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Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e.
Tekst, vertuIing cn nanteekcningcn uitgegeven dooI"

.T. ALE. 'l'. SCHWAHZ "" N. ADH1ANI.
(No. 42 van de "Tontembo8l1sche Teksten, met vertaling en aanteekeningen
uitgegeven door J . Alb. T. Schwarz").

Het verhuul van dmi Gulz igaard, den vraatzieken j onge n, die tot een
buitengewoon sterken j ongeling opgegroeid, door zijne ouders wordt verstooten,
omdat zij hem niet langer kuullen onderhouden cn die daarna de w~de wereld
ingaat en all erl ei avonturen beleeft, welke hem aanleiding geven proeven van
llllitengcwone kruch t af te leggeu, waardoor hÜ ten slotte de hand eener koningsdochter verwerft cu ZÜIl schoonvader in de rcgeering opvolgt, is remIs in twee
'l'orndja'sche (Bare'e- tnal) en in drie il'Iinahussische redacties medegedeeld in de
Vcrh. ran 't Bat. Gen. Dl. 50, Ic stuk. Aldrlnr is ook nog eene Loloda'sche
redactie van dit verbaal gegeven, die aan den Heer 1\1. J. ,, ~\ X B AARDA! zendeIing -I eernn r op T-lalmabern, is te danken en die cen igszius afwijkt van ecne o\'erleve rin g reeds in 189;; door hem gegeven in de Bijdr. Kon. l nst. bI. 263.
Allcen vun de Torudju'sche en de Golelureesche overleveringen van dit
verhaal is de oorspronkelijke tekst met volledige vertaling gegeven. De andere
lezingen zü n slechts in kort overzicht medegedeeld. Thans echter zal hier gegeven worden: tekst met vertaling en nanteekeniugcn van de Toutc lllboansche
oved everi ng ynn dit \Te rhaal , door den eerstgenoe mde van ons Ol)getcekelld in
l 871., uit den mond van een Tontemboon te Sond(;r, verder eene Sangireesche
overlevering, wnar ,ran de tekst is opgeteekend door DI". IC. G. F. STET.1JER, zendeling-leem3r te Manganitoe (Groot-Songir), en nog twee Torudja'sche in de
BlIre'e-tuul, door den laatstgenoemde van ons opgeteekend uit den mond van
li eden uit Poe'oe mBoto, een landschap mm deu ~. -oevel' vnn het Posso-mecl'.
Vooraf dicnt nog het een ('11 ander h:o wor!l (' 11 gE'7.E'g(l. tf'l" vergelijking
\" "l deze lezingen met de reeds in de Bijdl'. mn het K. 1. cu de Verh. VRU
't Bat. Gen. bekend gernun,kte. Beginnen wij met den rrontemboanscllen tekst.
In de 'l'ontemboansche overlevering t racht de Vad Cl' vun den Gul zjgaard
,"crh . Uat. V eil. L\'! . 3.
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he", tweemaal onder ee n boolll te ve11,lette ren . Beide keeren lIIisltlkt de toeleg.
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de Gulzigaard gaat met eenige teerkost op reis en ontmoet in het bosch dat
hij doortrekt een zeer sterken 111110 die '(' e W u-w it . t f1 n g heet, welke naam
de beteekenis heeft vno »Boomcn-rooiel· ... Van dezen Hens "ol'dt \'ertcld dat
hij bezig wus visch te zoeken tnsschen de steenelI, wat ill 't ge hee l niet
l1I et :lijn naam overeenkomt. Eene vergelijking met de 'r omboeloe'- sche overlevering (Verh. Bat. (leu. bovengeu . bI. 21) doet zien, dat de T ontemboansche ve rtell er hiel' heeft bekort en dat de »Boolllenrooier" en de »Yischzoekcr" twee
ve rsc hillende perso nen zijn, met wie de Gulzigaard achtereenvo lgells ontUloetingen h eeft. Na de ontmoeting m et rr ê w u-wa' ta n g wordt die met si
~ e l' a '-t 0 w »de )1enscheneter" vermeld. Deze ontmoeting beeft i n het ')10111 boeloe'-sche (t. a.p. bI. 23) en in het Bnre'e-verhaal lt. a. pI. bI. 1.0 en 4 1)
p laats, nadat de helden reeds de zee zgll overgestoken. Hier za l dus wellicht
ook de TontelllboRllsche verteller Vfin twee ontmoetingen ééue hebben gel1lank t.
10 deo v('nle ren loop van ' t verhaal wordt de Th'I enschencter si M a w é r i :ol
gello4!llId. :lie dmll'oYt:l" de A.auteekcuingell achter dl' \'ertalillg vnn den Tont.mboansc hen tekst.
Nadat ook de 1\'lenscheneter j:s overwon nen en, eyennJs T ('; W lI-W a 't a n g, gedwongen den CL a1 s slaaf te vo lgen, k o rH e n zij aan zee. Van ((t'll
~tiLll I van een gl'ooten bOO li1 maken zij in weiuig tijds een vaartuig , wa n 1'in zij de z.ee oversteken, tot dat Z;ü ann een eiland kom en. wanr de (L
te rstond 'I' e w u-wa' t n n g mct de dochter " l1l1 den koning lan.t huwen .
I-fier valt opnieuw de kortheid der Tt. overlevering op te merkell . De gewone
gang vun 't verllual is. dat 1lj op zee een zeemonster tegenkomen. 't welk dOOl"
tl cn (3. word t doorgehakt en geheel of gcdeeltelü k weggeslingerd. Het kreng
valt neer ,"oo r het h uis van deu Vorst van bet land waa.r zij straks zull en
mmkom eu en dool' h.et op te Tui men, wnt niemand van de la.ndzaten had kunnen doen, verwerft ee u del' helden de band der koningsdochter. H et wegges Linge rd e kreng valt elders neer, waar dezelfde gelegen heid is voor een tweede
vnn den troep 0111 met eene koningsdochter te trouwen. :loo gaat h et doo r, tot
dnt de G. alleen over blijft. ~faal' in de Tt. overlevering is er va.n h et zeemonster geen sprake, evenmin als in de Verh. B"t. Geu . Dl. 5b bI. 24 vermelde.
I~e lle bizo ndeTheid die de meeste overleverin gen vnu dit verhaal hebbe n,
ontb,·eekt ook hier niet: cic G. plant ee n bloem of boolJl voor het hui s van elk
zijner achtergelaten makker s, di e zal verwel ken nI s hem ecnig leed over komt.
Hierop moeten tie makkers letten, 001 hem ter hulp te snellen.
Daarop ,"olgt de strij d met clen Grijpvogel, in dit verhanl Ki 0 n g:!
genaamd. die hi er wonlt VOO l"gp.~tplc1 nis pen lIIon ~te r met ijzeren tanden en
vl engels eu 12 kopp en. In het verhaa1 vnn Se s e 11 Tno I a zijn el' zcven van
di e di eren, de laatste met 7 koppen. GelÜk iu de meeste andere overleveringen,
doodt hier de G. het monster, m.ar komt ook zelf in cleu strÜd Olll : de ac hter-
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ge laten Illakkers zien de geplante struiken VP l'ft CJ1 SC Il , ko men hunn en aanvoe rder
te hulp t'n werk en er toe m ede om he m weer iu het l even terug te roepen.
Na dood ge weest te zijn eu weder levend te zijn ge worden, is de held van
ot, "(, I'h llul verl ost \'un zij ne vraatzucht. Deze zonder twijfel ech te trek van 't ver-

