
1,) eA

•

u, ,.,

'I U

<>

,rn ..m "'-:::}'

r.in.

W1'L: geeft het, maar al11 grondwoord. in de beteekcoii,: van ., ... .,.,."ef op

voor Kd.

150.

tmi:_,~ = uiuu,Jr1 Dj,
Q,

29Ks, Pt, R.

Zie Dial. Ba.
lól.

~~ = '

Uj, Ks, Pt, H. BI.

,tm,e~
= iu\
Zie Dial. Ba.

152.

Dj, R.

Komt niet voor te Pt, BI.
zie bij '""'""~·
WnL: geeft het op voor Bn.

VOORD:

153.

a~

11.JIIH~
OC:-!1-1ol:115~

C ~

-

:l-.1Uil H ~

Dj, Pt,

m. Bn.

Vcrgelijk ook .J. il~.

.,a~.,u~
WnL: vermeldt het bij .J,i}~

154.

=

\'oor ~j eu bij ,.!!i].,,..!l voor Bn.

:Qj. KI!. Pt, R.

Zie Dial. Ba.

Komt niet voor te Pt.
VOORD:

.,ü,.,w
....

,_...;&, ...., .... Sll,,_,,,f{)
_.. ,&..,.,n

_,n

v~cm ""'fU

.....,.,,.,_-e.,

J....,J

"'l.am'"'11.1111"u..:::;,.
(Ri
"6 <::'1n.
VIIIY.JIQ,
~

a.

IC'Iu .J1

= .., C"
1:.11
a

a.

J1

Pt.

Komt niet voor te R, BI.
WDK: geeft het ook in deze betcekenis op. Volgens mijn bericbtgevert1
er.hter beteekent èlu2i te Sk uitsluitend "t~a2ï maken·· en figuurlijk "voor-

o/ vragen".
P. L. I: 213-15 ut&\"''-""
"''1"1.QAjt'

sr.hot nemen
0

157. ,m Y
ai

-

1:111,,
l, ~~

=

tm

30-

1:111=,,
1:11
, tti Pt,

R. Bl.

.a.:.~.

VooRB: zie bij

UJm~,·

Vergelijk ook
WBK: geef't in denzelfden zin op

a:n-=,,.,,.,,~,dat

echter volgens mijn be-

richtgevers evenmin te Sk in gebruik moet zijn.
159.

<::"- /
tJIIIEI

Gel

Ull~,TI
- "i'ä\~

~

Cl

I

R.

Vergelijk Uial. Ba bij ~~( en zie ook beneden bij d,_t,
en ,~,.

160. ~
"'1111
u■, i;-;..1
::,
...
~ l

=

.i-~-h

~

m~ K.11,Pt. H.

Komt niet mor te Dj.
Il

=,

Uil i

11/. f/{i< 11ilrnep R.

Komt niet \'oor te Dj.

UI=

2 R.

Komt niet \'Oor te Dj, Pt, Hl.
WBK: geeft het als tnsschenwer1lsel alleen op in de Slll'sche

beteekeoit1

van "och", ,,toe".
Wm,: geeft het iu alle clrie deze beteekenissen op voor Dj.

161.

<::"UI)~~
~

Alii~':_~ = ,, ....~

l't, Hl.

Komt niet voor te R.
Het is in gehn1ik nis K. (ot KD'J).

\'ergelijk Taalsoorten, 111-2 1 a.

162. ,~~

,~-1~
= ,

Ks, Pt,

cn1 u,

11/. i11,1,,,,
;u, ,.,,,, ~t'e111•0,w-n/ 1•aart11ig
hu,·,~11"Dj.

m.1'.

VOORB:

'&U'fSl.''l·•.U'1C1r:i11u;:;,
e:i~u,a.n

Het komt ook voor in den rnrm 'l"''r;..~·
WBK: geeft het in 1le1.eltile beteekenii: op. \' olgem: mijn uerichtgever1.1
t•cbter h1 het te Sk uiet in brebruik. Wel kemleu z!i de ,·ormen UJ~"'lt:.nJ
=

"ant,..,f.,,,::-:J
!Ook b,·.

van uatikken enz.) en ~tt.?l'lom

gaven verder nog als KD. daarvoor op 'lue~~t"J

=

1 r.1,ut&At'/-·
en ,af.A"(,.g'ef•

Zli

-81

-

WDL: geeft het grondwoord "1~~ zelf als dialektisch op voor.,..,,., .. ,~,
maar noemt de plaats, waar het in gebruik ie, niet. Voor DjapArl ie de beteekenie, z.a. uit het bovenstaande blijken kan, niet=.,..,,..,.,~.

,Ullltl,flj :;ie ,tti~•
etUli~
= tmj DJ,• Ks, Pt,

163.
164.

BI.

Soms ·ook verkort (in K.\ tot ~WDL:

geeft het niet op.

,tm,,
VDBR: 5-21

16f>.

à,

VooRB!

(KI), 8-8

Vergelijk echter 1nfl,
(Kl), 81-1

tmtij Dj,

= ,

Vergelijk ook Taalsoorten, ·VII.
v.o. (Ks), 138-4

(Djw).

Ke, Pt, R, BI, Bn.

.,t.m,.,
~,,a-'(<tJ,rm
~,,t.m•,u:n~'l"l'af

,.,,,,_,,..,.,...,,,,t.m,.
(R)

~,Ut\

., ..

.,'111...,
....,n ... .,Ul,,11..m

geeft het alleen op in de Sllä'sche beteekenie van "ver~lseltje".
WDL:
geeft het in een hiermede overeenkomende beteekenie op voor G.
(Kr.), K., (Ws.), Ng. (Kb.).
WBK:

166.

Vil

0,

cm

-H.,
~

VooRB:

~ ~ Ks,

Pt. R. BI.

,-~~.,u~"l!f
tm.utmpJ1:1.V-,;',.
(Pt)

WBK: •c"~' met het hoofd door den elleboog ondersteund liggen. WW.
,,olg: Rh. vooroverliggen". Volgens mijn berichtgevers is alleen de eerste beteekenis te 8k in gebruik en is de tweede TP.
167. ,Ullt<m~
VOORD:

I

= ,UIIITI

Ks, R, Bl, Bn.

...,,,.,Utl<m'.m'Tl.,IUM.Jtml..u&uan.B"f'"("
(R)
Il=

''

Ke, R (maar hier minder gebruikelgk).

Komt niet voor te BI.
In de spreektaal gewoonlgk verkort tot

tm~•

Zie ook -,.mu•"l!J•

geeft het alleen op in de SoerlkartA'scbe beteekenis van ,waggelen".
geeft het op in de beteekenis I eerst voor Tjr. (M.) en vervolgens
nog eens voor Bo., Bl., Ls., (Rmb.).
WBK:
WDL:

168.

,Ull,<VTII~
zie ,cw_,rnn~.

169.

,.,

= ,;

Dj, R.

In de spreektaal dikwijls verkort tot

"'I' Vergelijk ook .,,.::,.

-

32-

Wnt: geeft het op voor Bn., Pd., BI" Tjr. (M.),
170.

= uei Tl ..D1', Ks,

Uli C11

VOORB !

&,,mt,11

L-n

Pt, R.

'l H'IARIM"

üum

m,-,(L"'.,,,,.,....~~... (Ks)

WBK. geeft het behalve als "bevel", ,,kommando'' ook op in de beteekenia
van "geluid". Zoo schijnt het te Sk slechts gebruikelijk te zijn in de door
Wbk. opgegeven uitdrukkingen .,,, u•m=Ej en •mr.n•fn~- .

YI,~

Wnt: geeft het op \"Oor Dj, Bl.

171.

1111-:,~
=

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba.

172.

,Ull,'it~ = ,1Jll,L'"11crl21
Dj, Ks, Pt, R, Hl.
WnL: geeft het op voor Dj.

•m,~f =
I

173.

,~

I

Pt

uà'lrm,,M.,,,.,~,.._ (Pt)

VOORD:

WBK: geeft .het alleen op in de Sall'sche beteekenis, nl. als ,rondom in
menigte schitteren" (dus niet b\". '"· kleederen·,.

174.

jUlll,~1=

,~

Dj. H.

Komt niet ,·oor te Pt.
WBK:

geeft den vorm 'lf'A'"I~'

mijn berichtgevers

.....,~,-

als grondvorm naast ,~

is te Sk alleen het laatste

in gebruik.

op.

Volgeos

Vergelijk ook

P. L. J: 32-4.
0

176. tm'ë'~
Uli

o Kil
'ê1

o

-111'ë1
~

= , Tl

UI,

Tl VI

o·~,

R.

Komt niet voor te Ks, Pt.

vOORD: "fi'J~..~&, .,.,,~...,,tilP
'il.,,,., ., "'..
WBK:

C1I

m1:1a....,JJ- .m ,JJ-e,.s....{a >

geeft dezen vorm niet op, wel e1,Jf
tn1.m,JJ~, dat te Sk een andere

beteekenis heeft, nl. ,,iets veninnen".

o a
176. 1m'ë1~
a Q

a o

= 'ë''ë1~

.
~J.

a
IM'ë'l"!J
= ri.l'ë'l'ël~
WBK:

.:.>

•

D.1, Pt, R, 81.

geeft in ,le1.<'nzin zoow.11Jo~~

all

J~~ op.

4

-33Volgens mijn berichtgevers echter is te Sk geen van beide woorden in
gebruik.
VDBR: 124-6 v.o. (Djw).
177.

,tm,'ël~II =

?JIJJI
~

Dj, Ks, Pt, R, BI.

VO0RB":.,...,.,..,~.,,&l'tl'flo/k_,.j"M?!J'
(Pt)

= • • ia
..

J1

~

r L-n iKl Dj, Ks, Pt, R.
' ?

Zie ook bij ... , ....
WBK: geeft alleen op ..,..,,,,"r,'1""....,''fl~in de beteekenis van "stok om
ergens bij te komen".
WoL: geeft de beteekenis I op voor de residentiën Dj en R.
178.

~~~~

= ,~·~

Dj, Pt, R, Bl.

VooRB: ... ._.:l,g~l.§M,' (R)
WoL: geeft het op voor Bo.
179.

Uil ,

ctil' =

IUll

~ Dj,

Pt, R, Bl.

..,,,,m··

WDL: geeft het niet op, maar vergelijk
180. ~ I

=

~ ciri Dj, Ks, Pt, R, BI (maar hier minder gewoon), Bo.

a.
/
VOORB:IAl""IAl9!U.JflUM'

II

=

1JJ m1

R.

Komt niet voor te Ks. Vergelük echter :l.
a. o o
nc-, o
.• t/U.,,.trnUUffl..,IAlltl_ltl_vll.U'I
VOORB
//''/,,_l"MU~J

n

c.:, ,._

o

,.-,,,uMOlJlbl•&m.._,cn~,

WW. geven in hun Aanmerl,i11ge11,
T.v. N. I. VIII, dl. I, blz. 9 ook op
&,uo>-A en "IC)~.....~, beide echter als minder gebruikelijk.
WDL: vermeldt .~ =
voor Dj.
voBR: beteekenis I: 94-8 v.o. en 94-3 v.o. (Pt).
P.L. I: beteekenis I: 143-5 .
c::--o
PtR
181. • o

(R)
cn.3

nr:rn

tmml~

=

Mlêj~

1

•

WBK: geeft het op als beteekenende: .een lederen tasch, WW.''
berichtgevers was die beteekenis onbekend.
BIJDR: (

182.

,uii,,mu~

).

= (9rm~

Zie Dial. Ba.
vnBR: 115-7 (Pt), 138-1

Dj, Ks, Pt.
(Djw).

•

Aan mijn

-34BIJDR :

(* *).

183. ü,, •~ \ zie 1m ~\·
184.

~~

;

~ TI \

=

,

nl. in den zin van "drukkend•' Dj, Ks, Pt, R, Bl, Bn.

VoORB: &'""''""&.,i, ......,..mu,n-;.Q.~.Q~,

.

geeft het alleen op in de Sa.ta•sche beteekenis van "storing".
geeft het op voor Tjr., (M.).

WBK:

WDL:
0.

(R)

•

185. am NIJ

& ~ii ~ (~

, ~ mi

TI H

enz., gebruikt voor den

1e11 tm 2e 11pers.

Ks, Pt, R.

Zie ook bij .., "".
VDBR: 73-5 v.o. (Dj).

186. ,

C'
IUll 'Cl

~J

~ 1~ Dj, Ke, Pt.
1
!l5l...
Komt niet voor te R, BI.
WBK: geeft het alleen op in de te Sk __gebruikelüke beteekenis van naan
iets denken".
vnBR: 128-8 v.o. ~(j.'1"".m.Ç'.B.~.,:;i.,'"'~'
(Djw)
Il !Cl

!

187. Uil i-t

<g1~11 =
m.

=

ill~

11 B

ll.lll

~ ~ Ks, Pt, R.

Komt niet voor te BI.
geeft beide na.ast elkander op. Volgens mün berichtgevers echter komt
aJnu"'!J te Sk alleen voor als K. van "tm,.,..._.f.
l\len vindt het echter in de
beteekenis van "afkomst" in 1001 N. I, 485-6.
VDilR: 17--11 (KJ).
WBK:

188.

tl11

it.\ =

,--..,-...

lkl';;.. llJI _nj m1, nl. in den zill mn

"aa,,.~taanin een belasting"

Dj, Ks, Pt, R.
BIJDR: (*) noemt als gelükwaardigen Sälä'schen terni .....,,'il(_'l•'u_.Q~.
Die uitdrukking was echter aan mün berichtgevers onbekend.

189.

Uil~\=~ 11-.uu

-r1

Dj, Ks, Pt, R.

Komt niet voor te BI.
VooRB:

..~~et'~(/Utnl

.... llt(\

an-;am~f~~{}tl.,a
of UJ>:f.(.i]tl..,
...,u..,,

Op de gewone wüze (vergelük

ü,?t-en

vervormd tot w ~ f en amw_f.
WBK: geeft het alleen op als tëmbang .

•

...,~~•,)

(Pt)

wordt dit woord ook

-35WDL: geeft het, maar met een beteekenis
«in~ftmU(UIM~

&m'a!f.,
...(...,tmo.Ç?
_,("-'u.tef

Ul"TI~

voor Bn.

,,iJ.tJï«ïn~,e,,,.,,,,.,,,,_,...,uilw-!J,11:11,~

Voor Pt werd nog nader opgegeven:

{g~,_:,iJ.on_,.J:.,,

= "-''"op

u-,.e4

ain~f.Qu~c,on.,.ü'a,"'lft...,~•

/ ..,,,l:llan'I "
... ,._...,.,

a.

190.

1m -rn

u&cm - re:_,

,

"i,,~

Dj, Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
Naast ..,IJ;,..., komt ook ..,,.,,,,'"' voor.
WBK: geeft deze beide woorden op zoowel in den zin van ... ., ...... , als in
dien van '1.,-,.,.3of ... rn_.Volgens mijn berichtgevers echter is te Sk alleen

..,,,;,.onen wel uitsluitend
WDL: geeft ... .,«ïnrm
op voor 0. BI.

gebruikelijk

in de betcekenis van ... ., ... v.

VDBR:..,.,.;,,'"' 8-4 v.o. (KI), ..,IJ;,,rn 13-5 v.o. en 18-2
. a.

191.

!,18

(Kl).

llJll!ffl,

192.
0

,u "11 \

1m,
mi

R, Bl.

-.,M
.......

VoORB: -,üunr~c:f""(UIM
...J:.~,.,,'ffl"ltl.'rl'u'u,''C;i.,,
13
~
.,l.hl,....,.,l/ft,,~,e)'"'t"
(R)
Als gelijkwaardige Sll.111.'sche
term werd mij door den Regent van R opgegeven .,,,.e,""~""t· Dit past echter niet in het opgegeven voorbeeld, daar

't'

,l.hl,.,~, reeds
f l.hl
.,"".
0

U)

is

= .,,,.e,~r.4 en men

van een vrouw niet zegt .5J.,,,,,maar

(>

,n ""

De Regent van Ks g__afdaarentegen op: ,,.'Jn"Mtl_~itj'"'f.,,,,.,...,.5J...,t]""JJ~

,m'\.......
"o .e.., "am,

d ,gl.hl
"'I ~ mS.1~"f!J l.hl
~ y""(lift "I"" u Cl"
Il{'f!,f M.g-C/'-;
&, M-;
'"~"""
... ~ uË• J:., "'I n.,,.Q~ ... .5J.,.,""
i~ n.,~ &en._..,.,., a,u•,et
'f!,f

.,.-1&.
...,;'"', (n8°l)

,n

.CJ,,,,;,,..,8~._.~..,

& ~i::.~ ...,

Voor Pt werd ongeveer hetzelfde opgegeven.

193.

. rm,
11m,

~

=

....
un,
om, •J, nl. als z.g.

~

hulpwoord, Pt, Bn.

V00RB: zie bij en (.'..
m

Eigenaardig is het, dat men te Sk in K. wèl zegt .;,,., '"''f!A
~' maar in N, alleen

~'lrm''f!A·

naast

a 'I""

-86(i'lo,.

l

194. Ull,<nl)~

=

?

VooRB: "l""''u"l1e1mtl.,1m,,~,.. .r,.. (Ks)
Dat eigenaardig gebruik van .tJ"rm,~ komt voor te Ks, Pt, R, BL
WDL: geeft het op voor de residentiën Smr, Dj en R.
II .~.,j rm

Id~ =

1rn~ j cm

id~~Dj, Pt.

Komt niet voor te R, BI.
VooRB:6-H·n,ln"ltm&"lrtl..''l""'.;,SJl,n1,ti_un""n1e1::::_4,
(P. L. I, 9-13)
WnK: ,;,,'1,m'rl:51"tt:ordl gezegd 1·a11
een plaats waar, e,1 van een persoonby
tt1ie zich iets bevindt''.
Ook volgens mijn berichtgevers wordt de vorm alleen in die beteekenis te
Sk gebruikt.
P. L. I: 9-13, 2û-19.
195.

1,

u·llcm11.!1
l = , rn,
Il=~

Dj, Ks, Pt, R.

~i

Dj.

m~

Uil,~
Uil,,
Zie Dial. Ba.

196.

~

c:;:,..

i ~'

Uil,

~

d- i

0

UI lS1l

i'c1Dj, Pt.

Vergelijk ook &'"I~·
a.

197.

IUll "~

a.

Ull"i~
Komt niet voor te Pt, Bl. Vergelijk echter ook -52'"1~ en

-.&,~.

VooRB:u.8:51....,~,,,, ~"'l.....,g"'lüffl.'l'"''lHn,,u,
...iJ.f:om"u,cn
~.Q-a., ....
IN(

rO

O

1 &mM'C11~HIC."11C11"tm\

U2'

Vl,M.mf'n...,EJ"'IU.mU&m&l'I

o.
n
n o
,,
a o a r., a
.,n,.,,91~•''"1
• ICllfl.M&ml<n..,.,._.,.,u:mt;al.j'-"Mt~.-~-,

WBK: geeft noch

&,.,,,.,

noch het te Sk naast

C.:,

(R)

.&,-agebruikelijke

.&-,ä of ,u.::.'[J op.
198.

tÎl1 ~

oa

• c-,.

c-,.

• <:::'

Uil <IJl -TIi -fll <ITI ~

-

Komt niet voor te R.

c::-,.

1m(Jcm-IJlt/~Dj, Ks,

Pt, BI.

,-

-37VOORD

:

• n
'I"" M .mo "1olJII.« ano o1J11
iM ""

,m

n

o
W..,

o

Cl 0

'!j~ ~ ~ 'l M 'lo1J11,.., ._. &i:.,
. n
.._n o , n.Q
M..m ,m n.,_,., ,m~ut Üt;_j11SJ14n.t~\

...tflAl._,.,::i._tut._.r,J"f!'J olJIIU"1ll,'iJf

•U•A

ç:r (~-)

. (')
..m
cm ~

n..ö

o

-.. n.t

IV a)
\.....,

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op: ,,wat iets, zooals water in een
goot, in zijn loop belemmert". Volgens mijn berichtgevers echter is het te
Sk niet gebruikelijk en zegt men daar a,n ,@/"'
.m "'Z:A
of.,;, ":l,,.,,..,;,
~ 'r:'J. Tegenover den vorm oët,Quu..m,Q~ staat echter niet afj,m..mfJ~,maar afj

B

no
,m....m~:rn·
199. , lÎfl m

J

, IUll<m •~,

arn

= , tC1(

"Il «11 ~ Dj, Ks, Pt, R, Bl.

geeft op "tin,,.,,fil'I""',wat echter oojuist is. De uitdrukking schijnt
alleen in K. voor te komen; maar aangezien 'l.,;, n1~
hier hei K. is van am
WBK:

zou in ieder geval het N. moeten luiden am6'ntl'""'' evenals men zegt
..':.. Dit laatste schijnt ook te Sk voor te komen, maar .,.;,,,,.,,1J

~,

n.t<iham~J.

-,- niet.
VDBR: 69-8

=

200. u•11'W_
\

(Gr).

,ru TI

Dj.

Komt niet voor te Pt.
201. lÎfl

à

==

Zie echter ook bij

olAlfi!f•

Dj, Pt.

ii11~

Komt niet voor te R, Bl.
WBK: geeft ût~
als het meest gewone woord op. Volgens mijn berichtgevers echter is te Sk alleen .,;,Ö in gebruik.
P. L. I: 61-10:
202.

ll{l

=

IUll

j tr11

cn&. ...,u._,w"w,~~""'~'"'-9;""'1:tl.'...,..,.,,.,G"--R--,sgrou..3ro,-

Dj, Ks, Pt, R, Bn.

Zie Dial. Ba.
VDBR: 85-7 v.o. (Ks), 126-5
203.

j KI,

-=

j

Cl,,
KI,,

(Djw).

nl. als verkorting van

.,.,.,,,,.,Hl,
Dj, Pt,

Bl.

WBK: geeft het alleen op als uitroep, in welken zin het ook te Sk in
gebruik is.
W»L: vermeldt het voor Dj.

204:. , "' , ~ I =- ~ , èn Dj, Pt, BI.
Komt niet voor te R.

II ==

;.l.

Uil IK\ Uil

Dj, K.s, Pt, R.

-88Komt niet voor te BI.
WBK: geeft het in de eerste beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk niet in gebruik.
WDL: vermeldt '"'''tl
in de beteekenis I voor Pk en in de beteekenis

II voor BI. Bij il,.,.,,,~ wordt dit laatste nog eens herhaald.
berichtgevers echter zou het daar zóó niet in gebruik zijn.
205. ~ ta1

=

\

~ arn\ _Dj, Ks (maar hier is enod~

Volgens mijn

meer gewoon), Pt.

WBK: geeft beide vormen naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers
Vergelijk echter J. Z. I, 233 (in de
echter zegt men te Sk uitsluitend

Bï-,.

latere drukken veranderd in ullitmr), maar elders, bv. op blz. ló weer 11;,,.,,

BIJDR: (* * *).
206.

KI ta1

"c'.Jl
=

en,
ms
flj

Dj, Ks, Pt, R, Bn.

VooRB: "lena,.Stmeneno~, (Smr)
,.loos, valsch, stout; baldadig, WW."
Volgens mijn berichtgevers wordt .,,,,.,~ te Sk als Malayisme beschouwd.

WBK:

Van kinderen bv. zal men liever zeggen

207

• , KIS IS'tl \

=

BIJDR (

).

208.

i

c:--

IUIICl ~

"!1=

0 0
KI 1511

c;:,,'J' ii;J'ël':_
~

amll1m~.
D'

~-

Pt, R, Bl.

?

VooRB: ........,~.,,,.,.,cn-=,'lam,-,~.,,_...:,.s,-,.,,,
"1'1"1'id...,........s..~.~• (R)
Als verklaring werd opgegeven:

,-.,,..,,.,,,~.,,.,..Q.l9~,u.e.R~~-

Voor Bl werd bovendien nog een beteekenis opgegeven

209. ,

KI ,

n

"!'j =

?

= .8.f.f_.

Ba, Ks, Pt.

Zie Dial. Ba. Voor Pt werd nog als voorbeeld opgegeven

-J,f(.,.,.,19u

.a-.
..~.,Ut~M..,gHJ,d1n,,--.11
...-., .......
~ ....,.,"f"'J""~eJ~•Hierin is dns .,.,,

,--:::i
zva.
,1(1,R~
.SM.
,1<1,ISII~.
het SAIA.'sche,.,,,., ... ,~.

210.
211.

1<1,IJi,
= cm,IJi,Dj,

Hetzelfde werd opgegeven voor Bn.

BI.

Daar het mij onbekend is, wat hiervan het grondwoord is: ... .,,.,

.,aà,, zoo heb ik het maar bij de .,, geplaatst.
212.

1(\

îi =

KI;

Dj, K.s, Pt, Bl.

of .,.

-89Komt niet voor te R.
Vergelijk ook am fl.
WnL: geeft het op voor O.
P. L. I: 43-17, 98-8 enz.
0

213, In IITI Tl

,

0
ll.JIKllVTITI

-

KIIITITI

0

WBK: geeft het evenzoo op, maar schijnt een ryn verschil aan te nemen
tusschen den vorm met en dien zonder u. Dit verschil komt int11Sschenal-

leen daarop neer, dat

u,nan4l,

deftiger is. Volgens mijn berichtgevers wordt

het te Sk niet gebezigd. Vergelijk echter J. B. 187. Naar ik meen, is in
Pasisir-Javaansch alleen de krlmlvorm in gebruik.

214. KI I .zie~ ..., •

ücin

II

=

ID

= Uil 'KI flii Dj,

a-il,

Dj, Ks.

Ks, R.

Zie wat betreft II en ID Dial. Ba en vergelijk ook ,.,..
215.

~

l'.l

c:-~

11e1KI

=

0

a -v1 Ks, Pt, R, BI.

WBK: geeft het ook in deze beteekenis op, en met naine in oudere stnkken treft men het ook in SoerlkartA'sch Javaansch aan. Thans schijnt f) ..~

er echter alleen als hooge uitzondering gebruikt te worden in den zin van
,,ophouden".
WDL: vermeldt het voor Pk.
a. 1· = c:-216• Kl
acm,•
VoORB:

II=

Dj , Pt , R •

,.,.,,,,uam._-14
...,t.9~, (R)
,m tn

VOORD:

•
IE:ATI

ifu Dj,

Pt, R.

91am,..,.u,~am-,~191tm1~8i~a.,Ri.9i,
(R)

WBK: geeft het in dezen zin op als tëmbang.

nog in gebruik als verkorting van ,,.,2;,

217.

,,û= gcm,
I

Il

=

-lJll

u-il

Dj, R.

a. DJ,
. R.

Kl Uil

Bovendien is het te Sk
Vergelijk ook -,,;,.

-40·Zie ook am't!'J"'l!J•
.;,, Bi,.,"'' en 4'i.
WBK: geeft het in de beteekcnis II op als tëmbang en als TP.
WDL: geeft het op voor BI.

218. , KI1 I
II

= a -.·,, ~ cin
=

•m IKH~

VDBR: 9-14

219.

, 1>J1~

Di, Ks, Pt, R.

tKI, maar hier u,.,tii,),

tJ3,
'8,~

=

Dj, Ks, Pt, R.

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba en vergelijk ook boven
220.

128-1 v.o. (Djw).

f), /;,
en

,IJ,Jiit11j
= 11.11~asz1
Dj, Ks, Pt,. BI.
bcteekenie, nl. = 9 de
klonters in de 4awet". In Djaparä daarentegen is het in gebruik voor de
lekkernij zelf, dus met inbegrip van de saus.
WDL: geeft het op voor Dj.
WBK: geeft het woord alleen op in de Sala'sche

221.

c:::-.

•

1J.J,
G)szie

222. ,

u,é!J'.

0

•

11-1,
it~Jl

,cm,
GJ

~

= ,

rm,
rtJ(,

1<11

Dj, Ks, Pt, R, BI.

,u"ID~
op als TP.

voor u,ro~·
Dit is minder juist,
aangezien beide te Sk in gebruik zijn. Voor "aanhaken" geeft Wbk. alleen
WBK: geeft ·

cm'IID~'"" op.
P. L. I: 7-6

228.

1mu~.8.t,tsc_-W1m"u,ro.u.J1ic~&Aj-,111-'

2',~, = t,'ël,~
Dj, R, BI.

Komt niet voor te Pt.
Volgens opgave van BI zou het daar beteekenen een hoogeren graad van
modderigheid dan
Vergelijk ook D,,r,•·

i.,yi•~·

224.

Q..Jr:i
I = ~ 1,-}c,'!1
Ks, Pt.
Komt niet voor te R.
o. 11:1, Kil llSTI
o.D'P
II = 1511
11:.11

~,

t.

WBK: geeft het woord alleen op in 4e Soerlkartä'sche beteekenis, nl. =
.,schraag".
WDL: vermeldt het voor Dj alleen als beteekenende ,,&.-,,, dus als de geep

_41·van een buikband.

rl• dus

a

=

=

225. SiTI

Volgens mijn opgaven zou het ook gelijk zijn aan

.: ..

,,na~

de kleine gespen aan tuig, kousebanden enz.

Dj, Ks, Pt, R.

vooRB:a ....~.1~,,ç.,...,J,.,~,..,.,H,.U"'n'

cR>

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers·
echter is het te Sk niet in gebruik. In verband met de beteekenis van U
zou het ook wel een afleiding daarvan kunnen zijn, dus
. c::,..~
226 • ~
QJI u IKII I .zae ,n1 Ml•
.. ~
0,.
227. ,

flJI •~

~

C"'

=

(j,J

11J1
~

=

11''I'"·

Dj, Ks, Pt, R.

Vergelijk ook 'I u ~ 'r1·
228.

, Q..l, ,

m,,\ = ,

n~ , nl. als grondwoordvan

"u~.

229.

Vergelijk ook
o c:-.
a
QJI Hll

= IJ-1,
'8,~

.Jll :_'

R, BI.

Vergelijk ook ,f),~.
en

.,,,o,

WnL: geeft het op voor R., Ls.
0

230. '""~
=
WBK: geeft geen van beide woorden op. Het is de benaming van
een gestreept Javaansch weefsel.
dat echter eveneens
BIJDR: ( ) geeft als Sllä'schen term op '""'P.,.GJJ,
TP. is.
0

231.

IJJI'::_
\ =

lkli~~
Q

Dj, Ks, R, BI.

Zie ook .5J~.
co
232.

a
o
QJI~\
= QJlj~~

Dj, Ks, Pt, R.

Zie Dial. Ba en vergelijk ook boven
233.

c::,..
~

QJltl.11

cm~~

=

~ _g( ? )

1<1

R.

Komt niet voor te Ks.
... , ., .....,, (R)
VooRB: &RIMU,m"uu.e,tfJ..mMt.-'n.,,,,.,.,M,.,cn,.Jl.11.Jt,Q
?-

CJ

WBK: geeft het op in de beteekenis van

1

--

iet, begrijpen'".

Volgens mijn

-42berichtgevers zijn in dien zin te Sk alleen de vormen

u~~

en an.s;lu.!l

in gebruik.
234.

i:3.
itn =
BIJDR:

235.

D.J.,

=

ru ~'
(

nl. in den zin van "lak" Pt.

).

1511"

Dj, Ks, Pt, R.

geeft beide woorden naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers
echter is te Sk aneen -.., in gebruik.
WBK:

236. ,

IJ.:I,
~ =

'j

~ Di, Ks, R (maar hier naast ...,.,6 opgegeven).

Komt niet voor te Pt, BI.
WBK: geeft beide woorden naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers
echter is te Sk alleen 91"6 in gebruik.
geeft het op voor Tg.
P. L. Il: 92-10 en 93-8.
WDL:

237.

IJ.Jii~ =

,nt,u~

Dj, Ks, Pt, R, Bl.

.,
Voor Ks werd het alleen opgegeven in den vorm uu'Cl,~f
= .,ru'1u-Dt,
~- D~ze laatste vorm, ook in Wbk. voorkomende, was aan mijn berichtgevers onbekend. Vergelijk ook JJ~,
~,,,(; en il"/u"[!J·
WBK: geeft het behalve in de Sll.lll.'sche beteekenis (nl. als KI. van .,_..,,

'I°'~)

ook op in die van "schoteltje". Volgens mijn berichtgevers echter
is het in dien zin te Sk niet in gebruik.
WDL: geeft het in dezen zin op voor Bl.

238. ~ 8

"!1= , ru j u 1'!1Dj, Pt (maar hier minder gebruikelijk dan ud~

of ~,u~).
Komt niet voor te BI.
Vergelijk ook u•Î-:?!f·
WDL: geeft het op voor Dj.
239. ,

1J.J"
= ,~...J~j"uj,~
,1JJ1mi1J.J,

R.

Komt niet voor te Dj.
VOORD••

., •

.,

.,

ICIIU.,tm'n-lAl"l"/IAll'T1•rnM&ntm

WBK: geeft alleen op

begeerte" .

.o

"

n

/

~~ IAllf.f

tm'U.,

:1"-'"::J"'IUl'l.f"/Q"-l"tl

•R)
,_

.,..,,"-1als tëmbang in de beteekenis van "groote

...,..-.,u"-1komt echter ook als KN. voor.

-48WDL; geeft het op. voor BI.

240.

, IJJIt

~

Cj1J..12~}

c,,.

=

Cll lJJI KIIJ

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te BI.

of
dat door de gangsir gemaakt wordt". Volgens mijn berichtgevers wordt het
te Sk alleen gebezigd voor het gat van een weloet.
WDL: geeft het in den vorm ,u,~
op voor Dj.
c::-- /
241. IJJI, u = , ru 1U
Pt.
WBK: geeft het alleen op als "het gat, waarin zich de wëloet ophoudt

i "U

Vergelijk ook u.8~.
WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk voorkomt, maar daar in de
beteekenis van "plat", ,,ondiep", dus zva.

,•u,u~

c::,..

242,

rJJl,lJl~J
=

Pt.

Vergelijk ook ud'g'J.
243.

=

<='
, rJJI11.Jl
~

.,u,ü,

.

D'~, R•

c:-- 1~
IJ.,l 11.Jl

Vergelijk ook ,._.~-r:J·
WDL: geeft het op voor Kr., (Bg.) G., (Kr.) Tj., Bn.

244.

=;

'a\

R.

WBK: geeft het niet op, ofschoon het in den vorm

"'JMf"'J•t=

.....,,_,im"u

ook te Sk voorkomt.
BIJDR ( "').

245.

c:,,.

ja

1JJ1

":'.J=

~

a.J

jH

...A

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba.
246.

c:--c--1J.;J il:ll

~

=

t51l

a
·u •~

7

nl. alleenvoor het voorttrekkenooneenooartuigDj, Ks.

Komt niet voor te R, Bl.
Ook het touw, waarmede gesleept wordt, heet i}il~.
WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk niet in gebruik.
P. L. I: 48-16.
247.

rJJ1
a

-j ==

Uil ,

ti t

Dj, Ks, Pt, R, BI.

WBK: geeft het woord ook op.

Volgens mijn berichtgevers echter is het te
Sk alleen in enkele vaste uitdrukkingen in gebruik, z.a.
en ver-

u•4-'i

der op zichr.olfook a1a.vermenging bij ge,lachl,lijlten". Bv. ua"1-9rw•~c

-44"1n.,1m~u.e~-t~.,.1mh~"'ln.,~'lcn.Run.j,R~~Verder ook in a:manu4'-4t=
,,iemand ergens in betrekken" (?)
WoL: geeft alleen den vorm ...,,
~ op als dialektisch voor 0.
BIJDR: (* *) geeft...,,..,4 ook op=
"""lfr.,...-.::,_.
Dezegelijkstellingisechter
minder juist, aangezien volgens mijn berichtgevers ...,,,,fi,,...-.~
te Sk alleenin

,,.4.....

,(J;l2,~~
= ,Ull,ilJ~

gebruik is in de samenstelling IJt:t.""''l
fj,,...-.~
1 = ,.samengesteld woord".

248.

1

BI.

,m,~~

Komt niet voor te Dj.

Il=

Komt niet voor te Dj, R.
WBK: geeft het niet op, maar noemt

"1.111,tt,~
op zichzelf evenmin.

laatste is de benaming van de uitstekende

Het

voorstukken aan een J.fJuJ,l

, .... (CP. geeft op ,="ltt.'l~..,,,,tt,~)WDL: geeft de beteekenis II op voor BI.
~<:i'.'l l K
~n
Pt •
249. (J;IH
= c:-.
n. as . vat1bU1~

IJ.Jid'~'

VooRB: am-,im1n_,.'l..,Ju.e~rl~1nuu.u-1141.Q~ '" (Pt)

s~IC'I~
= aro~,

IJ.J;g
Dj, Ks, Pt,

R, B1.

Het is als krämll.term in gebruik.
WBK: geeft het in deze beteekenis alleen op als K. voor
is het echter uitsluitend K. voor

~

uUI~,

Te Sk

,,,,,, in Djapll.rll. bovendien ook voor ..,

en ""'~·
WDL: geeft het op als te Bl dialektisch voor .fln.t, [}[J?f..~
o/
c::,. o
.
200. 1J.Jcm = U11 ~ 1JJ DJ, Pt, R.
UI~

CJ

VooRB: 1u.e2,nJ,R,"tlCH'1~f. u?n-iunr-n,1m,,n.tf\
bim.SMutn.t'- (R)
WBK: geeft het op als TD. Aan mijn berichtgevers was het echter ook
als zoodanig onbekend. Vergelijk intusschen ook het te Sk gebruikelijke

,...,,~.

261. , !J.JIa~ .zva. ,
262.

S°Dl tmj =

!J.11 ~ •

~ C11

":JKs, Pt,

R, BI.

VooRB: .rJilen1n1..it'
..."'~·
WBK: geeft het op als TP.
253. , 11,.urn

''!l = l

IJ.l I

rn

Dj, Pt, R, BI (maar hier is ,...,,,ICII
meer gewoon).

VooBB: "1-»•ttm~ ':r.~,cmu'1,(l'.,J"I">'(R)
WBK:: geeft het in dezen zin als Malayisme op en zoo komt het ook te
Sk een enkele maal voor. De gewone Säla'sehe beteekenis, door Wbk. als
TP. opgegeven, is die van "zoo'', ,.als", bv. in den zin ,nu:n-.m"'I.Su-n,

,utl'TlÛ,-1,MI_Ul,UI/U.f,~,

.51,_a~":!J

WnL: geeft het in deze beteekenis op voor Smr. en in die van ,9/Mf}

/JIM;/)voor

(lees

254.

aJ1 cÎI

=

Bl.

û Dj, BI.

Komt niet voor te R.

255. ,

IJJll

llël =

!hl

'='Ó

1111•

Komt niet voor te Bl.
WBK: geeft beide termen naast elkander op. Volgens mijn berichtgevers
in gebruik. Voor Dj werd opgegeven
echter is te Sk alleen

M-,

M-,~n.e

"11J.''i1 als een kleedingstuk voor vrouwèn.

P. L. Il: 14--17.
256. ,

1JJ1,
c, \ = j
Naast

inu,

~ 1 ~ Dj, Ks, _Pt, R, BI, Bn.

is ook, maar minder algemeen het Sala'sche woord

"ln"lcit

"12:,'"!!Jin gebruik.

verstaat men -,n,af,

Voor Bn werd

.,..,,,a,
opgegeven als K.

-,n.e,

Ook te Sk

zonder dat men het echter zelf schijnt te bezigen.

WBK: geeft het op als TD., wat althans voor Sk minder juist schijnt te
zijn (zie boven).
WnL: geeft op voor de residentiën Bg, R en M.
~rum1
257. Q..J

=

-~~11
1JJ1

Dj, Ks, Pt, R, Bl (maar hier is

.Ji ~

meer gewoon) , Bn.

Zie Dial. Ba.

258.

Tl

(met den a-klank uitgesproken)

= , Uil l Tl

Dj, Ks, Pt, R.

VooRB: Mu-,û,.,a.Ha,"l"'.8'1c''11n,..,..,.s;,.._,,
(R)

259.

=

f<l
Tl im Dj, Ks, Pt, R, BI.
(>
Vo0RB: am1n
"l""''liJt.'8fllM!J't!,I,
(R)
1..._,.,,,,...,.,u..,..,i1:1sr_wci-,111.:,a1û1:1~
WBK: geeft het niet in deze beteekenis op, wel in de Sala'sche van nge•
raamte, van een dak" enz.
..., als te Bl dialektisch voor -irita
WnL: geeft het op in ..,..,~ci"1n.m,
Tl

"11n.m,...,. Zóó is het echter ook te Sk in gebruik.

260.

a

Tlj~I = i 'VI,~>Bl.

Verb.Bat. Gu. 1 Dl. 4.11.

-46Komt niet voor te Dj 7 R.
Vergelijk ook ~t.
261.

262.

?Jw

,.11,(Jof

:;ie

r•u,tY'!1= ,

u,~·~·

cm ,

i m.n,.

Komt niet voor te BI.
WBK: geeft het in verschillende beteekenisscn op, die .echter volgens mijn
berichtgevers geen van alle te Sk gebruikelijk zijn.
WnL: geeft het op voor S.7 (Ws.).
VDBR: 21-10 (Kl).

-=

263. Tl~~

"11~

~ Dj, R.

WBK: geeft het alleen op in de Sala'sche beteekenis, nl. als grondwoord
van ~~~ = ,,steenigen". Vergelijk ook ""Z!en ,r,;.g~f·
WnL: geeft het op voor (Bl.) O.
VDBR: 33-2
(Kl).

264. -n ~

=

K11

~ ~ Dj.

Vergelijk ook ""Z!~·
WBK: vermeldt het als opgegeven door Rh.

Volgens mijn berichtgevers

echter is het te Sk niet in gebruik.
WDL: geeft het op voor Pk., Br.
266. YI Kil gebruikt als pers. voor,iw. v.d. tm persno11.
Evenzoo zijn in gebruik ""'° en .....r.. Zie ook .o,;,.;r,,
vnBR: 60--2 (Smr), 71-3 (Dj) enz.
Eigenaardig is het, dat andere verwantschapsbenamingen te Sk wèl zoo
in gebruik zijn, bv. .,'l,~ en a:nu~.
266.

,-n~~
I == ~.,

II

=

Dj, Ks.

KllSTI.

Komt niet voor te Ks.

m=

~~~w_,1rn,

Komt niet voor te Ks.
WBK: geeft " 15.rnBf op als Hollandisme.

Volgens mijn berichtgevers

echter is het te Sk niet in gebruik.
BlroR: ( *) geeft het in alle drie beteekenissen op.
26'l. ,

-ru,u!l
h"II

-47-

,(9,,
irnt

1':_j= ..,,~

Dj, BI.

Komt niet voor te Ks, R.

"tm.·n
....

VoORB: t.hff(),,c•'l=•'31
~~- (Bl)
WBK: geeft den vorm alleen op in de Sala'sche beteekenis van "strootjes
maken".

268.

Titel
11J Tl te1

=

Tl

ro Dj, Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.

Vergelijk echter

.,..,.,.,UI•~·

Evenzoo in K. u-nJ:.. en u-n.8.
WBK: geeft het op
WDL: geeft het op
vnBR: 74-6 (Dj.
Te Sk toch zegt men

98-1
269.

(Pt).

..fli =

11,

als TP.
voor Pd., (Bn.).
Eigenaardig is het gebruik hier in een ontkenning.
maar , ........,.,..,.s.),106-22 (Ks),
dan niet ..,.,Ul..,tm•-n,

~11m

Dj, Pt .

Komt niet voor te R, Bl.
Het is als KD.-term in gebruik.
WBK: geeft het alleen op in de Sala'sche beteekenis, nl. als K. van

270. ~

"'11·

Yl,,ro, t~Jen u •11111,r.o,1~= Ylrn Dj, Ks, Pt (maar hier speciaal

als spreektaal opgegeven), R.
Komt niet voor te BI.
Zie ook bij .,..,UI.
VOORB: u,"'l.j,f.,fM~.:';...,'l..,.,•,.ui•'a\•n (R)
WnL: geeft alleen .,..,.,•.,tn•~op voor Ls., (Rb.).

271.

Tl~
111JJ-v11J-.1

N.

11,,IUll,~,11.m,~
K.=

IUllTIU,rt1T11J~'J

(maar hier is am..,.,.... ..,,,..,.,.... !J~
Komt niet voor te R.
VooRB: .,,,.,.,,....,...,...,...,..._,

C'

Ks, Pt,Bl

meer gewoon).

0.,,;,,.

1,m•'l~

ut..,...,,
{Ks)

WBK: geeft het in een hiermede ongeveer overeenkomstigen zin op, nl.
in dien van "zich bedenken", ,,twijfelachtig, of het zoo zijn zaf'. Volgens
mijn berichtgevers echter is het te Sk niet in gebruik.

272.

?J~\= ~~Hj

Dj, Ks, Pt, R, BI, Bn.

-48VooBB: ~J:,~"'J91f' am~e}tmf-R-n.t"-'(Pt)
WBK: geeft het alleen op in de SA.IA'sche
beteekenis van "wanordelijk'' enz.
WDL: geeft het op voor T.
273.

~u~

=

~u~I Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R, Bl.
WBK: geeft het op als KD. Volgens mijn berichtgevers echter is het ook
als zoodanig te Sk niet in gebruik.
WDL: geeft het op als te (Pm.) dialektisch voor .,...,"';!f, Als men hier niet
aan een vergissing te denken heeft, wijkt het dus in zooverre af van het
Djapara'sch dialekt, dat het hier K., daar N. is.
P. L. 1: 206-6.
0

274. ~ IJ,J ~

=

0

0

cm i3J

"!1 ?

VooRB: a:n&i..,,
....~ ....SJte,-=,t.9n.tl<n~..3"l!I,
(P.L. I, 48-10)
Komt niet voor te Pt, R, BI.
WBK: geeft het alleen op in de ook te Sk gebruikelijke beteekenis van
,,schoon".
a
o
a
276. ,TIIJ.J,Llll<1-A
~
Dj, Ks.

IUl,TIU,II.Jld'~

Komt niet voor te R, Bl.
Het schijnt ook te Sk wel verstaan te worden.
P. L. I: 2-16, 76-14 enz.

276. ,~

w 1

= u ai\ Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
0 C"-

11= ~.um 1<1~ BI.
WBK: geeft het alleen op in de beteekenis I en wel als tëmbang. Het
wordt bovendien te Sk nog gebezigd in dezelfde beteekenis als .&91"", bv.
am,,uDit .&91.,, is dus geen tëmbang, zooals Wbk. opgeeft.
1...,,~,u-,.3.....
WDL: vermeldt het in de beteekenis I voor Dj.

277. ur,,ï

'OO

=

uu 1<11Dj.
"Gel~

WBK: geeft geen van beide vormen op.

,.u.,,,,•
is echter te Sk een zeer
'CCl
....if

veel voorkomend woord, dat beteekent "bank" (van rustbank).
BIJDR: (

278. 11.{',u,~

).

=

ru~

Zie ook Dial. Ba.

I

Ba, Ks, Pt.

-(9-

16-14 (KI), 109-6 v.o. (Pt), 114-9

VDBR:

dus voor CJ~"3t•i.Ra),128-8
(* * *).

"lw~,
BIJDR:

279.

0

TIV:

'!1=

c:,,..

c:,,..c:,,..

~m~,

~11a~

(Pt; maar hier in ei~~-_.

(Djw).

•

DJ, Ke, Pt, R.

Voor BI werd het ale Malayieme opgegeven.
WBK: geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter
ie het te Sk niet in gebruik.
VDBR: 101-13 (Pt).
BIJDR: (* *).

280.

?Jv:~=

,~,,uu~
Pt, R.

Komt niet voor te Bl.
WBK: g~eft het alleen op in de SalA'eche beteekeniesen van "iemand
dwingen" enz.
VDBR: 104-11 .a.,,.,r._~
""M""
........
~ .,,..,""~....
.,.'fit'
(Pt) Lees -,•~-

281•

282.

0

Tl UJI

.

ete

a.

lJll

•

en

1(11

Tl 1(11 •

,Tl,,w,~

= ,m,uu~,

•m,wu~JKa,
0

Pt (maar hier is ....

., ....,'!!# meer gewoon), BI.

Komt niet voor te Dj.
WBK: geeft het ook in deze beteekenie op. Volgens mijn berichtgevers
echter ie te Sk alleen gebruikelijk een ander ..,n,.,,...,~ in "l'"''.,''I...,,,..,....,,
~

=

,,gezamenlijk de koeten van iets dragen" (te Pt naar ik meen .,...,,

.,...,,,,"-,)

en verder .,..,.,,..,
....,~

op zichzelf in den zin van "in een kring

zitten, van een menigte".
P. L. I: 67-19.

283.

Tl lf:JI

=

L"llll.Rmi na

~

Bl.

Het kan uit den aard der zaak alleen door min of meer aanzienlijke
personen gebezigd worden.
Zie ook bü .,,,"" en B;,.:n.
VDBR:

284.

Tl,

72-6 (Dj), 82-14

J:.11

m,T1,1E:1UJ1~ P. L. I: 42-16.
286.

(Ks).

:,a':J[

uT1,uuJ1:Jl

Dj, .Ks, Pt, R, Bl.

-60-

(sa ~

en

5lfum.
= j 1C1,,~
u

Ke, Pt, BI.

geeft beide vormen in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is te Sk alleen gebruikelijk ~ n -lk_en wel uitsluitend in den zin van
WBK:

bewaren", ,,opbergen".
P. L. I: 28- 6 1 58-19 u~->-•~•.umu~~•
n
o
0
95-3 ~1H~.s,JMLJ~"
U,~I
71

286.

,Ylaa.3 = ?JH3i Dj,

83-5

1

91-4

am~~.ukui1t1":91

Ks, Pt, R, BI.

B1JDR:( ) geeft op '1...3 en niet .,...,,u.!J.
VDBR : 34-15 (Kl).

287.

?Ja:j•~ = , Hj"!'.j Dj,

Ks, Pt.

WBK : geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk alleen in gebruik in den zin van "dubbel, van bloeme11",
bv. .,.,.,...,...~'1 ..."1~P. L. Il: 75-17.

288.

YI

IEi:)

8 -VH:11:) 11:l~
VDBR:

289.

94-12

-

'_:}mi

1 :1 _.._

~ Ks, Pt, R, Bl.

(Pt), 100-10 (Pt).

?Jtb~= j,:ij

Dj, Ks, Pt.

,YI,~~
~e\

Zie Dial. Ba. Volgens mijn berichtgevers is het te Sk niet in gebruik.

290.

=

Ks, Pt.

geeft het in dezelfcle beteekenis op als Malayisme. Het schijnt
echter te Sk alleen in gebruik te zijn in de uitdrukkingen , ...,,tf.'Sll.fQ.cri
en
WBK:

o,-•~•
BIJDR:

291. ~, Hl

(*).

= :i.Jj
m~

Dj, Pt.

Het is als kramä-inggil-term in gebruik.
WBK: geeft het alleen op in de Sälä'Rcbebeteekenis van "mantel", nsjaal",
en wel als KN.
a

292. ., cm

=,

ffi

Ba, Ks, Pt.

Zie Dial. Ba.
BIJDR : (* *).
a
a
293. "11, cm
= Y1 cm3 J:~

na

i

Bn.

-

51 -

Vergelgk ook 'l'"'lcm~.
W DL : geeft het op voor Bn.

Tl,cmJ

294. ,

= YI~

rn,.nj

Dj, Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
Vergelijk ook ~.,cm~f·
WBK: geeft het in dezelfde beteekenis
echter is het te Sk niet in gebruik.
WnL: geeft het op voor Dj., Bn. Pm.
295.

a

c,,.

Pt.

V00RB: zie bij ilytcm•~
296. -~ I
II

=
=

u

Volgens mijn berichtgevers

.,[JI~

=

'Vl~~

op.

-.·1,~ a:.inDj,

Il.

Ks, Pt, R, BI.

~ Dj, Ks, Pt, R, BI.

De meest gewone verkorting van a4'- (dit soms ook verkort tot ~).
Dial. Ba.
VDBR: 71-7
297.

• o

111Hll

=

o

TI Hll

Zie

(Dj).

':.Jl'n.l

. =n
,1_
•
'
zin.
van .,,span'
Dj, Ks, Pt, B.1

an

Voor Dj werd .,.;.J: opgegeven als KD., dus zva. het Sala'sche

""''I""·

WBK: geeft ...;,..,~alleen op in een andere beteekenis, nl. als grw. van_ ~

..-:.=

.,,de daksparren

mijn berichtgevers

met tali-doek

aan elkander vast binden".

zegt men daarvoor te Sk ~'I""

geeft het op.,;,.,.,,. als KD. in TP. voor

-n ~~

of \3"'I~·

Volgens

Verder

== .,,span". Volgens mijn be-

richtgevers echter is ...;,.,,,.,in deze laatste beteekenis ook te Sk gebruikelijk.
vnBR: 137-2

v.o. (Djw).

298. -iltm

?JlflIITTlI = Tlu- KIi w

R, BI.

Komt niet voor te Dj, Pt.
VooRB: -,6tlllf'IICJa.u?»<ihan1~c.m.n"o.,E.?~,(R)

II =
?
Dj, Pt.
WBK: geeft het op als gelijkwaardig met an1(,.o
... ,,;,.
gevers echter is het zóó te Sk niet in gebruik.
klaring opgegeven :

Volgens mijn berichtVoor Pt werd als ver-

-62TIKIIIC'I~

i""~

299.

=

Dj.

'TIU.itmW

= ju\

R.

Vergelijk .,.,,,.,.,,, "[!J•

,trn,~

300.

= ~ j Kil , ~

, è , , trn , :)
VooRB:

Ks, Pt, R, BI, Bo.

.,,,.,JJ.,t1n,.,mi1an.m2~&,.,,,,ap,
(R)

WBK: geeft evenzoo als beteekenis op "gelasten". Volgens mijn berichtgevers echter beteekent het te Sk uitsluitend "iemand met een boodschap
uitzenden". Eigenaardig is het daarom, dat ook te Sk de KI.-term CJ'5l~
wel in dien zin gebezigd wordt, bv. in
301. trn

0

KI

=

trn

0

'1~....,.&>~--,-,m--nas.!!l·

Dj, Pt, Bl.

tU Wlj

trnKI~

302.

trn KI

a
~ ffl_
"Il N.

:R.;~of

trn KI

Kil KI ,

~:;:JIK. =

o
<='C"'
Kil U ISll lC'l

Dj, Ks, Pt, Bl.
W BK: geeft wel den ngoko-term, maar niet de krA.ma-termen op.
gelijk Taalsoorten, VII bij

,.,,,fl..~·

vnBR: 22-1 (KI), 124-10
·p, L. II: 153-14.
C"

/

""ä, =

303.

~

Kll 1H

:j nj

(Djw), 125-11

(Djw), 126-16

:1

Ver-

(Djw).

Bl.

Komt niet voor te Pt, R.
WBK: geeft het behalve in de Sala'sche beteekenis, nl. als benaming v~
een medicinalen wortel ook op in "m,.Qf = .Q..,'1~· Aan mijn berichtgevers was deze laatste beteekenis onbekend.
304.

,~ = .,~

Dj, Ks, Pt (maar hier is

Komt niet voor te R.
Vergelijk ook

.,,,d.~·

WnL: geeft het op voor Dj., Bl.

305.

306.

-,3~
0

=-=,~R.
0/

Vergelijk ook
a.
C" o

Kii

l), =

'1N·

CII Kl ~

D' v .. p

J,

.DJ1 1

t,

.,a-meer gewoon), Bl.

-ö3Zie Dial Ba.

~.Wi"

307.

(>

, lJl,u11'c,.=
•

.,

"~

0
ru,
nl..

in

den .zin
. van .,,heerendienstplichtiye
"P t.

Vergelijk ook '1 u-eq en ,,,.... ..,,...,,.~~.
= , tJ11 j J...A••~ p t (maar h"ier opgegeven alleen voor de spil. m

o,
308. -='
m1 KI

het hengsel).
WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk alleen in gebruik als benaming van het z.g. tafeltje in
een nieuwerwetschen brander. In plaats van het door Wbk. opgegeven
-,un,....~ zegt men verder volgens hen gewoonlijk

"u,..,...,~.

BIJDR:

(

).

309. , m12j KI a~

=

.?11
ru

~ Dj, Ks, Pt, R, BI.

Het is in gebruik als K. Mogelijk staat het in verband met het te Sk gebmikelijke dom 141, dat daar echter Md. is.

310.

c:,..

em?~J
c:,..
tC1l

~

>j

min,"'' ru ? "1..?ll.

Ba.

r

Zie Dial. Ba.

311.

Kil:;~.zie t<H~l
,m

312. , trn ~ ~ -=ie Jfll
313.

j1rnj~'~j =

'~l •
,Kll,a-11,~j
Dj, Ks, Pt, BI.

IKI

Te Sk is het in dezelfde beteekenis in gebruik, maar alleen als TD.

314,

=

mlliHl~

~~~~ Ks.

llJICl~,

Komt niet voor te R.
De Regent van Ks gaf op:
o

t1/

M~t<>,

315.

BIJDR:
c;::...

(

o ..

=
()

"l"n/u1<1.J:iom=wi1"1"E,~~
n

11r1a.t1?t:111
b"M-Z'"lf:j':;{f<l..,n.,t'lu::{"' ,~,

).

m14)1~
C"
nn n =
IC1 Hl

.,,.,ru..,u::iM~

n.
o
n
o
o •
o
1t1111f1«::1~.u<11.unu~~~:fl_•u
un ,u"Eif

C"
IC'l 10

{5"f)J
, nl. in den zin van ,,::ich van ka11tmake11"Dj.

(J wl
(.J
Komt niet mor te R.
Zie Dial. Ba.

Verb. Bat. Gen.. Dl. 4.9.

,,

316.

~,j

=~,~Dj,

Ks, Pt, R, BI.

Zie Dial. Ba en vergelijk ook

JJ,ro-

P. L. I: 72-1.

=

317. ~11K°1

,llëll, m Dj, Ks, Bl.

Komt niet voor te R.
Gewoonlijk verkort tot

lh,

Vergelijk ook

""'1·

WBK: geeft als beteekenis op "een jongesnaam''. W aarscbijnlijk wordt
daarmede hetzelfde bedoeld, ofschoon het geen naam, maar een aanspraakstitel is.
WDL: geeft het in deze beteekenis op als Kw. voor Wg., (Sk.) Ptj Of
het werkelijk als tëmbang voorkomt, meenden mijn berichtgevers te moeten
betwijfelen.
318. , ,rn,

'ItJJIJ \

-= cm 'TI ~,

nl. als grondwoordm11 ü,

im

·n

~

,,t'Oorde,i gel, houden" Dj, Pt, R, Bl.
VooRB! .j.8 UM .,g'1 .,,,
ent.nu&-,HJ
1 .a"1m,.,,.>1
f Cl lfl.
,m
o oo'r'1m _,.'il
oo 'U/_" (R)
., "11 .J1I 1 -n M "1._.

~a,j

Vergelijk ook
319.

~Q,J:3.
ma =lCl <....\

en en

in de beteelcenisoon

UI

'E·,,-,,,.,.,,,
,-·

El.

trnUI

IL.

Dj, Djw, R.

Het werd opgegeven als speciaal in gebruik in de kuststreken, zoodat
het ook niet voorkomt te Ks, Pt, waar men zegt CtÄ'3/' zie beneden.
WoL: geeft het op voor Ls., (Rmb.) Bl., Bn.

=

C~~,

dus als N. Dit

zal waarschijnlijk wel een vergissing zijn.
320.

H11 ~

= ,

llë1,,
·m Dj, Ks (maar

•

hier als Kas. opgcg&ven).

Komt niet voor te Pt, Bl.
WBK: ,,1n1"1'
verk. ~' zva. 'l'r'''l"-'' maar in hel Soerakartascheweinig

1n

gebruik, eige11lijkAladoereesch;volg. Rh. ook C/1eribot1scli;
10/g. CP. tegen een
ki11d,jo11gerda11 'l'r'''lru' OJ."
1

Volgens mijn berichtgevers is het woord te Sk bepaaldelijk niet in gebruik.
In 244 Verb. 117 vindt men het gebruikt in den zin van "schelm".
WDL: geeft het op voor Bl.
321. ,

"11,
~ = , i& Dj,

Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
WDL: vermeldt het voor Dj.
322. , m1{l, zie srnKI~.

323.

-55-

,~,,t(u
,~1,i,
=

Dj.

Komt niet voor te Pt, BI.
WDL: vermeldt het voor Dj.

324. ~

?J~

zie bij

tm ,

m

1 \.

Het ie te Sk alleen gebruikelijk in de beieekenie van "schrabben" enz.,
bv. in ""u,Q,-,~= ,,b~germolen".
325. ,

Kil 1 , Yl

":j = i

'ê1,t<~

()JI ,

,

nl. in den zin van "troffel" Pt, BI.

WBK: geeft het op in verschillende beteekenieeen, o.a. ook deze, welke
beteekeniseen echter volgens mijn berichtgevers geen van alle te Sk in gebruik zijn.
BIJDR: <*)geeft "l"""f" ~ op in den zin van "zoeken tot aan den bodem
of tot aan het eind toe, ook fouten van andere zoeken".
Dit moet zijn "la''I'"~
en zóó is het ook te Sk in gebruik.

326. ~ u11

ruJI =

VooRB:

-; K1l

Pt.

,&.g..,,.,,,_.,cn,nr
uuMu1,V_i!!,""~ .g.Ç,ÇJ~~"l'luuur,

(Pt)

Ale verklaring werd naast "I"" nog opgegeven 1.5""~• een woord, dat
echter te Sk niet in gebruik schijnt te zijn.

(g~

II

llJ =

nl. in den .zin mn ,,•Joorde eente maal

a.m~u\,

ploegen,voordat de sawah's onder water staan" Dj, Ke, Pt, BI.
VOORB: .... .,,;,0~cn"1,Ul"1-•.U>f'11Alfr"I
J?o,m•k'(Ks. Hierie dus 15"""~=
lhlB~r)

III
VOORB :

,tm

~u11

~

=

mlllld~Pt.

o
a
o
'"lcn"l
"'2uu1uu.mu.e151t11~

o

.

.

tn1u 1111
..n,..,1nutqn.-,v,1:.11'1
u...,, ,,.,,n.,..,.

. 0, (Pt)
geeft O""~ alleen op ale beteekenende "groote keisteen" en ~""';'.:1
ook als straf. Dit laatste is onjuist: De straf heet 0 .,,,~, het opleggen
WBK:

der straf \S""~, zoodat men bv. zegt u'1"'1êJ~""~ en .8C"''~·
De boven bij Il opgegeven beteekenie van (O
vindt men in Wbk. niet.

lhl~~,

Vergelijk ook

19j~~-

I

327. mn'hl!
f

11:l'JJ tnl Jll , IKll

=

?0

ICl

"11 Kil ..lll

j tm

Ke, Pt, R, BI.

-56WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter komt het zoo te Sk niet voor. l\len vindt het intusschen zoo in 244
Vergelijk ook boven bij ,,om•'t!f·
Verb. 139-7.
vnBR: 119-11

328. m1TI~

=

(Djw).

u1K11·i1a:l:Jl

Ks.

VooRB: ...,,.,...ti\"'Aiï'm.g~,
(Smr)
WBK: geeft het op in de Salä.'sche beteekenis, nl. als "plank; deksel van
een graf; liet bord mn den band van een boek; de houten scheê van een Jav.
degen, die met leêr, ziltier of goud overtrokke,i wordt; de lijst van een schilderij of plaat''. Bovendien is te Sk nog in gebruik u .r,;,,n.,...~J= een wijdgevlochten bamboe-pagger om aanplantingenenz.
329.

~J~
~~~~~ = ~~UJ~

R, BI.

Komt niet voor te Dj, Pt.
V 00RB: amc«\!9J"11!!9'1""~·&.>wp
"la.uf/..11.J>tm
.JJ~, (R)
Voor Dj, Pt werd in de plaats van dezen vorm opgegeven
WBK: geeft ~'i~

330 . ., ,~

=

~..,1!19'1~·

alleen op in de beteekenis van "gedruisch".

IUl1"11...lA.TI

Komt niet voor te R.
WnK: geeft het ook in dezen zin op, zij het dan ook alleen voor Arabische letters. Volgens mijn berichtgevers echter is het te Sk behalve in
de uitdrukkingen ""1"1i"'''"?.a.uf
en ""l"J~-Et~l.Uf,
dus=,, Woensdagsche-" en
,,Donderdagsche kalender" alleen in gebruik op de scholen.
BIJDR: (

331.

).

Kllll~,IU~
== Kll"iu~Pt,
Vergelijk ook .Qh.
u,

332.

,%~~ =

~5'~,~~, nl. alleen in den zin van "nok"Pt.

Komt niet voor te Ks, R.
BIJDR: (

333.

).

j ~ ~ H~ =

(lfJl

r(1, t1l. Ïtl den .zin van "dekplanl," Dj.

WBK: geeft het in een hiermede overeenkomstigen zin op. Volgens mijn
berichtgevers beteeke~t het te Sk alleen "jaloezie'' enz. Vergelijk ook ,..,.

~l'ë:A·

334. r..,._aru1 K.
..~

~(,()

trniu

ll.,

ó'l -

N. Dj, Ks, Pt.

Zie Dial. Ba en vergelijk ook

iJu.ii~-

P. L. I: 55-1.
t<11~

335. ,

I verkorting van -?"""!!A

II ===',
VooRB:

Dj, Ks, Pt, R, BL

u ~ Dj, Ks, Pt, R, BI.

.Jl..::,,~,~.._,u,
il'I"""::,'

11

Vergelijk 'i?""'"!!J en zie ook bij "lvn'1""'Z1·
WBK: geeft noch "Iim ~• noch het ook te Sk gebruikelijke ., "-' ,51 in de
u 'g'.,f op.
beteekenis van &tJ"

336.

Kil , trn

"!'.J
===ffil a?11Dj, Ks,

Pt, R, Bl.

WBK: geeft het op als spreektaal. Volgens mijn berichtgevers echter zegt
men te Sli alleen 1m.R. (behalve dan in ""'"""et enz.).
WnL: geeft het op voor Smr en voegt daaraan
gebezigd wordt. Zie echter boven.

toe, dat het ook te Sk

5~'ir_Ks, Pt.

337..... ,~

===

~

Vergelijk ook ~-,-•t;
WBK: geeft het ook op. Te Sk wordt het wel verstaan, maar door Javanen zelf naar het schijnt niet gebezigd.
BIJDR: ( ).
838. .,

u1

===llfll llJl ~,

t1l. in den zin van "paard" Dj, Ks, Pt, R, BI, Bn.

u;:.,tel,
gewl. ""~.,tel"
tel===m1u;: -v,~ Ks, Pt, BI.
WBK: geeft -,wop zichzelf op als tëmbang en verder als K. van

· mi

~

in OJ.

~

c;...
u;:

an,~

Ten aanzien van ,,,1w als boomnaam vindt men: ,, ~'l'>\w,KN., ook

wel .&~-n~

N., &~u~,

K., naam van een boom". Volgens mijn bericht-

gevers is dit minder juist. Te Bk is &"JJ!.""~ KN., ~,r{_u~

KD. &~w

komt als K. voor in Pasisir-Javaansch, maar niet te Sk. Gewoonlijk wordt
het daar ook in N. gebezigd, al wordt
ook wel verstaan.

,m.,~.,.,~,

Naast " 1 w werd nog als dialektisch, maar speciaal als KD. opgegeven

.,,m.,u~.
Dit woord, dat Wbk. niet opgeeft,

is echter ook te Sk als KD.

in gebruik. Wdl. geeft het voor geheel Midden-Java op als K. Voor de
bovengenoemde streken echter is dit bepaaldelijk onjuist, want daar is het
KD. en
het K.

-,w

-60Q

tc11u

360.

a.

=

~

Kl tc11\

Ks, Pt, BI.

Vooas: ...,..,
•..,"1""..m"'l""•::.t,81:9..,~•-B~et'
(Ks)
WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is
het te Sk, behalve in samenstellingen als atit,&~ enz. slechts bij uitzonde-

ring in gebruik naast lli1mt,

361. KIIU

a,

Cl~ =

cm •<1
~ tJJ.• (? maar dit wordt te Sk alleen van een
~
..J \

,lJI~
,u~

9..9.el

gezegd, zie J. Z. II" 133) Ba.
Zie Dial. Ba.

362.

N.

I ,

ÛI ,.,

a

IUIUJI~

ui~

Vergelijk ook

K.

= ., ~ .., nl.

in den .::invan ,,werkbareman'' Ka, Pt.

.Qf.
0

== ~m~ R.

11

Komt niet voor te BI.
VooRB: ua.aua.1u.g;,.J:,...,.ç~.,,,Ja8i~.an°1'l~-=,"'lu'l'è!}'l•n

(R)

als beteekenis van "ü,"'I u ~ op "de gegoeden".
mijn berichtgevers ~hter is het te Sk niet in gebruik.
WBK: geeft

363.

N.

tc11in,

, Lll

'illru

'=',ö = ,

Lll •~,

,rn

ö-:,, ~

Volgena

Ks, Pt, BI.

Te Sk is in dezen zin .,....~ op zichzelf N. en ,mn.e K. Maar men zegt
er bv. weder wel ,1...,,'Dl.n.e...,a""

P. L. II: 121-10 v.o.
364.

,,rnÎm = ,•111,11.111
_Dj.
Komt niet voor te Pt, BI.
WBK: geeft het op 1° als tëmbang in den zin van .,.,,"'"'Dl.'t!.f
en 2o als TD.
voor een kleine "I .._.,.,...,.

366.

Mijn berichtgevers echter kenden het in geen van

beide beteekenissen.
WDL: vermeldt het in den zin van
c::-c::-M1

n •~

=

:J.J ll.('~

,

"n.e,.,,Ji,
voor Dj

"<YTI Ks, R.
1~

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op.

wel,

~

Te Sk verstaat men het woord

sebönt het - althans door Javanen- niet gebezigdte worden.

-61
BIJi>R: (

356.

* * * ).

C""

=

I

~11,ru~

0

wru~

Dj, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.

=

II

III

c-.

i

hll

=

1J

~ R,

OC'
rJJ 1mu

_,,

BI.

Ö.111~
0

0

BI.

WBK: geeft het behalve in de Sala'scbe beteekenissen van "kleverig" en
,,villen" (grw.) ook op als: ,,benaming van een nauwsluitendfatsoen van buis".
Deze laatste beteekenis was aan mijn berichtgevers onbekend.
WnL: geeft het in de beteekenis I op voor Dj., Bl., in de beteekenis II
voor Bn., in de beteekenis III voor Tjr., (M.}.
357.

j 'it_j 11.,1~ =
Vergelijk ook

358.
359.

tS11

j na j 1..11:Jl

Pt.

.!lzen -,11r,-,rm~.

r~,,rm,il.ll'i':.'icm,.
:&ie

0
•
1\11 n•

,

•

0

•

Kil "111(1.J -

Ba.

?

Zie Dial. Ba.
360. •~~

=

cGJPt,

R, BI (maar bier opgegeven als TD.).

Komt niet voor te Dj, Ks. Zie echter ook bij
WBK: geeft het niet op, wèl ÓÓ

en

om..;,-,,,_

riè·
Volgens mijn berichtgevers

echter zijn deze woorden te Sk niet in gebruik.
o
o
' D' K
361 • mrnlll• ~Il~~ = 111
~ ~ 1 11I ~ ~ 1
~ iVll
~,
S.

rm

BIJDR: (
362 . <:i.
m1ju

=

).
KIIO.~jlL1..Jl

1

n.l'd.in

en .zm van "'1~~
0

.

R.

O ,.,
0
Vergeul"k 00 k l.lné].,1
""'1cn~6n,m~"/U~f•
WnL: geeft het voor (Bl.) op als beteekenende ""'""~"lu-'·

lijk wordt hiermede hetzelfde bedoeld.
363.

i •rn,
i UI)= :t"VHS~]
' ~ ~ ä Cl~1Dj, Ks.
Komt niet voor te Pt, R, BI.
fl""Jll..,
'l~f'
VooRB: ......, .;;.,.,..~,

364.

ru....
trn ()? = ~,
''U Dj,

Verh,Bat. Gen.• DL 49.

R.

,,,a:n,
.fJ. ~t~ g..n(Ks)
Hl

Waarschijn-

-62Vergelijk .Au ....2·
'
365. trn a_j
=

a.

c-,. c:,.
IUll ~ ~

1111l:.I _,, ,

Dj.

WBK: geeft het behalve in de Säla'sche heteekenissen van II uier", ,,zwezerik", ,,krijt" en "kamfer" ook op als Malayisme voor "kalk". Het schijnt
zoo echter te Sk niet gebezigd te worden.
BIJDR: (* ).

866. C-C>-/
tt11llJI

=

OOI.
RBl
u11
ts11 D.J, Ks, Pt,
,
.

ll.1I =
367. , arnr::::-t

O
Mil C>-1
u , 11l•

. den .:an
. ttan ,,,wper
'·- " D"~m

Komt niet voor te R.
WBK: ,,.8.fl', 1. (Tj.) dia/.v.

.,oma,Holl. keper."

Het is niet duidelijk, wat de beteekenis hiervan is. Is het de bedoeling,
te zeggen, dat ,/l. fJ dialektisch is voor het Sala'sehe .,.,., fl', waarom dan -,om

D' zelf niet opgegeven?

Volgens mijn berichtgevers echter is juist ,.?,f)' de

Salä'sche term en is -,om8' te Sk alleen als TD. in gebruik.
VDBR: 20-8
368. ,

(KI).
c-- a
= CJI ru ~ R.

o
trn HU~

2.,.,

r,.,""'

VooRB: , ü,&Ul-,ffl.,.'J.,,,.,.m,"Tlomu.u3ai\J'
'JU(MLCJ
il~"I
fj~,
(R)
WBK: geeft geen van beide woorden op. De beteekenis is "kaartspelen",
nl. met Chineesche kaarten.
Voor Dj, Ks, Pt en BI werd -,om,.'J,~ opgegeven als beteekenende de
kaarten, waarmede dat spel gespeeld wordt. Te Sk zegt men daarvoor een.
/
VOUd 1g

,m.,.

&,...f:,,L..,,,.Qsk.,""'
&n....,

Voor Pt werd nog opgegeven: ,,..,.,.,&.Q,?,,~
no

-,,mm ,u~

n.o

.,., "" ( ~

no
•.
o
HJ om..,, Lu 'l """

. 1 .,,.._,,,,
n
n 1r,':Jl.""'~
om
....
°u
369 • "11
= ch II0u
:-l

~

_Q

(

/)
"" •
om
lllnHn

~

no
G'l
2
,.n,1,ltm ""(,) a.-n
,u ( 1111w( .... ...,(
,
1 -,en,llll~.,,.,,~~[qc,""V
.'."l
n
o . .,
n o
"
a.-n,u~.J'

• u,u

o/

NJJ71~

CY

Q.

am

·
den .zm
· vat& ,,E m·opcesc
he- of Chmeescm:
.
1. , m.' an

tt1aaie1·"Ks.
Komt niet voor te R.
Vergelbk ook ...~ut,.
WBK: geeft in dezen zin "tf,ut, zelfs op als meer gewoon dan ~il~.
Volgens mijn berichtgevers echter wordt ..~u~ te Sk niet gebruikt.
De
onderscheiding, die in BIJDR. gemaakt wordt, nl. ,Qi]'el
die niet gevouwen kunnen worden, en "iu:,

voor ronde waaiers,

voor de Europeesche en Chi-

-63neesche waaiers, is volgens hen dan ook onjuist. In beide gevallen zegt men
te Sk tUl~.
BIJDR:

370.

0

Kllll.ll

(

).

.:1,,.
.!A.?
= 1~,•'J

Pt, BI.

Komt niet voor te R. Vergelijk echter ook "":l 2.

u,"

WnL: geeft het niet op, wel ""u .... 2 in denzelfden zin voor Tg.

5=

371. .,

WBK :

Dj, Ks, Pt, R, Bl.

geeft bij "l"i dit op als naam van den boom en

van de vrucht, terwijl bij u'lu

w 1u

als naam

weder dit laatste vermeld wordt als naam

van den boom met toevoeging van de woorden: ,,volg. Rh. heet meer bep. de
t•n1cht u..,.,., en de wortel en bladeren
Volgens mijn berichtgevers heet

,,,,•r"·

de boom u.,,JI en is "141 alleen de benaming van de wortels. In Djaplrl
nu noemt men all~s ml"i' zoodat men bv. zegt &~ 41, "'lu'f"'l"Jenz. Voor
B1 werd mij opgegeven, dat de jonge vruchten Jri1.1_~
heeten (cfm. Sk) en
de oude vruchten ...

,=

U -1"1_Q...,
1 (

.,IJl.Voor Pt

'::'.'.,4
).

f"Mf

WnL: geeft het op voor

372.

iirn,~~

=

werd opgegeven u.,>.>-= .,.,.,, ..1141
&,;.,...,

BI.

i'rn,~~

Dj.

Komt niet voor te R.
BIJDR: (

373.

C'.'

a

m1 1.,1

).

":1=

VoORB:

c:,,. o

" m,

ILll

.,u,i7.,.,,
...,?J"i,8'-l~J~,

Vergelijk ook &.~~
WBK:

":1Dj, Ks, Pt,

geeft .Q&~

Bl.

(P. L. I, 86-13).

en .f:.,'l~.
op naast M.Q,~~-

Volgens mijn berichtgevers ech-

op zichzelf alleen in enkele uitdrukkingen voor, zoo .QJ
ter komt .Q,i,,.,
c_) 1
') n
O n
.-·, O n
"
•
t) .
'Cl.'"'.,.,...,,;
''"f =..,,t en ,m ..,.'Cl.
'1:!J ( = op zyn
mms
P. L. I: 55-4, 65-16, 84-16 enz.
374.

oa
i.111WJH~

=

c:--o
m1 llJI

":'.l'" c---a ':J DJ,. Ks, Pt,
Hm llJI

VooRB: ,&.,.,~..,"äÏ~'î"l'U{u"l"''t'.,f'

R, BI.

(Ks)

geeft het op als poët.
WDL: "' .,':,&~:
Dj., (BI.) ~'rî~ ......
':.~~
k. = ....
P...~~ k."
Dit is natuurlijk een vergissing, want zoo als het er staat zou .::,~~,
WBK:

N.

en OJH':..3.~ K. zijn, terwijl het eerste eenvoudig een verkorting is van het

-64laatste, evenals men te Sk in enkele uitdrukkingen

M,r..,g-::1verkort tot

.f;J

Vergelijk ook boven bij .Q.i~.

,g~·

De Regent van Ks gaf het op als gebraikelijk in DjapärA., Rëmbang en
verder oostwaarts.
375.

,j

ij

=

R.

Vergelijk ook "1,:,'"1""'~·
WBK: geeft het woord in deze beteekenis
van "sluier".
376.

Kll

5=

niet op, wel in de SAIA'sche

~ Dj, Ks, Pt, BI, Bn.

"'

Zie Dial. Ba.

377.

,mi,,ar.,
= ,H:r~,GYi'm,~ISll
'

0

I

(?) Bl.

Te Sk beteekent "IIJl'"l,._.'"!?J
alleen ,,jonge djatiboom",

"m

blijkbaar gebruikt in den zin van "dolk".

iJJ,
.,rn,,
~, =

Il

maar bier is het

Vergelijk ook Wbk.

Uil

j 'lHU ..:A.~i~jDj.

In de beteekenis II werd voor R opgegeven

"1m,.,.,,,,
~.

WBK: geeft het in verschillende beteckenissen op, o.a. ook die sub Il
genoemd. Volgens mijn berichtgevers bcteekent het te Sk alleen "tijdelijke
pasanggrahan".
WDL: geeft het op in de beteekenie II en wel voor Dj.
378.

K1l u11

=

~ ru°ri
\ Dj, Ks, Pt.

WBK: geeft het behalve in de te Sk gebruikelijke beteekenissen van "zooals" en van "middelen tot onderhoud" ook op in die van "gegoed". · Het
is daar echter niet het meest gewone woord zooals in de pasisir-streek.
379.

K11"

N.

, uil trn

G"-,

Hll llr.

,

K.

= t_,(Jc?riDj,

Ks, Pt, R.

WBK: geeft het ook op. Volgens mijn berichtgevers echter is te Sk het
meest gewone woord '"ll{J,::,, dat in Djaparä zelden of nooit gebruikt wordt.
BIJDR:

380.

Kil

jw

(* * *).

,\
?

(= naar links wenden, van een prauw) Ks, Pt.

Komt niet voor te BI.
Naast Bi~·
Voor het naar rechts wenden zegt men lJ"lrm'':.!J·

-66Vergelijk ook boven bij

"l/fttf.

WBK: geeft 0'1u.t'f niet op, maar vermeldt bij "'"-,f:

,,Üt.m.,f of a.,,

v. ""UJf als scheepsterm, . . • . . een t'aartuig pagaaijen, nl. het water naar
Van èl'"'"'"8f wordt behalve de SIUa'sche beteekenis van

zich toehalen".

"iets met een hefboom lichten" ook opgegeven: ,,eet1uaartuig met een pagaai
wenden of sturen". Een en ander komt dus niet geheel overeen met het
gebruik in Djapli.rä.
381.

0

tnlllU~

.?11
m êj'J

= 8 .fta~ Uil

:Jl'nt. in de11sin ttan "de,averkiesing" Dj, Ks.

~ANI
V00RB: .....,ilJll"1tm.mua'lu.,

".....

CJ

.....

ei;r/:., (Ks)

Komt niet voor te Pt, Bl.
WBK: geeft ,::,u.,
~
alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis van
382.

,,proef", ,,beproeving".
c:,,.:::::-,,.
C\t
c- c:,,.Q/
1.11 H 1K1

?

=

kil H

•

m DJ.

CJ

WBK: geeft geen van beide vormen op. De beteekenis is "kommandeeren".
BIJDR: geeft ook voor Sk op fl.ilf.
Volgens mijn berichtgevers echter
zegt men er ldiiJiY..
(,.)
383. •rn H

j :,t:J =

1LJ1
Cl

woon), Pt, BI.
Komt niet voor te R.
WBK: geeft het naast

j ~-.3~J
Dj, Ks

(maar hier is u0,w_':!,I meer ge-

op.

Volgens mijn berichtgevers echter

ua.,~~

is het te Sk niet in gebruik.
VDBR: 68-6 (Smr).
~

c:,,.

384. mma ..n~

=

c:,,.

1H11a

..n~ Pt, Bl.

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op en bovendien nog als gelijkwaardig met :J u.9~
= ,,dicht aan elkander", ,,compres''. Volgens mijn
berichtgevers worden noch .,~v..:l~1 , noch /Ju9~

zoo gebruikt. ld!u9~

beteekent volgens hen alleen "kleverig", ,,innig samenhangend", terwijl ~a.9'::A
is 1° de naam van een lagoe en 2o
WDL: geeft voor Dj. op /Ju.D~

=
=

,,kozijn".

'1u-1~,

wat onjuist is, want het

wordt als K. (of KD. ?) gebruikt en is dus gelijk aan IJ, u

~ai(=,,~

het K. (Wbk. geeft op KD.) is voor '1a"1~·
385.

Dj, Ks.

--~,

dat te Sk

-66Zie Dial. Ba.

386,

~11
H,

c;:.

c;:.

=

Lll \

trn

:t j m.nw :JlR, BI.

Komt niet voor te Dj.
Voor Pt werd alleen ,J;l,:t._.,uu,~

opgegeven.

WBK: geeft het niet op, wel .Qa"t.11au~,

dat echter volgens mijn bericht-

gevers evenmin te Sk voorkomt.
WDL: geeft het op voor Bl., Ls. (Rmb.).
387.

C""

=

0

Ks.
(.J
Voor BI werd nog als beteekenis opgegeven: .,,,,.,,,..,Jh-,~~...,.,...,..,,,,p,~

H11 C11

t<11lk1

n

0

,man .,. "öU(aJn

o.

Ef _,.,

(loo..

""(

()

M~U4.Jn"1ttm&a

.._,

o.

tlAn..1~

kll

o
0.
o
•
n
u"u,
lfl.lfl."i
'](
'1~-' ,m IS)j"1
'J{"nM

o .•

"'

.,,,.,IKIITTl \ u

o

~~

'1:fl.'l&tll

uro~'
"

Dit komt dus overeen met de Salä'sche beteekenis, daar te Sk het verwordt vervaardigd van men(j.ong en een
schil in beteekenis is, dat een emèfi
fJ. a:n van pan(j.an.
WBK: geeft

fJ. C'1I

op als een "zak van gevlochten biezen of gêbangbla-

den'' (lees: bladeren) en =i} als "ee11mn 71a'lt]'
tomv of iets de,·gelijks
gevlochten,zak''. Zie te dezen aanzien het boven opgemerkte. Bovendien
worden althans te Sk geen zakken gemaakt van gêbangbladeren.
WnL: geeft het op voor Dj.
388.

~ j C1I ~ = ~,

rn

:JlDj, Ks, Pt, R, BI.

n ,.... .,,,~.,u~f
Vergeyl "k ook ..,,,ü,,
VOORB •,

o

UI ~

n

o« 'TI ~ tm

()
"'I""'
., r.n M

n
en """lu·
n.

.m

lA

,,.:'Il~W"

lift S 'TI k

o
n .m

u.t

o
aniVI~'

(R)

WDL: geeft het op voor Kr., (Bg.).

389. ~,

= ~;

ai~

Dj, BI.

Komt niet voor te Pt.
Het woord schijnt meer speciaal gebezigd te worden voor een kleinen achteringang. Vergelijk ook •'-f'l·
WBK: geeft het alleen op in de SlUä.'schebeteekenissen van "achtererf"
en van "tuin".
WDL: vermeldt het voor Dj.

''='"U

~ lS1I Cl ~.
391. 4'11jL'"ll3111111m~ = m1 j UI,
390.

•.Moet 1ijn

!IÎ8

"ü:, Kl.

"'I "I, daar

,m

m ~,

Ks.

i,,

J

-67Zie Dial. Ba.
392. ,

mi,j ~.,,== , ~, è:Y
,j

I

I

K1l

j~

Dj.

Komt niet voor te R.
WDL: geeft het op voor (Bn.).
BIJDR: (* ).
393.

i 9ê1~~

C"Kil

Q,IHII,

=

9ë1
~~ 1

0~

IJJ trn

u

JU~

Dj, Pt.

Komt niet voor te BI.

= a3B

II
lII

=

L'"11;

nl. in de beteel,enisvan .,,C'hineesch
telraam"BI.

~,

~,~,llël'm.~
~,~cnu1m~a;-ni1rn
C'-

i

Uil HJl \

=

.o

/

Pt.

geeft den vorm niet op, hoewel hij ook te Sk gebruikt wordt, nl.
in de beteekenis van .,,hansop". Ook de beteekenis .3,u$ = ,.Chineescb
WBK:

telraam" wordt in Wbk. niet opgegeven.
WnL: geeft het in de beteekenis I op voor Dj.
394,

0
HII

i llë1

11~

u ~'

j 1êU~

1

= ,

-vh, rn, l:11Dj.

Komt niet voor te Pt, R.

Il
VoORB:

=

BI.
!UJilJIH!1

am"'la.,,'1"11"a,.:?._..Q.,~•~'
(BI)

WBK: geeft het ook op in de beteekenis 1. Volgens mijn berichtgevers
echter is het zoo te Sk niet in gebruik.
WnL: geeft het in de beteekenie I op voor Smr.

395. ~ m1, llc'1
~

=

1/ 3

baoe Ks, Pt.

Te Sk bestaat hiervoor geen afzonderlijke term. Van rijstvelden gesproken
beteekent daar "om,'r,~ .,,vak".
396.