haal, di e büna ge heel llIet de TOl'odja'sche vaal'stellinge n overeenkomt, is door
ons tot nog toe alleen iu deze Tt. overleverin g aangetroffen.
N og ee ne and ere belang rijke bizo nd Cl"heid verm eldt deze Tt. l ezing. D e
ma kke rs, di e de beender en Vfin hu n gesneuv elden aanvoerder ver zam elen, voegcll
deze aa nee n eu rle Prinses baadt ze met l' a 11 0 1 a I a. Dit r 11 u 0 I" I a ot
r ft n o l a I a e is doo r ee n T t. deskund ige verkl aard met r 11. n 0 ma ! cl i 0 s of
l' ft n 0 man d i 0 s. V olge ns
dezen zegs ma n zijn e r t wee strooUleu, welker
wntel' bovennatuurlijke kracht heeft. Hall 0 I n I a die uaur het W. eu lt n u 0
111 a ' ti i 0 S die nal1r het O. vl oeit. El k di er stroo men roep t voo rtdurend zijn
(l ige n naam uit. dus I n I n, I a 1 a ~ m a n cl i 0 S (Ill a ' d i 0 s), III a n d i 0 s. Nu
wo rde n In het ve rhaal nm t; e se n ' T a () 1 a de dooden op ge wekt, m et wate r
tla t i I " I a. i I " I" roe pt (t. a. pI. bI. 12 cu ~O) cn tlus de eerste helft der
-Mohallllli ednilllsche geloofsbelijdenis ui ts pree kt, die in de n mond del' strandbewoners va n de TOllliniboc h t luidt : I ft i I a h a i I a 1 a e n dool' heu nIs ee n g ewone uit roe p vnn verwond ering zéé r dnlk wordt gebruikt. Men beweert clan ook
da t het ge hee l sy noni em is met 0 i n e ! of i n eg e e ! »moedel'! moederli ef! "
Yamlllnl' dat onder deze li ed ~ n IJl 0 i I n I a bedllid t »zjjue verwond erin g uiten"
en i I n ] a »wonder baarlijk" ; men spreekt van t, a n a i I a 1 a, d II n n g a i I a] a
r ool' »cel1 land , een schip met bizondel'e eige nschappcn" ,
'I'och heeft waarschijnlijk de Moha mm edaa usehe geloofsbelijdenis ui et dan
$chü nbnre overeen komst Illet den naam vun dit wo nd erw ater , E en llare'e verhaal ,
opgeteekend bÜ de '1'0 Pebato, tOOllt aau da t u et a I a I a-I ti I 11 bij de Toradja's
ee n bekende uan m is \'001' tooyerwate r of wondel'wate r, D e kor te iuhol1d vun
't ve rhaal is deze: E en man ligt te slapen en wordt dool' het spelen zijner
ze ve ns zoo ns ge wekt. Hierover verstoo rd , g~last hij hnn te g aan halen h et
'1' n I a 1 a-I ft I u-wate r, in het Ia.nd \'an Grootmoeder, g inds uan g ene zijde del'
Zee ,
De ZOD U S gfU1ll ; na. vcle avon turen komt de j ongste inderdaad bij de in
de 'r oradja'sc hc verhal en tl'adi tioneele »Oude Vrouw" , di e het wonderwater
bewaak t. »Hij hoorde iuderdaad het t a I a I a-I a I .-water, dat steeds talalatalala-talala ri ep en ,cide : Hiel' is het water d.t wij w ekeu. " De Oude
vrouw nee mt den verm oeiden r eizige r op, verzo rg t helll, maal' verbiedt h em uit
ecn zek er venster te kijken. .Als zü op ze ker en dag haren tuin is gaan bewerken,
kÜk t hÜ ui t dnt ven ster en ziet bet wond el'wa.ter , waarin zeven meisjes gaan
baden, elie nls pa rkiete n kom en aa nge \'logell, hare vogelhuid ah een pak kl ee ren
uitt rekken en zich dan als j onge meisj es ve r too nell, D ool' hare vogelhuid weg
te ne meu, dwingt hij de J ongste hem als zijne vrouw te yolgen ; " erder schept
hO yo.11 het wo ndel'water in ee n bamboe en n ee mt h et mee. Ja, zegt Parkietj e
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(het. meisje), al hadt je ons wat.er Jllee genomen cn niet een van ons, dau
zou het zijn geluid niet meer geven." Thuis gekomen: biedt hij zijn vader
het water aan, maar deze is verlegen om het aan te nemen. Daarop giet hij
het wonderwater uit op het erf van 't huis dat h~j met Parkietje gaat bewonen.
na met haar getrouwd te zijn, en daar wordt het tot eene bron van wonclcrwater, waarbij zij steeds blijven wonen.