~ ~ n~111 =

t(Yl iE:.11
-11 r, nl. in den .zin van .,,sandalen" Dj, K.s, Pt, BI.
11!9 \
lfl...~
Voor Ks ook opgegeven in den vorm om.ff.,~~-

K11

WBK:

geeft alleen "".Bi:{~

bruikelijke

en niet het ook te Sk in denzelfden zin ge-

"".ff:{ ~ op. Beide worden echter daar alleen in figuurlijken

zin gebruikt (en niet ook in de letterlijke beteekenis, z.a. Wbk. opgeeft), bv~

-68-

a.m"'l'il<)-~~~-

in de uitdrukking

opgegeven, wel het gelijkwaardige

Ook

~u

vindt men in Wbk. niet

~U-'f

....,.

woord te beschouwen als
een passief met D, van een grondwoord ~ =t_"l!J· Men vindt het althans
WDL: geeft het op voor Dj., maar schijnt het

als ~.f::t~

bij

,t::{"".:)opgegeven.

"ll~~~-

397.

tm~j}t~

398.

j mi 1 j lë', = j nu

zie

{ ui 1 Dj, Pt.

Komt niet voor te R.
VDBR: 3-3 (KI).

u'ii
~il

399. trn N.
•

1<11~

=

0

K.
IJ..Jo

VooRB: IJ;,,;,,,,.u~t:,-:ll.,cn,1;. tfJ • ...1.&I.Ut' (P. L. I, 99-10)

P. L. I: 99-10;
400.

KIi

lg

II, 198-15 enz.

.zie mi~.

401. 1<11~

s-,~~s,~(s
=

Dj, Ks, Pt, Bl.

Voor BI werd daarnaast ook opgegeven .,, è
delijk hoorde.

=

.o rJ-.11
, 4-11

dat ik ook in Pt herhaal-

Voor Dj werd ook opgegeven M'li,3· Vergelijk ook

WBK: geeft het niet op, zie echter bij

402,

,

0
:JJ 'ICU., ' 1fl

g~lKPR
s, t,

-.:;:,ts
en vergelijk

'4'..è·

ook ü-.~_.

,

VoORB:.,u ....
ÓJla.m
...·1,..·n.3. !},;,...,.,..,.'JU.t,
... (Ks)
. 00 k b""
Z16
u

...."1·
0

,,,

WBK: geeft het niet op.

Ook te Sk is echter het woord in gebruik,
maar in een andere beteekenis, nl "met vijf kaarten nog beneden de 21
zijn, bij het vingt-et-un-spel".
403.

j tm è-. = j ~u 1 ~

Dj.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba en vergelijk ook

",m,óen

auU.t,e,.

Men vindt het ook in het Leesboek achter de Bekn. Jav. gramm. (1882),

249-13.

404. i.rnuf1

=

lru,j Dj,

R.

-69Vergelijk Dial. Ba bij "l""ëi.
Voor Bn werd als beteekenis opgegeven
0

•

~

0

•

.,.,,,,g,

&.>ICl'!!.f

en als voorbeeld:

0

~~Ej"J1"'""' ,..lll""'"lt.U"llffl.'01ama.uw~...,~405.'

w3

1U1,

:Il =

I

Tl

aJ1 ,

'J Dj, Ks,

Pt, R, Bl, Bn,

WBK: geeft .....1cn,"'?J met een werkwoordelijke beteekenis

alleen op in

den zin van "met elkander een geschil hebben of onderhandelen". Bovendien is het nog te Sk in gebruik in de beteekenis van "over en weer
dingen en bieden".
WnL: vermeldt het voor Ls., (Rmb.) Dj.

'l

Uil

406.

un , a

=

UI Uli

J

zie bij ,

l\.ll

R, Bl.

un à

Gel

Komt niet voor te Pt.
Vo0RB: ..'J,m.8,m~un.,~
407. ~~

= ~~,,~,~j

Uil

l a .J.

Mll.ttm.fl,mtnam'l~l/l.f"tm

,mun.,,

(R)

Pt.

WBK: geeft 15 .....J niet op, ofschoon het ook te Sk gebruikt wordt, nl.
voor een meer gelijkmatigen draf dan "l""''l'"''T??J·Dit volgens opgave van
Door den Regent van Ks werd opgegeven, dat ~"::!.I

mijn berichtgevers.

als vreemd woord in gebruik is, terwijl personen, die niet veel met Europeanen of Chineezen in aanraking komen, 't Javaansche woord 'l""''I""'~ bezigen.
408.

UI

Te Sk zal wel hetzelfde het geval zijn.

j =

t

Dj, Ks, Pt, R.

1:11

.
11m ,,,
V00RB: u--i.,.....,u:rr~

.,.,

"'i,

~ f'

WBK: geeft het in de lijst van bijvoegsels en verbeteringen
Zie verder Dial. Ba.
vnBR: 139-16 (Djw).

409.

'j 'j
~1=

tm

u

Zie ook "I'"'~,
I

410. w rn I

=

op als TP.

':JlPt.

dat waarschijnlijk een verkorting hiervan is.

I

u a.J1 Dj, Pt, Bl.

VooRB: zie bij "-Jru~. Daar is echter
~

= 1n 11~11TIw
W,_jd)Pt.
Il

Verb. Bat. Gea.1 DL 4i.

.JJl m

~

ui~

= ,m.,,4"~.
,tm o1u
Uil 1ÏJ u u j cm

(of am,nfu?)
?-

(, m >j 11..i,
u; f11 ,

(,.J

-70WBK: geeft het in deze beteekenissen niet op.

.,,,:e,~..::
= a.m~~..::
voor Dj.

WDL: vermeldt

411 •

a

I.C1!J-1

a D'

=

11.111-.1 3·

Komt niet voor te R.
op in de beteekenis van "kniegesp".

WBK: geeft w~

l\l!jn berichtgevers

echter kenden het woord niet en noemden daarvoor ., '"',.. !1'. Het te Sk wè 1
gebruikelijke
B1JDR:

wi

(

~ komt niet in Wbk. voor.

geeft als gelijkwaardigen

)

De beteekenis is "das".

Salä'schen term op

bn

.r."1'~.

Dit

zou beter gebruikt kunnen worden voor ,,strop".
412.

a
I.C111.1 '

=

UI

d

Pt, R, Bl.

Komt niet voor te Ks.
VooRB: ~am-n7HJ.tlj~,.?,.,,,~fw.8pm~oln7~:tl_(-,t.mu8nt8.,
WBK: geeft '"'""

C-

=

413. ,,

,?.,, alleen op in de Sälä'sche beteekenis van "meenen'' enz.

'i-1,1

Dj, Ks, Pt, R, BI.

= ....,w.,...,"!!J,

Evenzoo in het K. "ll.,Jl'I'"~

lljti,N., -,w'l'"'3f

WBK: geeft
~ K.

(R)

.,'WI,,,,

K. op als spreektaal voor .... 1~ N., ...

Volgens mijn berichtgevers komen noch '1~'

noch "lwi"l-n~

te Sk

voor, ook niet in de spreektaal.
vnBR: 141-2 (Djw).
414. <::"'
ro ru

'':'.J
=

c:-- • B

w

d

a.

Komt niet voor te Dj, Pt, R.
Zie Dial. Ba.
416.

5ru~
= ~-,,~,),
5mhm?:J

jlS111rn?~J
R.

Komt niet voor te Pt, BI.
o
VOORB.• Il"'~

•

., ~,

/
/
o
n .
o
o
o
,.,.,~111.um:
"1,m'"Iu ~ 'j"Ylt.m ~ tJ"l"'lc, üa:m .. -•u
''1""~'IUfl
/
n.
().n
.. n .,., ...,, ., .....,,, ...-,u1111,,
·-•tm ,m.n.......
'"'' ..., fl ,m.t.ullj •uw ~i El LmU """'"' 00 --

vn

11m

00

00

O

"'1

n

0
o
tink"IJMI-AII.A~

o

n
o
unu.al.l1L,,~\

(R}

WnK: geeft den vorm .,..., ""~~

416. rn

d~

in het geheel niet op.

be;;ittel.t·oo1·11n·.
t•.d. 1e11 pers. i11KI. Dj, Ks, Pt, Bl.

VooRB: L,~HntrnW(IIAl~~rJ' (Pt)
WBK: geeft het in 1lczen zin niet op.

Zie echter Taalsoorten, XII.

-

'll -

= j 111, ~ ?J~J'
nl. als "wij:;;eri-an een uurwerk".

417. , c.o1 ~

Komt niet voor te R, BI.
WnK: geeft het alleen op in de Sälll'sche beteekenis van "naald''.
beteekenis "wijzer" van 11e '1 ~ vindt men in Wbk. niet.

De

~,~Jrn~
~,y~
P. L. I: 10-5.

418.

=

Dj, Ks, Pt, R.

Komt niet voor te BI.
.i'..,,,.,- rr1E,t"'lt('I~ .,,, M<"1Mf'1""'~ g~, Jt-,....,~.s.cn,.....
~~

VoORB: r~

~Af{I

.....
.,....
,.,~.,UI
'l"Sll.'(R)

Ook wel verkort tot "

u"'O'l.· Vergelijk ook il, fr..

W BK: geeft Jt 'I,.,,.,
l!J op als een afleiding van 'l a'l,n (volgens de in Wbk.
gevolgde spelling .,.,,.. .,'!!}), een verkorting van .....1e,,,,., terwijl J:-,.,,'!!J wordt
opgegeven als een verkorting van J:-,~•'1l9· Uit de uitspraak (dimèné)blijkt
intusschen, dat .R"'/8
het met ,.j'lë,~
419.

'1& is een afleiding, door middel van

"'llHI

gevormd van

gelijkwaardige .R.-,...~.

11.ClH~j
:;;ie nm,.ui.
C"'

420. itêÏ
llHCl 11:1
~

=

'lJI , lJl 1 ~

BI.

is het alleen in gebruik als bijstelling, bv . ._..,,,.,,,.,,,n.....;,r:1~,

Te Pt

in clen zin van "om er rijst mede te stoomen".
heel niet in gebruik.
WDL: vermeldt hem voor Tj.
421.

dus

Te Sk is de vorm in het ge-

w' w,
=

I

R.

VooRn: .Q""1~CJ = .;,,, "'l~lHl~E.tt;qV'(R)
Komt niet voor te Pt.

Il=

a:~üBl.

Hoe het in het N. is, werd niet opgegeven.
Komt niet voor te Pt.
422.

, =

a

,rua·-•

Komt niet voor te U.
RIJDR: (
) geeft als o,·ereenkomstigen Sülä 'sehen term op ,Q 'I...,•~_'J,
wat
echter meer gchmikt schijnt te wordfü voor een oa:l-model

kabinet.

-72423.

ll5l1\

I -=

l5TI

Il=

11.m
11.n, 11l.in t•mgen als ~'l!)lsi._f'I.,,,,.,,, Ks, Pt.

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te Bl.
WBK: geeft de bcteekenis I op als malayisme en de beteekenis II als
KN. Geen van beide is echter volgens mijn berichtgevers te Sk in gebruik.
WDL: geeft de beteekenis I op voor Rmb., BI.
424.

1m
tri

:Jl

o.m

C""-c:,.

o.m~ -

t'lj,

cm flll

~ ~ YI Ks, Pt.

WnK: geeft den vorm ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers echter wordt bij te Sk niet gebezigd.
BIJDR: ( ** ).
In P. L. II: 115-6 vindt men het gebezigd in den zin van "tegenhouden, i·a1twatc,-", dus= .Af),
co

.,,,lJI,

=

425. ,lS113'a.Jl'

Dj.

Vergelijk ook °i~~.A·
426. ,

1m,

\!UI,
.nA ~ 1 =

a.Jl~ ~~,

llÎII

j nm1 ~

Dj, Pt, R, BI.

VOORB:~~'ejfnj'lu•?.tt_'l,m',u...,.,.,,'1111.'P~'ln.o~'l'u"'
(Wdl.)

H

=

u,\

Dj, BI.
is mij niet duidelijk.

Wat het grondwoord zou kunnen zijn van-, ,m,p-"'I ""~

WBK: geeft het niet op. Trouwens het te Sk wèl gebruikelijke .,..,~"!!I
evenmin. Het beteekent "sterk", ,,deugdzaam".
WDL: geeft het in de beteekenis I op voor (Dj., BI.).

427. ÎÎi ~

= , 1:11 , ~ 1:'j Dj,

Ks, Pt, BI.

.CJ.ijcn.
(Ks)
VooRB: "l""''IIHll"'!!,f
WBK: geeft het op als "in d1•.~preel.taall'<'rkorti119
van

"u,iJ.'EJ
en

SJ.51•". Volgens mijn berichtgevers komt het te Sk niet voor.
428.

., ' =

C""-C'
L"II "l

~J
I

'
C1I JUi

R.

Te Sk is het alleen in tëmbang in gebruik.
429.
430.

0

11511
IK1

(J

:;va. j

j 1511ë:J=

ISll !Hl •

(,J

0

na Cl~

~J,il.
1

ra,1

een l-edil.a11fDj.

-73WBK: geeft het in dezelfde beteekenis

op als malayisme. Als zoodanig
echter is het volgens mijn berichtgevers te Sk alleen in gebruik voor 'IV''

'ID'·In

'l'ê'''IID'zelden of nooit voor. Het door Wbk. daarnaast opgegeven.&

komt
~

Djapl\.rll is het in de laatste beteekenis het gewone woord en

was aan mijn berichtgevers onbekend.

Het werd mij intnsschen ook voor

Dj opgegeven.
BIJDR:

431. ,

ISll :I

(

).

(J

, ISll l KI lS1I1C1Hl~

=

c:--

11..11
~

Hlll Dj, Ks.

(,J
c.JI
- ~
Voor R werd opgegeven il"l'fl'"'.!-J·

WaK: geeft het alleen op in de ook te Sk gebruikelijke

beteekenis van

,,handteekening".
BIJDR:

432. ,
433.

(

* * ).

ru,~,.

1S11,i.'J,
zie lrn,

IS1l

(J~j = , ~,

llJI ~

Ks, Pt.

WBK: geeft het op als malayisme voor

.,.,.,.,'"'et· Vergelijk

echter Dial.

Ba bij dit woord.
BIJDR:

434.

(

* * * ).
c:--

lS11:2_K~
1 = IISll()L~
Bl.
Voor R werd opgegeven 1mfl.~II = jll!i112~
Dj, Ks, Pt.
VooRB:

.,1m,.,n.tfEJ"'1f°.r»~tmu~:.:_w.~·
(Ks) ain'l "''tl,n~':ll."l"''.u-fl-,~

,g,a.,...,..,~,
(Pt)
III

KI~

~J -

r,.

J

BI.

L"II IC1

WBK : geeft alleen op de te Sk gebruikelijke beteekenissen, nl. van I:
,,den voet oplichten, bij het tandakken" en van II: ,,zieltogen".
()
0.
,)
0,1
() 0
WDL,. ,,, esn'l/!'::!.J:
16n?f~
J'
.,,u.,...,,.'lt} ,11w"l~--n•'Ifl~"é7= -'ll'~IAIU"/'fl'
n .
imtq -~'rjf

~ ..

urpiu,m. ,-·~

,,

..

Zooals het er staat, heeft het laatste geen zin. Voor -Z?,~

moet men

er waarschijnlijk lezen esn,n"" want dat zou ook van .,_,.,, afgeleid kun~ 3 •
'
~
nen zijn.
435.

0

IS1l TI

~

=

l cm,
Tl~

Ks, Pt.

-'14Komt niet voor te R, BI.
Zie ook bij .,..,-;:~,
W BK: geeft het in verschillende beteekenissen op. Volgens mijn bcrich tgevers zijn te Sk alleen in gebruik: _.,,,:~ = ,,gewild, mn kooptVaren",en
.n../:~ = ,,voor de rechtbank trekken", ,,zij,i k"is trekken" (als KN. en
niet als KI.), ,,innemen, bv. mn een t'liegm·touw"en "innen, mn belastingen''.
BIJDR: geeft het op als dialektisch voor "llhl'l ét.~· In dienzelfden zin is

..,-~M~~~,

het echter ook te Sk in gebruik.
VDBR: 116-4 ..,._,M~l<Jl"IU''d>,,
436. ~ ~

=

t

(Pt)

Dj, Ks, Pt, R, BI.

C11

geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis van "door",
,,doorheen", ,,overeenstemmen" enz.
VDBR: 134-9 ~~ fl.uJ.,.,.,.@•i"' _,,~, (Djw)
WBK:

437. ,

1511i

i

zie ,

"VU~

..
f .&. 0
~as.
O a..J~

I

=

Il=

cm,

Hll 3 rl~
/

0/

1U1Cllll

3•

Pt, BI.

c:,.
u(J,H~

Ks, BI.

*~~-

Komt ook voor in den vorm
Vergelijk ook .u~.
WBK: geeft het op in de bcteekenissen van "bamboepagger" en van "opstaande rollaag van metselwerk''. Volgens mijn berichtgevers is het te Sk
in gebruik in de beteekenis van "sloof (onderste balk), da,i wd metselwerk,
waarop een planken omwanding rust'', of zooals ook voor Pt het verschil
0 O
c=)
O
,
.')
(Y O
o.
'1
Omschreven Werd,, "-5....,,~
Hn ...,...,...,u,:n'lf<J':ll_'lrmrm~,u
"11rn1.5u.e• MJCJ'lcn,..,,
0

0

lfl."'J'1'Dl.""~'U~'l"-'t!A

f'Yo

o..

()êl

•~

t."11'/MtMJ<thou.etmomomuro~•

WDL: geeft het niet op, wel

d.j~

voor Dj. in de beteekenis I.

Waar-

schijnlijk is dit een vergissing en wordt er hetzelfde woord mede bedoeld.
439. ~ t<11

=

~ t1.11 Dj, Ks, Pt, BI.

WBK: geeft het in dezelfde betcekenis op. Zie echter Taalsoorten, I bij

VDBR: 123-7

440.

0.
._,,,,.,.

v.o. (Djw).

,ISYI,
Kll,= ~,~
Komt niet voor te Pt, Bl.
WBK: geeft het op in de te Sk gebruikelijke beteekenis van "trekpot".

WDL: geeft het op als te Dj. gebruikelijk mor

kan".

ö"l~,

1lus = ,,koffie-

Mij werd het voor Dj opgegeven in den zin van "trekpot".

-

~J

~

441.

75-

, trnHfl
~

~

, KI Hll

-

~1;

WBK : geeft het alleen op in de ook te Sk gebruikelijke beteekenis van
,,onderteekenen".
BIJDR: ( * ) geeft het op als ook te Sk gebruikelijk in den zin van • voor
iets instaan". Mijn berichtgevers echter kenden die beteekenis niet.

j l51l uj •~.= o3j~ ~ Dj, Pt.
VooRB: ,-•'1'::l_~~a,,s,r•r
.,,,,,...,
....,,,!::l'"l"'t'
(Pt)

442.

Zie ook bij [),/;_
en

443.

ll5ll 1S11
lSll trn IS'fl aswi

=

Il.Cl?~
Dj, Ks, Pt,

R, Bl.

WBK: geeft het in deze beteekenis van "zich aankleeden",

.zich gereed-

maken" niet op, alleen in de te Sk gebruikelijke van "het een en ander
in orde brengen".
WDL: geeft het op voor Dj.

344. ,

lS1l ,

j t5ll :1~

, ~<uj

asJJ 3

:Jl -

0
ILil ,~,•~

Dj, Ks, Pt, Bl.

Mogelijk wordt hier wel de bij 'IH"l'fti>I~

vermelde, ook te Sk gebruike-

lijke beteekenis bedoeld.
WBK : geeft het alleen op in de ook te Sk gebruikelijke beteekenis van
,,aanstooten", ,,aansluiten".
WDL: vermeldt het voor Dj.
445.

J

ll51lll511

ISl1 l5TI 11:11!Hl 1

en~

=

(1/Yl

rin Dj, Ks, .Pt, Bl.

W BK: geeft als beteekenis op "vloerplanken van een paardenstal". Daaryoor zegt men echter te Sk niet ti>l-"'''ci?,~, maar 1.5""'~~, wat Wbk. weder
niet opgeeft.

Voor "dekplanken,

Mn

een brug" zegt men te Sk

an~-

Ver-

der gaven mijn berichtgevers van _...,r.n,n, nog op een beteekenis "tegen
<.t•<.Jt

elkander aanbonzen", die Wbk. niet vermeldt.
WDL: geeft het op als te Pk. dialektisch voor n.t&1l{_r,f•
VDBR:

446.

~
tsll~

114-14

=

~

(Pt).

H~~

o·~-

-

76-

Vergelijk ook [).{;,_~.
WsK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het zoo te Sk niet in gebruik.
WDL: 17 • fJ.~ 1 fJ,"ll},' Pk. u,"'l~t,
= /J'IM,""i).IEj"""l ...,,.m.SIEjtm,o~a-:::_
0.

"

Ml"""

Dus fJ.~ is niet = .Q "l1, , maar = :J-,ft, , wat bovendien moet zijn f] lil..
~, want in zulk een zin wordt te Sk ~.,tl, niet gebruikt.
VDBR :

447,

a

M•

25-6

(Kl).
~

èj1~ =

t.11

èj':JlDj,

Ks, Pt.

,u~
,UI~
IUl,llJI~
Zie Dial. Ba.

448.

a

o

a

0

=

~,il~

Ks, Pt.

Komt niet voor te R, Bl.

,iil:Jl Pt.

=

Komt niet voor te Ks, R, BI.

en als deftige 11ildl'ukking". Volgens mijn
berichtgevers zijn ze te Sk alleen nog maar in_ tëmbang in gebruik.
VDBR: 73-10 (Dj).
WBK: geeft beide op als "Kw.

449.

lSll

Ü,

d

= ,

UI

~,

~u, mi,,.,,.,~,.
m,è:Y•

O
en u":Jl·
°
.,,L"I~

r,i
..k ook vn~
Vergel u
~,

450.

Lrn

j

'ërDj, R, BI.

(J, =

j

11STI

Zie Dial. Ba bij
o o
. ,a a

461.

'i'tfJJ~zie ~a-l'~J

452.

lrn

d',

llÎI ,

=

j m j flê1, Dj,

1511

Ks, Pt, BI.

..,,~ 1 ,t,,, ....:!iJ,û•en
Volgens mijn berichtgevers is te Sk alleen gebruikelijk

WBK: geeft naast elkander op /:).,,._,,,t,,, .Q-,m"l'i'',

-.,,u

~,~,.:.,.

"l'fl', in de spreektaal wel eens verkort tot "lm'l"r;,,

en komt alleen -~

,.:., ook wel eens in tëmbang voor.
WDL: ,, : ..,.3 "ü, 1

-,~-,'ri•
Br.

., -- .,'f..,'i'"'
. ,,
-a.,...

& Sk.

,1m,"1'1è>.,,..,,,~~
..'l.'1" Tg.,

Pk., Kb •

Het is niet duidelijk of men bij dit laatste woord te denken heeft aan
een schrijf- of drukfout, dan wel dat de herhaling eenvoudig moet worden
toegeschreven aan een minder zorgvuldige bewerkiug.
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in,,

.m,
èJ'

I
1ST1, . llJI,
= 1S11,

453.

-

Dj, Ks, Pt.

Zie Dial. Ba en vergelijk ..,..,,,.,.g_
geeft als Sä.111.'schJavaansch voor "langzaam"

BIJDR:

op

.,..,.,,6,,een

woord aan mijn berichtgevers onbekend.
C:,../

15'11,
~•01

4ó4.

Dj.
= 1511,
111.11,iy

Komt niet voor te Pt, R.
Zie ook bij

-,~,~,.

0

1511
ll.JI'

455.

0
llJll t5TI ll..JI'

a.

0

Kl ICl

IS1I IS1I llJI -

Dj, Ks, R.

Vergelijk ook ..,..,wl'ê}•

waar-

WBK: geeft bij ol5JJ.a
dit woord op als KN., maar noemt bij --~,
naar bij .,.,,.a verwezen wordt,
Verder wordt

..,,.anog

,,til> - .:l , IJ,..,..1 ,m verk. .,.,,~"

tëmbang.

als K~. opgegeven in de beteekenis van "onverschil-

lig". Aan mijn berichtgevers was deze laatste beteekenis onbekend.
WDL: ,, • -~.
IHJ.,
....'f!{_":!J Ml INJ~• (Tm.)". Welke plaats met dit Ml bedoeld wordt en waarop dat (Tm.) slaat, is niet recht duidelijk.
VDBR: 12-7 (Kl).
456.

lstl , UI

~

"èr=

a.

m Cl R.

Waarschijnlijk afgeleid van am"u~f
457.

0

11!,11U~

=

C"> c:,..

m•u~

= .....a.

Vergelijk ook

m,u.0

R.

WBK: geeft ...<:•....~ en ., ""u~

beide op als benaming voor een van bam-

boe gevlochten waaier om vuur aan te waaien of zich te verkoelen. Volgens mijn berichtgevers is te Sk alleen .,.,,.u~rgebruikelijk en wordt dat
voorwerp alleen gebruikt om vnnr aan te waaien.
Vergelijk ook ,g,u~.
458. ,

IS1l

~1~

=

m

ril Dj,

Pt.

Komt niet voor te BI.
Vergelijk ook ,cgl'5f,
--~
en cn/l,i""J·
VDBR: 89-1 v.o. (Pt). In een noot is bijgevoegd: ,,'l-:!J'ef'
voos. W. t. M."
459.

Dit is minder juist.

Het woord beteekent "dekplank".

IISll11..1
\

ll5TIII.JI\

~ J..j-

Verb. Bat. Gen., Dl. ,9.

Mlt

vermolmd,

~ 'it'~ 1 nl. t:an een ledikant R.

-

78-

WBK: geeft het ook in deze beteekenis op.
het echter onbekend.

Aan mijn berichtgevers

was

KJ IIJI \

=

WBK:

geeft .,.,... , alleen op in de SälA'sche beteekenis van "opvangen''.

C'.""

tm

cm , m.ii
, Pt, BI.

,5H~ =

Kil~,~

~,A~

c:,.c:,,,.

1

Ba

KDIUI~~

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba.

461. ,

IS'IU Uli

c:-.0
1
WC)
Komt niet voor te Ks, Pt, R.
W BK : geeft ., .,,, .....alleen op als K. van amai:m= ,,vechthanenwasschen

11m,w

=

Ull•>-.n~ BI.

u,

•·

en drenken". Bovendien zijn die woorden te Sk nog in gebruik in de beteekenis van "vervloeken", nl. dat de betrokkene tot water zal worden.
Het passief .Q..,..,.,...,.'2Avoor JJ.Qi, of .Q.Q.,~~
is zoowel te Sk als te
Ke, Pt, enz in gebmik.
WDL: geeft

..,.,.,,....,6...,.
= ,o,.,ën,.,am,ac op

voor Dj. De gelijkstelling is

in zooverre onjuist, dat het ie een krämä-uitdrukking,

t,Ö4.U· In

zoodat ze ie

=

cm

het betrekkelijke artikel leze men bovendien .-.,'1""''"'' voor

f}

C'll

ä

'l"""l,n, dat daar beelemaal geen zin geeft.
o
<~ un , mo 0~-.
462. tSYl,
Uli , m = ~,
Komt niet voor te R.
WBK: geeft het Sala'sche woord niet op, maar alleen ..,.., .....,.e, en wel -

waarschijnlijk in navolging van BIJDR.- ale samenstelling van ..,.JI en het
Holl. olie. Te Sk echter zegt men

,~.,...,.,.e.
en

niet _,,,u,..P., waardoor die

gebeele afleiding minder waarschijnlijk wordt.
BIJDR: (* *).

463.

~w ~ =

l.Jl

?JrSiITTVI Dj (bier opgegeven

BIJDR: (*) vermeldt als gelijkwaardigen
~"·
crm

als verkorting van ~::.

c.. ) ,

Ks.

Sll.la'echen term u-.;..îHJ ,,.&....

Het laatste woord was aan mijn berichtgevers onbekend.

Ook u")d

schijnt te Sk minder gebruikelijk te zijn. In Djapärä ie het echter de

gewoneuitdrukking.

-79-

464.

Kl,~
n, KI,~~

IS'lll,1.~

Dj, Ks, Pt, R, BI.
Ull,~iiffl~,,u;!li(JJl?,~

=

~

~I ==

Dj, Ks, Pt, R, BI.

V00RB: t1.,.,,,,.,...,,-,-nam"'1.8a,~i5--,"i7,~'
(R)
WBK: geeft
ook in bovenstaande beteekenis

M)-,~

op.

Volgens mijn

berichtgevers echter is de vorm op zichzelf te Sk niet gebmikelijk, maar komt hij
De bewèl in het passief voor, bv. -,,.,,...,,.,,,~,.,
.....f.a--,rm.:Aiomldüori,
tcekenis is dus = .8..;,
"''~VDBR: 17-9 (KI).
46ó.

C'C'

C"

=

lbll il:11~

C11 1C1~

.•

DJ, Ks, Pt, BI.
'ft., (Wdl.)

VoORB: IJ.ilonJtt:JUU-tUU.'t.
~ ~
1511iH

'

d~

=

C'> c-,.
1511a ~

K

s, Pt,

R

, BI.

WBK: geeft IJ.Q~J alleen op in de te Sk gebmikelijke beteekenissen van.
,,nauwgezet" en -van "zeer, met een bijkomende beteel,etiis van verwondering",
en IJ.fl~ri alleen in de Säla'sche beteekenis van "ernstig gemeend", ,,degelijk".
WDL: geeft iJ,.J~
466. ~ , f-.n, •~j

= cn.9~

= ~,

op voor Dj.

Dj, Pt, R.

.m.,.,

VooRB: .,..11 ••.,~., .... '2'Ju1.,,,.,.,"", ,.,,
&w'"-''f!f' (R)
WDL: geeft het ~P, maar noemt de plaats niet, waar het gebruikelijk is.
a
.

467.

lSYl.tJI ..A Zl6 , 15111 H ...JI•

468.

j 611 j ia

= j .l:Ï 11JJ,

JI I I

Il

=

0
'lJfl KI \

nl. in den ~in van 111-ijd"Ks, Pt, BI.

Ks, Pt, BI.

~.,:tl..,

g _,.,,
(Pt)
VooRB: 9
WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke
paalde termijn".
voBR: 96-18 (Pt), 106-12 (Ks).

469.

j 1511U:A _,

j 11-0' .__,.J1

N.
1

U

a

15111E:J1
...n

K.

= j 151, , 1:.11.J1
=

t<l

u

..A

Dj, Ks, Pt, R, BI.

it, Dj,

Ke, Pt 1 R, BI.

beteekenis van "be-

-80WBK: geeft het op 1° in de ook te Sk gebruikelijke beteekenis van niet,
met opgeheven handen dragen'' en 2° als "OJ. 1 in de spreektaal (ook in Tj.)
.isva.""IEf-'~ o•••
Dit komt niet geheel overeen met het gebruik in Djaplrä, want "l"''.....
is daar niet alleen in de spreektaal in gebruik.
alleen op
WnL: geeft als dialektisch voor -,-,EA-'

m,.Y...,

voor Tg.

De

schrijver was hier blijkbaar yergeten I dat men in Tg het Javaansch met
den a-klank uitspreekt, zoodat daar de taling-taroeng I die hier alleen uient
om den a-klank weer te geven, uit den aard der zaak verdwenen is.
vnBR: 15-11 en 21-3 (Kl), 59-10
v.o. (Smr), 73-7 v.o. en 76-3
(Dj), 83--6 v.o. (Ks), 88--13 en 103-12 (Pt), 130-16 (Djw).
P. L. 1: 35-4 en 8 1 78-1.
470,

= IÛiClflUd~
a
o
II = L"'IIU' l:IIIJJd~
(?) Dj.

I

~B.JI~

De Regent van Dj gaf op:
o
o no.
o

,,.3..,~&-,,
..C'l~~"lü,.Q..,._,~

r;~"i,n""'"".,S'èn~UIUm•2~' e.>-n_,q,

o

o

~"'~~

.Q.w,M~"-j't!fllj

/
o
oo.o
"1&n•mts1jU1"J..,.~IJll'1Uf

• ...,

('l
"
,m-e,,

De Regent van Ks gaf op: ., û,&.::,.Ç,1a_.f}_
.......~., .~"l""''"l°"~·-::.;J~
~
o
o
o
•
o
o 0
o
:1
n
o
r.,
o
,.,..._._,,.~'!!,f,mu1517L't:>
J."J U7j
1Snutn1~.,,.""
ry.un~f,.,,m2""UJ"In,Hl -'""~
rn&"-j'{!J~
WBK: geeft het op als malayisme voor

vor.,,,.Volgens mijn berichtgevers

echter is het woord te Sk niet in gebruik.
WuL: geeft het op als te Wg., (Sk.) dialektisch voor
BIJDR:

471. ,

iS1l

,f}_.,
...'!!-l•

beteekenisI ( ).

j l:11i(3 =

l ci\i~ ,

nl. als toespijs Dj.

Komt niet voor te Pt, R, BI.
Zie ook ,an,.,EA..Àf,
WDL: vermeldt het voor (Dj.).

4 72. , arnj

H -ÎI ,

I

=

i &.i•~ , ,il.

als toespijs Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R, Bl.
Zie ook ,-.,EA.f.'·
II
473.

lli\ =

1511

=

~u~ Ks, Bl.

~ ~) Dj, Ks, Pt.

WBK: geeft het op als malayisme voor Ll"l' en voor ,-,.tt:,•~·

Volgena

-81mijn berichtgevers wordt het te Sk alleen gebezigd in den zin van

-,-•,t1''

"!!I·
BIJDR: (* *).

4 74. ~ (t,A
~ = ~ j (é'Pi
, nl. als "petroleumblik"K.s, Pt, R.
WBK: geeft deze beteekenis van geen van beide woorden op, wel ..'?,(~,

~•i{t;, als "groot bekken".

als "vuil, bv. v. koper" en
475.

,cèb~

, cq)~ SJ=

C1/TI
,'({.

1

11l.in den .zin t'an .,,dekplarik" Bl.

Komt niet voor te Dj.
Vergelijk ook

,-gt~·

Voor R werd opgegeven CSJJl!,lj~~,dat te Sk alleen in gebruik

is in

"den zin van "zich op elkander werpen".
476.

~ 101 q = 8J!HÏ Dj, Ks, Pt.
ai wt
tb
VoORB: .,,,.,l'UM~H11t.••u~.z-~~\ (Ks)

lSll

WBK: geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter
wordt het te Sk alleen gebezigd 1° in figuurlijke beteekenis als "middel tot
beschutting" en 2° in den zin van .,,vijver", bv. in..., ... .,,,.,..,.,,...,.,,,, den naam
u,

LIi

van een aan den Soesoehoenan toebehoorend meer te Kartasoerä.
477.

tPi"~=

.?'Il
?JDj,

, 1511

VooRB:

u,f:,._,.,,,,
... ,,,,..r.
n ~ ..c:...(R)
, ,,.
""J .......

e,wntffUIU,

,

Ks, Pt, R, Bl (maar hier weinig in gebruik).

,

WBK: geeft het op zoowel in deze betcekenis, als in die van "vol", ,,in
rijen geschaard". Volgens mijn berichtgevers is het te Sk in de eerste
beteekenis niet- en in de tweede alleen in tëmbang in gebruik.
WnL: geeft het in de beteekenis van .ff,.,1 op voor Bn.
478.

,tsll,~,~
W
c::,.,

11n Cllll ,

u~

11SY1
,

vl

llJI i1Iu L""JI
\STl

-

Dj, Ks, Pt.

Volgens een enkele zou het ook te Sk in gebruik zijn.
479.

, ID13~i
L~U:i
I ,

IK1,

VooRB:

II ,

or.s
....0
•
1
jH~
'èY"',
~ irn lfl,1
DJ, Ks, Pt, B .
am "1,8 ,g.,,,,,,..n"I t::I.,
"" ~,,;r.,'31' (Ks)
ll5TI, ~ j n_'
":J = , ~. , nl. in den :1in van 1 a,erkbareman",

~,

~,

k~

-

IUfl

,ui,,

.,,heerendienstplichtige"
Pt, BI.

-

82-

WBK: geeft alleen op de ook te Sk gebruikelijke beteekenis van ,...,,,~

''ïr.'"!!.f= ,,een ,oort mand".
480,

1511IElffl

lel
,

BIJDB:
ISll

ro=

Dj.

IJJ 1.v.

(***).

~

481.

=

NÎI l!ITI ~,m

tm

Q'li'Tl n:.1
Ks,

Pt, BI.

WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenissen van 1°
,,zich doof houden", ,,ongezeggelijk", ,,lijdelijk verzet'', 2° "dam" of "dijk",
il,.,.,. In deze laatste beteekenis was het aan mijn
en verder ook = amCO<.,Jf

berichtgevers onbekend.
WDL: vermeldt -il=
en

482. ~à

-.m.,,<mm1
(..f

c..11

voor Dj.

CC1

~~ =

D3,Ll~
Dj, Ks.

Zie Dial. Ba.

bil, = 1JJ1,êJ'•:A

C:,,..

488.

C'

I

cmi

VooRB:

Bl.

~i.?.1 ,r:,,f1nten .... 1m~,

(Wdl.)

Komt niet voor te Pt, R.
WBK: geeft het alleen op als grw. in de beteekenis van "omkappen".

484.

il,,~rrA
voor Dj.

,~,Uil
~,CII
WDL: vermeldt

I

II
VooRB:

fJ.,,,r:,,=

~ Dj, Pt, R, Bl.

=

=

o

a

llfll Tl g11 -.1 ,

c-..

u

Kii lJJ ~,

d Dj, Ks.

-,:m,-.mtenia~
....
~•(Ks)

Komt niet voor te Bl.
WDL: vermeldt het als dialektisch voor ~ mlJ::·='1 u te (Dj.).

Dit laatete

beteekent echter te Sk "de dag van het feest". De bedoeling is waarschijnlijk dezelfde als boven opgegeven werd. Het eehijnt intusschen wel afgeleid
te zijn van ., .,
L'I.
Hoe het woord in de eerste be teeken is gespeld moet worden, bleek uit
de ontvangen opgaven niet. Ik nam de spelling over van Wdl., waar het
echter staat bij .,, ":!J als grond woord , maar veronderstel, dat de twee laat-

m,m"

ste lettergrepen het woord

-.m91tm

= .,,,.,.,.,bevatten,

beter zou zijn, te schrijven _,,...,....,91-.m,

zoodat het misschien

De lettergreep ""l"!!Izou dan kunnen

-83zijn een verbastering van ,-•~,

den passieven vorm van de gebiedende

wijs in TP., zoodat de geheele vorm in SA.la'sch Javaansch zoa luiden
.,....,;@~.,.,,,,wat ook dezelfde beteekenis heeft als a"cn~.
Voor R en Dj
werd dan ook opgegeven ., ....,:g:-,vn.Nu vindt men in Wdl. bij

.,...,,"Z!#

-,-•:Pn

opgegeven ,, • .,...,,'g).Bn. .,.s,u
;m-,=,= ..î-,~~' BI. ,-•:m•iam,=
~cn'1f.111'"Dit komt op hetzelfde neer, daar men te Sk kan zeggen ,-,

:@t?,f
zoowel als .,...,,ä-·Alleen is de gelijkstelling minder juist.
Vergelijk ook boven bij

., ....,,-::t.

485.

i

486.

,~~

487.

Ks, Pt.
ilSllcil~= ilSllffl~J

nm

1511,

i

:sie tlSI)
cm
/(1111

Uil

(111

zie

i

lJ,fj,en
llm •

,ecg~·

Komt niet voor te Bl.
(1
.
..
VOORB
• ., lilll" U\,,., ':tl~~~

(1

't!) t/ff Mtf 'm..'IUll

n.

11,lf('I

.m

0. cv'
U "'""''

,,

0 (:)

M

11.1,U"Ulntil

IAl"Ul"tl

(Ks)
488. ~èn

I

=

IUI~

"G(l

Dj, Pt.

Komt niet voor te Ks, BI.

= ~, trti, Dj, Ks, Pt, BI.
KN.; /Jein, riet, zooals suikerri'et, bamboevellen,
WBK: ,,Q,.,,,.
II

snijden, .rva.

..,.~.,.·• Volgens mijn berichtgevers wordt Uèn te Sk niet gebruikt en is de

~'"

gelijkstelling met .,,
... ook onjuist I aangezien dit woord uitsluitend voor
Pee,
suikerriet gebezigd wordt. Van bamboe zegt men am(li,.-'1,,dat niet, z.a
Wbk. opgeeft, ook voor het omkappen van boomen gebezigd wordt.
WDL: geeft op /Jen = 'M~ voor Dj.
489.
490.

G:--

1S11

.

zie

~

11.Jl
l5Jl •

i 1511zie IÛI.

491. llffi ~ ~

=

s~ ~ g ~~
1

1

Tl IEi .JI

~ I nl. als rechtsterm Ks, Pt.

Komt niet voor te R, BI.
WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenissen , nl. 1°
= .Jn~~ en 20 = ,,handelwijze".
BIJDR: ( ** ).

VDBB:116-12 (Pt), 134-8 (Djw).

-84492.

a.

t,11 ,

/

m,

/
j 111n,

-

l5ll

Dj, Ks, Pt, R, BI.

,f~•,.,.,,,~~

,,.,,(;·nfl~;, ✓,;,u ...~,

VoORB: -.m•np_....,Q
..

WBK: geeft het niet op, trouwens het te Sk naast
grw.), maar meer speciaal in de spreektaal
WnL: geeft ~;'l :.;, niet op, wel

3,

(R)

.,n.,,:.;,(eveneens

gebruikelijke ..,..,.,"',

a., .....,,/4,= ~..,.., ✓,;,

als

evenmin.

voor (Dj.). Verge-

lük echter boven.
493.

j C51l
j <ril, zie
=

494. ;,~

cm,H~

Uil~

II.

Ks, Pt.

WBK: geeft het in twee beteekenissen op: 1° "het wacht houden van
ambtenaren", 2° "een buitenshuis wonende geringe bediende, die dagelijks
eenig dienstwerk komt verrichten''.
In de laatste beteekenis werd het mij
ook voor Bl opgegeven, maar is het volgens mijn berichtgevers te Sk niet
in gebruik.
In Djaplrä beteekent het een heerendienstplichtige, die bij het desahoofd
uitkomt voor de huiselijke werkzaamheden. In Sk schijnen dergelijke diensten
eerst in den laatsten tijd ontstaan te zijn in navolging van de Kamangkoenagaran, waar die personen den naam dragen van -.mg. Wbk. geeft dit
niet op.

Zie ook J. L. W. :34--11.
Dii

'1'"1~ • »> E.P~f = •·""'~ J .,,.,,, """-'"'llll~1.Ulll&n'57<nJ~
=
o
(1
•
oi""'I
..
"
U1tm&'J,{'1u'111ID::}f""''l"'l'l'J!l.
= "-'=•'7U...Af<n..,rm.o..u.n
WDL .
•

.

r'l

" '.)

11•

n

e •

o o

w

In verband met de omstandigheid, dat de z.g. pantjendiensten bij de Inlandsche ambtenaren reeds jaren geleden afgeschaft zijn, zou te Dj dus "''1"'1~
beteekenen "paardenjongen". Te eigenaardiger is dit, daar in Pati juist de
pantjen's van het dcsalioofu worden onderscheiden in -fl~
voor het
onderhoud van het paard en

495, ,

11-1 I

=

1·~~

voor de huiselijke werkzaamheden.

Dj, Bl.

&.,.,.,cn,~fl.mU,,...,,
'l""'~""·~n:5'' (BI)

VooBB:

II

ll5ll

ti

=

(UWI~

Dj, Pt.

•...,...,.,..,
....U,

.
VOORB

o

tmn.,-n.tm

n

bU'/

Ml

n o
~•u / -n ':!11
FLlf

n

~t~ 1 "IAII-.,

o (Pt)
lll"l'c'J1"'f
l.m'I

Evonzoo is "l""I"' = n.1ut'1•;::.of --,-:::._.
WBK: geeft het alleen op in de uit het Chinecsch overgenomen beteekenis van "stam".
WnL: geeft het eveneens als uit het Chineesch overgenomen op in de beteekeois II voor Dj. Dit zal waarschijnlijk wel een vergissing zijn.

-85496.

ti-1

'IIUl11~
c::--

j ,mitJ-a

cm

K.s, Pt, R, BI.
VDBR: 116-13
497.
498.

0

...!A.trn 1H1J'-.ft1H11 ~m~

j tJ11 ~ ~
a-a3ii

!ki

c::-= IQ,
~:,i 'I.Cl1 flJ ...!A.1UI
IKI JI

0
1m llSTIKI I

b"'l.c..,4

Dj,

(Pt).

zie

!

Uil~~

•

a.

1-JU11irJmJ
= H11,ajW,.~

R.

Komt niet voor te Pt.
De Regent van R gaf nog als verklaring op
mijn berichtgevers onbekend.
n
. b'"
VOORB: zie
U rmoef.

rm 'l?f,'r.1

Voor Dj werd opgegeven

e,, een woord , aan

= ~"i·

,_,,&

WBK: geeft ,._,,& op in de beteekenis van "een vaartuig,

dat met een an-

Aan mün berichtgevers was deze beteekenis on-

der gelijk zeilt o{ uitzeilt".
bekend.
499. ~ ~ ~

!)J

= ~·.,j m 3 1:JlDj,

Ks, Pt, Bl (maar hier weinig in gebruik).

Zie Dial. Ba. Wat daar staat is echter in verschillende opzichten nader
gebleken, minder juist te zijn. Hetgeen daar S.::'51 genoemd werd, moet

il~ zijn, daar een il .J "!!J te Sk geen voetstuk beeft. De beschrijving van
Wbk. ten aanzien van dit laatste woord is dus goed.
noemd werd, moet zün

~~

~,

Wat

,,._,.,f;
ge-

aangezien 1 ...,7 :; meer speciaal een schep-

net beteekent.
500.

0
1)-J IH.1

?

=

Q

!ki Ul ' "lfl lCl

Pt.

Daarnaast werd ook opgegeven '"~WnK: geeft geen van beide woorden in dezen zin op, trouwens het ook
in de Säla'sche spreektaal met dezelfde beteekenis in gebruik zijnde ,._,.g
evenmin.
Vergelijk ook
.
a
501. ~ ro zie rJJ11H1 •
502.

b
:8~ =

"-'i."!!J·

?

ll5Tl

j

ru

j ltJI

1~

Pt (maar hier weinig in gebruik),

R, BI (maar

hier opgegeven als TD.).
WBK: geeft het op als tëmbang.
Voà. lW. Gen.,DL t9.

..

-86WDL: ,,,

"3,(,kw. til''I"-'.,...~ "3{-nr,= .,,.,~~·

Bn. Grjrn~ Tjr., (M.)''.

De bedoeling hiervan is niet recht duidelijk.
Vergelijk ook '"''''"'llflJ•
503.

aJ

0
,?"~ =

0

aJ

ro ,

Bl.

111UI

Komt niet voor te Dj, Pt.
Zie ook ...,~~ en
WnL: geeft het op voor Bo.

ui,

S',~,rn,~1
j

604.

=-

S°, j

~ Dj, Pt, R, Bl.

ll5l11

Vergelijk D"esn,.,,ur~.
0

506.

a.JGJI~

=

TIW

R.

..,i~-

Vergelijk ook
WDL: geeft het op voor Bn. en vermoedt, dat het een vervorming is van
ufI.i· Hoe of het in dat geval aan de beteekenis -n ..,, zou gekomen zijn,
is niet recht duidelijk,

!JJCJ~
zie 8,1S11,m
,~.

506.

0

a.Jjam ~
0
!l-1 , 1<12êj~l =

507.

a_,
?Jd~

Dj, Ks, Pt, Bl.

Het is echter "1'1tJ'!!.fin een speciale beteekenis, t.w.: 11
u-n.R'1eoJli.8."i'
o a.

n

f"'l

o

o

o

o

.

"'r'J~ "1<mJtJnu"'J~~~m,rmu..,.'1,n"""lMtt:,M"1'"'"' • "1'1~~ """llll'C;l_..,,... ._.
o
o
()
G)
• o o
•
o
u...,u.._._,.._.111J
1tJ ~/o MC.U(5""~"""" ..m ""r.}""'..,...,,
irnW"LI~ """l irn ._.:,ui-u trnNf
ri
o
o
oo
o
n
o
u, b,u.,.?M"~"I..,, ._..,..,,,
......A'Jl.tJMj~'!!JOM1ti1•~?tfl',M':Jl.'t{"l~':.S:....,"1-ef
'1MMW
,,tl~r.i~," (Ks)

...,,"'1
....

Een volkomen gelijkwaardige term bestaat te 8k niet, daar de instelling
daar onbekend is. Voor Soerabaja vindt men haar beschreven in de Ind.
Gids 1891, blz. 1940.
WBK: geeft het op zoowel in deze beteekenis I als in de te Sk gebruikelijke, nl. de per.,o,um, die bij feesten de gasten bedie11et1.
508. a~,1J,J131~

== ~~ Dj, Ks, Pt, R.

WDL: geeft het onder .,,.,.,"?!-fop voor Dj. en onder .~., .. ,,.U voor (Bn.). Te

betwijfelen valt het, of werkelijk
Vergelijk ook ., .....,u,~.

009.

,a.a,a-1u'!J
= ~i Dj, Ks.

,~'"Z!Jhet

grondwoord ii;,

-87Komt niet voor te Pt, BI.
Vergelijk .3 "Iu, 'Z!l.
WnL: geeft het op voor (Dj.), nu weder onder 'lo1111'l~'
~510.

~Yl

=

Dj, Ks.

~«JI

Zie Dial. Ba.
Mogelijk is het een vervorming van ,,{.,,, over l!f..,.·
511. ~\

~a~\

= u{!::f
\ Dj,

Pt, BI.

Komt niet voor te Ks, R.
VDBR: 133-2 (Djw).
IKl I
512. (,._R

'?GJ

=

Gt KI

,

.,.JGJ

alleen i,, de,, .:m, t-an .,,paardenslationneeren" Dj, Ks

(maar hier minder gewoon, zoodat men bv. voor
~),

\s.7f.}.,...,,,
'I"" zegt

f: 'I u,

Pt.

II

= j a.i 3 't,

11I.in den .zit&mn .,,voort'ijder" BI.

fs niet in gebmik te Pt, Dj.
Komt ook voor in den vorm -,~•~·
WBK: geeft het op in den zin van "boegseeren". Volgens mijn bericht•:r_
gevers echter is het te Sk niet in gebruik. Daarentegen geeft Wbk . .,..i.,

niet op in de ook te Sk gebruikelijke be tee ken is van "voorrijder".
WnL: geeft -,~•
vnBR: 123-7

w in

v.o. en 3 v.o. (Djw).

513.

, ~ 'èJ.zie ~C:Y

514.

,1-Ja

= ,,~

TI~

C-..OC""'

:w ,UI 11:1lt-

de beteekenis II op voor Bn.

Dj, Ks, Pt, BI.

°9j K1I JTI,

Tl,
cm

Voor Ks werd als verklaring

0

i "d1I1':'J,(Ks)
0

-Y1

Yl

opgegeven tsn.:;~, dat echter in dien zin

te Sk niet gebruikt schijnt te worden.
WDL: geeft het op voor (Bl.).
c-D' K R, BI.
51fl.
l--1 3
Yl 3 "~
= -::-,,.
L'"ll1...1,nj
~, s,

i 'I

o
VOORB •, ~WUI

'lu"m.QrM'lm

o

'1o,nt

,

0

(R)

Vergelijk ook "1uc.~.

<>'10
Hl

,s,o,,

'1!!JIU
....A.,._.,
"/>1t

.

•

"?!,f 'lUA'l:$l_'
lól

r.,19mTI,

Tl~""~~

-88-

,,i~l

WBK: geeft 'lrm''I'"'~

616.

evenzoo op in de beteekenis van "omkoopen".

Volgens mijn berichtgevers echter is het woord zoo te Sk niet in gebruik.
c::,. 0
1

IIJ'll,d'
=

R, B.

Komt niet voor te Pt.
VOORB

o

: IUlll'l'n

o

o.o.cV

o

ll<IUIUIJJt_"ILUll(J "nu .. """"

OU\

UIUM

o

l>lllCJI\

on/
..,,.,1'.,l.M'1<nu

no

....

7)

·rr,,(B)

WnL: geeft het op voor Bn.

ifJJi
Tllj

ó17.

=

,~lli~ Dj.

Zie Dial. Ba.

8 Tl~

518.

=

~ ,~,

nl. in den zin ,.,an 11l'eger" of "wissc/1e1·''Dj, Pt, BI.

,JR. ( ?). Volgens
mijn berichtgevers echter is het te Sk alleen in gebruik als K. van e.i.,,

WBK: geeft het ook in deze beteekenis op op gezag van

=

-tl

,,het indringen" en als KD. van

WnL: vermeldt n'"-t.J

619. ~ Tl

=

11J15
= 1JJ Tl llJI 5

~ftj~

•-r,~ =

,,het weten".

voor BI.

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te BI.
WnL: vermeldt het voor (Dj.).

620. ~w

= ~jlC'ljClDj,

Ks, Pt.

Het is als (facultatieve?) krämä-term in gebruik.
WBK: geeft het in dezen zin op als tëmbang, ,,ook wel als Kmma".

Yolgens mijn berichtgevers komt het te Sk slechts zelden en dan hoofdzakelijk
ale TD. voor. Zij wilden het in ieder geval beschouwd hebben als KO.

521.

~l!JI = ~ j "ii

BI.

Komt niet voor te Ks, Pt.
o
o
•
II

=

UTl~IUIJJCl,:tl_lJI~

Pt

,

Komt niet voor te Ks.
WBK: geeft het behalve in de ook te Sk gebruikelijke beteekenie van
,,omrastering" ook op in de beteekenis II. Volgens mijn berichtgevers echter komt het zoo te Sk niet voor.
WnL: geeft het voor BI. op in de beteekenis I.
VDBR: bcteekenis II, 123-5 (Djw). ~ 'l is hier een gewone (foutieve)
schrijfwijze voor ejÏî·
522.

~

GJ~~

c:-..

= jfJJ:iH:'..l
I m1~~

Komt niet voor te Pt,

R, Bl.

-89-

i

VooRB: .,,,'1 ,-~ "lc,"" ..Q._, D.ç-'"11
_,,,no,.
(R)
WnL: geeft het op voor (Bn.).

523.

QJ;
.
QJ .,

a

HIJ :Kil =='

i

a a

f.ft S ~ ~ QJ Hll

flj

Komt niet voor te Ks, R. Voor deze plaatsen werd opgegeven .,. 2 ~.

j

rJJ

a:,,i

a:t

~J = , a

1 ~ \ 1S11a:, ~

Ks.

geeft wel op de uitdrukking ....;Mo'!?J, maar niet ...,..,.
1.,..,s:,. Te Sk
zegt men volgens m!jn berichtgevers alleen -, u, i« f met bijvoeging van ~ .,ff
WBK:

~

of .,,,,o'!?J,als niet reeds uit den zin zelf blijkt, of men bedoelt .kous"

dan wel "handschoen''.
BIJDR:

524.
525.

(

).

iiitn1 .J11~~ :&ic jun~~·
C"'
C"
rJJ j Kil 1J-A
ir~
= (,'9... , KI , Tl KI

Dj, Ks, Pt.

Zie Dial. Ba.
BIJDR: (

526.

S, KIiuu
WBK:

).

~ =

~1

aJI'ri111:1

Si

n,,,,,,~fals

geeft voor

t(1l

Uli\

Uil

'!1JPt.

beteekenissen op zoowel "school", als

"schoolgaan". Te Sk wordt het alleen in de tweede beteekenis gebruikt en
zegt men voor "school" ,f)"l"'"""f.,,,':!f,een en ander volgens mijn berichtgevers cfm. Bijdr.
BIJDR : ( .. ).

527.

CJJ,~

1JJ1trn'.9
=

Dj, Ks, R, Bl.

Komt niet voor te Pt.
o
n a
VOORB •• "/"'mt'J""l::j""'Tl.:111"/111
• E.fêj"iMf'IILfl•

528.

C'

Q

IJJI UI

m,~=

Q

Q

iJ.j

w

/

VoORB: ""'151''"1'~""

529.

~,nj
~

iJJ

'rij

=

o;)

o o

•

"~IR.

Komt niet voor te Ks, Pt, BI. Vergelijk echter
C'

l"l

ol!oo'"'w,m_,.,._.,,,,_,.IJl~M,m~'A(R)

[/,-1.~·

(u,m) ,m"UllflAl~U.,11«"1')~\cn~ll<n"11i}.g'[J-· '"11'~'"'1"(R)

a'

~ j Kil Pt, R, BI.

-90530.

=

rJJlSII

~

tJ11w

Vergelijk ook

ll/ltlU

Dj, Ks, Pt, Bl.
~-

WBK: geeft het in deze beteekenis alleen op als tëmbang.
WnL: geeft het op voor Dj.

631.

IJ,

.

I YI.,

, Uil

-.1')...I,

UI -

iUll

,

Uil

2 YI"

•

a a

"ll~II.JI lls::ll/11 ll.JI,

WBK: geeft naast deze uitdrukking nog enkele andere vormen en samenstellingen op. Volgens mijn berichtgevers is te Sk alleen - zij het dan ook
zeldzaam - in gebruik
1.?. = ,,eens van zin".

._._,r.

(*).

IJ,
BIJDR:

532.

1511

:,..a,
1S11en K1

~

u a

-

?

J

"'

~

f C11 ,n

'

Naast , &/11,
-ï1"
tm ..m ,.,, '[!!) ·
WBK: geeft

Ks.

?

M,-

alleen op in de Sa.111.'sche
beteekenis van "speetje rleesch

aan een spit geb,-aden". Dit laatste moet zijn geroosfe,-d.

633.

S°ISYI
= ,w,w~

Dj, Ks, Pt, Bl.

Het woord is als kräma-term in gebruik. Vergelijk Taal soorten, VII bij
n :.:_. Dit laatste woord schiint
in het Dinpära'sch
dialekt niet · î'00r te
....
:,
J
komen.
534.

0

11--115Y1
p

=

0

0/

IU iH ~-

'

lCl

n,

o

a.

r>-1KI t.n

0

•

o UI,.....1K11DJ.
in_~

WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk naast .3 fJ schijnt voor

te komen, dus in den zin van "inbeslagname"
vaarden".
BIJDR:

535.

c::,. 0

aJ lSJl ~

(*).
I (steen)=

1

en niet in dien van "dag-

Kil,

C"'

c,,./

m arn Pt.

II (.~atij,i) = ~•~
0 0
. ook b""
Zte
!J "":it~·
BrmR : ( ** *) geeft als gelijkwaardigen 8alä' sehen term op "Û,., tl fJ:. ook

voor satün". Waarschünlijk is dit een druk- of schrUffout, want volgens mijn
berichtgevers wordt il. 'I"" fr. te 8k alleen gebruikt voor "knikker".
Wbk.
verwijst bij dit woord naar 1J.,:it'5J, dat men er echter tevergeefs in zoekt.
Aan mijn berichtgevers was dit laatste woord onbekend.

-

S~rui~

536.

= ~jbsii•

91

Dj.

geeft geen van beide woorden op. Beide zijn waarschijnlijk vervormingen van het Holi. astraallamp. De beteekenis is "petroleumlamp".
BrmR: ("') noemt il6=~ ook als Säla'schen term. Aan mijn berichtgeWBK:

2',~

vers echter was het woord onbekend.

S@;=

537.

WBK : geeft geen van beide woorden op, ofschoon beide te Sk in gebruik
zijn. Het eerste beteekent daar "streng", als telmaat voor garen enz., het
tweede beteekent "leidstreng".
BIJDR: (""") geeft ook in de laatste beteekenis voor Sk op ilo, Volgens
mijn berichtgevers is dit onjuist.
538.

Si ism, rnHJ = S, l5llUJ,~

Dj.

Komt niet voor te Pt, R, BI. Vergelijk echter ook n"rfl''I""''~·
WBK:
geeft geen van beide woorden op. De beteekenis is "petroleumlamp", nl. die soort, waarbij de lamp in een glazen stolp geplaatst wordt.
BimR: l*) geeft als Salä'schen term op n,lfl''l.-u'~·
Volgens mijn berichtgevers echter wordt dit daar niet gebezigd.
539. ~ 1U1~

a.. ~

=

t:., l{l.n

-8ITTl•

l.'l.,

Dj, Ks, Pt, BI.

L.~

W BK: geeft geen van beide woorden op.
nl. om schrift uit te wisschen.

540.

s-,IDJiClfTHC~
=
't

De beteekenis is "gom-elastiek",

Dj.

B1JDR: ( ) geeft als beteekenis op: ,,een reep leêr verbonden aan de
stang van het achterpaard waardoor de streng van het voorpaard gaat".
De Regent van R gaf als Sala'schen term op ...,~~, dat echter in die be-

teekenis aan mijn berichtgevers onbekend was.

5H.

C°"
"'-JltSTlt:'1~

I

II

=
=

Q~

Ulll\81~

Klll'

Dj, Ks, Pt.

VooRB: 0.J>.iJ.,'i4D11mr:iHw
(Ks)
f..,l ~l.... 1
._Jf

De Regent van R gaf nog als daar gebruikelijk op ., ..l'3f· Het bleek
niet duidelijk, welke van de twee beteekenissen daarmede bedoeld werd.
Te Sk beteekent het volgens mijn berichtgevers uitsluitend "vierkant''.
Vergelijk ook iltit...ci~.

-

92 -

11-..1,~~
0

C"'

0

,~~ Ks, Pt, Bl.

vnBR: 127-9
543.

v.o. (Djw).

0

, ~ êjlSl1 =
VOORB ••

0

11J

êjl5ll

n lq"''"l"''f
.

Ks.
o

'j

til•

•

HJ"11 Nn

"1"""1cm~

o

o

o1m eq1.J1

r.,

..,,

o 'Ej•U
" (Ks).
""i"J""

Komt niet voor te R, Bl.

~ ~ ~ Pt, Bl, Bn (bier opgegeven als K).

=

544. , 11,.1,
UI~

Komt niet voor te Dj.
WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk niet in gebruik.
Wm,: vermeldt het voor de residcntiën Smr, Dj, R en M.

545. ~u~

=

~c:,..
011JJ

11j Ks,

Pt, R, Bl.

Vergelijk ook 41....,.,..,,,"!!f,
546.

=

1JJ ~

:u11 UJI

~ Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te Bl.
Te Sä.lä. is het K. voor "haan''.
Zie ook bij 1111..u ~WnL: geeft ...."-i op als dialektisch voor

~~~

te Ng., (Kb.) Tg., Dj.

Voor Dj althans is in zooverre de gelijkstelling onjuist, dat het woord is
K., dus = .,,,-~·
P. L. 1: 104--1 v.o.
547. ,i-lHi
,

(JJ

:JlI

=

2 û IC1

IJJ

û

Cl

9!1
, t1l. als

benaming win het fluitje aan den

staart tian een duif Dj, Ks, Pt, Bl.
Il

1JJ?,~

=

Tl

WBK: geeft .,,_,, üot'.,f

Dj, Ks, Pt, R, BI.

op in de beteekenis van "in verschillende richtin-

gen". Volgens mijn berichtgevers echter zegt men daarvoor steeds met verdubbeling ., ....,ü.,-...,üot'.,f.
In de beteekenis II geeft Wbk. op gezag van
Rh. ook nog op ....ü

o

El, dat echter volgens mijn berichtgevers niet geIn Kë4oe schijnt

bruikt wordt voor het muziekinstrument aan een vlieger.
uüoci
intusscben wel zoo voor te komen.
WDL: geeft ., ....,ü11::1t,= uüo~

648. r&J~

=

11.1~

op voor Dj.

Dj, Ks (hier ook opgegeven

=

"l~t))

1

BI.

-93beide: u~J en n~

WBK:: geeft bij .,.~
meldt

u~

naast elkander op, maar verVolgens mijn berichtgevers is alleen ... ~

op zichzelf niet.

te Sk gebruikelijk.
WDL: ,, , u~,
k. (Dj.) "l't~f'"

Wat de beteekenis van dat k. is, is

niet duidelijk. Beteekent het hler, z.a. blijkbaar op enkele andere plaatsen,
krtlmä, dan bad het ook gelijkgesteld moeten worden met 'F}..,-r} en niet
met f'lj"t~·
BIJDR: (
549.

11,uu \

=

Aan mij is deze beteekenis u'::J

=

'F}..,~

niet opgegeven.

) geeft ook voor Ks ... ~A op.

-ît.,, , ~ J

Dj, Ks, Pt, Bl.

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
is het te Sk wel in samenstellingen in gebruik, maar komt het overigens alleen bij uitzondering voor. In Djaparä is het 't meest gewone woord.
VDBR: 124-12 (Djw).

óóO. S'1m\

= a3•~•\ Dj,

Pt, BI.

Komt niet voor te Ks.
WDL: vermeldt het voor (Dj.).
Vergelijk ook D"l""f•

651.

rJJ,ru\
C"'

o

cm Ï ru \

a

=

a

.

:rm 111 \ (?} DJ, R.

Komt niet voor te Bl.
VooRB: zie bij o«~.
Dit voorbeeld zou anders eerder doen denken aan
een beteekenis

P..,~- Vergelijk echter ook

Voor Pt werd opgege0
0
n
n ·
'' De beteek ems
. b"1erven.. ,, =~flJ1"1~
r.m'l"-'f•
-iw,mr.m'l"-'f""'&i°''I"''~'
van is mij niet recht duidelijk.
551.

~1_;\ =

[).'-'f•

,iJ.J,,n11~

Dj, Ks, Pt, R, Bl, Bn.

WBK: geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is in dien zin alleen gebruikelijk °1"1' = ,,vogelsof vissche11
des nachts
met licht vangen".
WDL: vermeldt het voor BI.

653.

a o,

IIJ'IU

a a,
~illJ'TI~

=

o

.tmo~

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te BI.
Het is als kr:i.ma-term in gebruik.
Vllh. 1W. Geil., Dl. ,ll.

-94WBK:n .:1..'l{""::'J'
1. zacht waaijend, van den wind; u.d,n~.C::::-n~,

een zacht

koeltje. 2. scheepsterm: bries, koelte I voor wind in het algemeen". Volgens
mijn berichtgevers is de vorm te Sk in het geheel niet in gebrnik.
VDBR: 104-14 en 107-3 v.o. (Pt).

P. L. I: 128-7.

654,

IJJ,OJSI~

rJJjrusj
':8.= ;m,w_

R.

Komt niet voor te Dj, Pt.
VOORB••

555.

..,

o

u,

o
o
ü'r""''i't_~"J
'''I' IJlt.,.,,._..,
n.11,~UIMUll:Î~'I

i~'"ll:1 = UICl:Jl
~~~~
1

1

o. n "

(R)

trnjn•:Ji Dj,

Ks.

WBK: geeft het op als malayisme.

Volgens mijn berichtgevers echter
wordt het te Sk ook als zoodanig niet gebruikt.
BIJDR:
~

556.

""'jm

(

).

~

-=

,

\!J,a
,

-A ~ ,

nl. in de beteeke,1isvan "leenen'' R.

Komt niet voor te Pt.
Vergelijk ook [1,,_.~·
VooRB:

,~-('

lfflM

..:1,,.,,.,.,M,,,,-nui'8!.'l,u""'.m'I""''
(R)

WBK: spelt

557.

""'M'1-n'I
""~.,;,, vn "'I .9.7.-uun .....,u,u u

'l.u.tl:l&~"ri'l

,,·n~u,

rJJ,m ~

I

=

II
VooRB:

abnsievelijk 'l~'lo-''ef·
,~~ Dj, Ks, Pt, R, Bl.
0

=

m, m

~1' '

,m l.J

, H JI

u.n

:JlKs, Pt,

Bl.

"1.-u'lcn,iJ.HJ-'tf.]~~' (Bl)

...,,u~

WBK: geeft het in de bcteekenis I op en noemt daarnaast als TD. nog ...,n.e

-=:!J·Volgens mijn berichtgevers echter is geen van beide te Sk in gebruik.
WDL: geeft het in de beteekenis I op voor Dj.1 Bo.

658.

:t_IIJ1\

559,

~JllAlllJI

:sie j H rm ~.

=

11111
~

VOORB: '/VII.,,.,

i .u ~

-m f

0

Kl

R, BI.

'I ""'.,..,. .J:.Hl'r::,.,
""''(J IJlt.8,, 'I ü,.,""',m _3 f.r--,
,UC,U

u.,..,,,.,
1:11

f'/M'" (R)
WBK: gcett het alleen op in de Sä.la'sche beteekenis van "strijdig".
560.

1J-.1IJ:ft

~C9

=

WDL:

Hll H

Dj, Ks, Pt, Bl.

ill...,G9

geeft het op voor (Bl.).

-95561.
562.

8ru~ = ,~,a.J~,
o o
a
o
QJ Il.Il = Uil lE:B
.JI R.

nl. in de beteekenisvan ,,leenen" Pt, R.

Komt niet voor te Dj, Pt.
V00RB: ,u-m.gu,"°lcff,~1,,.;,'I~-, (R)
563.

S~~ =

H11

j tel,

:J~

Dj, Pt, R, BI (maar hier als TD. opgegeven).

1-.1

2.

Te Sk is wèl in gebruik een andere verkorting, t.w. ,,.,..,._,
564.

c::-,

""IJ= c;:..

/

IKIIIJJj

•

DJ.

geeft beide:

WBK:

:..,)1
en il....,-( op in

de beteekenis van "ruiterspoor",

maar vermeldt de beteekenis "spoortrein" niet. Volgens mijn berichtgevers
voor "spoortrein'' en IJ.-..-( voor "ruiterspoor".
zegt men te Sk uitsluitend

ilcf

BIJDR:

565. ,

GJ12{

(

* ).

= .~ ;

Dj.

Zie Dial. Ba. Het daar medegedeelde is in zooverre onjuist, dat ook te
Sk een enkele maal
gebezigd wordt in den zin van "berekening",

.,,._,a

niet echter in dien van "cijfer".
566. ,

m,~ = j <rri 2 l Tl , ,

11-12 ILil

Dj, Pt, R, BI.

fl."'

fil.

!!,;.,Ra '°Ir1.1 'l r:m ,, n.tl'I
V00RB: UJIJ,u 4 fl.,?~ ..,:,a.u y.,'fJ,,.,,....n 'IM .dl u ~ ~
(R)
WBK: geeft in deze beteekenis het grondwoord zelf niet op, wel het naar
het schijnt te Sk in dezen zin niet gebraikelijke ,,.nu~~-

567. ~ ILilj w 2 ~

= ,

:ui~

,

~ KI 8., nl. in den zin t•an 1 als" Ks.

Komt niet voor te Pt, BI.
,..'h.tina..1n,l.&,un.1'1~"16t-lf"'I"-'" (Ks)
VooRB: •1u,1t1•ti.1""'1""'-n.
WBK : geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis van •opdat".
o~
. a ~

568.

iw llJI ~

569.

aJ) llSll !Cl~

,:ae 11.m
1LJ1~.

N., ~ ~:,-1111:{ K.

=

:s{'_
Cl~

:1-1

Pt.

Vergelijk ook il~t::ir.A·
570.

1-15
":1=

, rJ-.12,llë12Dj,

Ks, Pt.

Voo1rn: il~"'l.g.._...,,,.,.,:~""alfl.,~~• (Ks)
Het wordt alleen gebruikt voor "slaan" of "stooten" naarden buik. Voor

-96BI werd als beteekenis opgegeven "schoppen'', zoodat het zou overeenkomen
of [)[)~,
met het Säla'sche
WBK: geeft i:m--J"!!fop zoowel in eerstgenoemde beteekenis, als in die

,-û

van "t·enchillendegoede,·et,te zamcn in één koop koopen, JB". Volgens mijn
berichtgevers zijn geen van beide te Sk in gebruik.
WoL: geeft op .g...,'i~ = J:"'jn.o, dus r:m'i~ = ,,ietnandhet eten in
den mond steken".
0~

671.

0

IIJ ILll 1rn \,

lf,JI

0
:JJ \,

= ,

w ~ Pt.

WBK: vermeldt bij ~.3f

deze uitdrukking op gezag van Bh.

Volgens

mijn berichtgevers is zij te Sk niet in gebruik.
c:--o

672.

:::-,.o

a~~ R.

=

~11s::~

Vergelijk ook .3,::,eet.

IJJI,=

673.

Dj.

lls::ICl~

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op als malayisme.

Volgens mijn
wel ...,',...,~ in den

berichtgevers echter wordt het te Sk niet gebezigd I

,~I

zin van (onbereide) ,,groente".
BlmR: (*) vermeldt evenzeer abusievelijk ...,., als Sälä'schen term.
574. IIJ

= ,~

R, BI (maar hier als TD. opgegeven), Bn.

WnL: geeft het op voor Bn.

Voor Pt werd opgegeven:
Cl
Cllm'!!J
..,.,,

....

M .... .,

11

,,;r.,...,,

~t.....
-,~

.,~..,..,cn,1S11tn4~~-·"
O

_._

MM~M.ol'-J

f(I M

o

_,,.

n
'-1t1 Mln,

1.U M

o.
-j,,_,
'i:l_ '-1
M

l/11

~ Ml

,=ca,g,n.u.1.un.o1'tn.el!),&,;n.8lftÎ~

'"'tl.
nc.lo.

11,Jt IL1 tin

o,
UMV>Mtt,,,.,u

.U"
M

~

De beteekenis hiervan is mij niet recht duidelijk.

w = , Uil a

~ Dj,

Ks.

WBK: vermeldt het in dezen zin als tëmbang.

BIJDR: (

676,

).

IIJ'I.CIW

!IJ'

o

ro au Hl~~

=

11-1w

w

a
KI

~ ~ Dj, Ks, Pt, Bl.

WBK: geeft het grondwoord op als tëmbang.
VDBR: 46-7 (Kl).

577.

(IJ'~=
c:,,.

c,.

ISll

~

C:--0

u

Tl

•

DJ, Pt, BI.

,.,...,-u
...

n
'-1Mo f<JI ti71
t~Clo '-1M ...

et' "
676. u

C.,
........

o

.,

-

9'1-

Komt niet voor te Ks , maar wordt er wel verstaan.
Zie Dial. Ba en vergelijk ook ,,nm~,
578.

=

Sa ju,~

j w 2 ~ j m,1j

iHII

Dj, Pt, R, Bl (maar hier opgegeven

als KD.), Bn (maar hier opgegeven als Md.).
., ., M 'Z.
o
o.
n U ,~H M "1"'1
VOORB
11m ~ /Cl IL< -:::A
._.
~) '1Hl-:;;
ru

o

I l/lU.I

-,

'7~I ..,,n

o

~ U"UI

WnL: geeft het in de hiermede overeenkomende beteekenis van

,-•~M

(dus als N. of KN.) op voor Pd., (Bn.).

u

579.

nr (R)

1-1

~ ..~.

\

=

~J Dj, Pt,

mu:::

:JJ

n"
.• U~g"I
VOORB

,-,.Q.~

"''~""

o

n.

o.

~,.,,., ..,.,,.

R, BI ~maar hier opgegeven als KD.).
o
o
n
r.i o n
(R)
•uf"'Jn.t",...,._,M
• "lcn1il>i,n..m,rnfM9i'I

o o

..., ...

wordt hier blijkbaar bedoeld als K. van .,,.,'r!J.Zoo is het intus-

schen te Sk niet in gebruik, zie Taalsoorten, I bij

,=•.Q~.

WDL: geeft het op voor Bl.
580.

flJ

ja

J

~

== ,.,

Dj, Ks, Pt, R, Bl.

...n {R)
VOORD;&.J&"l~'lcri,Q,,,,..,..,e..
WBK: geeft het in dezen zin op als malayisme. Volgens mijn berichtgevers is het echter ook als zuodanig te Sk niet in gebruik.

581.

QJIE-JI

3i
0/

11-JIEJJITI~

= ~(J~

Pt.

Het is er als K.- {of KI.?) term in gebruik.
WBK: geeft het alleen op in de Sala'sche beteekenis van "rek of lijn, om
iets er over been te hangen".
582.

C':"
c:-ri-1 H J1

~j = j HII

0/
, :cJ1

Pt.

WBK: geeft het op als malayisme. Volgens mijn berichtgevers echter is
het ook als zoodanig te Sk niet in gebruik.
BIJDR: ( ) vermeldt het als gelijkwaardig met het Sll.la'sche fi""•
583.

Jl"b=

,~ ,~,

111.i,i de11zi11 ra11"lo11t"Dj, Ks, Pt, Bl.

WBK: geeft het in tlenzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter is
te Sk 9iûi alleen in gebruik in de beteekenis van "lampekous", maar komt

wèl voor de vorm °i'1fA'~ = ,,zundgat".
WnL: vermeldt het voor Sl.
584. ru j ~1

= ~

;g ~
1C1

Pt, R, Bl.

Voor Dj werd als beteekenis opgegeven ~""f~UJ·
wordt, is mij niet duidelijk.

Wat hiermede bedoeld

-98585.

2°à =
l9

r1J 1-it Dj,

l9

Ks, Pt, Bl.

WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis , nl. als
naam van een plant.
586.

~,,
0

~,\u11 = ~,\

Ks, Pt, R, BI.

VooRB:... .,.,..,,f.,"",g'1'"1f&a.,.~• (R)
WBK: geeft den vorm in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers echter is hij te Sk niet in gebruik. Grammatikaal is hij intusscben
juister dan de Sälä'sche term.

P. L. I: 65--5.
587.

~~':Jl= ~?i~

Dj, Ks, Pt.

· Komt niet voor te R, Bl.
WDL: geeft het op voor (Dj.).
588.

0

0

0

0

1.ç:'.J
= .u QJ run~

:1-.111n

Ks, Pt, BI.

Vergelijk echter ook ,D.î 51.
WDL: geeft het op voor Dj, maar spelt ~.&':!J,
Komt niet voor te R.
~

589.,ucm~

j C'lll ~ ~ = &nCf1, nl. fo den zi"
(maar hier werd opgegeven "r.m
~ ?l "I

va,i

"in

beslag nemen" Pt, R, BI

H1I )·

n 'é,~rrm
o
n
• (R)
C Ulll'l'l'l.tlljl>71 ..
Wux:: geeft dezen vorm niet op, wel het ook te Sk gebruikelijke
o
.
VOORB
• ..,UltQf..,tmUl"Ucm

~==,,zege

590.

iuim~

1,,.

= j"~

ic~

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
BIJDR: l**) geeft ook als S11.lä'schenterm op .,.,.,-~berichtgevers echter zegt men daar ..,u ~"t:,f , cfm. Wbk.
591.

u,,

1m_mju~

=

~ lS1l
jm

J

Dj.

Voor R werd opgegeven "-''1"".,,.csn"lcm~.
Zie Dial. Ba en vergelijk ook :?Jil~.
592,

~
.NI Cl)

~

., ... .Q

Volgens mijn

-99~~

"11 IJJ e11

~

'J-1,

c,.~

=

iKll

~ Dj, Ks.

Zie Dial. Ba. ·
voBR: 98-7 (Pt) geeft ook op den vorm "Q,.,,,-:fl..Q.~.
593. ,

1-1

g

~

=

tJ.J

8' 1511J
, nl. in clebeteekenisvan "iets, waarmedemen slaat'' BI.

WBK: geeft in deze beteekenis alleen op de vormen -,cm.Q~

en

.g,...,

.Q~.

WoL: geeft het op voor BI.
594

2°e11 ~ =

11-A
en~

Dj, Ks, Pt, Bl.

WBK: geeft het op als TP.
0
~0 =
D' BI
595. rJJlël

art'"ll,tUJI
~, .

Komt niet voor te R.
Vergelijk ook il~-596.

0 Cl

.

a

=

0

0

rklilcl~j.Zl8 llllRë'l~•

597. ~~(1~

?

Dj.

Komt niet -voor te Bl.
Als beteekenis werd door den Regent van Dj opgegeven n.,8;.,,,.,e1511J1;n
"
.
n
t.J~~~"l~"I ""'~r.}~·
WBK: geeft het op als "1. groote platte lepel van bamboe bij het braden
•.•.•
2. .eva. "'l'"'il...,,.,Ûi.:
met gescheurde kleederen, berooid, Rh." Volgens
mijn berichtgevers is het woord te Sk niet in gebruik en zegt men voor het
een woord, dat Wbk. niet opgeeft.
eerste "lvr"l-n,.,,.,,,..,,,.,.n,"?!f,
598.

S~m =

~~L'"ll,tUJI
Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te Bl (daar zegt men iJ,f:, waarvan dit dus de aanv. wijs
is?), R.
VooRB:il1r!lua'l""''lu.8'1~'

699.

a.
rJJ

=

'lû'"1"1"1..,,~
(Ks)

"mi Ks.

VooRB: .,1....~ ....&.~,

(Ks)

Waarschijnlijk een verkorting van ...,~-

Het werd mij echter opgegeven

als gelijkwaardig met .....,., , dus als KN.
WBK: geeft het als gelijkwaardig met ... ,fä op als tëmbang.

WnL: geeft het op voor Pm.

-100600.

IIJ,
0

C1 ~

0

C"

0

0

CllljCl':N_
= C1j!JJI~ Ba.
Komt niet voor te Dj.
Zie Dial. Ba.

601.

o.,~..

IIJa\ =

a.

0/

•

DJ, Ks, Pt, R, Bl (maar bier is .?il¾meer gewoon).

IIJKII

Ook wel volgens den gcwonen regel (zie bij

~,~r-

,11nf)

WBK: geeft het op als spreektaal. Volgens mijn berichtgevers echter is
het te Sk ook als zoodanig niet in gebruik.

602.

si~,

603. , 11-i,j

.wie~~\·
1ni

u~Jl
= ,

~ Dj, Ks, Pt, BI.

Komt niet voor te R.
Vergelijk ook "1'"J·
WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis, nl. ,,een
fluwcelen hoofddeksel, met opstaa11denra,ul van achteren, behoorends tot de
krijgskleetling". De omschrijving in Wbk. is minder juist.
WDL: geeft het op voor Br., Pk., 81. (Smr.).
voBR: 86-12 (Ks).

604;

~i'it\ zie i"'i~H:J.
VooRB:u,u

ub.l"'f'Ï'-1CJ"'~~~ 7 ,,.,,,.8""n.l '1~ 'rl'

.?;u,.,.,.,,f

~~'lü''t~-(R)

O.C::,,.

606.

IIJ~~

a. c:,.
UIKta...t~

= j•mjttJl':Jl Pt.

Vergelijk Dial. Ba onder ...,"l'l""'..m'lu~.
WBK: geeft het alleen op in de Sll.la'sche beteekenissen, t.w. 1° als KI.
van ...,L
1 ~ en 2° als nverlovingspand", KN.

607.

uo::1,~J
= 00.
oc,,.

.

IUllHll

WBK: ,,~fl~-

~ DJ, Ks, Pt,

R, Bn.

TD. en TP. N., ..,r,:,,Q~, KN."

Dit is in zooverre onjuist,

dat het volgens mijn berichtgevers ook als TD. te Sk niet voorkomt, en dat
het als TP. niet N. is, maar KN., eYenals .tJff,S].~, dat daarnaast in gebruik is.
WDL: geeft het op voor geheel Midden-Java
Vorstenlanden.

met uitzondering

van de

-101
608.

et

!IJ

u:

WBK:

= iÎ,

aam Dj, Ks, Pt, BI.

geeft het op als grondwoord van

rm.c'JI«

zoowel in deze beteekenis,

als in die van "vergunnen". Volgens mijn berichtgevers echter is het woord
te Sk in de laatste beteekenis in het geheel niet in gebrnik en komt het ook
in de eerste beteekenis slechts bij uitzondering voor. In Djapärä daarentegen is het 't meest gewone woord.
vnBR: 12-7, 20-6 v.o. en 21-7 (KI).
©-,

609.

==

1k1cm~

?

Pt.

Als beteekenis werd voor Pt opgegeven "im,:,ir:n~~~"l"Y
._,.s.,..fJrm"Z!J''.
WBK: geeft het alleen op in de Sälä'sche betcekenis van "gejuich", ,,geroep".
VDBR: 126-10 "-""'l"l~cnm~"ICUsnl[!I .,,-ncnf{.qrm~• (Djw). Hierbij staat
aangeteekend "z.v.a, Hwb. fJ""' P.V."

Juist kan dit nooit zijn, aangezien

~,m~
,û,cm~

Wbk. fJ.,.. alleen opgeeft als ongebruikelijk grondwoord.

610,

=

Bl.

Vergelijk ook "lü"lrm~,
611. , 11.Ïj m ~
VOORB•

en "lrm''l"i"~·

"lrm"l'i''gf

= j lll j m ~

Dj, Pt, R, Bl.

/ .

.

C)

, "lrm"llll_...,'I
ut"l"1'"1'""cm"l u"I r:m"lcm""-'~~

Ejn.,"lrm..,~,

(R)

Vergelijk ook i"lrm~.

612.

D\ = UllW,WL
Bl.
Komt niet voor te Dj, Ks, Pt.
WDL: vermeldt het voor Dj.

613.

ju\
0

j a \ am = ' , u

0

\ Uil Pt, BI.

Vergelijk ook "lvn"l""el·
vnBB: 129-4 (Djw).

614.

u, unzie Cl1 jam.

616.

llJI KI

0

ISl.

Ui:fl~ = lllj:l_~

BI.

Komt niet voor te Pt.
WBK: geeft alleen op den vonn

oSQ.osê,
in de ook te Sk gebruikelyke

beteekenisvan "aanhoudend".Zie ook bij
Veda.1W. 61111..
Dl. 49.

,-•tu,~-e,.

-102WnL: geeft het op voor Dj.

=

616. u:;~

~

,~,

Zie Dial. Ba.
617.

nl. als K. va,i u-8 Dj, Ks, Pt, R.

Het wordt echter ook te Sk wel verstaan.

a.

ClJIKl

ISl.
Q.

Q.

IUl~Cl~

Dj, Ks, Pt.

ru~ct~

-

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba.
618.

llJJ

?Jj

0

~ TI m ~ Pt.

=

Ook wel verkort tot ''1~·
WBK: geeft het in dezen zin op als TP. en in dien van "de jongere
broeder o/ zuster, of vrouw" als KN. Aan mijn berichtgevers was deze
laatste beteekenis onbekend.
a
. o
619 . u :,• Q.JI
ITTll1 zie 11511
tu ~ .

620. ,

=

UI~

iu \

Vergelijk ook

R.

,.,,,,fm'!!J,

WnL: geeft het op voor Tg, in den vorm "lui"'

vorm ,<>•~'!!J, die gelijkgesteld wordt met "lufu"I=,

en voor Bs. (Pb.) in den
dat echter althans te

Salä onbestaanbaar is.

621.

iUiKII~= ,·UI\R.
Vergelijk ook "lvn"l""'!!J·

622.

a
UI~

o

a

o

ui ~ ' UIid' - UI,d
Uil

Vergelijk Taalsoorten, VI bij .&~

623. u 1ST1=

r1-1ml

Pt.
en zie ook boven bij .am&~.

Dj, Ks, Pt.

WBK: geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk alleen gebruikelijk in die van ntournooilans".

624.

iii~

N.,

~Hj~

Md.,

Q.la:j~ K.

Deze woorden worden in Pasisir-Javaansch merkbaar meer gebruikt dan
sche dialekt , waar men ze alleen bezigt tot uitdrukking van
in het SäH\.'
een tcgunlitelling met '"1'1of van een nadruk.

-·103
626.

,us~

OC:::,,.
tJ-J ~

=

u

WBK: geeft noch
BIJDR: (
626.

~

1U11U1

-

Dj, Ks.

"uD'Bl, noch

,,'J,Ü~

op.

De beteekenis

is

wissel".

71

).

= rdi"i ina
Pt.

Komt niet voor te BI.
WBK: geeft het in dezen zin op als TP.
1U1, ~

627. ,

::s

,

lJJI,
·ir~JDj, Ks, Pt.