In het groote verhaal van Sese nTnola heeft dus de Mohammedaan"che
bewerker dit t" I" I a in i I a I a veranderd, om met het de Molmnllnedaansch"
geloofsbelijdenis in verband te kllnnen hrengen. Hetlelfdc is gebeurd in eeue
andere Toradj,,'sche vertelling, het »Verhaal van Pond.jole" . Deze zoekt den
weg uaar den hemel en komt bij den Windenden Rotan, in de Tor"dj.·sch"
verholen een der vervoermiddelen voor menscben die tcn hemel willen opstijgen .
De Rotan ligt opgewonden op den g rond; Pon d a jol e houdt zich ""n het
boveneinde vast. de Rohm ontplooit zijne windingen en strekt zich opwaa.rts.
Pon d aj 0 1 e langzaam naar boven brengende. Zoo (likw-ijls als de Rotan
naar éénc zijde overhelt, lIloet Pon d a jo l e hem aa.u dien kant met water
besproeien. In de meeste verhalen is dit gewoon water, maal' in het verhaal
mn P 0 u cl n jol e heet het II e In 0 I a h n i I a I a. Dit is wnder twij fel aao
het l\iohmumedaallsche I a i 1 a h a i 1 ft 1 a ontleend, 1lI :1fil' daal' het eeue nieuwig.
beid van den verteller is 0111 dit water een naam te geven, kun het uiet ve rwonderen dat hij dien Ilaalll aan de Mohammedanen untleent.
l\ierkwaal'dig is het l dat het wonderwatel' in het 'roradja'sche verhard
1I C T a I a I a-I a I a behalve llIet dezen naam, ook met dien vun ti e 1 a Dl 0 a
»goden-watcr" wordt genoemd, wnt dus ge heel overeenkomt met I' fi n 0 111 a,'cl i 0 S of 111 a n di 0 s van het 'Tontelllbounsch verhaal, daul' bet bestanddeel
cl i 0 8 in deze benaming het Spaansche D "i 0 S ;t God" moet zÜn.
Stroomend water heeft als . levend wate.. ·· reeds van zelflevendmakende
kracht, als veel zieleslof bevattend. In vele Toradja'sche verhalen is besprengiug met gewoou water \'oldoende om dooden op te wekken . De bizonderc
naam , gegeven aan dit water, is ontleend aan het klaterend geluid dat bet
maakt en waarmede het eveneens bewüst levenskracht te bezitten.
De gelijkheid in klank van dewn uaaln lUet een stuk van de Mohammedaan.ehe geloofsbelijdenis b..acht de Mohammedanen er vau zelf toe om
dien naam te wijzigen, te meer daar zij gewoon zijn het water te belezen
om het geneeskrachtig te maken en dng vau geneeskrachtig water van zelt
denken dat het belezen is en de belangrijkste woorden uit de belezing in zijn
gemurmel herhaalt.
In één der twee Poooe mBoto'sehe overleveringen heet de held Se s e
n 'l'" 0 I a, eveuals iJl het groote verh"al Verh. Bat. Geu . 55. Reeds te .. stond
wordt ook zijne zuster genoemd en wel met denzelfden naam als in het groote
verhaal: Gil imP i neb e t u' e. Deze naam is Verh. Bat. Gen. 55, bI. 109,

r. 2 r. 1 v. u. onjuist verklaard.

De beteekenis is »zijde-stof m et sterretj es

bestikt".
De \'crtcllcr heeft geheel VCl'gcteu dn,t ~ cse n'r a 0 1 a. door zijne onVC1"züdeJijkheid 'Z,ÜUè ouders l'u'iucc rde en zij daarolll tmchttcn hem om te brengen.
Vandaal' dat hU vuor de aalJsll1gcu vall zijn vader geen behoorlijke redenen weet
op te geven. I IJ plaat::! van Rcuzcn te orerwillu~n en hen tot s laven te maken,
neelllt hij zijne zes broers mede, ili e hij telkens hiel' eu danr achterlaat; de
zuster i ~ thui~ achtergebleven. Hij allen laat hij planten achter, die zullen
verwelken al. hij sterft. Als ten slo tte al zij ne broeders ge huwd en achtergebleven 1. ij 11, kOlll t hij aan celle stud di e door eeu Grjjp\'ogel is uitge Jlloord;
hii Vllltlt danr als ee nig ove rgeblevene een meisje, lInt zich in cene ki st heeft

verborgen en dat. evellals ill het gl'oote v('!'honl, L e m 0 n'r 0 n cl a. heet. HU
het dooden van tlel} vogel sneuvelt ook hij . de planten vcrwelkeIl ; Gil i
til P i IJ t:' b e Lil' e kUlllt ruet alle broeders te hulp en schud t hem ni t l1ell doodslaap wakker: de broeders kccl'en terug, ml1l.ll' U- i 1 i llJ P i IJ eb e t u 'c blÜft b~j
~ cse n'r a 0 la wonen. die met L e LH 0 11 T on cl a huwt Terwijl Sc S 0
u '1' a 0 1n VOO I' langelI tijd slaapt, komt Ban g J.: 11 -1t 0 n cl 0 zijIIe vronw roovcn,
di e hU op dezelfde WÜZt' weel' te rughaalt als in het g roote verhaal.
10 tlt' andere overlevering, uit dezelfde streek afkomstig, heet de held
»de Uulzigü .Jongen": zéé r in 't kort wordt het begin der geschiedenis verteld
als in 't g'roott' vcrhaft!. Ook de geschiede nis Ul et het zeemonster ontbreekt
niet. Het re rlnop is geheel lds in 'I, groote rerhaaJ.
Telkells WRlll' het krellg van de zeeslttllg word t opgeruimd, blijven twee
'I,nner makkers gehuwd achter. 'r eu slotte strijd met den Grijpvogel, huwelük
IlIct het van llit JlIonster benijde Ill eisje, in 't leve n terugbrengen vau de bcvolkillg
del' uitgellluonh:. stad cu daarna een ec ht Tomdja'sch slot : ecu sneltocht tegen
zi jne oude r~ die hf'1lI indert!jd niet meer hebben wiIJen voeden en hem hebben
willcIl doodell. [J~j velt zijn vader 111 ecn tweestrijd, slaat l1 cm en züne moeder
het hoofd af en voert die hoofden in triomf Illede.
Zo oil l~ iu vele TOl'!1I1ja.'scbe verhalen, wordt ook hier yt'rtcld da,t hel
huofd VItU den ",-lrie)' teJ].;ell~ aan den zoon flil llw~j zinget1 geeft hoe hij moet doeu
om de g"csnelde koppen naar den adat te behandelen . Ten slotte geeft de vader
dan ann , wat de zoo n 1I1UCL Iloen om het sprekend hoofd voor goed te doen
zwijgen: en daarm ee ei ndigt het verhaal, dat nog besloten word t mct cc ne aan!-IIJo ring 0 111 ui tslu itl'llfl bij de To Ki niuloe. (Ie cJ'fvijnnden der Hare'e~s prekers,
di e vooral vcel met de dicht bil hen won ende '1'0 ·Poe'oe mBoto vechten, te
g-ailll sneUeu .
'J'f'1l slolte het i"lling-irecsche verhaa l.
Dit Yerille idt nog de bizonderheid
tint de held Viln het ve rhaa1 ~l ec h ts é01l splln b ug is e ll daarom den nfl:1Jn y:rn
;-; ê n cl a n g o' heeft. Zijne vraa.tzucht en zijne ~~t1cht zij n intnsschen blliteng'<,woon. Df' 1kllnslrlge n Vlln zijn VIlder op het leven \'nn R ê 11 cl ft n go 0' zijn in
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h et Saugireesehe verhaal· ook drieërlei ; de tweede en derde, het tmch lcll lc
verpletteren onder ee n steen en onder eeu boom, heb beu ook de 1'0mllelloll, de
eerste aanslag is alleen aau het Sangireesche verhaal eigen. De vader heeft
111. ee n bamboestoel omgekapt en de oud erste gedeelten der bamboestellgels,

die in den grond z"ju blüven staûn, mmgepunt j duarop neemt hÜ :l ijn zoon op
ell werp t hem op di e talrijke opstaaude scherp e plinten.

H et

ve n ~i e

komt er

echter ongedeerd af en brengt ten bewijze daarvan cleu geheelcll buudel gekapte
bamboestengels thuis.