WBK: geeft geen van beide woorden op. De beteekenis is "wollen deken".
Volgens mijn be~
BrJDR: (**) geeft ook als SäIA.'schen term op

,m~.

richtgevers

echter zegt men te Sk "lu'"li1~

of meer gewoon

emi,dat

Wbk. ook al niet opgeeft.
628.

0

llJI inJ

a

o

a 11uil:ll u1

a

o

11J1ru 11.Jl
ru

-

Dj, Pt.

Zie Dial. Ba.
vnBR: 44-7 v.o. (Smr).

P. L. I: 14-4.

= ilil riJ, nl. als be,unningmn

629. ~,

de groote veercn aa" staart of ,,teugels

Dj, Ks, Pt, BI.
WDL: geeft het op voor BI.
630.

.n•\ =
0

(lJl

0

iH QIU \,

11/.als K. mn ,,,.,,,.,, Dj, Ks, Pt, Bl

Komt niet voor te R.
V00RB: 1 .-u._.,?A,.,
.....,,"'til._-.......n (Ks)
631.

WnL: geeft het op voor Dj.
C"'
c:--

llJljin•,=

~,ru,,
,1:11,rJJ~.

Komt niet voor te Ks, Pt, R, BI.
Vergelijk ook il".-u,,
WBK: geeft het alleen op in de Sälä'scbe beteekenis van "de waarheid
zeggen".
en r.m
WoL: geeft als voorbeelden voor Dj. bp r.m'1.8~"1rutuc,.,,.j\u~f

-104VOORB: il111MJU'IN§"ln.,f~
"letlfffl.Al"l""'"1Uf"l"'"lcr,'t,;Jf&"'I
I
il1111fH.13.M"l-·

nn

"l""'.m,"" ,1;1 i3, (Pt)

Vergelijk ook u"l""f•

,na~ = ~riJru~
Pt.

633.

(Pt)
VoORB.il.)n.,"1~"1""''&!;-rrn~,Ul~'7"nlUA_j'J'l'I
WBK: geeft het in dezen zin op als tëmbang. Het is te Sk ook als
KD. in gebruik. Als TP. is het KN. Vergelijk ook a:1J""~·
c-,.
IUlru~

634,

ü.u~ -

a~ru~

Dj, Ks.

VooRn: ~m~ f)n,fJ_flffl.mM>m,' (Ks)
WnK: geeft dezen vorm ook op zichzelf op. Volgens mijn berichtgevers
echter komt hij te Sk alleen voor in de samenstelling Dn,u.m.!lt,
635.

0

1U1ru

a...a=

c-,.
flJI «11

~ Pt.

Komt niet voor te BI.
Het is als Kl. in gebruik.
Wnx;: geeft het als KN. op in de beteekenis van "spelende maneuvers
Volgens mijn berichtgevan een verliefde ~rouw" en als KI. voor ,f}n.,~.
vers is het te Sk in de eerste beteekenis niet - en in de tweede alleen in
tëmbang en in brieven in gebruik.

ru

636.

11J1~

637.

1U1

638.

8irla = , ru

ru

zie ,

ru.

crt1.zie ru Clfh.
Ks, Pt.

Komt niet voor te R, BI.
Het woord is als K. in gebruik, ook in de afleidingen, bv. u.ian.tei,q',,
VDBR: 98-7
639.

(Pt).

8/i.~ = 8~\

Dj, Ks, Pt, R, BI.

Vergelijk ook .&"}~·
VooRB:., ü111J11-e~u~"JJ11"J"!ICJJ.8.i-i;.,j~,
(R)
WnK: geeft het overeenkomstig het Salä'sche gebmik op als KI.
para daarentegen is het als KN. in gebruik.
0

640.

(lJJ

5~j

=

0
1U1~ \

Pt.

In Dja-

-106Vergelijk ook d.:":!f:
641. ü

BI.

?

Komt niet voor te Pt.
Als toelichting werd door den gepeneionneerden Regent van BI opgege.Q.Q...,.fl~i«i'1Sfl.ffl'1-.u,~, ,~•~
ven: n1tu..,affuu~'1-.ulfl.'lu~i..,üu'1ai"'
o
on
ao
oo
•
oo
Volgens
1110,m"
UC'l~l.j
M ... t?.,, & ._.lfflM1.jt_;u .......,...., ._.<mM«.j
"IM..mu:nasn ... ,-. •
mijn berichtgevers ie deze spreekwijze te Sk niet in gebruik.

642.

ru\
=

ru \ tm u

tm

~ u ..m11.A,

~.,

i

KI tm

u Dj, Ks, Pt, Bl

Soms ook in den vorm _,.,,,,n1t1mu.
VooRB:'1""''1u'1~'11HJ,U(IJIIU
.. (Pt)
WDL: vermeldt het '\'oor Dj., maar stelt het gelijk aan

-,~"·

Zooals de corrector ook veronderstelt, ie

-,1m,n1t,
ook daaruit

"1.1(

"""'u=

""'1u

hier een verkorting van

blijkende, dat de uitdrukking ., ....,.utamu in dezelfde

beteekenie er naast voorkomt.
643. , ru \ I

Il

=

1511

=

Pt, R, BI.

Tl~

Ke, Pt.

VOORD:J.M,.,"1.l(&lj'10""5l~, (Ks)
WDL: vermeldt het in de beteekenie

644. ruil,,

= Ïaca

I voor Dj., BI., Le. (R.).

Dj, Pt.

Komt niet voor te BI.
WsK: geeft het in dezelfde beteekenie op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk niet in gebruik.
WnL: vermeldt het voor Tg., Dj., (M.).
645.

ru, ~ = cm
Tl
rJJ

Dj, Ks, Pt, R.

WBK: geeft het in deze beteekenie op ale TP. De daarnaast opgegeven
beteekenie van "maar steeds doorgaan" was aan mijn berichtgevers onbekend, evenzoo ~-,,,"t.f in den zin van "lang weg blijven" (moet zijn li'..~-r"J)

en

~-,,r.-,~

-,!f )·

in den zin van "gerekt, van een geluid" (moet zijn .u-,,,lt!-,,,

In de beteekenie van "zee" komt het ook te Sk in enkele uitdrukkin-

-106-

&.i~-,,,~t-

gen voor, z.a.

Uu.,;_1n
8~

de z.g.
646.

,,marineblauw'' en n.1-,,,"&'_~ = ,,over zee" in

bij het huwelijk.

ru:;~
a

c,. o
'Kil

ru t<l IKl1
BS]~

=

c:-,. a
IKTllfU KI

~

Ks, Pt, BI.

WnL: geeft het op voor (Dj.) en wel bij ,hl ,3:c,~ zelf, dus als grondwoord.
Het zal echter wel evenals "CJ~t'1een paRsief met fl. zijn.
64 7. ru (~ ~

=

,m

(?~

Ks, Pt.

WBK: geeft het op als 'f P.
maal als TD. voor te komen.

= ~jat::~

648. ru~~

Het schijnt echter ook te Sk een enkele

Dj, Ks, Pt, BI.

WBK: geeft het op als benaming van het houten voorstuk van een ploeg.
Volgens mijn berichtgevers echter is het woord te Sk in het geheel niet in
gebruik.
WDL: vermeldt het voor Tg., Dj.
649. ,

nJ IJ.JI

, -~ IJJ1~

=

c,.
ltnl

~

i

!UI

~ Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
dit woord op
WBK: geeft bij ,...,w,

=

.-8M.= "i'l..,, maar noemt bij

..e.a

zelf dit laatste woord OJ. voor •-,viu, Volgens mijn berichtgevers zijn geen
van beide te Sk in gehruik.
WnL: geeft "l~IJI~ op, als te (Dj.) beteckenen<le ,u,'l..
minder juist:

M.i. echter is dat

"l'f;f,,,.,,~ is evenals het volkomen gelijkwaardige SlUll.'sche KD.

"l~g 1~ een passief met [J., overeenkomende met het K. .Q"i"l..,'[!A en niet
met

650.

n.1

,'t. , dat bovendien N. is.

d2;'
~

= ü i\ ,

11[. t•a11me11sclw11
Dj, R.

Komt niet voor te Pt.
Voor BI wercl als beteekenis opgegeven "CJ
~ 51 , dat te Sk alleen in gebruik is in den zin van "schuw". De door Wbk. opgegeven beteekenissen
"woest", ,,driftig", enz. waren :urn mijn berichtgevers onbekend. Zie ook
U."'71~,

VOORB:zie bij ,rJ..,.~,
WBK: geeft het op gezag rnn Rh. op in de heteekenis van "glad als een
aal, slim''. Aan mijn berichtgevers was het woord onbekend.

-107651.

.i1,

=

"V'l

IUll

m ~ Pt 1 R, BI.

Zie bij """l-n~,
cm 11.Jl\ ll'U,
WBK:

van

qM

YI ,

ru,=
YI

geeft ....,...,,t••1,up,
niet op.
~ ,

en 98-5

= ,,

I

IE.IlKI~

,

nl. m11 diet·en Ks, Pt, R, BI.

Het komt echter ook te Sk voor als K.

maar alleen van menschen.

vnBR: 94-10
652. ,,\

j YI ~

(Pt).

Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
VOORD: 'l en 1 ~'lf'J { & "I""1 "I"'1"
Il
WBK:

lJI,
?,J\•m = u5\IUll
~,
~

geeft

"f'lf

Dj, R.

behalve in de te Sk gebruikelijke beteekenis van

"zachtaardig" ook in dezen zin van "zoeken" op, maar als tëmbang.
ook Dial. Ba.
653. ,

iru, = , w,~ fü~
Y1 \

Y1

, tm

Zie

Dj, Ks, Pt, BI, Bn.

Het wordt ook in K. gebezigd.
W BK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het zoo te Sk niet in gebruik.
VDBR: 20-10
(KI), 72-4 v.o. (Dj), 102-5 v.o. (Pt).
P. L. I: 18-12, 42-15, 57 -2 v.o.; II: 195-12, enz.
6M. ,

•u :1,
"V'l, \ =

?'J\
IUll j\

11.m

Dj, Ks, Pt.

WoL: vermeldt het voor (Dj.).

655. ru , ,n u~

=

Uil ffi

~ R, BI.

Komt niet voor te Pt.
VooRB: "l'->tm .,,., wfl_iqn.iD.:ltur:Nn\ ,._..,g~,,.....QE,t'iffiW(n.t"ITl"".JU~\
(R)
Het is als KD. in gebruik. Men vindt zoo in Djapll.rll. ook door meer
_ ontwikkelden zeer dikwijls '""'l-n gebruikt. Te Sk schijnt dit laatste slechts
zelden voor te komen, uitgezonderd enkele vaste uitdrukkingen, z.a.
,w7'T'I,

656. ,

'i1 = ,

ru,,

-.·1Dj, Pt,

1m1.11

f

m.

Komt niet voor te R.
W BK: geeft het in dezelfde beteckenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk niet in gebruik.
'YDBB: 'l2-6
v.o. (Dj).
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-

667. ,,

u,,;c~ = ,-;
WnL: vermeldt

R.

"ti = ,,..1 ~:,rr.4 -,-u.Q-,a:n,'81"

voor :Ój. T. Mij werd
intusschen door den Regent van Dj opgegeven, dat het daar zóó niet in
gebruik is. Vergelijk ook !l.-,a:n•~·
668.

iru":1
~,ne'm,ä\8, =

llf::

icm21C1~8n
Ks, Pt,

Komt niet voor te R.
Gewoonlijk wordt de vorm verdubbeld tot
WDL: vermeldt het voor Dj.
669.

ruj

=

C"'

trn

BI.

Q-,ru'l''l"'"~.rn~·

ru"Pt.

Komt niet voor te BI.
VooRB: ..Q~~~""& ... ,..q-,u1-,cn,.Q:c_u-'f' (Pt)
WBK: geeft deze beteekenis van "gangbaar"

niet voor

n.t"

op; Naar

,,Kil

het schijnt, wordt het echter ook te Sk wel eens in dien zin gebezigd.
660.

Dj, Ks, Pt.
Zie Dial. Ba. Het daar medegedeelde ten aanzien van de koe«Ji is minder juist. De koeqi is een arit met een uitstekende scherpe punt aan de
rugzijde, een combinatie dus van een arit met een pëtel Bij de loeke in
Djapara. zit, naar ik meen, de scherpe punt aan de scherpe zijde en is het
overigens meer een bëncjo.
Voor Pt werd mij de volgende onderscheiding opgegeven: ,"1'1•~"t'l,,.

=

weduwe (nl. in den zin van "gehuwd geweest zijnde vrouw") met een
zoon, ,.,,,ro.R.-3 weduwe met een dochter, .,.,,,l!}""-3....,::'J oude we-

=

=

duwe zonder kinderen, .,.,,,.n..Q..:.
of n.1;;;
= jonge weduwe zonder kinderen.
,
c.J en
r:r
Eigenaardig ie het, dat men te Sk wel in dienzelfden zin spreekt
-,w,.g,~, maar niet van een .,.,,,~~t·
661. , na j ëf

= ,w

~ R.

Komt niet voor te Pt, BI.
VooRB:•t"-''l'[J-,.,,,,-,onae1u~,
662 ....

0

.,

/

u.'1.8..S.u-,t.uf'

(R)

van een

-109"
IJ-ITU,

=

'

BI.

0
'
1>-1.Ull,TI~

Komt niet voor te Dj, Ks.
n .
a
o ,
VOORD •. u, '1'lu ,o ao :•.uu"'I'
.,_..,,...,..,
Oljf"jUU.t('
0

(Bl)

Vergelijk ook "1lin •~.
niet op en .... ?.. 11alleen in de Sälä'sche beteeke-

WBK: geeft ... ~,,:,...,~

nis van "eenentwintig".
,,banken".
t<11~

663. ,

=

IUll

Het eerste beteekent

"het vingt-et-un-spel spelen",

Bl.

ru

Komt niet voor te Pt.
VooRB: "i' .,..,~.,,,~"-J""'l~'V"'"
.,,,,,,,.,,~u'"I~' (Pt)
komt dus meer overeen met een beteekenis ,amen~•

Dit voorbeeld

WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenissen van
,,halfvol" en tig. ook "niet recht wijs", ,,onnoozel". In deze laatste beteekenis schijnt het er echter zelden voor te komen.
W DL: vermeldt het alleen in dezen laatsten zin (die dus ook te Sk gebruikelijk is, zij het dan ook in mindere mate) voor Dj., Tg.

664. m~

.-.•j lCI ~

-

~j

0

lCI ~1

Ks, Pt.

WBK: geeft het alleen op in de SMä'sche bctcekenis

van "wat geleverd
wordt'', enz., dus ais zelfst. naamw. Het schijnt echter ook in den zin van
..,,.,w.8 te Sk een enkele maal als TD. voor te komen.
•t.. '

VDBR: 65 · -2

665.

1Jjl ~

uuf.;nuu

juu~1

"''lw~,

(Dm).

Dj.

WBK: geeft het alleen op in de Salä'sche beteekenis van "glad of effen
gestreken".
llIJnR: noemt als SaH'i'sehc benaming van de pasarloods ,m "1:tl.'..,,,
r,A· Aan

mijn berichtgevers was dit woord alleen bekend in de beteckenis van "lage
schrijftafel". Wbk. geeft het niet op.
VDBR: 21-10
(Kl).
666.

d~

c,.

= , j UI , t1:1,
.m) R,

VooRR:

Bl, Bn.

.,,û,,,,m.,.,,,,,u.;:r'A9"itmll<lf,1r:J~\
(R)

WuK: geeft het op in de beteekcnis van "loom", ,,mat". Zie echter Taalsoorten, XII bij ,.,,11,.., en vergelijk ook beneden bij :gu( en Olju·

WnL: geeft het op voor R.
Verb. Bat. Gen.• Dl. ~g.

Zie ook de aanteekening.

· -110667.

~IIJ\=

~~ (als krämävorm?) Pt.

Vergelijk Taalsoorten, XII bij '""171 en zie ook boven bij fJ"i·

u

668. ,,

=

,UI
0.

Pt.

VOORD: "1'luvltm,.!lHC:.'1W,.""~"Tl~"TI,

Vergelijk ook "1~·
In de Sälii'sche beteekenis van "hongerig" schijnt het in Djapllrä slechts
zelden voor te komen. Het werd in dien. zin als K. opgegeven voor Ks, Pt,
'BI. Te R schijnt het in het geheel niet gebruikt te worden.
t:n , ~

= j .:u , j t.h

Vergelijk ook

,~,,ën,.

669. , n.u ,

Dj, Ks, Pt, R.

geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter
is te Sk alleen in gebruik ..,n..,"luu':11..~ in de beteekenis van "gat in den
WBK:

grond'", ,,kuil".
vnBR: 69-6 v.o. (Gr), 77-12
670.

n1llJI~

=

naun~

(Dj), 128-2

(Djw).

Ks, Pt.

Komt niet voor te BI.
geeft het ook op in deze beteekenis van "rouwbeklag". Volgens
mijn berichtgevers echter zijn de vormen van •u u 'D7 te Sk alleen in gebruik in de beteekenis van "rondvliegen".
WDL: geeft het voor Dj op onder :ï:"-"~ en schijnt dezen vorm dus als
WBK:

grondwoord te beschouwen.
671.

rum~,

~HI.I?~ = ilLUa\•m~R.
WBK:

geeft het alleen op in de Salä'schc beteekenis van "gebied".

0

672. on.1n•~
C:-,. 0
trn illJ l'l.11ll.J1JI

:Jl=

0
0
IKCJUil fU U J ~

Dj, Pt, BI.

Komt niet voor te R.
W BK: geeft /?, ~ in de eerste plaats op als telma.•lt voor pintte voor-

~

d.i. dns als TD. voor
werpen en 2° in dezelfde beteekenis als ,,'!,,.,.._._,,
•l..,

~-

<..Jf

.::.ru

In den laatsten zin komt het echter volgens mijn berichtgevers ook

als TD. te Sk niet voor.
VDB.B.: 139-23 (Djw).

-1110

0.

673. ruru

81ifr1
Cl ~

ir1 AaiJI,

-

Komt niet voor te R.
WBK: geeft
,?AR:.
ci~
als tëmbang. De als KN.
was aan mijn berichtgevers
YDBR: 95-13
(Pt).
BIJDR: (*) geeft .fr_,'t op

'°'

~ • tin it'iit;' -v1~ Dj, K.s, Pt, BI.
in een hiermede overeenkomende beteekenis op
opgegeven beteekenis "rondom zich heenzien"
onbekend.
als te Ks dialektisch

voor

0 ()'
tiUI

•

Het is echter

zoo ook te Sk in gebruik.

674.

,ri.11

=

• 0
1:1 •u Cl

~

0
~
IL'1Il •n• 11SY1D.
~,

1 ~
Zie ook bij .Q'l ... ~·

R, Bl •

VooRB: 1.J111(,,U~tmjl~~M~
H12Ï"l/ffl'"-'('11J1l~fU.g,=,-n~.Qa'-n~

an.8'"1

•u'lt:1 uu'lrn''I run (R)

WnK: geett in dezelfde bctcekenis op

n,n,
1"t,&,

een woord, aan mijn

berichtgevers onbekend.
WDL: geeft het op voor BI.

676.

~IU

~êJ~lDj, Pt, R.

=

675. , ...JI~

dJ Pt.

=

WDL: geeft het op voor T. (R.) in de hiermede vrij wel overeenkomstige

beteekenis van ri.JOf.
Vergelijk ook Taalsoorten, XII bij ...,,1-n en zie ook boven bij
a

677. ,

=

11.um

?

;!:9._,·

Dj.

B!JDR: ( ) geeft ook voor Sk op "'Ju1.5l., Het woord was echter aan mijn

berichtgevers onbekend. Als betcekenis wordt door Bijdr. opgegeven "broche, gedragen bij een gesloten vrouwen baadje gelijk aan badjoe toro". Dit
lnatstc is de gewone vrouwendracht in Djapari\.
C>-1
c,,.
D'~, p t.
678
= ill.JIIHHlJIP

.,,UIKl
_

?

?wl

Komt niet voor te R.
WBK: geeft geen van beide woorden op. De beteekenis is "lavendelwater", ,,reukwerk".
Te Sk schijnt-maar
als minder gebruikelijk woordintusschcn ook t!l'luf voor te komen.
BIJDR:

(

).

-112679.

du~ = ,«Si
Dj, Ks, Pt.
WnK: geeft het op ook in dezen zin van "vrijgesproken", ,,ontslagen".
Volgens mijn berichtgevers echter is het zoo te Sk niet in gebruik.
BIJDR: (** *).

i8i = , fli

680. ,

Dj, Ks, Pt.

Vergelijk ook '"j'lu·
0

681. nnu-~

=

?

Dj.

VooRB: im<rlcml1.J~uiu•Vi1..,n.o,ge.1_.,.,..t',4'l.,,,
(vdBr., Smr.).
bij aangeteekend ,, ,..,~ ~)'

Ar. lûzim, samenhangen met iets; blijven; vast".

De Regent van Dj gaf als ~elijkwaardige termen op
en f} ..'!.

w

Men vindt hier-

""re
.." , ~rH.(
, -,•t11

Geen van deze passen echter in het opgegeven voorbeeld.

WnK: geeft het alleen op in de Salä'sche beteekenis van "er goed van af
komen''.
te Ptj.
WDL: geeft het op als K. voor a:mzi
682.

1m"

Ks (als 'l'D. opgegeven).

?

n /Cl 'l ,urnn
,,. n .n,,
. l>rjé1,"!:!J .ucn
o
Gl "
n r:, 'lru"l
,,. u' ftl.
n ,n.,.cn
"
.• :i..u:» fl''J:l Uj-ïlll -Èli
VOORB
J.,;i
.._.U..
..,.
/Cl 1.J
tJ
o

o.

o

o

o

()

C-,o

o

(Ka)

ltl.,mcn..,, \5 .....
"''OUHJI •U( ~-,"'1.U'"Jft»'1
'-''tl."'~"".,,.__,,
IHl.:,u:nlfl_-U9llfl.''r..,~'
In het eerste voorlieeld is het dus = w .,,,, Te Sk gebruikt men het

eveneens in dien zin, maar, naar het schijnt, niet voor grunden, wel bv.
voor huizen. In het tweeile voorbeeld kan men geen volkomen gelijkwaardigen Sälä'schen term er voor in de plaats stellen. ~len zou te Sk moeten
zeggen: ....~_.g._,B.,.,.,~~fl.s?z.w.""..,.&--'-?ï.uci,;}_m,cnlllj
(wat nog vrij onbepaald
is).

In het derde voorbeeld evenzoo: f/ ..,...,.&lfl.u"llfl.'fèl'r:,f•

683. ruw~

"a m~

=

~

,ru,~

Dj, Ks, Pt, R, BI.

WnK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
het meest gebruikelijke woord. Vergelijk Dial. Ba
echter is to Sk "l"'''i
bij "l'",_;-,,
BIJDR: ( ) vermeldt het als soendanisme voor Ks
vDBR: 65-1 (Dm).
684. ruw~

-113~tlll ~

=

t

1511

Bl.

WBK: geeft behalve de Sala'sche beteekenis van "een bezoek doen (sic)
na een ongeval, sle1'fgeval,roof, bm,,d, of orerstrooming, om zijn deelneming
W.I. eig. -~• 216)".
te betuigen" ook nog op ,,(tengevolgemi, ee11alal'111sei1i
°Volgens mijn berichtgevers is het in den laatsten zin te Sk niet in gebruik.
WDL: geeft voor K. (Ws.) als dialektisch op ~....,-el=

..c?
••~~ in een

zin, die zóó ook te Sk voorkomt. Gewoonlijk echter wordt het er alleen
gebezigd voor een bezoek na een sterfgeval.

i
irucm,,ruia:m
= ja~l~ia:JI ~~ Dj, R.
V OORB: als bij .,Q
'"1·
.
c:-,.
686. 2 1f-a
1 = iuriitN
"~, alleen als aa11spmaktegenot·e,·bejaarde t•rouwen

685.

llJ,

C1ll

Dj, Ks, Pt.
Komt niet voor te R.
VOORD:'f!Jl§u' -,~"l,nu.n

u~

Il=

'f!J~'t!J~ "1Hnt"lu"1'1u"'~" (Ks)

Pt.

'f!Jy:..,13....n.ou.,......,,,...,..,.51,,g,.,IAl,.,.,_a.,,,~,M"
In deze beteekenis schijnt 8 ~, dus niet uitsluitend als aanspraak voor
VooRB:

11•,~~
d,~

te komen.

687.

=

Dj, Ks, Pt, BI.

Komt niet voor te R
WnK: geeft het op in
kleiner en korter dan de
eerste beteekenis.
WDL: vermeldt het voor
vnBR: 106-2 v.o. (Ks).
c::-- f
a
688.

ru a

:j =

acw1

11J , ~,

de beteekenissen lo "nevelig'', 2° ,mug, iets
;Jtl,I~/'·
Mijn berichtgevers kenden alleen de
Dj.
a

w m;) Dj, Ks, Pt.

inJ , a.c.1

geeft liet in dezen zin van "lamp'' alleen op als tëmbang.
BIJDR: (* *) geeft ........-j zoo ook voor Sk op. Volgens mijn berichtgevers
WBK:

echter wordt het er zoo al, dan toch 8lechts uiterst zelden gebruikt.
P. L. II: 28-5 en 7.

689.

dB

a,

-11

I

/

Hll,

c:-,.

= c}M,

Komt niet voor te BI.

a:Jl ~

Dj, Ks, Pt.

-114VooRB:ll-n f.r1nPJu .!1'..
Il

et ~
1B

Tl

~

=

.a..

,r1 Cl

~ Ks, Pt, BI.

WBK: geeft ~,u..:r'op als KN. voor "slank"

en als KD. voor ....,.nl.~·

Al-·

leen de laatste betcekcnis was aan mijn beriehtgevers bekeml. 9 ...5-n~. geeft
het op als hetcckencudc "klapabladeren tusscheu bamboe's geknepen en ali-J
schutting gebruikt, WW.'' Ook dit was aan mijn berichtgevers onbekend.
Daarentegen geeft Whk. ,'l,·,,ci'!!A (= bijlage), dat te Sk wèl gebruikelijk
is, niet op.
voBR: beteekenis 1: 103-6 v.o. (Pt).
beteekenis II: 109-10 v.o. (Pt).
690. ,

j

=

1-.11

tj

llcï,':J( Dj, Ks, Pt, BI.

WBK: geeft het op als malayi~me.

Volgens mijn berichtgevers is het te

Sk weinig in gebruik.
691. ,

~

8\=

~ Dj, Ks, Pt, Bn.

,~

Evenzoo in het K.

n'

Smr. D"
o
~- mot
= ..,~?' "
Waarschijnlijk wordt hiermede iets anders bedoeld dan er staat, nl. dat
WDL ••

o

" ........ (:jf.

...
~l..3f = "j~f·
692.

ilU lf:ll .J1 ~

693.

l"U U .JI

,ma

E;'(df

Zie ook ü,f{,_,""'Ó en •Jr.UJ·
zie

QCUH

..n~-

~

.JI

~:JI=

Tl b11.JI?

~ Dj, Ks.

Te Pt zegt men ,u,u__.~~-

Zie Dial. Ba.
0
694. 1m1rn
o

GJIIUcn'l

=

o

illlcn'l

K R_. p t.

WnK: geeft het in denzelfden zin op. Volgens mijn berichtgevers echter
wordt het te Sk alleen in têmbang gebruikt.
VDBR: 127 - 7 (Djw).

695.

..-ucrtJ=

11.m
r1r~ , 11/. in den zin

1,a11 .,,feu

Komt niet voor te R, Bl.
Voor Dj werd er naast nog opgegeven
WBK: geeft Ycrschillendc vonncn van

1t•1ïdr.n1is
a/bra11de11"Dj, Ks, Pt.

u ru ,,(,_

,ulfu op, waarvan volgens mijn be-

-115

-

ricbtgevers te Sk alleen in gebruik is
zadeld paard rijden'',

=

speciaal

.-utfu-n'f!.A,

,,op een onge-

Een door Wbk. niet opgegeven vorm· is ~"'

,,een gla!ik los rond laten vliegen".

Ook de beteekenis
opgegeven.
branden" wordt door Wbk. niet van

a"'

==

"een wildernis af-

voBR: so.:....5 (Dj).

696.

,nJ,=

ro 1~

j,

,il. als "le119teligger",
br. omJe,•ee,i bmg Dj, Ks, Pt, BI.

Vergelijk ook ~,e, ~.

114- 14 (Pt).
P. L. I: 164-1.

VDBR:

697.
698.

dL-n =
nl. als 9ro11dwoo,·dvan &
d,CJU~
= ,~~ R.
0

Q

~

IUll Ml~

,

....

in'~

Pt.

~

Vergelijk ook ""'1~·
WnK: geeft op: ,, 8l'IO"f' ~va. ac1'" G." en

,,~awKN. onbebouwd,

ver-

waarloosd land; WW. vuilnis".
Aan mijn berichtgevers waren beide woorden onbekend.

,UICl~

WDL: ,, • ::r1r111(. (Bn.)

=

699. ,iflUÓI

Û.,,.,,.,,~"'.-1~g.?.ac1~"'i~~..
Ks.

Komt niet voor te R.
~VBK: geeft het op als mahtJisme

voor

,cn,.,ri.t,,dus

in een eenigszins

andere beteekenis. Volgens mijn berichtgevers echter is liet te Sk niet in
gebruik.
BIJDR: (*) geeft als overeenkomstigen Si\.la'schen term op '"1û en als beOok Wbk. vermeldt '"1°' in die beteekenis.

teekenis "kuil".

Volgens mijn

berichtgevers echter zegt men claarvoor· uitsluitend nl ûa'f!.A,
700. , rn , , t.."11
2 =

j

nu,
uu

R.

Vergelijk ook "lm''lm"t!Y/·
W BK : geeft het alleen op als naam ,an een g~n4ing.

701. j•lflU

ï lCÎU

=

11:l

Tl,Ul ifui
Tl

Komt niet voor te Ba.
Zie Dial. Ba en ,ergelijk

702.

,tt1
=

i

1m HJI)

ÛJ auo

Uil~

.

ook boven bij

~ cm Dj, Ks, Pt, R, Bl.

VOORB: ,IIAI '1 '"1o u:;, (Ks)

•

Dj, Ks, Pt.

PS.!J
IIAl"ri. ...

-116Evenzoo is in K • .,,.,.,,..,,

= ~.aw..

SUPPL: JANSZ: vermeldt "l""ut in dezen zin als KD.

Ook als zoodanig

is het echter volgens mijn berichtgevers te Sk niet in gebruik.
vnBR: 74-7 """"'1n.,'l""....,f'"jcn~, (Dj)
r;::::..ID' K
703.

.o, = d'~II ~,
d'trn

S,

Komt niet voor te BI.
Vooan : zie bij ~ ,.

1

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op.
echter is het te Sk niet in gebruik.

=

704. ~,

Volgens mijn berichtgevers

Dj, Ks, Pt.

?

Als beteekenis werd opgegeven:
o.
o
o
c-,
•

--,•u:.;•iwn.!},.,;,,ma:,,;,,, .,.,,,nf;û.Qm...('.,.-=,
61 o- (Ks)

~·tst"'"l'!ll..,."'~Wl"l'rJ
11'U~tmo1m91~~::!.A
w,w,.u...m:c,
.."'
WBK: geeft
op in de beteekenis "gebogen of gekromd liggen".

ft:"1

Mijn

berichtgevers kenden die beteekenis niet. Een volkomen gelijkwaardigen
Sll.la'schen term konden zij mij echter niet opgernn. Iets dergelijks heet te
Sk "1,::..,._
1 .J>~, dat Wbk. niet ·opgeeft. Het is sambël-goreng, gemaakt
van gerooste Iele , ook wel van andere vischsoorten. Het komt dus niet
geheel en al overeen met de rnn
gegeven beschrijving, alleen in
zooverre, dat

~"1tot

~'1

._,..g..,._,,,..,.,;~
gemaakt

zou kunnen worden.

Volgens

mijn helper mag men verder voor "staart" van een visch te Sk niet zeggen °'~'51' daar er een afzonderlijk woord voor bestaat, nl . .,.,.,., ....~.

705. rii "~

= ~ .f:.11j \,

ril. ra11ren ha11djil"Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te BI.
In andere beteekenissen is het. ook te Sk in gebruik, zie Wbk.
VDBR: 125-11 ..8.-u ✓n'cnf,0,,.,,.,u (Djw)
BtJDR: (*) geeft het alleen op in een ook te Sk gebruikelijke

beteekenis.

706. ~\
I

~)un~, ~.U1a!1
- i•nui~Jl'Pt.
Komt niet voor te R, BI.
Het wordt, naar het schUnt, alleen gebruikt voor klappers, en niet bv.
voor mangga 's, alswanneer men evenals te Sk zegt il l7'':.I.,.
"'•,.,Cil::".
1 ,..,_
WBK: geeft het alleen op als K. in de SäHi'sche beteekenis

u,~

WDL: vermeldt ·1f

707.

=

=~

en

IIJl~JKs.

IL'u ril = ,- ,'l ir

voor Dj.

van "melk''.

-111VooRn:q._,.Q.gun"'1'1"1..,,,=-,1nuai.,,,_.AAJ":!!l'
(Ks)
ja.

Het werd opgegeven als uitsluitend in gebruik in de desa.'s op den MoerJri,._,
......,Ci'I
.,........
Als verklaring werd opgegeven .Q.,f Ul~, .&,;,,im 14 r .-;;1,
._,,

~

708. u ''

::::s

u

~~~

Dj, Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.

P. L. II: 145-16 ._..8u.8iu"1"1~f'
c:-, 0.

709.

1U Hl

()-

~~

0--

=

IEi~ , nl. in den zin van "een aandeel vragen i,i iemands winst"
.,,J~

Ks, R, Bl.
Komt niet voor te Pt.

Zie echter ook .s;l8-.

WDL: geeft het op voor (Tg. Pk.) op het grondwoord .s;lfi_.
O (1 o.
minder jaist, aangezien men Zegt WUNC'I

710.

M.i. is dit

0

•

C:--0

u;2.,~u

a?irusI

C::--C"

,~,11.11

= C"
Ks, Bl.
~ ·
Bl.
II = :-{,~,u

geeft

ilf.,,n.e,
alleen

op in de te Sk gebruikelijke

beteekenis van

,,uitpuilen, uan de ooge11''.
WDL: geeft het op in de beteekenis I voor Dj.
711.

8 Hl =

ru

ui Dj, Pt.
~
WnK: geeft het op als tëmbang en als malayisme voor "deur". Volgens
mijn berichtgevers echter wordt het te Sk niet gebruikt, anders dan in .'1
. "•
lflal.,;,~/ = ,,s1tllS
BIJDR: ( ) geeft als beteekenis op "de deur dicht doen", en als gelijkwaardigen S11.la'schen term .J.!l~. Vergelijk ook f}&,·

712.

~~~

=

,u,,m~
Dj.

Voor R werd opgegeven .,,u,.R-:,.
WnK: geeft het niet op, wel "u,.R§~,

dat echter volgens mijn bericht-

gevers te Sk evenmin gebruikt wordt.

,LU~~
BIJDR:

713,

714.

(* *).

zie~~~-

a
~ë:,

Vma. IW. Gen.. Dl 4.9,

---

-118

,~8YI~

-

1511U

j8

YI~

Ks, Pt,

BI.

Evenzoo van hevelen, enz. Het is als KI in gebruik.
W1:1K: vermeldt het in deze betcekenis niet, wel in de te Sk gebruikelijke

van "«le handen boven op het hoofd houden", ,,ee,i 1·01·stelijke1&
last uitvoeren'', enz.

voBa: 44-9
715.

(KI), 116-3

(Pt), 104--1 (Pt), 138-12 (Djw).

OI

lln ~1

CJ
0/

=

o...n
1H1Tl Kift

CJ

~

Tl 11.J11Htn1 IKll

~q}~TI W,

Ba.

Komt niet voor te Dj.
Zie Dia!. Ba.

7 LG.~ ill1 j

GY~J
= ~

Kil 1~

,

alleen in d-enzin mn "om kol't te gaan" Pt, R, Bn.

YooRn: , u"ll'J'l'm.,Q.~t:..'"'I~"'' ... ~)'

(Pt)

W11K: geeft het ook op zichzelf op. Mijn berichtgevers kenden alleen de
uitdrukking 9 i:::.,._..,l.3~f= ,,inhalig", ,,laag van karakter".

füJIJR: (

717.

tLn~

G

=

rOORB'
'

),

u ~{ Ks, Pt, R, BI.
G

.

o o "'luun.m•!M~im.,,.~,
00
ooi'
• '"j(.3f"/tm1.m"'l"""'lf<l1;n..-n,
n.

o
rvo o o
(R)
,..,,UJ&nu~..,..,._.._.~,

(BI)
als grondwoord op. In verband met de uitdrukking

"'le}umm1.J:,"j"/u"'ltn{.51.u~

f

W nK: geeft ..,,

1.m.,,~•-1""~
.........~.'!,m,
en met de omstandigheid,
C-r. ICJ~f
....Jf

voorkomt, zou men echter

u,

"'I

dat in alle passieven de u

...8~tJ

eerder denken aan een grondwoord -ufr. Het

zouden intuss,•hen ook onregelmatige vormen kunnen zijn z.a. ~-B~,

.;_,r:in.~,,.g._lt;=~, enz.
718.

•1=

~ §-1n
..

•

QClJI
Kil ' '

Cl

'i{lJI l511J
'

Komt niet voor te R.
WHK: "E}~~
uitstekend bornn anderen in rang of stand".

Volgens myn

berichtgevers is de vorm Elm~ te Sk niet in gebruik.
719. llll~aj

=

11:Tt,~ICJ~,
i11
t•an "t·isclwijre,·''
nl.

dc,i zin

BI.

Komt ui.et voor te Pt.
WnK: geeft liet op YOor T en beschouwt het als een afleiding van

~,q..l,

Het laatste i~ niet zeer waari!chijnlijk. Wat het grondwoord wèl zou kunnen
zijn, is mij intusschen onbekend.
vnBR: 120-7 (Djw).

-119720.

,UI~\ = ,Ul'ï'\ R.
,...,rot•

geeft naast elkander op 41m"r'f en
Mijn berichtgevers kenden alleen het eerste. Volgens ben is ook het grondwoord op zichzelf niet
in gebruik.
WBK:

=

721. ÜKI

CJ

~~•m1

Pt, Bl.

en~

WBK: geeft beide op in de beteekenis van "knots'' of "knuppel".
Volgens mijn berichtgevers is het verschil t11Sscbenbeide te Sk, dat een il ;t.

geheel van hout en langer is, en een ~J}m, gevuld met lood en korter.
lOUI

Voor Dj werd alleen als verschil opgegeven, dat een D.;, korter is dan
G.t

een ,Q,fl,,.,.,.
co

LJI

WDL: vermeldt het voor Dj.

722.

ü,m,
= ~,'ir_,~

Bl.

K

•
c:-.
tnUJ,GY
=

~c:-

8.

tnl~~~

De Regent van R gaf op il.,.,,, (schrijffout voor il 1 ,;,,?) in de plaats
.

van il'llfi'·

fü

~

Te Sk zegt men in een met ~il'IID' overeenkomende beteeke-

nis, maar speciaal voor voertuigen .Q il_'1ID'· Wbk. geeft dit niet op.
Vergelijk ook

723. , u ,~

:;,ro·,l("IID'en U"l'f11~•

= j '511,
mis

R.

geeft het op als beteekenende
richtgevers was het onbekend.
WDL: geeft het op voor Br., Pm.
WBK:

724.

"klein trekpotje".

Aan mijn be-

,U,CJJIS~
= ll.Jl,,~s,,i,:a
Dj, Pt, Bl.
Voor Ks werd het opgegeven als gelijkwaardig met ü"i.~,WBK:

geeft 'I u"l

IJlt•~

in dezelfde beteekenis op.

yolgens

mijn berichtge-

vers onderscheidt men te Sk: 1° .._."')~lJI of .._."i~u~ (huk met een houten
blad), 2° "-'"')"1~•~ of "-""l'l'}{''lri." (de hak geheel van ijzer met een ring,
waarin de steel vastgezet wordt), 3° 1 u,.,,.Jl,"!!,f (= breekijzer).
WoL: ,, , ,.,..,,,,OJI,~,
.._."i~l Dj." Waarschijnlijk wordt hiermede hetzelfde
bedoeld als boven, nl. dat "I .,.,,,..,,,"!!J, dat te Sk "breekijzer" l~eteekent, te
Dj gebruikt wordt voor een bak va~ Europcescb fatsoen.

725. , u ~ ~

=

ui

j êj9!lDj,

Ks, Pt, R, Bl.

-120Het wordt onregelmatig uitgesproken met een volkomen i.
WBK: geeft het niet op, trouwens •·"'lêJt'Aevenmin. De beteekenis is
,,ambtspet met galon".
BIJDR: ( ) geeft als gelijkwaardigen SlUa'schen term op -,-,~,
wat
echter met het oog op de beteekenis minder juist is.

726.

~aji

=

'a...i1

~ IKÎKs, Pt, BI.

Het zou volgens opgave van den Regent van Ks als krämA-term in gebruik zijn. Daarmede klopt echter niet het opgegeven voorbeeld -,, .,,nu
., 1upm

1

'Tl
'1~"

WBK:

geeft het op als tëmbang en als KD. en zoo is het ook te Sk in

gebruik.

727.

/
0
,ll.U
= -:..11:111JJ11':1
Dj, Ks, Pt,

Bn (maar hier opgegeven

=

flflci'!!J)·

Zie Dial. Ba.

728.

@mi zie @,1?11
•

729.

(~
.a..trn0
a.

f,P.a

IUII~ Hll

=

a.

a a

IUII~ HIJ

Dj, Ks, Pt,. BI.

Ook &~ ..~. wordt intusschen gezegd, Op dezelfde wijze worden .sJld"'I

&ïd.,,,gebezigd.
Wnr.: vermeldt cl.g,voor Dj.

en

VDBR:

730• {~,.'l

92-18 (Pt), 95-14
. {.9. 0
zie ~tm,

-

o

en ~'1 voor Ls. (R.).

v.o. (Pt).

a

'IJll IUI IUll ll.JI

Pt.

Komt niet voor te R, BI.
WnK: geeft het niet op, wel ..
als grondwoord van "l'TI~ = ,,in
stukken hakken, ontleden, m,i ee,i groot dier" (van een nangkA schijnt het
niet gezegd te worden). In den zin van ..,,,~am~
schijnt ~l'Tl""-Z'TI~ ook
te Sk als mnlayisme voor te komen.

,'Tl~

732. , u

Tl~

I

=

CJJ m Kil

Dj, Ks, Pt.

-121-

jUTI~~, = tn'n•~~

Il

Ml. zilver; ook t•oor gulden, zilveren gulden; voeg bij 'lu

WBK; n'lu-n~,
'i' ~

en D'i""!!J' ook zva. 41u-n,"

delijk.

De betcekenis hiervan is niet recht dui-

Volgens mijn berichtgevers komt intusschen te Sk "lu'"":!.f niet voor

in den zin van "lu-n,

Zie ook Dial. Ba.

VDBR:41u-n~ 17-10
733.

Ks, Pt.

ju~~

=

~

()JI

11J1
~

(Kl), 19-12

V.O. (KJ).

R.

,[)1)'51 1 'luw~
Vergelijk ook "lu~~ 1 41u/J~,
WnK: geeft het op als WJ.
WDL: geeft het op voor Kr., Pm., B.: Bn.
I

1

734. ~~\

=. . . .

en 'luii~.

Dj.

De beteekenis is "voordracht", ,,voordragen". In Salä'sch Javaansch bestaat hiervoor geen overeenkomstige term. Men zou daar zeggen 0-î-n'I.,,,,

11.'7'f'-l~
4l"" of iets dergelijks.
BIJDR: (
735.

~J

).

uru:,,

=

BIJDR: (* * *) vermeldt het naast un.1-l en u"1·
736.

a,
Ua-1

a,
IUIU!IJ

=

a

1K11Cl~

1K11
,

Ks, Pt, BI.