Nadat men he t dri emaal op zijn leven heeft toegelegd,

gant S ê n cl a Il g 0' de wUde wereld in. Zljllc kracht helpt hem 0 111 drie reuzen
te overwinnen eu hem tot zijne slaven te maken. Van dit punt af is het verhaal
kort cn onvolledig afverteld. De drie reuzen treden is het geheel niet meer op.
~ ê u cl a u g 0' komt met zijne makkers van zelf' is cell e stad terecht, wml J' ee u
groote visch ligt te ro tten, die daar vallzelfis komen aandrij vcn. Door dien dooden
visch met een krachtigeu schop voor goed te venvüdercll , wint S ~ Il d n. n go u'
de hand der koningsdochter eu wordt koning in haars vaders }Jlaats.

Het 8angireesche verhaal is dus het lIIinst vo lledige, daar het van 't gevccht
lIlet de Grijpvogels niets vermeldt en evenmin van het planten der IJUO Jll CIl of
struiken , die ann de' uchtel'gelatenen het teeken moctclI geven dat hun aauvoerder hlll1l1 e hllip noodig heeft. De bizonderheid <Int do held \rMl het VCrIHli\1
slechts één span lang is, herinnert aan de figuur V<tll Sn Il g a r a 11 g a II in de
'l'oub emboausehe T eksten Nos. 39 en 40 .

Thans volgen tekst, vertaling en aanteekeniugen, eerst

Y;UI

het TontcllI-

boansehe, daarna van de beide Bare'e en ten slotte van het San gil'eesche verhaal.

J.

Toutemboansehe tekst.

["Omtrent de spelling valt het volgende te zeggen:

Enclyticae die nimmer als afzonderlijke woorden voorko lll en, zijn zo nderauu de woorden gevoegd, zooals o ka en kê ' in fii i t u o k a, s ii t uk è', doc h
woorden clie ook afzonderlijk worden gebruikt, zijn met - aangehecht watl r z~
enclytisch zijn, bijv. itj at êka ' -man ge, pakapaluna-mak o. De twee
leden eenel' woordherhaling en di e van de samengestelde bünalll en :t.Ün doul'
hetzelfde teeken llan elkaar verbond en. De apostrophe duidt de ham zah aan, het
sterretj e het elisie-teeken van de ê. 'russehen haakjes is geplaatst de ~, die
ni et auders is dan een tusschenklank, uitgesprokeu t llssc hen ee n woord met
gesloteu eindsyllabe en een daaraan gehecht suffix da t met een medeklinker
begint, bv. in i s u s n t( ê) n a==i s u s u t
J] a, terwijl S Il s u tê n ;1= S U s u t ê II

+

+ n al

(N o. 42.)

KlIkua all dor o' i 'l'jombangan .

SapaJnl si Tjombangun , jn. auak e rua ambalesa, llI ~ llg~nto-llg~utO ' au
do'koalt i Lombag i. Jawoja kêmunJinape'-mni tow, sin ngn.l'nn al1 o in 'J~jolllbnn gau .
Snpaka siu j<\ marne kakeli p ~ n ga n êll . A si ~j atal'e l1fl.pe· i nitjllllluu

7
Ril ngawrw~roian ln tewï; Il\nJldo~mni rnao Ilgi\w~w~roin)); tanïtu lliUl~ugaw~
IIg!lW~S,

akar ,l si tjllpituan ngnndo sia nitjulllano ula.' mbak. ~fnkawallgko'
:-iia IlIcnga.wê-llg11w~s ~m paki1n~nil, akn-nlmr(ê)nn i IIInkrmo mnkatêln *11 têwï .
. Iawoja pai lêkên-ako i nnHll1gilJ in tnni'tu, *ng ktuwuo: 0 inde', knk~li
pcnganên si toja'ung anio '! llIêkaapu I'e'c iakll!

J,t tia'pc ', wo ko patengkukê'.

Ang Imsollloian tu'u-11l11i i n i itll, ~ia tOWilJ10 i amanga *ng kUD.lHt:
j\'htio, e itow! Jllftugeta ]JÜ]UIl.
Tilllïtu sera lIIaja'o. .i\fêlllaja-Jllajll"I)ka sera lIIuilêko u,'kêl, wo *Ilg knilu
llillangll ft Ri 'J:iomballgau: t;npakiL ko Jlle.lla'ke.'-mange wia, eui! wo maugeliu
tongkcii!1l en a'käl. ~Ja 'a lll beta' 1\0 pêrêlllba'nno in n,'ke] tio'o mareso-rcso,
t'lIi! 'l'u1l1ongkeio tu'u si a1llilnga aknr 111 a.'kel iu dUllIe'mba, Rume'lllbao *11
a'kcl, nillliltäw si 'J'jolllbangan: ta'nlll beta' silt rit'i~if1, nitulllintjas, SiituokiL
*ng kuao i illnflllg;l: Hu, nilllateo tu'n ~ i Tjêli-pênganen! Jnwoja lIIarengo Hili
ba le si illllHng' i TjunlbulIgall. l ~iaU~ka'-llli\llgf' si;I, l!ng kll<tnno a si -rênall:l'n.na:
,Ja nilllateo iu 11 si ' l ~iê Ji-päl1ga ll~ n,
,Janta'HIl kê",al'cng(ê)na-lIlange llnl bnlc, kllit'a ~i Tjombang,lIl tUll1ê ' tclo ill
a' kcl, tinilllbuinll;lk~r-Illai an t~IJIpok wu itu JI~rnal1a-lIIin' in tjumese' wo pnlulla
pi IIIlWC 'lil bck( ä)ll11 kc' in tu 'mi r(ê)nn , PaknpH! u na-makn i tu. j;t nl iU:1o-llIallge a ll! balt~
*n tow:tng , It.i;Lteka'-nlftngl';\1II hall' :-lilt, eng' k1l;1I1:10: 0 Illam a' kua'n, ~i
t,C)wllng pillalu!nl e!
~iitllokn si ;lIl1anga IIHUlg'lja'I.;'l'o-lllai, wo *ug ]wallit: 0 ku tupulicll!
IIl11banakc' rl"l' si rl'.i ~li- p~llgan~J1: kuakt!.in nilllHteo, TanÏtu njllHtUlnali. ,Jawoja
m'itJa ka'i ure *11 '-lil sOlllui-JI);)i ii/;II kuno i :1ll1fillga :l si 'I'jolllbilllgan: Mai!),
c it ow! Hng'cn ta-mai ~iaju iPlll'lll'uk, :--;iituokl1 sera IIInj:1'o mUlüêp in tal Uil,
i\lailêko wc t~~ wawilngkërall sem, kuao i :111U1l1gn a si 'J'jolllbtUlg':1Il: () itow,
lIIêlla kë' JIli.lIlg'C' Wiil. wo lIIangeku tongkei ~1l e ng kaju iparuruk(ë)tape'. ta'au
IIla'alll beht' 1.:0 pel'i:rmba'l1no in bê't~s', tio'o matintja-tintjHs eni! Ja.woja maugco
tll'U

tUlIlongkei sia, akarnll im

b(rt~s

iu dUllIe'mb:l.

matew kaï si Tjombangnn, ta'au sinepanakc' re'e.