WBK: geeft het ook op in de beteekenis van "kennis", ,,wetenschap".
Volgens mijn berichtgevers echter komt het te Sk alleen voor als KI. van

Ul!ii-=J•
VDBR: 116-15
ç,,.J

737. IU,n.u~

C"'

ju~

).

- Ull,a~

Dj, Ks, Pt, R.

VooRB: zie bij illh"lw,.

739.

I

= a:_,~,~,Tl:tltrullJIKlja~
Ks,

,llJI~
BIJDR: (

738.

&;.,;,-.,@
.,,,•..,I.A"Ull... .m2."lUII...... .Qt!A&; u~•-una?.J'

ILJI,
"11
a
a ,ICllllJll
= Il,lt'l lU a?..
Dj,
I<\.,

Ks, Pt.

Pt.

(Pt)

-122Komt niet voor te BI.
WBK: geeft den vorm niet op. Hij wordt anders ook te Sk gebruikt,
maar speciaal voor wagenpaarclen, en niet voor rijpaarden.
WDL: " .... .,.,. : Ml pakai Dj. IE,l.,.,,,.5:,.,.-n~ = :r_u-&'1-UDa:RfUla:Rf~II<
.,..,';'.!f' u"l""fcm:.:)

... .,""._..~

Het is niet duidelijk,

zie "l""f en ... .,.,,,, Wdb. Con·."
wat het woord ...,l""fcmr,t in de beteekenis van

"plaats, waar veel menschen zijn", z.a. men dat vindt bij

.,""f, waarnaar

Corr. verwijst, te maken heeft met ...,1mr1.m~,een minder goede spelling
voor u'l""-~
0

~ Kil

740. u

,d

=

in den zin van "tuig".
0
1J.J1'I Kil t<l I

llO<-A

Ks.

Vergelijk Dial. Ba bij .j.,..,r
en zie ook boven bij [),/;_
<1...
,n

741.

0
CUI.,

~ N. ~

M~

K.

=

'!1Ks, Pt,

0
11J11JJ1

BI.

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op, maar zegt bij .... 'l~:

,f]..,,,g"[',I

,,Onder

,·erstaat mm ee11gewigt t•an h011derdkàti 's, doch mn gras beteekent

het .zva. ,D~,, 1~, d.i. 011geveer50 !.iiti". Hieruit zou men dus weer opmaken, dat ~"l "Bf uitsluitend beteek ent "mansvracbt' '. De onderscheiding
ten aanzien van gras is bovendien volgens mijn berichtgevers onjuist.
P. L. I: 34-11, 99-10, enz.

742. ~.,

,nj =

11r;:~ ,

11l. ter aandttidi,igvan een zeker tijdstip Pt.

Te Sk is het in deze beteekenis fac K., in het Djapära'sche daarentegen
KN. Zie Taalsoorten, VI bij ~"l~·

743.

8~\ =

~,~~

Dj, Ks.

, en vergelijk ook boven bij .9, Ctl
/;.
Zie Dial. Ba bij -3 .,.,
<1...

744.

u,~1Gnj = ,·,u(j,

?JëJ omgeke,wd Ks, Pt, BI.
e,1

.,.,..,,rv

geeft ....,~•~
en
beide op voor "patrouille", "ronde''. Het
eerste is voor Sk bepaaldelijk onjuist, daar het is de wacht, die een gardoe of wachthuis bezet. In de Pasisir-strcek daarentegen beet de gardoewacbt · ..,...,,~ en de patrouille ...., -5' '::J·
BIJDR: (***) geeft als gelijkwaardigen Säla'scben term voor "lt:} op •
WBK:

"" en als Hollandsche ..-ertaling "ronde'',
der juist,

Dit laatste is min-

want de ronde draagt ook te Ks den naam van ._.,~•~,

ook blijkt uit het bij ._..,~,~

745.

,,nachtwacht".

8 ISl'I ~ =

aJI

(***) opgegevene.

"!1,t1l. als "paa,·devlieg''Dj.

'ël

z.a.

-123Komt niet voor te R, BI.
Zie ook bij ,,.usn~ en , ..rn,,,unl.
WBK: geeft het niet op, wel .'J,~"!!J en , ... -~f,

die echter volgens

mijn berichtgevers geen van beide in die beteekenis te Sk gebruikelijk zijn.
oc,.

.

a

746,

ClAlSll ~

747.

,IUl1511~
= IJ.J'-êl~

748.

u,~
u,,~IUl,,d'

zie

1U lS1l ~ •

Dj, Pt.

Zie bij .'J,151>__"!!1·

=

Pt, R, BI.

VOORB: .,...,"nui~~

WnK:

...

i:

u451"1"m_'l.,.,'~"-J'i'
(R)

geeft het alleen op in de Sala'sche beteekenis van "zooals het

behoort".

749.

~, •~ =

j , nl. als reclitsterm =

Tl a

,,beslist" Dj, Pt.

WBK: geeft het in dezen zin alleen op als tëmbang.
BIJDR :

(** *).

c-,.c.:,..

750. u

lS1l

c,.c;::,.

=

IDl ll..A~fl ll.ï ~

WnK:

Rh. -

C"-0J:Jl llSTICl~

Dj, Ks, Pt, BI (maar hier naast iliJ.r:i'f!J)-

,, .,..Dil.ei'[!),(ufl~o'f!J

uflfl.ci'!!A'

of ilil.ci'f!J, WW.) geheime politieagenten,

dienaren van de politie, die 's nachts de ronde doen. G."

De laatste vorm, gewl. verkort tot il'ï.9.ci':!.J,is voor Sk de juiste, met dien
verstande, dat die personen ook voor andere politiediensten, als overbrengen
van gevangenen, enz. gebezigd worden. tmflg},ci'f!J is Pasisir-Javaansch en
is de titel van een desabestnnrslid, en niet van een geheim politieagent.
751. , ilJI, 15111

i

jat,

~s,11 I

=

ö,

'-ël,~

Dj. Ks.

= '3é°Pi
Dj, Ks.
111 = a?iii
~ -:_i
Dj,
II

IV=

&i~,~u~

Ks, Pt, Bl.

Dj.

WBK: geeft verschillende vormen van ,.,...,,,,..... op, waarvan volgens mijn

berichtgevers te Sk alleen in gebruik
de eedsaflegging van Chineezen.

is ., .... ., .....am ..... ~,

de benaming voor

-124geeft op de beteekenissen III (**) en IV (*).
102-1 V.O. a"IIÎn'''l...,.,.'!!f (Pt), 111-15

BIJDR:

,a,.,..,,(1m~}utlaun,

VDBR:

114-6 v.o. id. (Pt).
11.A
~~

752.

=

~~

.n:J
, 11l. als titel t'an het desahoofdDj, Ks,

Pt, R, Bl.

Zoo heeten te Sk de desahoofden in de lan-

WBK: geeft het evenzoo op.

den van Mangkoenagll.rll..

= ., ~'

753. , u~

t1l. als grondwoord t•anèl,n1~

Dj, R, Bl.

Komt . niet voor te Pt.
o
n
.
/
. o
o. oQ'.' •
n
VOORB •, '""''l•l.U/lt'1
IAl~.,MI~., UM .,., VII\ UIfU tm""j"UIUl"'JUI
MMUll(CJ"'J?t!
.,;;...,.,
I.H
(R)
Vergelijk ook "t:11"I""'(·
WBK: geeft het alleen op in de Sälll.'sche beteekenis van "iets in een blad
gewikkeld roosteren".
WnL: geeft het op voor R.

754.

U~

. 1U1.nJ

:J Dj.

Komt niet voor te R.
BIJDR: (***) vermeldt het naast une-l en ~'"1·

755.

,IUl,l-11
= ruià Dj, Ks, Pt.
Zie Dial. Ba.
BIJDR: (** *). Ook te Sk schijnt het een enkele maal voor te komen.
Daarentegen is het in Djaparä het gewone woord, zoodat men n.elli zelfs
zelden of nooit hoort.

756.

llJl, '!1= 'liE:JI, w
rJJ Tl

1U1

UI

~ Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het als TP. op en wel als grondwoord.

spelling ....,~...,~

fout.

Maar dan is ook de
Hoogstwaarschünlijk is het een afleiding van het

een of ander, thans niet meer gebruikelijk woord.

757.

~

rl.Jl~Cl~

=

IKII'

Dj.

Komt niet voor te Ks, R.
Zie Dial. Ba en vergelük ook D-,c,~

758. u

'J,j

=

~ ~~l

'

en ...,~.,ICl'!!f,

nl. als grondwoord 1:an._""lr!}'!!J
Dj, Ks, Pt.

B1JDR: (*) vermeldt het als dialektisch in verschillende beteekenissen,
waarvan echter alleen die van .aansteken" te Sk niet gebmikelük is.

-

~? = ,tmHJI\D.1·

125 -

r:::::-i

759.

De Regent

van R gaf op

.g~~.:~
=

.gu,.;.

_:_

,,van een renvooi-teeken

voorzien".
WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk gebruikelijk is, maar
in den zin van "doorschrappen''.
BIJDR: ( ) geeft als overeenkomstigen Sa.la'schen term op "ltm '° f ~, wat
uit den aard der zaak niet juist

IKI 15111zie IUI

fü.

Îië:)' = ~r~,~
fl."lID'op

WBK: geeft

Pt.

gezag van Rh. op in den zin van "opkomen van .zon

en maan". Aan mijn berichtgevers waren alleen bekend de vormen

=

,,valsche beloften doen" en ld.i}.,,,;,,
(zie bij
41..f(".tJ

·c::-,

762.

ll.J1 ,m

zichzelf

~?

ll.tf:3~

761.

"ltm"'>f~op

aangezien

Wel zou ft_~ gelijk kunnen zijn aan "l""rnfa1i.

niet kan voorkomen.

760. u

kan zijn,

C::-,0

=

~

,Ul :JJ

at;:'

WBK: geeft I),._,~

n..,~,).

n,,;,,.g

"t..W

/.

DJ, Pt, R.

op als "plaat tot ambtsteeken.

JR. t•olg. Rh. a:nil~,"

Volgens mijn berichtgevers zegt men daarvoor cnil':!J, een vervorming

van

onRwape11.De beteekenis I)O::""{= ,,plaatijzer" zoekt men tevergeefs in Wbk.
~IJDR:

(

).

t,;',= ~"-:!',
~

763.

!J-1J,

Komt niet voor te Dj, R.

(?) Ks, Pt.

\

Vergelijk ook "lur"lcn'f•

Voor Ks werd als beteeke~is opgegeven: "Dn.iu-iJ:om..,,mUM ..n;,:n,e
(Yn
•
"
n M "mn.nnnn
"·
o
o..n .,,,
e J1Ut'i._( u"l m1t9l!}
11<t~"J!f~
"?:) "l"""l'f.."m.m 'lu"-'"-"J.s>J
t»cn"IMIM..n,om

...,,~•tl_

~u" 1 m,.&naii.'[1,/'en werd het gelijkgesteld met •:..,~"lu_.,f, dus met "slak''.
Voor Pt heette het: ,, .'t.i§..&ZR._f
'111 .'?...sn
.Jl.·.,;,
iû"l m ,n
J:;... ~

~;.._,g._,..,,.&,.,,.'I
...""

"l"''!!J' " , dus

. '' .
= ,,bl oedzmger

WBK: geeft het te Sk wèl gebruikelijke

~u~"I"

-"f

niet op, maar wel

ilnt".:9 als "naam m11 ee,i soo1'lrnri aal of 11ali11g;e11 ua11ee11 slak, die ueel
op een bloed:mige,·gelijl,t JR."

Volgens mijn berichtgevers

is D, 11~, te Sk

alleen KN. voor "paling" en Kas. voor "membrmn virile''.
764.

~,81'8=

?

(Het. beteekent

desabestuur")

11

Dj, Ks, Pt, BI.

In Sk, waar men geen desabestuur heeft, bestaat hiervoor natuurlijk geen
overeenkomstige term.
Verh. lW. Gen .• Dl. 49.

-126WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk, maar in de beteekenis
van "politie" dan toch zeker geen weinig voorkomend woord is.
VDBR: 18-14 (KI).
BIJDR: (***) noemt alleen ., ...,..&~ in de beteekenis van "politie".
ç:,.

/

765. u IJ1JJ
~ in., 1bl..

=

C:::,,.

"IJ

I
'l-..1

•

DJ, Ks, Pt, BI.

1b'l.,
CY
k
00
'I':f.':;_·
WnK: geeft het op naast
.
Z10

fl.,~.

Volgens mijn berichtgevers komt het te

Sk alleen bij uitzondering voor.
BIJDR: ( ) noemt als overeenkomstigen Salä'schen term ook

f;_-,"i,zie

echter bo..-en.
P. L. I: 217-3.

766.

767.

' D"
i 11[\.,i>l.= c::--i 'l5l...

BI•

ll.JIC"-1
llJI

lt-JI

Zie ook

fl,,{i_en '7:f.•lt('

11nj~
=
i an._
m..

IJJ

~,

~,l)j

Dj, Ks, Pt, BI.

'.1§\.,

-,,d[.

Zie ook
vnB&: 124-7
768.

v.o. (Djw).

m n, (

pela-peloe) =

j 11.n j 11

a..J

llë'H':J
, til. als "paardevlieg" Dj, Ks, Pt,

R.

Vergelijk ook ,8-~·
WBK: geeft het in twee andere heteekcnisscn op. Volgens mijn berichtgevers echter wordt het te Sk alleen gebezigd voor het slijmerig vocht, dat
een dier (en niet een mcnsch) bij het baren ontYloeit.

769.

ll.JIIUI~

=

Dj, Ks, Pt, BI.

~OI~

Komt niet voor te R.
WnK: geeft het woord ook in deze hcteekenis op. Volgens mijn berichtgevers echter is het züó te Sk niet in gebruik.
WDI,: geeft het in den zin van ';i:cn~
op ,oor Tjr. (M.) en als beteeke-

,~,ujvoor Pk. Waarschijnlijk 1,al hiermede wel hetzelfde bedoeld
:,, waar als beteekenis ook opgeeft
worden, yergelijk Wbk. op ,~,~
nemlc

Rb.

,,een plank".
vnBR: 126-6 v.o. (Djw).
P. L. I: 188-1, 199-5, 217-9;
D"
770 c:-.ç:,.
• IU (IJ)~
= c:-IJJII.JI
J·

~J

Komt niet voor te Pt, R, BI.
Vergelük ook ., .. ~".!f·

Il: 80-7.

-127

-

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op.
echter is het te Sk niet in gebruik.
WDL: geeft het op voor Dj., Bn.
771.

= S llJl ~!1Dj,

j llR llJl •~

Volgens mijn berichtgevers

Pt.

Komt niet voor te R, BI.
Vergelijk ook ., ... ~.,.,..J·
WDL: geeft het onder het hoofd ilil~
772.

~ J = S IWl"~J
Dj, R,

, 1U1

op voor Dj., Bn.

Bl.

Vergelijk ook ., ... ~~WDL: geeft het onder het hoofd ilii-r1 op voor Dj., Bn.
773. 11.A
11.Îl= u

IC'l~

Dj, Ks, Pt.

(Ks}

VoORB:ntm.,,.3uûMu,
WBK: geeft

.......
;,,

o,,;,

op als spreektaal voor

00~,

maar noemt als grondwoord

Of dit juist is, kan moeilijk uitgemaakt worden, daar het woord te

Sk beteekent "zijn maal doen" en dus onovergankelijk is, zoodat er ook
geen passief van kan worden gevormd.
W))L: "' ....... Dj. u1;1:.".A,?..,..,.
= .3uc,~,. Madoer. hetz. doch zie Wclb.
uû,

Corr. Ws. f,J,!J..,...,..!A,"
Wat met dit laatste bedoeld wordt is niet recht

duidelijk.

774.

0

OJIW TI

~w

Tl

-

g J , , 11:11, u fä Dj,

Ks, Pt, BI.

WBK: geeft het in denzelfden zin op.
is het te Sk niet in gebruik.
VDBR: 97-2 (Pt), 111-8 v.o. (Pt).
c:--

Volgens mijn berichtgevers echter

775. IUl,CDII~

oc:-

~ ICTll u~

tUl OJI

J

=

C-1.
Hll ~"

C:-.C"

O:.Jm1 OJI:J·~
I

Komt niet voor te Dj.
Zie Dial. Ba bij ''T''J~·

II

= jm•,~~

Pt.

Ba.

-128
Als verklaring werd opgegeven

-

P.._,..,,,,,rfu,,
dat

gebruikt wordt voor "er tegen aan loopen".
Wat

(:3'?~ f

bier beteekent,

echter te Sk figuurlijk alleen

Vergelijk ook bij

is mij niet duidelijk.

3i,-,rfur.

Ook mijn berichtgevers

kenden het niet.
11.Jla ~

776.

, als am1spmak te9en 9elijken t'lm lwogeren leeftijd.

Komt niet voor te BI.
WBK: nuiur,q, hij urrkorti11g, rooral als t·ocatief, v~,

K.N.oom, .....

Het wordt ook geb"uikt door jo11ge111e11schen
om een bejaard mem t'l'iendelijkaan
te .~prei.en. E11zoo not•mt ook tt'el eet1bejaard ma,i, tegen ee11jong mensch
e11• ••• tegen
sprel.e11d,ziel, zelf oomc, ook TP. als rocatief . •.. tegen jo11ge1·e11
omleren." Volgens mijn inlichtingen zegt men te Sk u,Ef~
alleen tegen een
bejaard man, die in rang zeer veel lager staat en wordt het in PasisirJavaansch alleen tegen ouderen gebezigd.
WDL: geeft het op als te Dj dialektisch voor .,..J:..&"""J·
Wanneerhier;.
GI·
<.
mede hetzelfde bedoeld wordt, is dit minder juist:

wu

':!J en .,.

-ï;..e~

zijn op

zichzelf volkomen gelijkwaardig, maar worden als aanspraak gebezigd met
dit verschil, dat uv~
een grooter rangonderscheid te kennen geeft. Ook
.,..::.~~'""'
mag echter alleen tegen minderen gebezigd worden.
GI·
<.A

777.

0
llJI

i

ITTU Tl\

/

=

nm~.

Komt niet voor te Dj.
BIJDR: ( ) geeft -8,1111,-nfook op voor Sk.

Volgens mijn berichtgevers

echter is het daar niet in gebruik.
778

C'.:"0
,

=

IUl-1ê1~

• 0
11.Jlml~,

Komt niet voor te Dj, Ks, Pt, BI.
WnK: geeft ~et ook op in deze beteekenis v~ ,,steen- of karang-beitel;
ijzeren katjangsteker, it1 den rorm t·a,i een lll'ilel JR.'' Volgens mijn berichtgevers is het in deze betcekenis te Sk niet in gebruik, wel in die van
,,schroevedraaier", en zc'ió werd het mij ook voor Ks opgegeven.
WDL: geeft het op voor Dj, zie echter boven.
c::,,..

779.

i °c;ï

11.Jl

H~

780. uijllcïH~

zie
I

i

l5ll 2

w·

= 1U1j~u1j Ks,

Pt (maar hier zeer weinig in gebruik).

Komt niet voor te BI.
In deze beteekenis schijnt het alleen in de afgelegen bergdesa's in gebruik
te zijn.
·

-129

~OJl,flëllOj = ~~~~

II

111 ~IUl,flëll~
VOORB:

-

.Qu"lo;r•i.jn•,u~,

IV

C"Kil

u

==

Dj, Ke, Pt, BI.

~QJà
Pt.

(Pt)

j "ë1u~

-

C"-

~

~11 1U1~

o
(')
o
/
VOORD •. '1 ruuo D"IOl'"'""'
... "'"'lw
...,u~~•U"nt1l_

Pt.
n U"l'i''"-'

n

n

-"'"l'"'"n( WUI~\

(Pt)

Ale verklaring werd in deze beide laatste beteekenissen ook opgegeven

i'J..;,"l"'"''r:A,
een woord, aan mijn berichtgevers onbekend.
WBK: geeft u,o;r•~

op in verschillende beteekenissen, nl. ,,modder" en

als Kas. voor ._..,,"c,'[YI·Volgens mijn berichtgevers is het woord alleen in
de tweede beteekenis te Sk gebruikelijk. In verband met de eerste beteekenis heeft men te beschouwen:
o
n
D'"
WDL: ,,,u..,1;11•~, EA"l'r''~ ""U'lfc,1~
""'rii91~
~Waarschijnlijk zal IEll"l'r"~f
781,

ûifii = u~ Dj,
n.. . n..

ook gelijk zijn aan ._,,,~~"1~·

Ks, Pt

Op dezelfde wijze 1.in'l-:r_•
voor •m"I~',

,.;,,lir_::1
voor •mfr.ef,,e:.,'!t voor

"l,u"l:ê., enz.

WDL: geeft op am~~ voor m'"l""'t!A,wat onjuist is, daar het K. is, en
niet N. Ten aanzien van de aanteekening zij hier nog opgemerkt, dat men
voor Kd. (= Kë9oe) waarschijnlijk te lezen heeft KD. Intusscben is
geen KD., maar goed K.
Zie ook f'lja(.:1,, .,.,,0 en ~-,.

-fl.~

782. ,

=

IU, C1 3 ~

j icu ~

11.n

Dj, Ke, Pt, Bl.

WDL: vermeldt het voor Dj.
783. IÛIj !Vll u~
784.

11..1

=

1U1llJl

zie

IUI

j ~u ~J

Dj, Ks, Pt, R.

Komt niet voor te BI.
WBK: geeft deze verkorting niet op. Toch schijnt zij ook te Sk wel eens
voor te komen. In Djaparä is zij zeer gewoon.
785.

QQ,-

llJl IKl ~

I

=

~C'-1
Cl

tJ.t

Ks, Pt.

VoORB: ..~:J, .......
am..,unlJ,~"I"
.... (Ks)

II

C'-1
1U ,

Ks, Pt.

-130... ,..,f(Jtotm"ui..8..Sa
......,,.,.,..t.(Ks)

VOORB: ~,m·n,

III

~(è>.

Hll lKl

o-

vOORB: zie·

Pt, R,

m.

b''!J •u..1':!JI.
o o
In de beteekenis III werd als gelijkwaardige S11.lfi'scheterm door den
Dit komt echter niet overeen met het
Regent van R opgegeven ~-'ef•
opgegeven voorbeeld.
WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk gebruikt wordt, zij het
ook in een andere beteckenis, nl. van "dienst". Vergelijk ook .$~.

786.

jll.Jl2~=

~~,d

Dj, Pt, R.

Komt niet voor te Bl.
Vergelijk ook "Iu::,t}·

787,

C"

Il.Jij
'VUH~

llmt,"lUH~
- 11:l,,
?'.'.)~,•~

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
Als beteekenis te Smr werd opgegeven:

..,u,{:l_""Jlïëu,"l""~"lu''[!J
"I""'

iJ.,,,-31 ..,~...,f• Het opgegeven voorbeeld was: .,ü,&., 1 il 47-n,,é'?,'111n•
41un,-n
amlAJnl'm'J"' (Het woord wordt met den neusklank uitgesproken, dus beter

otmij,.....,,~).Zie
788.

jll.JljTI~ I

zie,,.

verder Dial. Ba.

i

II o.m (J, 'il ~
Het is nl als K. in gebruik.
111

-

,

'':Jl
Pt.

llJll~(J,'Vl~
= ,.,~.

WoL: geeft otm"lë:./l'T)"!!.A
op als te Ls. (R.) dialektisch voor "la"I,
in zooverre onjuist, dat het K. is en dus

= -,<l:
151

en niet

Dit is

= 'lu"j•

VDBR: (beteekenis ll) 17-7 v.o. r.1nr,nz:/3rn~u,mwQ"l'aj'l'Tl'3.,~' (Kl),
18-1 (KI).
P. L. (beteekenis II) I: 4-2 v.o., 13-10, 35-13, 56-11, enz.
(beteekenis lil) I: 54-6 ufdQ,,,,~&"'hf.RLJ"lè3"1-n"Z!J, II: 82-5.

.zie ,

789.

ll.JI·~

790.

j ILII ~ =

Uil,
11.Jl
"~.

a,,

nl. iti samenstellingenDj, R, Bl.

-

131-

-«.,...:.q.;,,.R-,~,.,..t.,--,.,..;,,.,Q~.g,.
(Pt)

VooRB:

-,""''lutmH>I.J:.Çu.m

""~~"l~"l•m

.m ...

'I '.:l'.f"IUl"Jc" (R)

WBK: geeft bet alleen op in de ook te Sk gebruikelijke samenstellingen

,a.1-r;--,,.,,..iJ.g,enz.
791. ,

ttJ1
~ •:i =

Uil KI

Dj, Ks, R, BI.

Zie Dial. Ba en vergelijk ook boven .9."ll!J'":31
·
o,
/
792. ~ K11 = ,
mi R.

IJJI,,

Vergelijk ook ,~..,,.m.
WnK: geeft het overeenkomstig het Sälä'sche gebruik alleen op als ongebrl.
grondwoord.
793. ,

ttJ1,,tÓI = j ~,, .&i Dj,

Ks, Pt.

Komt niet voor te R, BI.
Vergelijk echter ..,~.
WnK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter wordt het op zichzelf, d.i. dus als benaming van het werktuig (=
,,hark") te Sk niet gebruikt.
794.

jf.."'j~'jcm, = i:t'jcm,
Soms ook verkort tot

Dj.

.,~,.,r:m,.

geeft geen van beide woorden op.

WnK:

De beteekenis is "eau de

cologne".
vermeldt als overeenkomstigen Sala'scben term "l'.:r.''lcm,.
Volgens mijn berichtgevers echter zegt men te Sk "l'l.''r:m,.
BIJDR:

795. ,

ttJI

(

)

j ll5ll 3

U,,~•
0

GJlliéJilS1U
-

Komt niet voor te Pt, BI.
WnK: geeft het op voor Dj.
796.

11J1
~

= 3iJDj, Ks,

I

I

©-

1

llJI till lW

o
?-

trn

Pt, R, BI, Bn.

= ''

:Jl of

j, ,

ru

o

a. a
IUll CIIJi\

o

11-1?,
Kil Dj, Pt,

Bl.

Komt niet voor te R.

III

G"--C"'
11.J1
tiTI"

I

1C11511

In al deze beteekenissen is

~~

=

0.0o

ttmm \

(als boven) Dj, Pt, BI.

als K_.in gebruik. In de beteekenis I

zegt men in N. en Md. resp flr:m en ~-

-

W BK

:

bij

u

)32

fJ. : .,,Ook wordt het gebruikt bij woorden, die een gehoorzaamheid

of gewilligheid, of ook goedkeurit1g,beteeke11en,
bt• ,,, ....u.t;>,.1 .,ä,,..,, ,1 ,uy~

i""'

..,.i,l,..,,,S(q-'f&,,

...

"IU~\

&.::.rufJ.~,,,-,.::.... iti deze het. oqk wel

B., in
(In Ngoko gebmikt men :;oo ook ,.,..,,,..R.)."

AS. bij 011wil,,.,.w..,.,~
31m,,a,

"" fJ. is in al die uitdrukkingen volgens mijn berichtgever& te Sk anders dan

in tëmbang niet in gebruik.

Of het gebruik van

.,,Af). en

IE,I..;, in

dien zin

goed is, en of het laatste zelfs voorkomt, schijnt betwijfeld te moeten worden zoowel voor het tëmbang te Sk, als voor het Pasisir-dialekt.
WnL: geeft.,.~
op voor Ls. (R) = am.,,, wat intusschen minder juist is,
aangezien het als kramll.-term is
vnBR: 116-8:

= -,u,{i/_~.

,,.,g},ui1111
(Pt), 131--3 v.o . .,.~._,,,.:.,.ç>...,-1'1""~,u
(Djw);

beteekenis I: 93-14 (Pt), 123-2 (Djw), enz.
P. L. (beteekenis I) I: 179-11; II: 40-1 v.o., 93-10.

797.

8~

~ir'tYl~j, 1,l,

1· =

II
WBK:

=

at.:

iti , t1l. in

G,

,:,,

den zin mt1 .,,die11stbeu1'1''.

den :;j,r mti .,,t1oodlot"
.'

.,,Holt.dienst, militaire dienst; t•olg. Rh. dienstbeurt".

Dit laatste
Volgens mijn berichtgevers wordt het te Sk

is dus etm. het Pasisir'sch.
niet gebruikt.
BIJDR: (**) geeft het in beide heteekenissen op als ook te Sk gebruikelijk.
oa
a
798. u Q..I ~ = CII Q.lJI~ Ks, Pt, R, m.

j

V OORB •,

<>
<>
•m"l'"'~~-u.o..._.
,,.'m,.u•

o o.
o o o
•.1-5•..oa1s111J1ufln

o
_,.. ""'

O
O Cl
"11.U"/M
0 :,ztim"luu,'1 ... .,,

~:/1~,(R)
Voor BI werd als voorbeeld opgegeven: &,n.~"" .....tAJM.3·,î~ë,f' Daarin
o o
d US zun
... = .,,..,.,,.,_
n t~CY
zou 11,/H.,fl~
W BK : geeft het ook in tleze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter wordt het te Sk alleen gebruikt in den zin van .,,eerder".
C:,,. I

799. u

(J ::s

c::-1

en ~ Pt.

a--1

Het is als KI. in gebruik.

800.

~t~~ = ~8~ Dj, R,

Vergelijk Taalsoorten, XII bij

ûfri.

Pt.

Komt niet voor te BI.
o..
o
o
n/o/
oo
VOORB : IAl~~lill9'lhl"'JU'é.'ÀUO'm_M4...,utmt>nl.mtm'>l/HJ.m0-.1fUILltU...,

WnL: geeft het op yoor (Bn.).

801. ,L'Jlnl

...

(R)

138 •, 11J1
,ru , 11J1
,m

ru",

= .,_.,u

«J1~•

Dj, Ks, l't, lll.

-,w,._, op ".zva. il-,w,._,,". Te ~k komt dit echter niet voor

WBK: geeft

en ook in Djapärä,

naar het schijnt, alleen in den vorm "lu ,._,.,,.,.,._,. Vol-

gens een mijner berichtgever!\ zou deze laatste vorm ook te Sk voorkomen.
voBR: 12ö-6 (Djw).
• D' K
802. <::"
«.JI.-UIH~
= <::"
11.Cld'
.J, S.

iie Dial. Ba.
803. ,

11J1,
111,
":'J= , «..11,m

804. ,

11.Jl,
m , ':J} = ,

805.

Dj, K11
1 Pt, R, BI.

1

,_u,,
0 C:--

= ·-!'a

Ks, Pt, R.

m1,,J.,.

:.i,· ,

<11.12~

806. u u ~

llJI <11.1 Dj,

/ .'1,

0

..J1~ ,

C"

~ ~ J1 ~ Pt, R.

n n.,o 'ä uo. 1ouA
o o
o
o
(R).
'''I.,;,,
~J "t!} '2 ,rn "I'-"'I w In.,~""
.m ... ., 'I
WDK: geeft het alleen op in de SiHli'sche heteekenis van "goed gesloten,
va,i de ooge11".

.• wo '[!)
VOORD

807.

o. o

.,_, w vn

,11.Jll.1:Jl~

,;·,,o.m~~

,u,~,Gy.1:ll:Jj
V001m:

Dj, H.

,,,u,,,, ,,,..,,,n..,""
.111/Hl -tk_,û,,,,,,.,.
,a,r.,• EAtt!,f .,.,,,,...,.,,,,n
rr"l"l"'um
....,,,.....

UH"l~""Jt" (R)
Voor Pt werd als heteckenis opgegeven
zameld".

808. ~ ff

i(

Dit laatste woonl wordt door Wbk. niet opgegeyen.

= ,

\ , erge l"k
!J

809.

ja\

""'iê1'[!J, dm~ ,,hij elkancler ver-

=

èli j cm, oj
n

k

00 - -,.m1w~

~Lll\~i, R,

1

. 111.als

"d,·ietluitstuk" R.

n
n
"if_'lt}'
Cll èn"/~'·

BI.

VOORB:~~"lll!L'11U.8i"1C'' (H)
Voor Pt werd al~ beteekenis opgegeven
geven" <.:1).

i 1o.1(,

clns .,,iemand in alles toe-

Vergelijk echter ook Wbk. 11\j9i""f•

WDK: geeft het alleen op in de SilJ:'\.'s,·he betcekenis van "overhoop'",
,,ondersteboven'·.

810. ,~

=

R.

•• UIHII\
. 'l""'"l
\ .'OORD
Verb. Bal, Gea., Dl. 49.

'Jl

{) Cl"7U:
O
ll4"1'"'

u,un,·n.......
.,ur:
..(R)

•
"j"" L"11ll')'"')".:!f'

O

-

184 -

-z

"?

"lvo,D."l"'u êJ,s,j -R.e;-,"'"l•"le1'"1HI
,, .Q~ ,..., -n '1"le1''8!'(R}
In de heide laatste zinnen heeft blijkbaar "le,r: een andere beteekenis, dan

in den eersten.
WBK: geeft het alleen op als benaming van een jaar.
ook nog voor als verkorting '\'an .-;;.,......
811.

iu:::,tm
(,.et·lm1·ti119

=

1•1111 ~,~)

,IJJIIC11 Dj,

Te Sk komt het

Ks, Pt, R.

1/.ie Dial. Ha.
812.

lli!: IUll ~

, û, ~ tm ~

= ü ~ , 11I.

1·a11

mmi.sclumK11.

Komt niet voor te R.
n
')
Verge ly"k ook· ...;Ejmim.~
en ~Q~•n
WnK: geeft e,r:am~
behalve in de 8äla'sche beteekenis rnn

"gescheurd",

ook op in die van "slecht" en van "erg'', ,,zwaar" (nl. ,·an ziekten).
gens mUn berichtgevers wordt het te 8k zoo niet gebruikt.

813.

Vol-

~Uil~,
;::l

=

0

llm1Hl1mll51lg
G,
~
;:::,.

(I.JJ1,Kl3~1K'13J-~0

?

C'-

.:::l

.Ç C)

0

=

a~,m~

1LJ1~u11~,

o·1, Ks,
•

OIO

cm~

Pt, R, Bl.

Dj, ,Ks, Pt, R, BI.

Zie Dial. Ba.
liIJDR:

(

geeft S)Z?,,5:.6!?1
· ook voor 8k op, maar 11pecinal voor Euro-

)

peeschc kleermakers. Volgens m!in berichtgever11 zegt men liet ook rnor tic
van Samarang afkomstige.
0

814. ~ L~ ~~
BIJDR:

816.

=
(

,u;,j

0
QJI

I

.-a1" Tl

~1

,~an

).

=

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba en vergelUk ook boven-.., ... ,~.
81G. (it:;
-

0

ri..11,

~:Jl, ,u

~

KI

Dj_.Pt, R, BI, lln.

•r ook l",y imt:,
n,., en "I""'·
,,,.
,,ic

.,tm

geeft hij[),~ op fl~ ....
z1H1. "1"'' duR = ,,iema11d
toege,·en", wat
ongeveer hiermede oyereen zon komen , zU het dan ook niet geheel en al.
Volgens mijn berichtgevers echter is het woord te Sk niet in gebrtûk.
WHK:

-

= ~'l?n';!!I

WDL: geeft .f:111

135 '-

en tl"' op voor Dj., Bn.

Voor Ks werd nog opgegeven een beteekenis

~';c«-,·

In verband echter wet hetgeen

~}'~,

bv .

.,{,nur'1vn'ln.1flllft

er op volgde: o.m111i!.-EA111i8,;n'l'"'."J;.

a.,1m.,.,,
am..e..,111--,~~~111,
& ...'l.ftilllffl~f ..;'l'"'~t~a.,~~J
kan er ook in het opgegeven rnorbeeld voor gelezen worden tl ..,. Voor de andere afdeelingen
1lat ~ tiiet in gebruik is voor ~•~.

toch werd opgegeven,

._,at:;,D'.J, R.

u:;,

=

VOORB;

a111,, ~.,.,., ......n

I

Tl

I

"Vl

r...

(R)

WBK: geeft het alleen op in de Sälii.'sche beteekenis van ::naar men zegt''.

817.

,at:;,
I

Zie ook bij [),~ en ~-

"' op
WnK: geeft ook

,g.,~,= g,,~,.,.,.,1m
=

,,icma11dgeheel vrijlaten in

zijn doen". Dit zoµ dus met het boven opgegevene overeenkomen.
mijn berichtgevers echter komen die twee vormen te Sk niet voor.
WDL: geeft ongeveer hetzelfde op voor Tg., Ws., B.
818.

at:; TI \

= u

Volgens

cd~.

Komt niet voor te Pt, BI.
WBK: geeft het op in drie beteekenisscn, nl. 1° = ,,plundering", :::?0 =
,,schuw" en 3° als verkorting van ..,.«.,.,f (volgens G ). Yolgens mijn berichtgevers is alleen de eerste beteekenis te Sk in gebruik.
WDL: geeft het in de beteekenis van "schuw", op voor Tg., Pm. en als
I.AICJ~":!Jvoor Dj.
a
a
~19. ~Tl~
= aJ11r1 ~ Dj, Ks, Pt.
Zie Dial. Ba.
820. , .,,

u~n~

Het komt ook voor in Ontjen-ontjcn, II n° l :!.

=

rJJl

i\~

Dj, Ks, Pt.

WnK: geeft het ook op. Het versehil tus:whcn ~k en 1le Pasisir-~treck ii-,
dat men daar "")'>j"j.-?o~q alleen hezigt van nict-.Javaneu of van .Jarnncn in
dieni-t hij niet-Javanen, en in de Pasisir-streck ook van alle amhteljjke
schrijvcrs, zoo hu den reg-ent, tle wadiinii's 1 enz. 0-JI ..."/~.,
heeten hier meer
speriaal de desaschrijvers.
füJDR: (* *).
u.
821.

~ ~~j

=

j"' ·

--· 1313BIJDR: (*) g-eeft als gelijkwaardigen
echter in verband met de vertaling

•12,(j~

8älä.'schen term op u"l~•éj~,
"naald,

toch beteekent te 8k "kompas".

wat

ra11 ce11 1111,·u:n·I.''
fout is .....

Voor "wijzer" zegt men daa1· ,,1.?.-

en, naar het schijnt, ook een enkele maal ""'-'I~·

5

822.

YI lffl

~

Dj, Ks, Pt.

-

Zie Dial. Ba.
823.

tll,':;1LC1)

~

w) llJI 1MI

I

~ ~ 1<1-.11iW

-

Ks, Pt.

Komt niet voor te U, BI.
WBK: geeft het woord l«W(
teckenissen, nl. 1°

a)R

alleen op in de twee te Sk gebruikelijke bc-

"onecht kind", 2° als verkorting van

~uwf.

Dit laat-

ste wordt echter niet goed omschreven, daar er geen suiker in voorkomt.
Het is hetgeen men te Batavia oeli noemt.
Wm.: geeft v:w, ... .:; = .,.""'.,,_.t;op voor Dj.

8:M.

~IUI

jtili~u
VooRn·•

,a..ii,iw~
Pt, m.

·

00

0

"1Ull«U"nl«~Ma.t1u.u~

0

n
(Wdl).
flC'r

Wnr,: vermeldt het voor Dj., minder eigenaardig echter onder •1,;,,""'uzelf.
c::-,

5u~

=

~

~j, Ks, Pt.

~UI~

Zie Dial. Ba.
s26. ~'.)rtJI ..

,~l

Ull§UJ«la
=

ti,~,ml
Ba.

Komt niet voor te ~iZie Dia!. Ba.

mi;:

j

~

=

mi;: ~ -1~

,

j "3

L'"ll ,

11/.al~ tm.,l'hc1111_'.C/'J1sl'l
Pt.

"l""''uor:in,1(/!/~YI'
(Pt)
VoORB:""'"l~'t..'
Dik wUls verkort tot .,; ..,,,., . zie Dia!. Ba.
8t8.

5, ,~ =

11..n
'lfl ~

Dj, Ks, Pt.

-

=

,~~~

137 -

Ks, Pt, BI.

KIIYI~

Ook te Sk heeft ""i'"I~ dezelfde beteekenis ah1 u·n~,
829.

~-

mK~'~l
= ,~~'
00

830. gu,~

5J~

=

als bU

KI 15ll~'

maar daar is het Kl.

a.,,~R.

R.

Komt niet voor te Pt, BI.
831.

~~

= .,

n1 \ Dj, Ks, Pt, BI.

WBK: .,,[).3;, KN. gemetselde hak, waterbak

te baden".

c11TP. zm. ,.,11uf' _om zich in

Volgens mijn berichtgevers beteekent .Q/li te ~k alleen .,,badkuip''.

WnL: geeft het op voor (Dj.).

832.

gu;

=

'Lt.U:d~

g,u::,

11/. iti deti zi11 Mil "romfrc11tc11"Dj, Ks, Pt, Bl.

geeft het op in de heteekenissen van: 1 "koopgoed'', 2 .,,snoeperij",
3 .,,imoeplu!!tig". Volgens mijn berichtgevers zegt men voor het laatste te Sk
WBK:

0

IL7I

Z!- KI •
ILC

WDL: geeft

=

833. v; w \ 1

ILC<Kt:J'EA
= llltllltop voor Dj.

~ ru «u \ R, Bn.

Komt niet voor te Pt.
VOORB:

"'J.&~"'1l_fj
_ _g,-...,C>j91"'1l_'~"'Jiil~.Q"ID"(R)

llltU.ff\

II

=

tm

j C11 \

BI.

VOORB: "I û171w ... &~.,.,.( uwé,.,

,mum.rirn

WDL: geeft het in de beteekenis van

'llfi'.' (BI)

n.o,op

.g ~ ....

voor Bn. en in die van

<Y>jllJr,fvoor 1'.

~34.

~~ =

~i

R.

Komt niet voor te I>j, l't, BI.
VoORB: "l,m'"lv,aÎnrmVIIM~"l"'nrn(1t'f:.,,,,.

835.

111'IE:JI1

,

=

llltm"l,Ufl./llU,'1"""(R)

0

fNJ.
t.111IISll lHl.

.,t

c>h

Komt ni1·t mor te H.
WBK: geeft het in deze lieteekenii,: niet op, wel in die van "coîtus'', wat
volgens mjjn berichtgevers speeiaal "verkrachten" moet zijn.
BIJDR: ( ) geeft als heteekenii,: op: .,,re11ijzeren .~tol~je,mu opi11111
i11de

-

=

836. ,,~

138 -

~a~ Dj, Pt, R, Bn.

Komt niet ,·oor te Bl.
VoORB: Ultnj

E.f..,
D-,,,..,~Jri-,..a,•m•.,.,'1Ej""J'
(H)

geeft het op noch in deze beteekenis, noch in de :-iälä'sche van
,,nemen" (grw ), = ~t.J'51·
WBK:

837.

~aS'uj

=

Jüw~

Dj, Pt, R, lll.

WBK: geeft het ouk in deze beteekenÎ8 up. Volgens mijn berichtgevers
echter wordt het te :-ik alleen gebruikt als benaming van een gewicht ter
zwaarte vau een halveu reaal.
838. c:-.,_ IEi 11511
IKI f = Kil c,.
IS1I !llll l D'1, K 11, P t.

t>

J

l{l

~-

Komt niet voor te H.
Voor BI werd het als malayisme opgegeven.
VDBR: 87-6
v.o. (Pt), 109-8 v.o. (Pt), 112-13

839.

,~j
I

=

(Pt).

~ro\ Ks.

Komt uict mor te Pt.
VooRB: &.,u~~'
(Ks)

II = ,

llSTl3 L"ll~

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
o o
VOORB: ""i'ef "/.,.,'l.,.,"l""'"l'"'uan,sn,,n,

. K S) ")~f ~·5f ..,...,~,...,111-11,;1w
n 'l n
(K )
1, 8
WRK: geeft het alleen op in de te :-;k gebruikelijke hcteekenis, nl. al1:1klanknabootsing (tig.) vour het op een1:1ergem; komen.

840. ,

(lt.: , ,

~J=

cm

11511,nn ,

1W1
Hj

1

Dj, Pt.

Zie Dial. Ba en vergel\jk ook boven "l':r._"I
....~,

841.

~

r:i~ en

r.71

,ITTU

G.,
m, -

1UJ1

a.

u

Q

1C1111
\

N'
....~.
0

~j, Ks, Pt, BI.

_W11K: geeft behalve •m~ 91,,,,, in 1le te ~k gehruikel!ike beteekenis van "een

gezcl1:1chapbijwonen'' ook (volg. Rh.) op

uc.,,
,,,, in den

zin van .c:_-.,;;,f•Yol-

gens mijn beril'htgernrs echter is het laat~te :l.t°•◄·• te ~k niet gebrnikel!ik, tcrwUI het in Djapärii is een w.erkwoord. met 1len neusklank.
·
Wm.: geeft het op voor 'l'g., Pk., Dj., Bg" B.
l-1-!i. ~ ~,, I
VooRa:

=

11:JlILH~

BI

'I'"' •1,:n,.,,,.,.~(tm1<1,U,f(JJ"l"'""l""""''"&, ....~<YrJ' (Bli
t:- CJ

'

.

'

-

II -

~)

5,

1,l.

139 -

nh1 toeroep an,i kn1'11011we11,
om rPc/1I dom· te 9at1t1, 111)

liet ploegen Bl.
Voor R werd in beide beteekenissen opgegeven .,.,.,;,~.
Wor,: geeft het in beide beteekenissen

zie ~

843. ,~;
844.

i~i

CIU \

op voor Dj. Bdj.

'j·

=

~ iJJ ~

i

'-1 "U

~

(

? ) R.

Vergelijk ook D"'1~·

84n.

C'

i ~, ~j

iu:;

Q-.

00

IUIIGj~'':j - amtfi~~Pt.
Komt niet voor te BI.
Voor Ks werd alleen opgegeven f.U).,"if'..'"(!)= Pn.Qlf.\~·
WBK:

geeft

1111f}.,azt•~
ook zoo

op en zegt er bij

"Mn

PP-11 buffel''.

Vol-

gens mijn inlichtingen komt de vorm te Sk in het geheel niet voor en wordt
in Djapära .,,,f}.,•~•~ meer speciaal gebruikt voor geiten.
WDL:

,,.,,,i,o;r,•~'.,,,mu":?1= .,,,t~~ë.R
Dj.

T."

Hiermede wordt waar-

schijnlijk iets anders bedoeld, clan er staat, want althans te Sk is

ltAlcmu~

niet gelijk aan .,,, ,,.c:,
~ ""f ·
en u
846.

~~":J= ~-:,~J'IHltrn~Jl,

11/. i11 de11 zi11 t·1m "de11gr/1eelet1tla9 of

11ncht door" Dj, Ks, Hl ( maar bier slechts b\j uitzondering

in gebruik).

Komt niet voor te R., zie ec•hter Q'-'i~·
YooRB: zié hij ,,,.......
c:':Yf.
Q

847. ~ j Gcï,~

=

0

cm~

H~lDj, Ks, Pt,

llê1
a

Bl.

Wm,: geeft het op voor Pel., (Bn.) Ls. (R.).
C"-C'
c--~
848. ~ tt1
= ~ !Hl , Uil lfl ~ Ks.

~J

WBK:

geeft het op als spreektaal

van "stand".

voor Qtl,

maar dit in de beteekenis

Aan mijn berichtgevers was het woord onbekend.

849. ai~
.o
iu:;

~ IUJI ~ -

.ç,..
llt::; (lil!

•w.
~

K

s,

P
t.

Komt niet voor te BI.
WBK: geeft .;.~-~
alleen op in de te Sk gebruikelijke

beteekenis van

-

140 -

"overeenkomst". In Djapärä beteekent het bovendien ook "koop met recht
van· teruggave", bv. als het gekorhte om de ee.n of andere reden niet voldoet.
WDL: geeft het op voor ~j.

-~

850.

~(111

lll...
.~

~

'WIC1t<l B -

-.._ ut

I
Q
ll51lt<l TI KI lS1l

1h

Dj, Ks, Pt, Hl.

G.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft dezen vorm niet op, wèl het ook te Sk gebruikelijke

.

(,)
llt ""Il,

zelf, nl. als vrucht van den djatiboom.

i\ = i811
~ ,

851.

t:111

nl. als ¼ haoe Ks.

Het werd alleen opgegeven voor het aan de afdeeling Djapärä grenzende
gedeelte vnn het distrik t Tjën<J.änä. Te Rk beteekent het alleen "vingerbreedte·'.

862.

m =

~J, 111~1C1 Pt, H.
t<ncn m
.m ~ ..5:..,i.,u.oiJ c?u , ...,P.,.cJ.-,.,,ncn

IUÎ1tni

VOORB:
(. R)

.?.·il ,ntii_lU,"1.,f
ft .... ' .,.,

,nuJIIE,t
(_,t-1

'lun,

à,i,a"

,n

.:;

..,

., ""

.j\

,m Uli

u

&LJ
nr.'inUI

"u ""
«sll '
QI

(

.,am,-n
.&~ .& ~'

Pt)

Vergelijk ook &.w.