Hlllllê'llIbao *n iitn ni-

Itjnirê'mba-lllio' im brrt~s

Hi TjombangHll, kllao i :l.I11anga: Itu , nilllf1teo tu'u ~ i Tjeli-penga.nen, toro tu ' u,
A n s01l1oi-1I1ai iitu Illangen ka'i .tul iJ;de ~ i <lnln.ng i Tjolllballgan,
Itj ,Lt~k,L'-1I1,1I1g-C sin. eng kuanao in tjullIua ;t ~i p~lHtlla' ana:
'.1'01'0, nimateo tu'u
:-I i 'l'j\"li-l'engillleJl, llillt~wo illl Li:rt~~ wawnngk~mn,
'I';\-'\n da'ipe' u re sia /lilt
h,1It'. 1'IIIIIillt.i;t'k'ls-ai * m u~'të s pawulcngêno-lUiti i Tjomballgl1l1, l\ëpa'ane m
in rlill~ia'lmsa il1l be'te:;;. wo k~sercel'fi-lIIange isia i Ilmwul e-wulellg~ai i1ll be'tes,
w;lwnngkêran, kua 'a sera IlII111gaja'ka'-llllti, wo "'ng kna eriL: 0, ambial~iê Im' i
tu 'u J'e'e si rJ~ioll1bangall , K êli-pängallën! Itjlltêka'-nml si fl~i ombltngan lpela.'ula'us(ê)1I110 wo'o ip~wnngell all! bal e *1l1 b~rtés, ta'an ~m bale nilllêrä JlIbak~',
~jitnoka. iweta'nao-mio' ê1ll bê t~ S, wo *ng kunlln: ~io' ~ng knju iparuruk(ê)tn,

,l

t'

mama'!

Tllui 'tu ka'i nimilmunli,

An iiollloiokn-lIIni makna teo

~i

' l ~i o ll1billlgn n,

wo *ng knnna:

0

inde' !

8
p~pate-patengk~'

re'e i mllJlln' "ku. Hji'it in tlll1i'tu jn aw~se' alm* u tumiutjas
ambia. Tani'tu nimamuali. A si ~ndooka mak.sa *ng kuao i Tjombang.n a
si inanga: 0 iua'! isiwo-ll1io' waluuên aku, eu aku *n tUlllulllllC', Jawo sin. isiwo
tu'u i inanga walun, wo sin. maja',
~I(\1Uaja-maja.' sin. akar i makatajang wo munêr in talUD.
All lIlllSroka
in talun sin. itjnsnmpako-mai si ~sa rojongam bangko', wo sin. surnalu in iitu.
M~nalu-naluok" in iitu sia, ja mail~ko si T~wu-wa'tang m~,.o'mb llIarne kotakHe. Ambituoka SI 'l'jombangan sia papai-p.il~k~no i T~wu-wa tang in
tjl!t~,.(é)na, matupil se watu-watu toko lawi *ug kawaugk~,. . Siituoka *llg
kuao i Tjombangan: Siauao "'ndo'on, sa sianakê', tio'o tarc ipapaile-ilêk-ai
lakll. Sowat~Do i Té\Vu-wa'tang êng knana: Anae, uli-ulit? mêmbatarllillltn"-!
sa si watu waw.ugk~rau allio' itjapasot(ê)lllllka, ja luit tu'u ko takêLe; ta'au
sara'itja, lPpe. Ja, *ng kuno i fJ.'jombangall: Ja me'c, ta'an fmwo *u iitll raïtja
itjapasot(ê)ku, ja aku itjaata au iitjo, ta'au sa ka'itjc' itj.tpasot(ê)kulm, ja ii\io *"
itjaata. ao iakn. Sowatêno i T~wn-wa'tallg l!ng kURuno: Ja sama' ,
Siituoka mio' kamasan-ai i Tjombaugan ~m butu wo ipasot(tl)nn-lllullgé.
iaka-akar In da'io kinaiH~kan inde' ambisa *n tiuumpaull-io' illl batu .
Ipasot-ako i Tjomballgan si watu iitu, ja si Têwu-wa'tang mailldoo n.taua.
Tani'tu nimamuali. Au somoi-mai iitu sera ml1ja'o. Ju *111 paalin i Tjolllbangan pnalinoka i Tewu-wa'tnng. Tu'n sern mGmuja-nHtja', aka.rera in itjastl11lpak-ange si ~sa ro'ong p~ng~nto-ng~nto'an i S~ra'-to\\'.
l\:lo.io a si ro'ong iitu sera, papntnlino i 'lJombungan api nUl bal e i
S~ra' -tow si Tèwu-wa'tlll1g, Mnngen sia, p~wuei~no i S~ra'- to\\' ~ng kuaua:
Mawisa ka? Sumowato si Téwu-wa'tung ~ng kuana: Airu'ndu'-mai i Tjombangan mnngileke' api. Turu'ano i S~ra' -taw indoan api sia, ~ng kuamt: MUllt~p
all ge \Via'i, wo ml.1nge mal1gilek-ai api nmbitu, Muntpp-ange si Têwu-wa'tang. sin
mailek se tow p~rakan~n aug lmwali wo sin. maindc'; ftmbitlloka sü.. isê's(> ko
am buni kampi e tow aiweimb pn i Sl'r"-tow ambitu. SiitllOka sin pang"lltongr'llto'ollO i 'Tjombangull ra'io mareng. Jnwoja Cm pa'pa' si T~wu-wa'tang in
da'io mareng, kua'a sin *11 tondongano-rnange i 'l'jomballgnn. ltjasllmpa k(è)na.mange im bale i S~ra'-to\V w[Lwnngk~ran iitu, sin lllalï~ji-lïtjir -iitll, wo *ng
kuana: Ënso' si Têwl.l-wa'taug, c S(Sra'-tow? Sowat~nao *ng kllfLlla: nl1ï~ja
ambia. NUll1uwu'O si r:IJombangl1n: Uli-ulit ! ra'itja itUl'U'llll1 sja? sawa sia l'aïtjn
ituru'mu, ja tarepe' ~m bnlemu ialla en itjawalintnang. Sowatt?no i Sl~ r!l' -tow
~ng kuana: 0, iitjoo *ndo'on i! mnlintuang in insa! Ja *ng kllao i Tjombaugan:
Uli-nlit! sa ka'itje' ~n insa itjnwalintuangkukê', ja ko itjaata au iaku, taan sa
raïtja, ja iaku *n itjaata an iitjo. Sowateno i S~ra'-tow en iitu, ~Ilg kunua: Ja
meemu e! Siituoko ipekango-mange i Tjombangan ~m bale i S ~ra'-tow wo
itjawalintuang-ange, Kewaliutunng-ange illl bale, p"i 'lek~no si Tewu-wa'tang
kar.pi e tow aiweimMll i Sera'-tow ktlm~soto-mai; wo *m baja se pérakaUh\
ang kawnli, em p.knilê -ilek~uoka se ipnwile-wilciolm-mio' in \jaluarn in dallo.