853. ,

u,\ =
WBK:

~~~j Dj, Ks, Pt, Hl.

geeft het in dezen zin

011

als K. ( ! ). Zoowel '1~!J"!!J
als .,.,,

zUn

Kas., maar worden volgens m1jn berichtge,·ers te Sk verschillend gebruikt.
Volgens hen is ..,.... , = .,1111,·n,L'llUf~
en ,._,,fl~ = .,un,....,,Qa~In den
laatsten zin ~l'hUnt echter ook "la,,, zU het dan ook misst•bien alleen

bU

uitzondering, te ~k voor te komen, vergelUk hv. J. Z. I, . 180. In ~japiiril
is dat intusschen de gewone beteekenis.
WoL: vermeldt het bij
voor Dj.

il,,,,.,.,,

854.
866.
WBK:

geeft het in den zin van i; op als tëmbang en als KN. Volgens

mijn berichtgeverll komt het te Sk alleen als tëmbang voor.

866.

ie~
VOORB:

= , u\

Pt.

"l';.,iJ.'l...,_,f:'1''1'?,,"latgiltm,
(Pt)

Vergelijk ook .-,un'l""'[!J·

8:,7.

ai?iKI= J~i?iKI Ks, Pt,

Hl.

-
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Vergelijk ook .. ., 2 .,'[!J-.
WDL: vermeldt het voor Dj.

a,?,ö

868.

~~,?jeuDj,

=

,a~

R.

Zie ook e"l~9I""·
I

869.

=

VooRB: ,,,ûu

?

Pt, R, Bl.

.• ,me ➔"l"""IMILll tm.mMINJUM

ilr,!~ ,e'1t1
,Äl,n' 'IIEJJ~,......
, .g,~,,ij_,~

f}/J'~Uj"I
u cm.,,., ...,,
om_.u u"lam""t}."lû'"1,::,f,

(R)
Door den Regent van R werd als gelijkwaardige Sala'sche term opgegeven "'l.,,, dat echter in het opgegeven voorbeeld niet past. ~aarbij zou men

em .m

eerder denken aan
geven "1.:hi,

"l/1,,.,~,
of "n"u.Voor BI werd als beteekenis opge-

Ook dat past echter niet in het opgegeven voorbeeld. Voor

Pt werd als beteekenis opgegeven

.Q"1'i,"""lm""'

, voor Dj

.'l{if,.,.,,,..,,,

WBK: geeft het alleen op als tëmbang voor "vertrekken".
c::-•
860. Q:Jlj~j'll
= c:-,.. a. D'

u,~'11
~-

WBK: geeft geen van beide woorden op. De beteekenis is "monteering",
,,uitmonstering".
BIJDR: ( ) geeft ook voor Sk op ,Q"lffl."1-;,· Volgens mijn berichtgevers

861.

echter zegt men daar
c::-C>-1
11:Jl,

~m

=

~.,ffl.~·

11:1, ts11 cm

Ks.

Komt niet voor te R.
WnK: geeft beide op.

Volgens mijn berichtgevers komt te Sk

n,fil.rm

alleen bij uitzondering voor.
BIJDR:

862. u ~

=

(*).
a ,

1K1\

Dj, Ks, Pt, BI.

WnK: geeft het op als N. naast e'l"H·

Volgens mijn berichtgevers komt

het te Sk behalve als tëmbang slechts zeer zelden voor, gewoonlijk alleen in
de spreektaal.
VDBR: 8-2 v.o. (Kl), 47-11 (Smr), 126-4 (Djw).

863.

i\ =

IEJI

VOORB:

TIB:jKs, Pt,

Bl.

ûri,,,rm,~am~~~..,c•cn,m~tr~,.,,,,~,
(Pt)

WDL: geeft het op voor Dj.

864. '~

Vn.

~I = êJm~
PJll

1W. Gm., Dl. 419.

R.

-142Vergelijk ook .Q &.J
'1:!J·
Te Sk komt wel voor t!î~"l!f, maar in een eenigszins andere beteekenis,
nl. ,,guitig, ua,i kindereti". Wbk. geeft dit niet op.

866.

@ ziet.
VDBR:

a.

866. a

"l'l

vnBR:

867.

v.o. (KI).

9-6 (KI), 69-9 v.o. (Smr), 90-6 v.o. (Pt), 123-6 v.o. (Djw), enz.

tm,~,':ll
Pt.

0-

=

IEB~

a

9-4

. a.
::ae111.

';llJI= -:, 1LJ1Dj, Pt,

a,Ll,

BI.

blijkbaar eet, 1:erl.orti11g
vat1

ai ,
,l,.R

ltJl

= ,

ilJI

R.

-,u~, en zie ook Taalsoorten,

I bij ~WDL: geeft ...,,,.,,u voor Dj. speciaal op voor "oom" en als verklaring ...,
""J
...,.,,,u. Dit is minder juist, want het wordt ook gebruikt voor "tante".
""l
VDBR: 12-9 v.o. (KI).
Vergelijk •.u.,"?!J en

868.

'':Jl=

C"
1:,1 ,

11.u~ Ba.

Zie Dial. Ba.

869.

ia•~

870.

9 iITTI

zie

~ja~.

:J = c:--

IE:U·.1JI ~

Zie ook S).,,,'21 en

~m,~

=

o·~•

...,IK~,

~a.JI_~

BI.

Zie ook E.J""rA·

872.

~rrn =
"l'1 Kl \

~ 1U1j uu ~ Pt, Bl.

WBK: ,, 1 .,.,...,~t'

Ar. ,i;J~,

zamentreff'en va11 een dag oon de week of

maanil met een feestdag, zva. 1111Hj9t1K':J'
R." Volgens mijn berichtgevers
is het woord te Sk niet in gebruik.
VDBR: 68-4 tm--in.111111Srr~ .... '1fl.ÏJ6u.,,mit.Jn.,L'ri~Ll~'
,...,, ....MfU,Q2.Qtl
o ,.,
o
• o "
oA
o
CJH!"11fIDJ
UM
Jll'Tlf 1ml.J
"'-Zl5U~t,'JCIM.:,&9I&
Ju.tlJl.1&1"71&.
..!!J' (Smr)

873. u

Kil~\ =

1511lrn

_i\ Dj, Pt,

Komt niet voor te R.

Bl.

-143Vergelijk ook a.!lf,

fl.!lt en u.3"!!J,

geeft het ook op als K.
WDL: vermeldt het niet, maar noemt 47a,m~f
als te (Tg.) dialektisch
voor aom~,.
Dit is in zooverre onjuist, dat volgens mijn berichtgevel".saom~,
WBK:

te Sk alleen in tëmbang voorkomt.
VDBR: 8-1, 11-14 1 12~1 v.o., 13-16
104-4 (Pt), 117-17 (Djw).

874. , ai

fli ~ =

en 18-4 v.o. (KI), 86-10 (Ks),

1KT1,
~ , nl. als z.g. ,,do_rpspriester"
Dj, Ks,

Pt.

W BK : geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is te Sk een ,,,a,Jl~ verbonden aan een groote masigit en heeten
de dorpsgeestelijken daar ""'UJ~·
WDL: geeft het op voor Dj.

876.

IE.I~

,ltffilB~
=

K111E/13-.1.A~

876.

Ks (maar omuu.:,a'!!fis toch meer gewoon).

Komt niet voor te R.
BIJDR: (*).
~o
la 11-.1

= Uil?,
tJll KI ,

i i ":1.
W 3

IHl1

Komt niet voor te R.
WnK: geeft het in deze beteekenis niet op. Te Sk zegt men hiervoor
"l:it'"lu'"?!.A I waarschijnlijk een vervorming van -,.:.,u, dat op zichzelf als
uitroep niet schijnt voor te komen, wel in zinnen als "I .:.,....~:?JD·
BIJ HR: ( ) spelt het ook in Latijnsche karakters masa(dus met den a-klank).
Met de voor Sk opgegeven termen Jl.u.un en [)..,,.n zal wel hetzelfde bedoeld"
C-

worden als wat boven opgegeven is. "lw'"I"''~

toch, een vervorming van

[).i.,,,.111 wordt met den neusklank uitgesproken.
877. a ~ \

=

ll5ll u111~\

Vergelijk ook
VDBR:

878. ~ ~ \

Dj1 Ks, Pt, R1 Bl.

~""~f.

103-13 (Pt)1 123-2 (Djw).

=

IISll 1rn ~\

Dj I R, B1 (maar bier als KD. opgegeven).

Komt niet voor te Pt.

Vergelijkook

879.

IBIM~

e.e1n1.1li.

-144H 11-1
(} QJ

=

~

i

Uli HU

= ,. Uli HU

H l,Ht) fJJ 1~ ~

\

Dj, Ks.

Uli HU

\ Uli ~

\ ( Uli HU
\

i

Dj, Ks.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba. De woorden zün speciaal in gebruik voor Europeesch eten.
Aan mün berichtgevers was dit
B1roR: (*) geeft voor Sk op ü .... ~.
laatste woord onbekend en het komt ook niet voor in Wbk.
880.

Pt.
6.3':!J/ komt dus overeen met

..,..,.,~f, ofschoon ook

..,..,..~,.,,.n.
1..-. te Sk

niet voorkomt. Het werd mü intusschen alleen in deze ecne samenstelling
opgegeven. V crgelfik ook IEi.,., ~ f.
881.

1:1,=

11.'fu
~ ~ Ks, Pt.

I

u,

Komt niet voor te R, BI.
II

0

=

BI.

Komt niet voor te Ks.
W BK : geeft het alleen in de beteekenis I op en wel als malayisme.
gens mün berichtgevers is het te Sk niet in gebruik.
vnBR: 136-18 (Djw).
BIJDR: ( ) bcteekenis I.
882.

'ru= j à,,"''~
I

Zie ten aanzien van

Vol•

Dj, Pt, R, Bn.

"ü,.,
....1bij ........
,'{3

VooRB: zie bij 'l.:,'I'"'~·
II ,

C1l ,

ö ru

C---0
IEll ~ C11

=

j Uil

Bl.

Vo0RB: flU"j'Dl_'IUIISll~.g.,~, cn,ut~M'to
ll'lr.111anti _&.g,..,,,il,.,ro~(BI)
WBK:
geeft het ook op in de bcteekenis 1. Volgens mijn berichtgevers
echter is het zóó te Sk niet in gebruik.
WDL: geeft het op voor BI. in ili-, ....
= Ü~cn'lam.

883.

0

11:1
ru

884, 'ru

0

.

ja

11.m.:ne
0
1U11

,

z,e

ja

885. '( 11:uu.9rizie

0

, ru Uli

.

0

, ru 1U11•

j !EU ru & .
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886. ,a,m11J1J,

'rutm

o

a
a
o
N., ieru11.J11, uin1u11 K.=

Dj, Ks, Pt, R, BJ.
WBK: geeft het op als Ml. en TP.
VDBR:.,~no&. 94-7 v.o. (Pt), ~.u.?n 98-8

887.

'«l'1
=

IKI ~ ~

n

o

1<11ml"G11Ua.1Uf

n.

aoo

eu,:_

(Pt) en 111----"6(Pt).

Dj ( maar hier opgegeven · als KI., dus

(opgegeven als fac. K.).
Komt niet voor te R.
De Regent. van Ks gaf op:
o

ao

DU~,

=

1 ll.)aef),Ks

,,,~. 1~,,,,.,,.g.._._,,..,~""'
e.,.,,.&.,,&~.(;'.....,.,,.,,.
n

• "ID>lmltl_ti>J~CJtmtl•._.'I

.,,,,,

Ten aanzien van t.Jn"I~"" zij hier nog opgemerkt, dat het te Sk niet voorkomt. Voor hetgeen Wbk. ter zake als beteekenissen opgeeft, nl. ,,een kind
plagen", enz., zegt men er volgens mijn berichtgevers amt:,"lrn""· In de opgave van den Regent van Ks is het echter blijkbaar dialektisch voor "lcn""

=

,,verstoord", ,,in kwade luim".

Vergelijk ook "lu'IDf•

WBK: geeft het alleen op als tëmbang.

888.

ad'~

~,rJ-J~

=

Dj, Ks, Pt, R.

BIJDR: (**).
889.

~

H

IICl..

=

a

~ Dj, Ks, Pt, BI.

WBK: geeft in dezen zin noch ~~, noch het

op.

Het is de naam van een

'1i"" of

te Sk gebruikelijke

".p

steen, dien men zou vinden in den

bek van een rhinoceros.
VDBR: 80-7 v.o. (Dj).
I
D"~, Ks, p t.
890. a «..i
"Vl
~ = ~~
l.ll till
Komt niet voor te R.
WBK: geeft het op zoowel in deze beteekenis (maar als KI., dus -

•nae,),als in die van "kok".
/
a.11.JJJ•

c-891. ~~~

=

c:-11:J!,llJIH(~

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba bij EJ'r1·
S92.
893.

aj~
(5
a

zie

e5~·
a

~ \ = '"Vl\

(?)

Dj.

u~

Zie echter Taalsoorten, bijv. 111 en XII bij

-146Komt niet voor te Pt, BI.

VDBR: _126 "omur1'é'.J~fn.t"'l'~C11~g.jQ'lCJtm~,.f'"(Djw)
894. a ~ ~ I

= ~ ia

-11

:J BI.

VOORB: u"•l'l\3''1""''1"" .mt-natK~,

{BI)

. Zie ook a""''!!.J·

=

II a~jJJ..:A.

au:~?:

Komt niet voor te Pt.
WBK: geeft het woord op in 2 bet.eekenissen: 1° "uitnemend scherp en
van goed sterk staal, mn gereedschap",2o "oneigenlijk". Mijn berichtgevers
kenden het niet
Wnt: geeft het in de beteekenis II op voor (Dj.). Naar aanleiding van de
bijgevoegde noot het volgende: a-«.,~ beteekent te Sk "zooals het behoort",

= .....,.,':st
en IE.,g,,g,.,M "zooals het
a'j~ = ? Dj.

dus
895.

werkelijk is", dus

=

,,_,Q,,f)'I&·

Komt niet voor te BI.
vnBR: 126 (Djw): ,,a"'lrA' lees all'j~' werk, dat bij het kalefaten t'tln
schepen en.z.gebruikt wordt. W. t. M."
Het Sala'sche woord is myniet bekend. Wanneer het geen werk, maar
stopverf is, noemt men dit 1 ~.
896.

.3UJ1 cm

N., ~ un ~, K.

=

~ UJI nm Dj, Pt, R.

Komt niet voor te BI.

Wnt: geeft e1"''"" op voor (Dj.).
P. L. I: 223-5.
0
•
c:,.. • p
•
897 , ~ , IEJI
lllJI = 11:JlIC'III
t.
VooRB:

,,_,._../?itm.JJ.,,.,~,w-n_.,.,,.
(Pt)
, /':.CJ
c..JI

"spreektaal van 1•et·schillende
gewesten" op als verkorting van Ilr.m. Te Sk komt het_ volgens mijn berichtgevers niet voor.
WBK: geeft het zoo als

Vergelijk ook a5hw.

v
898. t-.u:111,

':Jl=

mm~

Komt niet voor te R.
BIJDR: (

899. , a cm~

).

u

~

Dj.
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Voor R werd opgegeven 8-!Cl~,..f• Het woord "lrur:m"r!J schijnt ook gebezigd te worden voor andere, niet-inheemsche oliën, bv, 47acm .. ., .... ~.
WBK:

geeft ,aL-m'5f alleen op als tëmbang en ~wr

in het geheel niet,

nru

ofschoon dit laatste naast het evenmin opgegevene , meer gebruikelijke
~ ook te Sk gebezigd wordt voor "salade".
Voor slaolie bezigt men echter uitsluitend de samenstelling met [)""~·
BIJDR:
c:,,. •
!tl cm

900.

(

~.H:I

Co""

zie aJI1!>11•

VooRB:

901.

).

•

,i,

"Irm'{f:m
"l"I ~ .

=

u~

Ks, Pt.

Cll lLJI~,

Komt niet voor te BI.
VooRB: ,c;Ja.,,. .m ~ 3 '1"", ,m .m "I"".,.,..g..,,JJ.,,
tt,,~,

Gewoonl\J"kverkort tot

(Pt)
of ,jri.,,.'51. Het wordt speciaal als TD. en

v~

bovendien door kleine kinderen gebezigd. Vergelijk ook

a~-

WBK: geeft het eveneens als 'fD. op. Ook als zoodanig is het volgens
mijn berichtgevers te Sk niet in gebruik.

°

902•

.=

ll:I J:JI.J

c:,,.
•
il::I IHl

Pt •

geeft het in dezen zin op gezag van Rh. op naast ,a...:., Het was

WBK:

aan mijn berichtgevers onbekend en evenzoo EJ
a...:., anders dan in de samena j.,,...,.
.
stelling IE,'
WDL: geeft het op voor , ,.71

,n,.Pn. (M.).

903. ~ L'"ll.., ~

=

c-.'

a

~ IC1«s1l

Dj.

Komt niet voor te Pt, BI.
vnBR: 70-11 (, ....~, KD. voor 47v,.,., ?)

904,

1-JI,

l:JI

Ks.

:BIJDR:

905.

'enen
= JaTIW~?
I

Komt niet voor te Pt, Bl.
VDBR: 74-17 (Dj). Zou het hier geen schrijffout kunnen zijn voor ,-6?

906,

•
c;:,.
~ Zte llm t:JI •

~

-

907.

it-.Î,
tm zie j 1tföcm

148 -

~a-

G:-,

908. 1t:1,1m1

~ j 1m 1 ,

tm

~~

WnL: vermeldt het

= , 11-1~,

tm

= ..,...'"i~

voor Pk. Dj.

909-.#ry= 5'

11:1\ , t1l.

..lil:)~

Dj, Ks, Pt, BI.

als .,,week".

WBK: geeft het in verschillende beteekenissen op. Volgens mijn berichtgevers echter is het te Sk, anders dan in tëmbang, niet in gebruik. Wel
= .,,wekelijks", maar speciaal voor de uitbetalingen aan
kenden zij .e,cm,"f!J
de drukkerijen. Het is dus een malayisme met zeer· beperkt gebruik.
910.
911.

j m1

:;ie

~JÎ"

c::,,.C::,,-J

= ? Dj, Pt, R, BI.
()
V00RB: .'j fJ:1.g
.,,.,,,,
,8, "'I&Cl.., ;gtin ~ f[
O O O O
('I {Y
O
o.
,
(R)
ilt';._.IKIJrl
hll,lfflllffi~"/W"/UtilllmlJrl~
~'Cl'J1~l

en"
tm...
(Pt)

u

1.ll .......

,

û.

&Cl

rm& CJ'fU,1

-n.,
.,,,
'

Een overeenkomstig Sälä.'sch woord is mij niet bekend. In het eerste geval zou men moeten zeggen ";l°luf, in het tweede asn.Q-A of ...,,u..,a,~.
Voor Dj werd als verklaring opgegeven "l.-3"1.?
.., .r.?~~, voor Bl "ai~~

MJ-~ll~~-"

Dit laatste schijnt daar dus dialektisch te zijn. Vergelijk

Taalsoorten, IV bij Il""~.
WBK: geeft het op in dezelfde beteekenis van "gezet'', ,,onafgebroken",
enz. Volgens mijn berichtgevers echter is het te Sk niet gebruikelijk.
912.

mb~

-=

u:;

Pt.

Het is als KO. in gebruik.

Vergelijk ook

cm
t;.

WBK: geeft het alleen op in de Säla'sche beteekenis van "tarwe".
WDL: geeft het op voor "'IIDJPn. (M.) Wg. (Sk.).

913.

m;g= mt:;<j

Dj, Pt, R, Bn.

Het is als KD. in gebruik. Vergelijk ook cmr;~·
WnL: geeft het op voor Ls. (R.), Ngt. (M.).
914. ~ tû
ISl.

=

~ t<lICl Hll R, BI.
ISl.

'""

Komt niet voor te Dj, Ks, Pt.
,-.·uz_"ftK:t_,f.,f"/Uasn(ij.8.'l""''l.,.·n",Î~tQ.'
(R)
VOORD:
WBK.:geeft alleen op -'l '"-iCJ ~.

-

tmic!J'~
itYWL·J

915.

I

11/ll

=

oi

r.51
Cl~

Dj.

jm,jc:r~!(~

Il=
VooRB:

i

149 -

Bl.

41•m•·,m,''"l"l'"'""..,,,"1t3"'ó
.g"1,11,n..m
... .,.,11l1'11!J'~~u~,
am~M.S,cn,(BI)

geeft dezen vorm niet op, wel """1~•~

WBK:

gebouw aan een voorhuis".

Bovendien beteekent

in de beteekenie van "zij-

m,.,~,.,~ te

Sk nog "een·

paar", van bij elkander behoorende zaken, speciaal de twee këmiri-noten
in één vrucht, soms ook van twee krandjang'e tabak. En zoo beteekent on
,,nog in den bolster, va,i kémiri-11oten".

'I~•~~

WDL: geeft het in de beteekenis

I op voor Dj.

916. nm il'.Î ( of t.Îrt cn1il'.·1 ?) = a311 KIauJ Dj, Ks, Pt.
(.J
GJ
lGJ"
O
. D'1al . Ba ond er tint~
n .,t!}.
Z1e
en verge l''k
u ook ....
917.
918.

:micYG-Aa%.
zie

W= i

c--~
<1lln

CII,

j ltJI 2

Dj, Ks, Pt.

VooRB: ....,,l'Lf..,,
...,,~fJritB,(Ks)

WBK: geeft het alleen op in de te

Sk gebruikelijke beteekenie van

,,simpel".
919.

C'.:' a.

Cllll !Hl

GJ

=

u

0
lfl Hlll ll{l

a Dj, Ks, Pt.

IHl,~

Komt niet voor te Bl.
WnK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis van "gam!\lanwijze". Volgens mijn berichtgevers is het woord .._..•,:~::) in Wbk.
niet goed vertaald, daar het eenvoudig is een figuurlijke uitdrukking of gelijkeoiH, die niet als een liedje gezongen wordt, bv. '"'·i.:t~•-" voor "een kranigen kerel". Het komt dus overeen met onze uitdrukkingen als "een tweede Salomo'', enz.
WoL: geeft ,f,lêj'D~ = .._..g~:57op voor Dj.
920.

C'>.

•

omjèJ
o..i,,~j~ -

~ÏCJJ Dj, Pt,

Komt niet voor te Ks.
Verh. Bat. Gen., lll. 49.

R.

-

150 -

W BK : geeft het ook in deze beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers is
het zoo te Sk niet in gebruik (wel als "met pannen dekken"). Wel komt
voor de vorm "'lfl'1,IJ, cfm. Wbk. Vergelijk ook imt:t}.
WDL: geeft het op voor BI. Sw.
921.

im~~

=

ÏC111S'd:Jl
Dj, Ks.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba en vergelijk ook "lim•/Z!,f·
922.

,CVTI~\
=

iCll1!JJd~
BI.
C"

Zie Dial. Ba bij '"'Z?f en vergelijk ook "l<m'lrJ,C
923.

j m,Gl,,=

,C111~d'~
Dj, Pt, R.

Komt niet voor te BI.
en
Vergelijk ook <mtnf
rr

924.

~t = ~ri1:aj~

.,,<m.,,~•
r,r

Dj, Pt.

Komt niet voor te R, BI. Vergelijk echter
WBK: geeft het alleen op in de Sallïsche beteekenis van "week op het

gevoel''.
WDL: geeft het op voor Dj.
925.
926.

~ i G)1 ~il' i ~ i'lll11tS~J'
g, ~ Yin I = ~11 ~ •rl• Dj, Ks, Pt, Bl.
GJ
II = OJl~IKTIOBl.
. ' wl
Komt niet voor te Ks.
WBK: geeft als vogelnamen zoowel .Q.,_SJ.t.
als .$"JID"-'op, blijkbaar bedoeld als verschillende vogels. Het is echter dezelfde vogel; alleen is de
eerste naam wèl en clc tweede niet te Sk in gebruik.
WoL: geeft het in de eerste beteekenis op voor Dj.

927.

~,~ =

~jtJDj, Djw (maar hier is .'.7."I&'.,meer gewoon), BI.

Komt niet voor te Pt.

vnBa: 124-9
928.

i i

CVTI Tl

!Hl

Vergelijk echter ook ~1"1&'.,·

(Djw).

(gärene)

=

' i 'ö
i~
KI

I

Het is een verkorting van <m.,..,~.,
h'),
die in Djaparä gevormd wordt.
929.

~l<l~

c:-,.c
ë), KI

O:tl UI ~l

Dj, Ks, Pt, Bl.

dus van de gebiedende wijs, zooals

-

~ KI 1~

=

ru·11

~ ~~

1UÎ1

151 Dj, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft alleen (volgens Rh.) op den ook te Sk gebruikelijken vorm
~11()~,Q~
(dit is ten minste waarschijnlijk de bedoeling).
WDL:

n•

'1~'31•

(Dj.)

ain~'t}~

•in~f~, .Qt\1

~~

,:J;, Wdb.

ui1n,

Sk • ,._"11"'l'l~•n,"1')11'
"

0
e.JÏI

Dit laatste is in zooverre minder juist, dat, zooals boven reeds gezegd is,
een afleiding van "1..,~ ook te Sk in gebruik is.
930.

I~ ~

IJJI,

~ =

orTI,n

~j , 11/.i11dim :;;inm11."i·o01·dtmgek lwuden" Dj, R, Bn.

Komt niet voor te Pt.
WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op.
echter is het te Sk niet in gebruik.
931. ~.

fu,~ =

Volgens mijn berichtgevers

Pt.

Il.lil ~IWI~

Komt niet voor te BI.
geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis van "een
merk, om op l'ertoo11tlaart'(lfl tuerkloo11Ie 011fra11gen".Bovendien wordt het
er ook gebruikt voor "pandbriefje''.
vnBR: 130-!) (Djw).
WBK:

932.

°)YIH~ . u)u\

Pt, R.

WDL: geeft het op voor l\lp. (M.).
Vergelijk ook 41.,.,~,
9:33. c:,..,
,1111W
0

~j =

Ril

o·.J,

a
·
!!ê1
ill'~

KS,

Zie Dial. Ba. Hierbij zij nog aangeteekend, dat het daar medegedeelde
onjuist is, daar beide woorden te Sk niet
ten aanzien van •n,,;l,,,,... en .,,.,,a.
(1r._/l
gebruikt schijnen te worden.
.
a
a
o·
934.
= trnllël•~
~-

Zie ook hij ..,.,,.,. •.
~~·

ru3rn~

,·~1~
Zie Dial. Ba onder

935.

.~r..:::~
1 en vergelijk

ook .,.,~~-

a

°) -v1
~:JI=
Q

C"'

ij,Jl

jen,~,

t1l. in dtm zin mn "achtererf" R.

Vergelijk ook "''f~~ç,..

936. cm Yl ~

=

i

L"ll 3

nig in gebruik), Bl.

i

Yl 1 ~

Dj, Pt (maar hier, naar het schijnt, zeer wei-

-152Vergelijk ook .Q...,~.
WBK: geeft ~ ... ~ niet op, ofschoon het ook te Sk gebruikelijk is, nl.
in den zin van "poreus, water doorlatend,
937.

= jcn,iTIUj

~Tl~

Vergelijk ook

t 1a11 de,i

grn11d"
•.

Dj, Pt, BI.

~ ... ~.

WDL: geeft het op voor (Dj.).
938. ~•,~\

:::ieSjOll'J

939. ~ iJ. =

~,

II.

Pt, BI.

IEll \

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis, nl. als K.
van wo'n.
vnBR: 120-4

:::ie ~ m1~~j

940. (~om~
941.

/
j ~,

(Djw), 120-11

1:11

"!J =

v.o. (Djw).

I.

0 a.
'w_êJ,
11l.it1den

:::i11
t•tm "t'oerlui9 t10or pet·so11e1t"
Dj, Ks,

Pt, Bl (hier is zelfs J:,/!; in het geheel niet in gebruik, elders wel).
"l..c.J

W BK: geeft het alleen op in de ook te Sk gebruikelijke beteekenis van
,,vraehtkar".
WnL: geeft het op voor (R).
VDBR: 97-1 (Pt).

Î

942.

1Î~ 1 Ï CT1,
~ =

943.

m-.·,1 = ju1ui~'
II

=

-=:Jom~

S'~ , 111.als

"eleti..~kast
'' Pt, Bl.

Ba.
Dj, Ks, Pt.

VooRB: ~...,,f,.,5:,.,,,..., ;,cnfl~

,u.,,.,,
.....
..,.
......
"1~'

u.:,., ....,.,.,, ....

(Smr)

Zie ook ,.;,,...,"?!.f•
In de tweede bcteckenis wordt ...,..,·, ook te Sk wel verstaan.
re1·korti11yua11j

944. om"~,

IUll,
n1 H~ .

Komt niet voor te Pt.
945.

i

1111,

i

IDI

=

/

'1(1

0

, ,

i 'J R, Bl.
'lll

Komt niet voor te Dj, Pt.
(R) :}.,,.,...,,::::,.,...., (Bl)
VoORIJ:•m•~..,,,.î,..,,.,C::,.,'!,.sJs,.:,~•'I""''
De Hegeut van U spelde , ....,.,'..t, dus als een aJieiding van , .....,'Ef.

-163
<:::-c::,.
946. cmtSTI.nj

=

-

na

c::,.C"

Dj.

IKll t.ll

Komt niet voor te Pt, R, BI.

80- 13 (Dj).

· VDBR:

!)47,

1ll1

i

UI

I a.i"n
ITTI , u
-

,m

j

cm H

Dj, Ks, Pt, R, Bl, Bn.

lJI

t51l

IJ UI Dj, R, BI.

C9·rn1

0
. ook b'·y ..0,,--»";!!.f·
Z1e
In het voorbeeld, opgegeven bij

=

beteekenis
....,'1u"

ui

,l~)

ru'Ef

in Dial. Ba schijnt '"''lu

een

of "bewerken'' te hebben.

tm<m'TJ~

WBK: ,, .ïnon"

tm

1.m~Sl~ (in het SfJreke11
vooml met /,oorbareneuûeltet't•oo,·

u,

iets gaan doen, maken of tot iets bezigen; iets bewerken,

veroorzaken".
Dit is waarschijnlijk eigen vinding van den bewerker van Wbk. Tusschen <m 'lu als werkwoord en un<m"o bestaat geen ander verschil, dan dat
het eerste in Sk, het tweede in de Pasisir-streek in gebruik is. Borendien
is het niet duidelijk, boe de neusletter anders dan in het spreken hoorbaar
zou kunnen zijn.
door Wbk. naast ""'1111'"'"1<>opgegeven, is
Ook de vorm .ïn .....

.,u.....
.,u,

bepaaldelijk TP.
VDBR: 2-8 v.o. (Kl).

P. L. II: 160-14.
948. "

Ul

=

VoORB:

t."11!L."11
\,

nl. als 11opening" Dj, Ks, Pt, Bl.

,u,'t"orn ' ..c:.~.JnTllU,,
r

ffl

f

_

.. ,,,.,,,,,..,,.
~ffl

.. €tl ?Mttm
1

IJ,,,.,... (Ks)
''

'"1u 'l r3Dfl,,,.:,,,.,
tru, "1"",.. (Ks)
W BK: geeft "'Au alleen op in de ook te Sk gebruikelijke be teek en is van
"grot", hoewel het daarbU geplaatste
zou doen verwachten.
949.

j

950.

~'10.D

m

cijfer 1 nog een andere beteekenis

zie ,rn j :unJ \.

J .-~

=

,lJlll!Ul~,

WBK: geeft het alleen op in de Sàlä'sche heteekenis van "afgrijzen". De
Regent van R gaf hiervoor op "~"1' Dit heeft echter te Sk een andere
be tee ken is, nl. ,,walging".
BIJDR:

(

).

-164951.

,llll

,o

1a

Dj, Ks, Pt, Bl.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft geen van beide op, maar noemt voor "galerij" ,mn•~,

an(f.

Volgens mijn berichtgeverA zegt men te Sk alleen

952. cmIJui

'91

~cUI DJ,.

=

,

)

'JJ H

m

~,"3en

irn~.

Ks, Pt.

Voor R werd alleen de vorm .m"'f'"'"u<
"t
"t 1

opgegeven.

Zie Dial. Ba. Het daar door den wadana van Ba medegedeelde," nl. dat het
alleen in het onderdistrikt Patjangakan in gebruik zou zijn, is dus minder juist.
c-,.

953 . 11nu• ~

=

C'.'0-

llJI bil

.

nl. als rechtsterm voor "klandestien" Pt, Bl.

,

Komt niet voor te R.
VOORB: t.ll~,Qn.,~

VDBR: 13-4

964. cmj ll.JI
Cl.,

=

..,.,,..,,,,~f'U~\

(Pt).

v.o. (Kl).

cm
ll.,

iSiDj,

BI.

Komt niet voor te R.
WnL: geeft het op voor Dj.
955.

j 1cr_
s, ll.JI, ~ =

i ~ s j C111 ~

Dj, R, BI (maar hier, naar het schijnt,

speciaal als "tijgerhok").
..,,,V.
Vergelijk ook

,1.::r,
..

geeft het alleen op in de Sälli'sche beteekenissen, nl. ,,koker roor
bijen of rijstdiefjes, e11.z."cn als naam van de kist, bestemd voor de vorstelijke oepätjara's. Het woord schijnt dus vroeger ook in de beteekenis van
71kist'' meer algemeen in gebruik te zijn geweest.
WBK:

c::,,.

966. cm~~
VooRB:

WBK:

=

OJ11~

~ Pt, BI.

tPt)
Volgens mijn berichtgevers

,&Jlr!A "l'"''"lu.Qf}:.t..i,'
Zie bij :J 8 ~.

wordt te Sk

tAI~~

gebruikt voor "willen hebben", ,,verlangen" en ~f:1-:::Jvoor "iets willen doen
op voorstel van een ander".
957.

j~jms~

= 'j~\ m.
II = 1VY1j u'nI Bl.
I

III
VOORB:

=

c:-1.1m j ,11r.
s

G

J

Dj, BI.

-,,ûu5:t"1?..u"1t!}'"l~'"lz!'?irn't!A"l""'~'1'W_"l""'Îi}~

.e.,,..r,,,(BI)

-,.uu-n

.Qf/éÄ

-156Voor R werd opgegeven 'l'"''I""'~

en als Sälä'sche

term

.Q.-,~•·Het

eerste woord was aan mijn berichtgevers niet bekend en het tweede alleen
in de beteekenis van "schelm".
De beteekenis a.mft]..,,.,,,,~
werd voor BI nog nader toegelicht met ..&w..,
0

0

00

.•

0

()

MCl11Jf.'""")I.A4.111MJ?U

o .•

tJMf'

U JMI

0

0

4.111M'IMUl.,~lti11M-j")tJ~~\

WnL: geeft het in alle drie de beteekenissen op voor (Dj.).
958. ,

8°~

Cb'JU

I

= ,

1:11
jm

• is hier-zij
.,ói.,,.,,,,~

wij , nl.

:a

het ook minder-in

als "dried11itstuk"Dj, Ks, Pt (ook
gebruik), R, BI.

Vergelijk ook Sui(_ __-

11

. l5Î1,

~l

!llU

Komt niet voor te Ks, Bl.
geeft het alleen op als oude benaming
(volg. R.). Volgens mijn berichtgevers is dat
WBK:

van een drieguldenstuk
een woord, dat

,"',El~,

Wbk. weder niet opgeeft.
WnL: vermeldt het in de beteekenis I voor Dj. (R) en in de beteekenis Il
voor Dj.
B1JDR: (* **) geeft het op voor: ,,gulden, doch hiermede wordt 2½centstuk bedoeld, ook 2½ guldenstuk''.
De gelijkstelling met 91,..,,,.;;jf in Säla'sch Javaansch zal daar wel een vergissing zijn.

= 8:,«s11Ks,

959. cm~~

Pt.

Komt niet voor te BI.
VOORB: ., ..um _j\ &1m,n'm"'Jm

.QtlÎ'"ta- c,m,j""''"sr.''IID"
(Ks)

W BK : geeft het alleen op als klanknabootsing (= bons). Volgens mijn berichtgevers komt het bovendien nog te Sk voor in den zin van "tot de uit.ërste grens gekomen, niet verder kunnen''. Wbk. geeft dit op gezag van
WW. abusievelijk op als beteekenis van .Q._,~.
WnL: geeft unim"'J~

=

'1'"11 op voor Dj.

rY
'))
~un"'jo,um'""?'(J"-'..:,;""91..,,,,
1,.
0

0

,3

Wat bedoeld wordt met -h',«J
t .,.,...,,
"
1 wan

n
· me
· t dUI'd el"k
"'"ti)'"'"'J'è'.Jl'1'
IS
!)

wijst op een te voren genoemd woord .hl"'J~q, dat men echter tevergeet'B
zoekt.

960.

..,&
...!A'·•

l\lij werd als hetcekenis voor Dj opgegeven: ,,., üu 1w, n,:ti'..,....

~,11.Îli
J = iiUl11H,il511,~iH~
Qj.
Zie Dial. Ba.

II ~,11.iiu:1~
961.

c?nm.n

=

u,, -.1n~IDj,

Ks, Pt.

-156Ûll~«.ÏI

Jc}ajc}~

-

7

Dj.

CUI:~

Zie Dial. Ba.

m,«.il =

962. ,

"a.ii
,

nl. in den zin

"pal.huis" Dj, Ks, Pt, BI.

l'llti

De samenstelling ., .............~~ wordt gebezigd voor "bordeel".
(**) vermeldt in dezen zin '"I•.;. als dialektisch voor Ks en stelt

BIJDR:

het gelijk met

",Q_,
...., ook

wel

1t.1," in Sälä'sch Javaansch. Wat minder
juist is, aangezien in ·dezen zin te Sk juist '"I..:.meer gebruike1ijk is dan
m

~.,.,;,,.
Q

963,

CITIllt::\

i 'ir.

=

1 ~•

WBK: geeft beide op zonder verschil van beteekenis. Zooals BlmR. (*)
ook opgeeft, wordt te Sk ''ïf.'~ gebezigd voor "maandelijksch traktement"

en

an

964. ~

.R, voor "halfjaarlijksche inkomsten".

=

a,
u11

Pt.

Volgens mijn berichtgevers wordt te Sk bij het ploegen •:;:.A
~ geroepen,
wanneer men wil, dat de ploegbeesten naar links- en

en,wanneer

men wil,

dat ze naar rechts gaan.
Nu zegt men te Pt in het eerste geval ffn of

&'j'en

in het tweede 'a~·

Voor Dj werd daarvoor weder resp. opgegeven "";!!Jl''"IW'~ en ,.,'r.'
..%. Zoowel te Sk, als te Pt heeft men voor het laten ophouden ~~&~. Voor
Dj

werd dit weder opgegeven voor "vlugger".
Voor R en Bl werd
~ opgegeven als kommando voor "recht door loopen" en voor BI bovendien
,51(,e{;voor "vlugger", ui..,n.ullJ..m'ln1'rJ

voor "langzamer" en

,=,.,...,,voor

,,ophouden".
WBK: geeft voor "links" op f%en voor "rechts" "'J!J/';!!/1,
wat dus afwijkt
van mijn opgaven.
WnL: geeft voor (Bn) op 11'voor "rechts" en '[!!)l~q voor "links", en laat
daarop volgen, dat de uitdrukking .%';!!/1
~ ook te Sk in dezelfde beteeke-

nis bestaat.
uitdrukking

966,

~IB~

VOORB :

Waarsch\jnlijk is dit een vergissing, want voor Bn wordt geen
"o/,'":!!;l~ opgegeven.

= i"i1:JIDj, R, BI.
"i, -,rm191u ui u: JJ a ,n ..,. &

ei

,n

-,u'"l'lfl.."5:""j'"/
Ü'ff'Ç~ 1111~ :( a .....t( un111mt3
WDL: geeft het op voor (Bn.).

-·

.m

'7ff',lf:. ~ "", '"I"''"I'rJ"I f.l,._;.,,,•.111d

ia~

-

(R)

·•n

1111

966.

-

(ffl,~~
=

ló'l -

Bl.

?

Als verklaring werd opgegeven: IDJe._...3,_,~,
~a.mon..-n"i""'l
• ..8a.,'I""
.hl€f9IM
00

()

()

.mu

ru.

M 1.tffl,UW'iM~.flAa.M

of eerste in
Ook te Sk schijnt intusschen voor te komen a.m"'~9ltf,'!!,f in

. WBK: geeft het alleen op in de beteekenis van "voornaamste

zijn soort".

=

den zin van "vertroeteld kind", dus
967. C'C"'
cm~

C"C"Kil H -A <l~

t{\:_j=

tmon1m.n1cn-1c,r4·

Bl.

Komt niet voor te Dj, Pt.
Zie ook bij f],.;,.
·

G.t

WBK: geeft het in cleze beteekenis

niet op, trouwens

~<#,.

9~::Aevenmin

in de Sälä'sche beteekenis van "kleverig", ,,samenhangend".

.zie riiiru.

968. ~,

3,m, -~

969. , cm

I -

~. , nl. in de1Jzin

,

t'atJ

.,,werkbareman" R, BI.

= ,,hoofdNaar het schijnt, echter alleen in de uitdrukking "-'~"1-:W.'.,rm'"::JI
geld".

Vergelijk ook .r,,f!.
(,t-

•

Komt niet voor te Dj, Pt (hier zegt men u~rm-"'l~r,A

=

II

0
UI

tl(l,11 ~

).

{tiJl,

C'

.
llJI.

Vergelijk ook "lrm'-;:J bij ,,,,.,.,._.,~,
WBK: geeft het in de beteekenis

geeft het in de beteekenis

WoL:

ê ~j

970. ,

= j

1:1

j

ui~

, 11/.

I op als OJ.
van .§, 151 op voor Kr. (Bg.).

al.~gro11dwoordra11 ?\5'1 "'~

-

,,sich aa"

iets storen" R.
Komt niet voor te Pt, BI.
o o
VOORB •• lkUI>IUM

o
..J1J

o

~,,,UI~'?

o
0
tmllVl•fll_"l""
tm"7 t;.''lä:

WDL : geeft het op voor Bn.
o w !Ll.~ , 11[. als pers.
971. c-..
om11..-n'Cl• q a A = Qmt.."11

?out

?

a

"1IJnl'Y)W

t'FHV.

o

.,.,e~• (R)

.

o

,:.d. Jen pers. Ks, p t, BI.

WBK: geeft het alleen op in de te Sk gebruikelijke beteekenis van .,,Uw
onderdanigste dienaar", dus voor den 3cn persoon. Zie ook J. Z. I, 180.

972.

c:'lfl

~~

J1

V OORB :

=

zie bij

II Verh. Bat. Gen., Dl. 4.9.

rirll

~ ~ Ks, Pt, BI.

$1 ·

-

168 -

Komt niet voor te BI.
WBK: geeft het op 1° in de te Sk gebruikelijke beteekenis van een soort

van koek, gemaakt van ""'l'<T/lfLI (en niet van.,.,.,~)

en 2° zva.

tm'fl''!.'J·
In

dezen laatsten zin komt het vol~ens mijn berichtgevers te Sk niet voor.
WoL: geeft het in de beteekenis Il op voor Dj.
973.

,mi

= ,

\îl~

l~li:m tl~JR.

Vergelijk ook --}'1'"'~·
974.

(rm,,~~ = j"j11••~

R, BI, Bn.

c.>
•
o o.
,
vn"o,u,..,..,..,,m,"1"-''l~r'."/lfl._
• .._..,om,un'1,m"/'il
~ou~,.

VOORB •.

Vergelijk ook

(BI)

.:,,tm-v•

W DL: geeft het in deze beteekenis op voor (Kd.) en in die van Uj 'l u (lees

._,,.,u~)
voor (Sm.), SI. (Smr.).

In de laatste beteekenis is het echter vol-

gens mijn berichtgevers ook in de Säla'sche spreektaal in gebruik.
975. ;
976.

tierko,·ling va,1 ,

j<m, I =

c,..
(1/Yla

j .

~~ Ks, Pt, BI.

= ~, rn,,~jtlt,,juicmj(lJ)Cl,tmJcm~~~

II

Ks, Pt.

Komt niet voor te Bl.
VOORB:

WBK:

un,nlun "-'-11
or.inf1"cr;,,.. (Ks) .,vuu.,an,.,tn..ml"rl uii/.~lll<~t:t
èl"r1n" (Ks)
geeft .,,.;,, alleen op in de ook te Sk gebruikelijke beteekenis,

nl.

als naam van het muziekinstrument (bekken). Eigenaardig is het intusschen,
dat ook te Sk het K. voor "on,,zoowel als voor ,m ~l.Ji!~ is

,tin,....

WDL:

geeft

'1'"''=

,m~?a!~

op voor BI.

977. <nl~

cm&¾Tl:i,
= CllL'"II\IUll:]
Dj, BI.
Komt niet voor te Pt.
geeft het in dezelfde beteckenis op. Volgens mijn berichtgevers
wordt te Sk alleen gebezigd unrln~
Volgens enkelen zon ook dit niet op
WBK:

zichzelf voorkomen, maar alleen als hijstelling bij un,~cnt,
en

,,......,,
• o,'

geeft het op voor SI. (Sm.).
VDBR: 37-13
(Kl).

WDL:

978.

a. 0/

<mlk.Il

=

a.c,,.,

o1:11CMPt.

dus un-•cn•ain
en

'
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-

Komt niet voor te R, BI.
() 0 0.
0
0. cv'C)
VOORB •• U'iJ";;(rn1.111ö11<r111"-ltiCJU'

(Pt)

0

geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter wordt het te Sk alleen van de zon en in figuurlijken zin ook van de
gedachten gezegd.
WBK:

979.

,\

,u:,,il:.JIJ>
Dj, Ks (hier

=

naast., .....,,,....,), Pt, Bl.

Voor Bl werd opgegeven ~"lf1l.'• Te Sk zegt men daarvoor "l"""I...,.,of "1""
"I ;Jl.',

welke woorden volkomen gelijk in beteekenis zijn.

gevers is dan ook de door Wbk. opgegeven beteekenis
van vel'moeidheid" onjuist.
980.

C11,
u11= , tJ.J1u.-n

Volgens mijn bericht"moe in de beenen,

Dj, R.

Komt niet voor te Ks.
Zie Dial. Ba bij .,.,"Iam.
ii-J C11 , IUll , 1k11UI , lllll

=,

C'll 3

'ëJ

ffi il.JI

~.g ... .,,,.,t/11.,u,n"ll111"-J~~" ~..u:n~.,
WnL: geeft het op in de beteekenis van

VoORB:

981. a..-nt<j

= fl.Jl,
llë'1 ~ tj , ,il.

(R)
voor Pd. (Bn ).

.... .mt'71Ull<J.,,,,Ç..,...,,
o,nu

in den zin ra,i "buikband" Dj.

geeft noch cn5 ,, noch u'l""'~rA

WBK:

Pt, R.

in deze beteekenis

laatste alleen in die van "het samengelaschte".
BI.JDR: ( ) geeft als Säla'sche termen op,.,,,~

op.

Het

en J.J"'i1'':::J· Het eerste

wordt echter te Sk niet in dien zin gebruikt en het tweede is daar de benaming van de gesp of plaat in dien buikband.
982.

~i~ = 5"flciil~

Dj, Pt, R, Bl.

W BK: geeft het

in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
in de beteekenis van "de laatste",
echter wordt te Sk wel gcbrnikt iun~'°''
Cq(,• cJI
maar niet van kinderen,
983.

L"II

!Hl

wèl bv. van ba~äjä.'s en pisang's.

r

{J,,

g

H.l Dj, Pt.
{]t,
Komt niet voor te BI.

IJ.Jll H IHl

{

0

-

GO()-

0

II
V OORB :

WBK:

=

Uil ',

~

Bl.

tl1I '1"'' ... w l/11 fM,1""...,
~ ..·,,.g.,""'1"n.t 1"1"Iu 1.,..,,~ .g.. (Bl)
geeft het behalve in de te Sk gebruikelijke beteekenis van

met

11
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"""-'amNvangen"

een

ook· -0p als "een to11w uitspannen door het met de

beide einden ieder aan een verschillend object vast te maken, en volg. Rh.
ook twee voorwerpenmet een touw aaneenkoppelen''. Deze twee laatste beteekenissen waren aan mijn berichtgevers onbekend, maar de laatste komt
dus overeen met het boven !!lubI opgegevene.
WDL: geeft clc beteekenis I op voor Dj.
c:::,,.

984.

1:11?~
=

?

Zie Dial. Ba bij IJ, tEA :t:
WBK:
geeft het alleen op in de Soeräkarta'sche beteekenissen van "lokvogel" en van "ni~t kleiuzeerig". Alleen in dien zin is het in gebruik te Pt.

985.

j l:11 j ~, = , t--ri, j tt,
W BK

:

Dj, Ks, Pt, R, Bl.

"r.n,.,
tl., op,

geeft noch ., ,,.,'1:R..'
, noch

ofschoon het laatste ook te

Sk in gebruik is, nl. als Kas. voor ,-,.,..,.,.
WDL: geeft

986, -:,:;~
987. , rn

,=,:c_•= ,=,,..,.,op

voor Dj.

zie bij ~,-

ti = j

t

1:11

Dj, Ks, Pt, Bl.

VDBR: 68-10 v.o. en 5 v.o. (Dm).
P. L. II: 83-5 en 200-14.

988.

Óifl«J= 11..-.i,)
, til. als benaming ra,i het viscltt11igKs.

L'"ll

Komt niet voor te Bl.
WBK:
geeft het alleen op in de Sälä'sche beteekenis van "hangend gewicht", enz.
WnL : geeft het op voor Dj.

989.

g j t:.J'= , 11..-nj n,'fl,

,n~

nl. als "dried11itst11k"
R.

,

Vergelijk ook il tEAit..

990.

@-

iCllGJ
@-

o.m11 1H Kl I
[Gn(;J

C""
11:J'"'

=

..!A. Dj.

Komt niet voor te Bl.
~I

=

û '"'

Dj, Bl.

lll~

In de beteekenis II werd voor BI opgegeven:

.t.,.,,-''"I
WnL:

oo ..

ei

n.:'A '"1tsJI o

a,n tm

"at
1..,..,
()

o.o

!:'l_CJ

w

o

~n

u.t.., :n'?
.

tin

LJfO .m "Jf • m "Jf a,n0 'l

geeft het in de beteekenis I op voor (Bn.) Dj.

o

, 11

o.

.

n

-n .t.m k n u

~-nA

"

o

t::1
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. 991.

CII

~

-

I
tl:Jlfl{l.

-

(§,
a,
Komt niet voor te BI.

: ,_,. u.,....m. "l '"', "l ~ ~ c:, ffl.». ,m "l,m
a:nzia:n..,.m,
(Pt)

VOORB
u,

( 1111t'[!,f u

0

uutnm

•

"l "', 'I 8 c,o ..,o. ., ...L,, , ,.,o ,m a.,o. •un

.

WnL: vermeldt het voor Dj.

992. ,

C11

~ = ,

CII

i

Pt.

Komt niet voor te Dj.
Vergelijk ook n1111t.;,.
f

""

geeft het naast

WBK:

..,=~
op.

Volgens mijn berichtgevers ecbter is het

te Sk alleen in têmbang in gebruik.
VDBR:48-14 (Smr), 106-2 (Ks).

993,

8.,t:J,= uu~

Dj, Pt, Bl.

geeft het op in de heteekenis van "groote, dikke stok". Volgens
mijn berichtgevers echter is het woord te Sk de naam van den stok, wa:1rmede bij het '9.f:i~ - spel de ...."'"ür geslagen wordt. In Wbk. wordt bij
WBK:

~ID~ opgegeven. Dit toch iH de
het spel, zooals ook bij ~t"'!' opgegeven wordt.
994. jC11'i~'= ,C11,,YIH,:t,
Dj, Ks, Pt, BI.
.,..,.~

daarvoor verkeerdelijk

naam van

,a,,I).],~

geeft het behalve als "aanhoudend slaan, van een perkoetoet" ook op
als malaJisme in den zin ,·an "lekken''.
Volgens mijn berichtgever1t echter
wordt het zoo te Sk niet gebruikt.
vnBR: 126-1 (Djw).
P. L. 1: 60-16, 209-16, 2(f.J-2 v.o.
een overeenkomstiWBK:

r"cn,,,,~,
....~:

gen term kenden mijn berichtgeveri! w,or Sk nietJ.

9~5.

c:--

0

C1l "

'::)
~

0

n,,üC11J.JKJ -

1:r,??j'Dj, Ks, Pt,
C

BI.

Komt niet ,·,"1r te R.
WBK: geeft de uitdrukking niet <1p,,,fäeb,,,.,n w '",k te Sk v,",rk,,mt, zij
het '"'k in een andere l,eteekeni-i, nl. r. ieman,/ g<,ed d,,en' '.
YIJBK: llf>-1
(PtJ, 126-3 (IJjWJ.
!JW. ~

=

d'

l:"~

\ ·r"'JRB
'-"· ••

~ Tl

,\

=

,,f ,

enDj,

Ks, Pt, .k, BI.

•
.,
/
/
,_,,,"'' 'I ":f:"1,,.,
'I .:,...,,.n,·1
'l w r...;"'
r:> ~~ 'I ""'I1.Uf 'In->9l&Uf'
l.lll , Ml \

Dj, Ks, Pt,

~ BL

-

162 -

c:,,.

C'."

mmcnYI\
= ,lf-JITI\·
Komt niet voor te BI.
WDL: geeft lftlfl,"Ylr als beteekenende "'l.Û·11r op voor Dj. R.
Vergelijk ook Dial. Ba.
998.

~ Tl~

=

~''.~J1'!1
Dj.

Vergelijk ook fA~ "!!J.
WDL: geeft het op voor (Dj.).

999.

8i~"~ = ~)l~

Dj, Ks, Pt, BI.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het op als OJ.
WnL: geeft het hij ~"Yl"'?!J op voor (Dj.) en herhaalt het nog eens bij ~ ...
'
In verband met het gelUkwaardige ~"Yl"!!J moet het uit den aard
der zaak met een "n gespeld worden.
1000.

aJ
0

111lSlj

a
~ 111~

"'j -

:::-HII,

c11, m~j , -,,l, i11dei, .:1'.nm11 "ac/1tere,·/'' Dj.

Komt niet voor te R.

Vergelijk ec-hter ook "'l.,~~-

WBK: geeft het cvenzoo op en men vindt het ook zoo in de werken van
Winter, bv. Z.V. 11-4.
Volgens mijn berichtgevers echter is het te Sk
niet in gebruik en komen ook de andere vormen, die Wbk. op gezag van
G. voor "sodomie", enz. opgeeft, daar niet voor.
WnL: geeft op 1:7r:':~~ = °l .•~ (?) voor Dj. Waarschijnlijk is dit, zoo-.
als de Corrector ook veronderstelde, minder juist uitgedrukt, daar het niet
beteekent "achter", maar "achtererf''.

1001.

CII,~
11..,it
=

R.

WDL: geeft in dczelfcle bcteekenis voor Pd. (Bn.) Bl. op ~,,,U "1~.

De-

m

ze schrijfwijze zal wel bcteekenen , dat men het woord, evenals ook ...,,
met den neusklank moet uitspreken.

1002.

gYI~

=

,Uli,IJJ
Ks, Pt.

Komt niet voor te R, Bl.
WBK: geeft ci·nev ook in dezen zin op, in plaats van het te Sk gebruikelijke "uo,.,..,,,dat er niet in voorkomt.

Het beteekent "gepeld",

bv. van katjang, koffie, enz. Zie ook Taalsoorteo, I bij

vnBR: ló-3

v.o. ., ..,,,,~.g"YI::,
(KI).

"m~.

-

163 -

1003. Dl~f
ll..llJmilDj, Ks, Pt, BI.
~ '
..
c..
Komt niet voor te R.
WBK: geeft het in dezelfde bcteekcnis op.
echter zijn te Sk alleen in ge~ruik ?~t"'j81'

..

... , de naam van het oogstfeest, am~~t&
en ?~(-~
= ,,toiletdoos".
vnBR: 133-1 v.o. (Djw).

1004.

~5~
llJll Ca
«,il\A n (9_ wl

c:--

IUTI~

1lJJ~,

=

Volgens mijn berichtgevers
,,zuiver geel", _,,~("lan

=

.,wasschen, iiat1pasgeborenen"

11l.itt de,i zit1 van "voor de eerste maal ploe-

ge11,voordat de sawah's o,ule,· water staan'' Dj, Ks, Pt.
Komt niet voor te BI.
Vergelijk ook C""~1 n.
WBK: geeft den vorm ..,,.,(li~~ niet op, ofschoon bij ook te Sk gebruikelijk is, nl. in de beteekenis van "met een 'SIJ~~ werken".
1005.

C1I

~

j-:Jl I

L-niu 'j

=

~J Dj,

Ks (doch hier komt ook

en,~.,~

voor).
0~

IU1lr1iw~
Pt.
VooRB: ~~& ..1 ..,u,("l.,,,..,~
15-,~,
Il=

~aru,

(Pt)

Zie Dial. Ba.

1006.

=

Dj, Ks.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het in dezen zin, d.i. als K. van .r,,.g op voor Ngj.
Wm,: ,,, 15..,,, kw.

~êJ''l'g.

Pk. Bg. ll. M., vgl. Wdb Corr."

Dit komt dus in zooverre niet overeen met mijn opgaven, dat het in

Djapii.rä in gebruik is als K., zoodat het daar moet worden gelijkgesteld
met n•IDJ, en niet met ~.:;.

1007•

1::11B R
"I

:i..-na]

"'

"' I =

C11 IÛ

L-n iÛI

.,

VOORB:1mcnût.'"11Û,uw&.:'n
' '
II = mi

Ks, Pt, Bl.
(Pt)

,..,u

Ks.

vnBR: beteekenis I: 81-4 (Dj).
...,,,.~cm- ....~,._. ..~.... 'et no 2. (KI)
beteekenis II: 31--3 v.o..... ..,olJlt

,~,ml~
rrn
-164

1008.

lllli

i Cèi
i

teil\~

.Lil

-

H~

-

Dj, Pt, R, Bl.

VooRB: ~on...'?a.,.,..;:,..,.,,,.,rt..,.,,,~ilil{).m~.,.,,
.. (R)
WBK: geeft naast elkander op .,,,..,(ét,"l""•'!Jen .,,,(;~.::.~
zuchtig".

=

Volgens mijn berichtgevers zegt men daarvoor te Sk

= j m1,

1009. ~ 1C11,":'.j

,,schraap-

4°""·

Ks, Pt, R.

Zie Dial. Ba.

1010.

Cl!,

C"'

N., C11fn1~

C11jm11:J

K. (of KD. ?)

--

~
,1-,i

j 1rn , 1~

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
WDL ••

".

IL-rl

.
''11'11:11"1"'"~
.__.
Ulf'tlf"lf

"·

o.mnrnp.nj'ISJ•U~

o. o.

,,., "'"

Tg".

Dit wijkt dus af van het gebruik in· Dj, want hier is cn'I""'~

=

zoowel van den kleinen man, als van het desabestuur. Het
9 aandeel",
woord ~~...':, klinkt wel wat vreemd. In OJ. (en ook in Dj) is het ten

u~ir::,,terwijl, naar ik meen, die titel in 'fg niet gebezigd wordt.

minste

=

1011. ~,

lll.J

w1, ~ ~~

Dj, Ks, Pt, R.

Zie Dial. Ba.

1012.

, Cll Kil

1013.

t_,i

m, \

.
.Zte )

=

G'().Jl

I
.l(U •

u11r, Ks.

Komt niet voor te Pt, BI.
WBK: geeft het op als beteekenende "breed uitgespreid".
kenis was aan mijn berichtgevers onbekend.

1014.

C'a_,i

trn

~

Deze betee-

.

:;re

11..,i ,

•

Voor Smr werd opgegeven ,~:11111:11[;.~als "heerendienstplichtige".
is het dus N.

1015.

In Djaparä komt die uitdrukking niet voor.

8i,; = ~,i

Dj, Ks, Pt.

· Komt niet voor te BI.
Voor Pt werd ook als beteekenis opgegeven
schijnlijk bedoeld is de beteekenis I bij
/
C'- c:-1016. C1l trn
Cll "l ~ Ba, Ks.

=

Daar

il:J"n.1,,
waarmede waarc..

ui_,•Lflopgegeven.

-

165-

Komt niet voor te Dj, Pt, R.
Zie Dial. Ba en vergelijk ook ...,,"1·
1017.

L"ll
1?= 11-1UJ,
i-a .A. Ks, Pt,
0-

WBK:

Ar .

"""'""&-

.>.aJ,
•

Bl.

na: KN. na het einde of den afloop

0011

een ge-

bed, vasten, {eest, enz."
In Djapar~ nu is het gebruik niet tot die gevallen alleen beperkt,
maar zegt men bv. ook .,..,'Z°" ~ml"lu, enz.

&.e.,.,..,,z.«""lw"~~
-tr.~~&!Mtm~'I

vnBR: 94-8 v.o.
P. L. I: 39-16.

1018. oL"llHTI~~c:,,.

=

D"~, K S.

tmlEJI~

Zie Dial. Ba en vergelijk ook boven bij

1019.

(Pt)

,, tml\= 11.m,.u,,~
Dj, Ks,

0

amu~•

Pt.

Komt niet voor te BI.
VooRB:i&1n111111111111.,..,.,.,,.,ü,.vn
~.,~, f lRl"l
tm..,.?.., (Ks)
1020.

j 'CII, c::,..
1S11~ =

YI

"!1, nl. als kl'amätermPt,

R, Bl.

VooRB: zie bij •-.e~&,.
Voor Pt werd ook nog opgegeven 71'1~•~~
dus zooals bv. etn.tfv,1;.e;..
1021.

c:,,..

c::,..

0

= ,,~,

1

Cllblll~

= ...,'r!f,een samenstelling

lffiYIN~

1

Dj, Pt, BI.

Cll,11.Jll~

0 ' >
0
0 0 _ow
VooRB·• !l/1111'1"""öC1U"'Tllf•1"JIIH11n..Umf~•mo,öffl
• 0 "
(BI)
'I
.
n
o o t!.'
(Pt)
n.u.ur.i,.,t.u~~~
cm•u~-~
n~,

Il

=

Hili

ITTll~

Dj.

Komt niet voor te Bl.
WBK: geeft het ook op in de beteekenis 1. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk alleen in gebruik in de uitdrukkingen IRl~.g~u~J

=

,,den adem inhouden" en t_,n~A.Q....,_,,f<lu.,,
1
co
o
re✓

tegenovel'/,et Oppenveze11".
WDL: a:-n.9.'ö-1:1,~,,
(Dj)

1022.

a,

c:,,..

11.Sll
1 !~

=

C'"'
llJI

i

fill t •~

Dj, Pt,

WnL: vermeldt het voor (Dj.).

1023.

0

Cll 11-1

= , 11:1111-1Dj,

Vm.Bat. Gen" Dl

J

4.9.

Ks.

m.

=

,,dringend bidden, alleen

-

•

166 -

WBK : geeft het ook in deze beteekenis op.
echter is te Sk alleen
gebruikelijk.

..,L.,,~

BIJDR:

1024.

1.."11
f. J

Volgens m~jn berichtgevers

(**).

=

o3~

11:11

Dj, Ks, Pt, R.

Komt niet voor te BI.
(R)

VOORD: r:ntf,'7-U''l"'""'[q"IIHl""'~:!1'

WnL: geeft het op voor Dj. R. M.
1025.

,01~":1
,L"111J,irn-rn~~

-

i"J'~

Dj.

Komt niet voor te R.
Zie ook bij "1'"'"1'::l'.
WBK:
geeft het ook op. Volgens mijn berichtgevers erhter is het te Sk
niet in gebruik, wel het K. ..1 t,,Cn

=~,.,,,~.

1026. ~Il~~

= ...
~~

n
o
VOORB •. .._."''tl
tm

Dj, Pt, R, BI.

'''Iu1mo tma

o o o

u~

.._.

o
"cl.
•ua.,.m

,m

_,,.'Tlc« u,

(R)

Vergelijk ook .J:.~~WnL: geeft het op voor (Dj. Ls. (R.).
1027. en •llj zie
1028.

Cll,ru.

a

C1I 111

1..-n,:JliflJ

ÛI ~

~l~

1

11I. it1 dc11zin vnn "m1twoo1·1l"
Dj, Ks, Pt, BI.

Komt niet voor te R.
Evenzoo is amcro
H"I,u.;; in de boven opgegeven streken in gebruik voor
,i,"1,~ in den zin van "antwoorden", vergelijk vdBr. 139-19

(Djw).

WBK: geeft het in clenzelfden zin op, wat onjuist is, zie Taalsoorten,
111-15, a. Bovendien is r.n,,,,.,.':::J
te Sk nog KN. in de ook door Wbk.
opgegeven beteekenis van "over en weder teruggeven" 1 enz.
Vl)BR: 8-7 v.o. (KI), 71-8 en 81-7 v.o. (Dj).
1029. CII, m (of 11.."11,
·~ afgeleid van
• Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba bij a«i::..,

1030.

CIIN\
~

o11:J
?) = ,

!L"TI

IJJII L"ll

Dj, Ks, Pt.

-

167 -

,röi,8',n.n\= IUl~-ru~
Dj,
, dl 3 ~ ru

~ IUl1 :Jj =

!UI

Ks, Pt, BI.

~t•\ R.

Komt niet voor te Bl.
VooRB: zie bij

.g,....,.

vnBR: 127-8
1031. ~ ru

~J=

v.o. {Djw).

m.,•
!1.J
1111~lJ

Pt.

Te Sk is het alleen in gebruik in de samenstelling ul.le.lru~,
Vergelijk ook ~~r.4·

1032.

IL""lllH•l

lll.()

Vergelijk ook =,.;,.
Cl·

1033. ~ IJ m 3 H ,, ~ ( of o1.m
J-ft q fl m 1 Hll 1 ?) lll. 1t- ..__JI
lOQ I?,
~
Zie Dial. Ba.
lil' .
Voor Bn werd opgegeven i;r..,
.

zie

C"

~~?-3~1·

= ,

L;i, '°:J,
mi

til. als "drieduitstuk" R.

Vergelijk ook lJ~,,_-..
"l.

Pk. Br.

WDL: geeft het op voor

1036.

,~,,

111~

c::--.

lk11,~,,

-ru ~

=

nu,

ttll, TI,~j

C"'

Dj, Ks.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba.

1037.

IOl

11.ax~J
= i..""ll1~a Dj,

Ks, Pt, R, BI.

VooRB: L'"n"l '''If';"""l ':JL''I
~,,,l~"-'11
,m ILllllj-ÏJ
tm Mm//..~,
(R)
WBK: geeft het alleen op in de ook te Sk gebruikelijke beteekenis van
,,omgekeerd".
VDBR: 128- 9 en 141-7 (Djw).

1038.

OI,"j = HLlHJ
c--

~

~

Pt (?)

WBK: geeft het ook op als benaming van een ziekte in het rijstgewas.
Als zoodanig was het woord aan mijn berichtgevers onbekend. Wèl ken•

-
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den zij het in de beteekenis
TP. opgegeven.

1039. , o 1r~f'~ (of

van "roepen", door Wbk, abusievelijk als

Uil,~,
':J\~)
= ,

M j nu~

Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba.

1040.

~,
Uil~~,
= ~,

Zie ook bij

ü

Dj, Ks, Pt, BI.

ofè.en vergelijk de inleiding, blz. Vl.

Wat de inschuiving betreft , daarmede komt overeen hetgeen ue Regent
van Ks opgaf, dat men nl. niet anders kan zeggen dan ~, .....,~.
Hierin
toch komt geen neusklank voor.
,.., <î'o G"p R
1041. C1I !UJI = ,ui 1UJ1 Ks, t, .
!IL.
~
,V00RB: zie bij .&"1~·
Voor Bl werd als voorbeeld opgegeven: _-,cnmq.amu, .....11,o.&i-.l'~~=,.,.,,.
Hierin heeft -tr_
m blijk baal' een andere beteekenis (::::::1 .g 12?).
c:--o
. b..
o
104~. CIICU~
zie IJ ,HIii
iJi~.

c:-1043. c::,,.
'ir_CII~

~
= ,CII~

J)"

3,

Ks, Pt , R•

o crvnfll,"ll.mt7lcn.._.e11"'1'
o
o
VOORB
.. '1""'~
.,,. ..,, ,m

~

:·)
·-ït_tsn

n

~M

(Y
•
(R)
t!J...,''11<11>'i1r:n'I

WBK: geeft het in dezelfde beteekenis op. Volgens mijn berichtgevers
echter is het te Sk alleen in gebntik in de beteekenis van "opborrelen", enz.
1044.
,

=

~Cl~

Kil~,

117.als grondwoordPt.

'm
,n:J
,

(Pt)
V00RB: 1S11'7UtM~c=,~r.1~Jl.,.,,'l~''m..,un'af"1'

c:-1046. CII ~ ~

=

111.al.~grondwom·dmn

.am151m

'!:!-IDj, Kis.

Komt niet voor te R, BI.
Vergelijk ook ~"1~·
WBK: geeft het niet O}l. 'l'en aanzien van ._,..,,.~ zij nog aangeteekend,
dat dit in den zin van "ondeugendheid", z.a. Wbk. opgeeft, althans te Sk
niet bestaat, zoodat men daar ook zegt ..,nr:.~..,,,w_~cnfliJ;_~WDL: geeft het op voor (Dj.).

104\i.

,ll.l'lllla
= è

HII ~

Dj, Ks, Pt, H, BI, Bn.

VOORB:

169-

,,_,,t1l'91Ulm...~ •.>~

fJ"fJl_HIMlml,1.3<E1~·
(R)

WBK: geeft het alleen op in de Sala'sche beteekenis van "vertrek, mus.
mn of mrt t1elen". De Pasisir-beteekenis vindt men echter ook in fac
sim~ t. M. n° 58 (afkomstig uit Sk).

1047.

=

C1111..1un

1S11,

Zie Dial. Ba.
c:,,.

n•

j ll.JI~

~11,

c:,,.

"!:J=

1048. en, aJI

ru ~,

Dj, Ks.

11/.iu den :;i,, vatt "t1illen" Dj, Ks, Pt.

Komt niet voor te R, BI.
Zie ook n, ru,
WDL: geeft het op voor Pk. Dj.

1049.

CII

5~

=

ICTI

w Dj, Ks, Pt (hier opgegeven als K).

WBK: geeft het op in de beteekenis van "kaaiman".
Volgens mijn berichtgevers beteekent het te Sk "jonge kaaiman" (grooter dan een

..,c,-).

1050.

ICllW

c::,.

0

1C11
ÇJ ~

Pt, R, BI.

UllHIIJUI

Kl

VoORB:

tmHJiag.,u,;,,&Mj.,,Ml"l'.lltmfAt.U.R,
(R) .g,_,~,-m•"l.,,,a1..,1J111

ai

-

,,m,

=~-~....,,g'Ef' (BI)

1mJJ91UI{'
Q

1061. 11:11
lllJl
0

0

L"ll W 11:11
W

0

0

Uil 1:11Uil C'fl

-

~j,

Komt niet voor te Ks, R.
Zie Dial. Ba.

1062. ,

Dl, 1=
llJI

,

H,ö.'

Dj, Ks.

Komt niet voor te R.
Voor Pt werd het opgegeven

=

,3"i•..,'fJ'lrl'·
Zie Dial. Ba. Het woord wordt echter ook te Sk uit den aard der
zaak wel verstaan door per11onen, die veel in aanraking zijn geweest met
Europeanen.

1063,

,,~
,,Ö
=

Kt1, Pt,
0 a:_,,~

arn,~11

Hl.

W BK: geeft alleen op, dat gewoonlijk 1m.fn of .R.R voorafgaat.
mijn berichtgevers moet dat te Sk altijd.

Volgens

-170P. L. Il: 121-111mn.t°'Ufü"'l'"'~~&.Q

1054.

ISII.,,
,~\

&11.nu
= ,a~f,

8 2;...,uDa9n,

Dj, Ks, Pt, BI.

Komt niet voor te R.
WBK: geeft het alleen op als tëmbang.
VDBR: 5-14 (Kl), 105-11 .,,,.,111,i),..uut)--,.n_,4•
(Pt), 111-1
o
<>
na/
G>...,...,~ n.
(Pt)
cnu.,•
..u::,-.,.c:
8?/êJNNW
....
1n191---nu.Cj

6 g_,,V,airJ.;..

c,...,,

1056.

'J;

= '':)

Dj, Ks, Pt"

Komt niet voor te R.
Zie Dial. Ba.
I

1056. ~ L"ll , ~ rm ,

= , m,

TI ~

Dj, Ks, Pt, Bl.

WBK: ,, OJ·=•,
,{,,, KN. de gëbang boom, WW. uitgestorven arènpalm,

die zijn kruin verloren heeft, Rh."
komt het woord te Sk niet voor.
WDL: geeft o.m9lt:,''I,{,' = .,,,
1 i_,-n~

1057,

CII,

Volgens mijn berichtgevers echter
op voor Bl. T. (R.).

fflHlj

ffl,:Jl = g i(, 1,l. iti den zin va11"bedriege,i"·? Dj, Pt, R.

am 'tl,~

H

Vergelijk ook 91r.n,.,""••:..:;·
WBK: geeft op: ,, ,,,.tl,"1'"''~
yoetleren voor of bij zich houden, WW."
Aan mijn berichtgevers was het woord onbekend.

Ull,~,,m,~ = CU,Ji:
C'

•

Komt niet voor te Pt, Bl. Vergelijk echter ook
WDL: geeft het op voor (Dj.).

1059.

Je_,
= ~ ".'

a.-n"im•~·

Dj, Ks, Pt.

Zie Dial. Ba.
1060.

CII CII ~

=

m

til. iri den zfo m11 "mor deti gek Jwude11''Pt.

Tl~,

(Pt)
VooRB:I.Rl~,u11m.mi:.-,"13•iJ,]fijf1~,
Vergelijk ook .,""'"l•Ju1 en " 0
1061.

a a
C1I

en~

o o

".u,~f·

.

== u u:: DJ, Ks, Pt, BI.

WBK: geeft het woord op in verschillende beteekenissen.

Volgens miju

berichtgevers
~&~

à,

=

echter is te Sk alleen gebruikelijk

=

de uitdrukking&&

,,het eerste begin" en verder de vorm .8..8.'Wl.~f,cfm. Wbk.

VDBR: 118-10

1062.

171 -

(Djw).

~W~ Dj, Pt.

W BK : geeft het ook op als beteekenende "hank". Te Sk wordt het
echter volgens mijn bericht,revers uitsluitend gebruikt voor "tafel", gewoonlijk (en niet, z.a. Wbk. opgeeft, nit"luitend) voor een lage tafel.
WDL: geeft èn'1 op als dialektisch voor Ngj. in den zin van

"51-«,,,-..

Zóó komt het echter geheel overeen met het Slll'scl;le gebruik.

"lu"~·

Ten aanzien van het slot, waarin bovendien

e,o

abusievelijk is gebruikt

voor ó"I'"", zie het bovenstaande.
BiroR: (* *) geeft als gelijkwaardigen

Slll'schen

term op ue.•,
terwijl
• r.n

ook bij u1..•
als Salä'sche termen vermeld worden uu
en .....
u,.,,,
Cl"t
• to
" CnLA
~

gene mijn berichtgevers echter zegt men te Sk uitsluitend

1063.

~,4(m
= ,~

'.)

Zie

1064.

Vol-

~~'[!)·

R, BI.

"en,.,.,.,,,.

,ciu,trn:a
= ,~

Pt, BI.

WW. volg.
Rh. . . • een lekkernij van · rijstemeel met s11i/,e1·en schij/fe., pisang . • • "
WBK: ,,.,èn,"I""'' KN. ee,i toespijs t'an gekookte goedé-boonen,

Volgens mijn berichtgevers is te Sk alleen de eerste beteekenis gebruikelijk en is de tweede TP.
•
I
= t.JIO tU') '!~ ,., I D'3•

, C1l,,
1(11,,
.,rn,,
~il'

~r

Verder werd mij nog voor Pt opgegeven

-,en,,.,.,,,,..,,.::.
en

voor Dj en

Pt ., ..,,.,.,.,.,,,.,.,,.,..,.,u,
beide namen, aan mijn berichtgevers onbekend.
•

I

,

.

.zie •101

I

1065.

,

1066.

,Ól,trtiI = ,(3\

1n1

Il

=

,

H.n.

Dj, Ks, R.

c~fJI\ Ks, R.

In beide beteekenissen schreef de Regent van R

è~"'·

BIJDR: ( ) geeft ten onrechte ook in de tweede beteekeDis als gelijkwaardigen Sala'schen term op ~,7 -5,,

1067. èn t(ÎI
Dj, Pt.

= S .,~
\,
. C9

nl. in den .zit&van "oud goed opnieuwmet -,-..,im
ven,en"

-
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Komt niet voor te BI.
WBK: geeft r.ntln op als benaming van een zeeschelp on als grondwoord
van 1m•·•om
= ,,weerspannig zijn", ,,zich verzetten".
u,

De eerste beteeke-

nis was aan mijn berichtgevers onbekend.
WDL: ,,,1m~om, flrn,t1mlH!)
"1tsnu~.,ê0'~J• ~,a.u.5h,,~~'Rlu~-...,,~u'1~f'
Dj." Volgens mijn berichtgevers is dit minder juist: 1° is f)'"lflAltrl.J

ilVtt1m.,,,niet gelijk aan

~,~•~r;

het eerste beteekent

met sogii."1 het tweede "opnieuw gebatikt".

"opnieuw geverfd

2° is de vorm

aard der zaak = .Q,fqt of &mp en niet =

of

•m [~,;n

uit den

flmplt/JI~. Wbk. geeft in-

tusschen ook op "tfJ.fM' iets op nieuw batikken".

1068.

C""

lël?J~

WBK: geeft beide uitdrukkingen in dezelfde beteekenis op. Volgens
mijn berichtgevers echter wordt te Sk de eerste niet-, en de tweede wel
·van menschen gebruikt.
WnL: geeft het op voor Dj.

1069.

, "'1,
'it

~

= -,1)-Ï,
~\

1

nl. als .,,11ecr/1at1ge11d",
va11karbot4wenhorensPt.

De Regent van R gaf hiervoor op

.'1.,~,,
dat echter te Sk een andere

heteekenis heeft I zie Wbk.
op=
en dit weder=..,,,,.,~
WBK: geeft 'l'ël"t~~
1 waarvan ali.
beteekenis ook wordt opgegeven: ,,slap neerhangen bv. va,i de horen~ vn11
een buffel". Volgens mijn berichtgevers echter zegt men daarvoor te Sk
'l,.;,"l~f (dat Wbk. niet in dien zin vermeldt) en gebruikt men '1'i''l'$J'.

..,,..,.,-:c,,

meer speciaal voor slap neerhangende armen.
alleen als verkorting van

'l'r''I~~

'l'ï""l~f

""..,.,;.,,;r.~=

Wbk. geeft in deze laatste beteekenis wel "l'r'"I~~

kenden zij niet en
.,,hoaten sandalen''.

.·maar niet den onver-

korten vorm op.
WDL: geeft het op voor Dj.

1070.

Cl,GJ,'lllS~Jl
= UI-; DJ,

C:--

0

0

~

C.

'lJI

,

Ks.

VooRB: ui, 'l""1m~«Jf.""ISJ'IID'~~, (Ks)
Komt niet voor te Pt, R, BI.

1071.

,~••:tl=
~,UI\~ Dj, Pt, BI.

Komt niet voor te R.
W»L: geeft voor (Bl.) op -,w.f:a =

'IUfltJJI"'·

Men moet 11itbesrhonwcn

-
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in verband met de wijze, waarop in Pasisir - Javaansch de gebiedende wijs
wordt uitgedrukt, zoodat de gelijkstelling eigenlijk bad moeten luiden:
= ci,u,&.. Het zon kunnen zijn een verkorting van ,0.,.,,,./Jt.,
zie

,.,g,

.. .,VII""'Z!J•
Cl~
= (J~
,m

11.

OC:-,.

Uil

Dj, Ks.

WBK: geeft het niet op, ofschoon het ook te Sk iu gebruik is, zij het
liui. ook in een andere beteekenis, nl. ,,aas, in ee,i kaartspel".
BIJDR: (**) geeft voor Sk op: ,,&§t, voor wagens ook wel .,,~,"
Volgens mijn berichtgevers is dit minder juist. Voor "as" wordt te Sk
· aooit 0~
gezegd.

VERBETERINGEN

174 EN BIJVOEGSELS.

Nu /tegel

29 3

o cc,'f {ees: uu
n ~• f
am"
1
D,"1if,'~·
lees: lli"r},'~

94

Voeg bij:

3

8
4

95 3
132 5

141 2
159 4

en ,-'-.
Vergelijk ook B.1mll~.

Vergelijk ook ..,L.,,.,
1 ~.
Voeg b(j: Waarschijnlijk wordt hiermede dezelfde beteekenis bedoeld
als waarin het woord .,_.,.,..,.,ook te Sk in gebruik is, t. w. nprobee•
\'oeg hij:

l'en, of iets past'', bv. de verschillende deel en van een huis of eet
pen in een gat.
l'm•!/b(j: In de spreektaal dikwijls verkori tot ..,.

en

"i-;,,lees: ,~,,

,,,,,,

CSl'.IITTl ft 4/n

en

.,.,~., ....':!!), iJ..,...., iJ..1rn'Df, Jl?EA~ 1 ..,.,.,.,~

~ "7om
a,

268
277 4

roeg bU l'e1t 11ie11wmm1111er:268a. 111~ :;1e
roeg bU: Zie ook bij a:n'1·

291
299 i

Voer,b,j eeu nieuw 1111mmer:291". 111tri\ zie

303

2

331
387
428
442

2

lees: "1tm"I""~ en "1""'~·
Vorg hU: Vergelijk ook
0 .,,, .,.,.,....
0 .,,, Ie""
n
en .,.,,.,...
amr;,,
.,.,,· un~,
.,,~,

'lam"I""~·

Jrim,
°

'l

1' •
.s71
~n,a.344 lee.~: 444
l'org l11j: Vergelijk ook

,-~~-

478 3

Voeg b(i:
steenen".

808

Voeg b~j ee1111ie11w11m11111e,·:
808a.

930

Tl "1 ·

(noot) Voeg b~j: Vergelijk echter ook de inleiding, blz. IV.
l',wy bU: Vergelijk ook .,_.,,
.fu.
2
3
Ft,eg h(r
MiHschien wel een verkorting van ., ....,mi,.,,,, zie

444 1
445

Tl "1 .

2

1040 3

l"oeg bij:

vi

WBK:

geeft als beteekenis op "een pàgër van gemetseldt

Vergelijk ook

foes V

ht

enen~.

5 ,5·
:.ie