•

Jawojll elll pa'pa' tu'n in a,itjap~k,lI1gke i 'l'jomblUlgl111 ~m bale i S~ ra'-tow , ja.
n.nn.citu sin. i~iantao a si Tjombangllll, tnuuka. ka,'i si Têwu-wa'tn.ng.
Aug kaso llloilln-ai iitu , ririorCl'it i nutj:t', ja :;i TjOlllbangall mapacuut'
pisuwcm i n t~]II . ÉIIl piso w i Tjombaugiln sa llgal'~ pa *ng knlambot wo tULllumbH
~l1g kaw ~ lar, ja *ng kaku.ra·lIlb ~ l' in de'ndenll Illalmru ft pakon, e ng kauU!r in iitu
ja t"êlu pi tjul. :Jawoja *111 pisow e rua m(lkelc si tjull ~ng k[dambot wo rUil tOlllposi
*lIg kaw~ l itl', wo snngftmngau eng Imkul'ft' mbr- r in cle' nclellil. r:l' nlli'tn ema'n no
*111 pisowera in tl}lu, PalntcllIl1'an-ako *11 iitu, ja, scrn IIHtjn'o kÜlIliuliftll iu tje'areJ'u ,
~ el'alll~lllajil,- lll ilj;t' IlHllll1t:l' in taluIl, iltlol-akal'cl'ft i nil1mkfltnjnngo,
All sOllloi-mai iitu sera tUJIlfiwi-mio' i lawilunn, Si ituokn *ng kUflU i
TjoJllhnugan a si Téwu-wa:tang wo a si Mawtl'is: Knsaauu in tlll1longkci si
WI!' U~S wawangke ran ani o', e Téw ll-wn'tllng'. wo kllSnl\nU ka it:ie-' i mo"uw ên
t~ l1l p()k , l'u i, (' Jln.w~ris : CIl sapa]m *n iana ja cum'anti\pc' IOlldei e lll pa'pu' kita
ja SUlllcngknt. Tanï t n Imsaauo-JIInngc i Tèwu-\\'a:ta ng in tU lIlongl.;ci t- 111 ue'tês:
J'llmê'llILn-l1Iiu' ~Jll b!:!'t~s, kasaallo kfl'i~ic' -llI io' i Mawêl'iH i 1110 ' OW ~n t~lUpok,
Siituolm jn wu· 1I11m'anerno. pimtkn!;a-lmsIHLuerakC,' ka'i-mio' i nimupo'ow (SIJ Il
tn êkelC' ta Ulpilil'i~ wo *11 à ll1 ~ kcl(' tC11I}lo k. Pakn.wu' lllb u'ftllern-mfiko Ö londei,
wulC11gil no-lIlai i rr êwu-wa'tallg wo ~i ~faw ' rls en iit\! wo sera llluuge m ft ln,wfinlln.
I tjn,tl'ka'-llIan~c H lawanllll nlllbitn ~('l'il jn *ng- kuao
Tjombangan a se rna:
~Hpllka kibl, ja slllHengkoto, \:\"o tU'll SC'1'Il tllolco,
1\1~t11ol c-lllo1 eo J\it sem itjasullIpnko-lllnn).(c si ~~a puutl'u" t;i ituo kn. sera
SUtlluw(t'o wi tn wo *ng- kuao Î TjontlJ:lIlgl1tJ a :-iÎ 'I'èwn-wa'tnug': Sapnka ko ja
itauekuo il ~ i \Y awu' i TjolnlJo a si punten iil~n, nnnitu ko ja l1l!'lnto 0 [\Inbin.
An SOll1oi-ai iitu sera l1lill1geJll all do'u llg wo mallge nUl bul e i Tjolilllo. Siituolm
j,t si T ê\\'lI- wa'tnng ip:1l1g-il eko i 1'joll1bnng:11l fo:i lulul1il e \Yawu" i 'l'jolano tanean.
'!'ani tu niêniln i Tjola.no, jllwo sera tu J1Iflill'" .Jnwoja itane-Illalw i Tjombnngnu
::-i '.I'~wll -widang-. ja ~l n itê]a"uuno nmbitu, wo sia tn'Ul'a.na lIJ ta na' i: 0 TéwuWit tang sapnim aku ja musé\\' :'Inngatu"uJ" ti'!lIga' :lil dior iUl balemiow, .Jnwoja
kaJ'Pngullit itu ilc-ilèkëuu- numge: sawo è lulllIla in iitu lI1nw~ J é:'io. ja pOl'a-porakénauge I IIHlug"C l1lilek-ai H si e~a punten akll, l'1I tlkll ja ni l1l atco : bt"an ko ja
Iml'enganlt tllundi- Illiluge Ri Mnw~J'is a :.; i ~,.:a jlulltetl. eni ! wu kltU\1l in dua m(!waliuka-IIl:1II,!.!;l', en i! .1 pakatn ar(é)lIit-llI nlw * 111 llll.ii~ !'l(' itll, ja si Tjombnngan wu
:-;i Maw (!l'i~ In vIl'v" Ure-n rcano lw' j ~CI'H in flUi t Illllwo1 c, itjnsllJ\lpf\ko kal mfin~c
{\:-;ft pun te n.
wo ::Iera sUlJluwa' ,ttllbitu , .Ia,\\'ojll aluuituulm knï ~e rn, j a ltuncu
i Tjoll1 bangHJI 11 si lu]una C \\' iIWU' i Tjola no Hmhitn ~i i\'Iawhi s, \'Vo kal sin
it,êlo.'una, l'll si TjoJl\bnng!lJl sU l1Icngkot.c' knï-IlUlug'l' !tJII puntclII balinn"
.Ja nta·i1n l' io r(~)na wo ~i;t ulOl e j il sin nilllllsêw ka'l ténga' Uil liio!'
1111
hn.le
Mllwl'> ri s. wo *ng kUflJla in hll1lil.·nr: 0 ?lfawêl'ls, sapaka a.ku
.In. 1I111sêw têngil' all dior llll bnl('IIJÎow, l'll aku .in. sU lll cngkoto . .rantnflll ~JI
t~ ugl1' iitu kar~nga ua sere-sl'I"l'n U-l1tllnge, sa wo i! lullillU in iitu llIilweléso, .in
porn-p ornk~lIiow-l1l1ge i mange Illilek-ai iaku *n a si punten ilngeangku, en nku.in
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uilHatco. Ta'al1 ko ja tulinoka-Jlll11 i T~wll-wa'tang, cni! wo kallw iu duit ~rll
waJi-mallge. Jawoja ipakata'ar(ë)na-mako *m baja se üu ja sia 1I101co. r rC-tll'eano
sîa ml:!lleugko- nengkot, t1H\ileko lm'i ha punten. Si itllokn sin. sll1l1l1wa'o witu.
l~iaitalla·ua-I.llnllge.

Bia niml"la'u-lfl'us l1illlllnt~p-aJ]ge au do'oug.
l\!lnntêpo- mllllge sin mal'ae Imp (;n~s se tow, elll pa'pa' se maklll'o'ong ja llisu1lI ~'sck am bale. \ \'0 sia muner-ange in do'ong wo llIailêk tow. wo sin wueialla
iu tanaÏ: Ka 'i tu-itu *11 ambia kalulu in tow e '? ljowat~llo i tow iitn *ng

0 sc tow ambia ja muinde'. em pn: pa' Î1Il pängaaiêll j rJ~iiollg-kiong.
sangapulu' wo nut *11 do'kos, Illui Illêngaindo se \Vawu' i Tjolanoj kua ';l, sc
'\\TaWlI' i Tjolauu, siow-wo, e! wnjaoka In ~sa in tm'epe': pin:ü:ailldoo i Tjioug-

kllalla:

kioug isia.
Siituolm sw llIHn'u-la,' llSO IUnllge a si Tjoluno, il'hmgclll sia, wu nHtugiU!k
a si Tjo]ano, inde' sia I"o'na rn~llto' tllllbitu, Sowat~llo i I I ~iolallO *ug kUitllil :
Ho'un, ta'u]] sa l"e'Î' wo'o II nnu , p~kia.'tllbit~ngku ko. j::ng kllfLO i Tjolllblll1gan:
Ho·l1ft. junta'an sapa itu, e KohulO? Jawoja sisilêno i ~~jOlllllO sapa wajn. nilllltIlllUtli au Rtlng]\lI1ll i l1wa luo llgnndo, ~ng knallit: ~apaka, se \V:1.\\' u , ,-ttliL'ku ja
siow-wo, ta'an wajaoka in ~ga in bwepe', enl pa'pa' maiu pinaki\indo- Illange j
' I~iiollg-kiong sangnpu lu ' wo rUil *n do'kos: kllsusur in ên{lo ja *n ambiit aj~l1a,
wu *ug kUSllSlll' \Ö)lHt i mai, cn daïtjll hUllent a Ri III~rallgka' -IllHllge si ~ndo,
Sa JliJ'ulll!!iIJlb~llgo-llIaj i mhanglm'o-mtlugc si ~ndt), ja sia mitjoo lIlèl.teJew-al ,
wo all tajange' nHtr~seko-mai *m ba'ang. elll pa'pa' ~III ba'allg,:e naja uwasci4iê',
.Ja tal'epe' kn'i sin Hwi: ltnae sawo nirlllll~iJllb~ngO-IIJai wo Uil'lllll~Seko-llmi. ja
isiao itll, 18iao ê nil'u mn ' i~ia se ann'ku, ,"Jawoja miMk-aÎ se tow llIêro'ong, e
llIakasê'sêkolm waja allt bale em pa'pa'ua, Ànue sa. l'o 'na, pftten Ri l~iiOJJg-kioJJg'
is:ia. Ja sawo sia ~itpateanuka, ja iitjoo ~n tUUlulle 11, Ri :.tun'kll têla'u i '.I'.iiougkiong, wo i~iooka *ng kolano sunHlwel nu iakt!,
~owittênoi 'L'jomballgan
~ng kuanR; t;~tnJa'! ~pe 'all gkuo lm; jauta'an
ambisa *n euto'angku i lUlllukut isitl, e 1{olal1o ~ .Ja *ng I\lIao i rl~jolano: Bapaka
ko ja maugc lll~uto' a Jesu)', ulHbjtu 111kutallll sia, l\tlli'tn Ri 'l:jullIbnllgnn mincloomai im pisow(ê) nn wawangkêran, wo mange mêuto' a lesill', .J~lwoja lIl êllg'~lltO
Ilg~uto'oka ambitu sia, I'll'itja nm Uli~jo l'tllnilllbêilllugl1i wo rtIl11~SCk-!Li em
ba'aug i 'rjiong-kiong, \ \'0 sin mênnsu-nusut-aÎ wo tumengo- Illio' si Tjolllbllngau
IlHtkil~na' it lesnr. Hiitnokn, sla p~l'iodSna \Vo'o- mi o' in dUlllUgit: ta'an kinrl~a
ftngkö'llIange i Tjolubangau i nilUo'ow si ro'kos ~sa , .Ja *ug kuuo i 'l'jolllbuilgall:
Jsusute' kaï-mni . i;~l1g kllno i Tjiong-kiollg: Ro'nape' ip~kiillclo toko], sangapulu'pe' wo ~8a *11 do'k08, Siitlloka. si Tjiollg-kiollg sllmo l'o'o-mange tojo'. T a 'un
da'itjll ka'i ure sin Slllllusllto-mio' wo si rrjolllbaugall p~ragit~nn. J;:ft'i wo'o-mio'
wo PO'Ow~]} k't'i - Illange i 'l'jombl1ngall si I'o'kos ~sn, .Ta *l1g kuao ka'j i TjOlllbnllgnn: Isusute' ka'i-mai! l~ng knuo
Tjiong-kiong: Ro'nape' ipl!'ldindo
tokoJ, tllalllR! sangaplllu'pc' ~n do'kos,
Jn.wojl1 Sll11101'0'0 ka'i-munge tojo' si 'L'jiong-ki oug, Hitïtja ure nislIlllll-
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wo Jll~l'agit ka'i wo'u-mio' si Tjollll.mngal1, bt'an itjairagit(~)na.
wo'o-mio' :mngapo'ow itjail'agit, ~allgnpo'ow i 'l'jolllbaugan. Nill.~ngulu-llg'llur

. uto Im'i-IllHi

tanïtu . iaka-almr en do'kas i Tjillng-kiong é~molnl.
.Iawoja 11 Ii.uI(ll' sia in ~Raokil, * 11 do'ko!'olll1akuapc' kcndo'o in taua'j : B.o'nape'

il'~kijJldo tokoJ, nWCilUè esa. Tauïtu Sla * 11 SUJ1\lH:Illto ImÏ-l1Iio ' , 1tjaimgit(~)Hit
k,l'i tu'u wo'u-JIIio' si fJ'jotllbaugfLlJ, km:!lllllla-11I1Ltlge i IIlO'UW si ~iapulu' wo ruit
in tlo'kos(ê)n't. tiiitllolm SÜ\ itjilt~pu l\O-lllio', wo Illatew-io' ~i rrjolllbaugan . Jawoju
eB siil. *11 llt~I'U tu'u lLlit, <tlla\.! m'io kinakêtcHll i fJ'julidJilngulI , i,tkn-akar itjaifLt~w-iu' i Tj iollg-ki oug isia, ja Sla itji,tl'lIllJlLllO-llIio' wO uilllateo witu .
.Ja aitjaulul" tu'u taJlU in aitjuiL i TjoJllballgan a si T~wlI-wa'titng

~l aw~ri s ; pa'pa'an kêpatc-llIi tjo i Tjolllbaugau, lIIaw~L~so ê luluna i1l
t.éllga' Iliusêw(é)na , A s i ~Jlllokir iitu }Jl\ïlêkêno i 'l'ê wlI-wn:taug wo si Mawhis
ja l1illlawêl~so C lulUU<l. lU tênga', :")iituo!i:u l'I i 'I'éwu-wa'taug IIIUlllOnlko I\Inh·
wo tllm\l li-I1I 11Il~l' si ~ I awêl'is iI si pll\l trll ~:o;a, wo R('r;\ in aua lll~wltli - llHlngc
lIIoll' II si puntC'1I pinateun i 'l'jOlllbllng-an , l ' r~- ut'el1nû sera lll êlllOle-lIlule itjaSli llI pako-m'lIll{l' si punten iitu wo 1Il ~la'II- la'lI :; SlIllIUWll' wo lIIallgc 11L1 \lo'ollg'.
Allluituoka SL'nl Illl11lgelll a :;:i TjolallO Wtl Illilliluei A;1WO i1 mbisa. *111 pinateall i
Tjul11uang'ltl, 1fueio sera, PitkaWllt'iêncm-lIlako. ja i~illno-IIHlngl' i 'I'ju1ano all
il'3L'nt in talllL'i:
~apaka eta' siaja pini"kilt'lIliJittc)ku lIutte si Tjiong-kiongsfillgapulli' wo nnt *11 llo']\()s, ni mêngaiudo sc HlllL'ku , tn'an klIa'" gia, ja tinu',tl'llIlgku
in ttLlIll'j: ~<LWO si 'l'jiong- kiong isia Impntl.'HllH, ja iit,jo *n tu m<lne a si ilna'lw
Ima,)\ilnlll, wo * 11 SH lllaw~1 all iaku , l11allldo kolalltl" ,fnntn'nn pateua-mnko Hi
Tjiong-kiong, ra'io r("{> kinakHeana i nilllétombo-tol1lbol-itl1ge, iakfl..-akar(e)na
i lliHt~wo-llli o' i 'I'jiong-kio ng wo ll1n.pl1l.I'u:-I mate, .l awoja snpakH *lll pinatcilll<l
,in a JIIongl' ê ll'sar 1 ta'Hll ~n owa'n:l in ta repe' ja nilllatongkaro,
~owatênerau êng kllaeru: Mande ~ ill tonglmro, tn'an kar~ugana *n tlu ï nil
IIIlLngca mi tjè' 1Il1lung~n wo tu1usell, Siitlloki~ *ng kmLO i Tjolnno: t:)a llllt'!
sawa sin. tlllllow(é) pe' ~lIl1law~1. ja i:o;ialm *11 tu mHl1l' H si ana'ku têla'u i '1'jioug-kiollg' piuatena, \\'0 isiaka lIlaillelu kolant! ~\llIlawêl all iaku: em pa'pa' siitu
*11 aitn.'ar(è)kll all isia riri or(ê)na i 11 la te si 'I'jiol1g-kiong, ,I awuja siituoka. Rem
IHang '111 alesar. wu p<lili?k~l1enLO :-:ij Tjiollg--kiong, toka sapa *ng kawaug-kêr,
Itjn.tèlm"- nmngc sera in dun kas<ln.lleJ'a-lllio' in dun. i mo'ow c n tetclew
i Tjiong-kiong l1l ~kele l!SiL: :0; i {I:o;a aÎpil:-:iot-flng'p Î T êwu-wa'tnng an to'tolitn in
damn iJil bale i HlIlftlJga, ja, :-;i iSsn aipltsot-auge i ~l ftw~l'is all to'tolall in dll1'l111
illl uale i lllllanga, Au sornOi- nl:li iitu, tupilênel'ao *11 owa'nn i l~jiong-ki ollg,
PakatupilênC'm-ul<tlw ii tu , ja se ra 1l11l11lung'l) in du'i 1 Tj ombangan, wo itn Sf\pUWil

SI

tênc ra in ~illlo' wo alin-ange a :0; i \\' a\\'u ' i 1'j ulil llO.
Ambituoka itu ja tu lll s~ n e l'a o wo 1~1("cn i \\";l,WU ÎIJ elauo lala. Pakalé lt,'clla-lHllko it lt, ja mio'o IllCro'-tl1l1i, l' ni tlllHoW-O Stl lll l1W{'1. 'l'aui 'tn si '1'.1011Ihnngan ni tullloWO , Ji1ll ta'an Sill ja m'in tanu in <1101'. ('111 pa'pa' sin. ja ra'io
kl' li

p~lI g-nlltin,
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Jawojn. au somoi-ml1Î iitn si Wnwu' wo

TjoJllbangnn mail1doo kolano

!l

~i

Tjombaugan tumaneo, wo 81
si punten iit.u, llisUIlln,W~l ft, SI elllponfl.

Verhaal van den Gulzigaard.
"Vat Kombangall betreft, hjj was het kind VtL!! twel' ccltteliedcu, wunende
aan den oorsprong del' l .ombagi. rrerstolld van zijue gebuorte af werd njj KOl1lbangltll gCI111ftlll d. Nn, hij was 111 hooge mate een vcel-eter. Den eersten keer
da.t hij at was 't een kilomaat rijst. den volgenden dng reeds twee kiloJllaten ,
aldus steeds toenemende tot op den zevenden dag, toen at hÜ reeds OCIl 1/;:,
gantang. Hoe grooter hij werd, steeds verlllcerdcnl e hetgeen door hem gegeten
wen1. totd"t hij reeds a gantang rijst at.
Toen zijn vader zag dat het zoo was. zeide hij: »0 vrceselük, welk een
veel-eter is dit kind, hij zul mij nog 0pIlHlken . \\' ,.u.: ht maal'. ik znl n wel v::t1J
kant maken."

Daarua n ep heil! flan zno v[uIer, zegge nd e:

.» kUIlI ,

vèu~ic.

\vu

gaall

sago kloppeu .'! Aldus gingen zü heeu . Al voortgaande zagen zij eeu arèn-boom.
toen zeide de vader tot Kombnngull: »Gij blijft lIlaar hier, be, ik ga den arènboom omhakken. Al zijt gij, stakkel't" op 't punt van dool' den vallcllden boom
te worden gctrott'en, gij moogt volstrekt niet op zijde gaan. hoor! " rudcl'daad
ging de vuder ilan het on dmpPcll, totdat de arèn-buom olliviel. Toell de arèn-

palm olllviel. heeft hij "Kombnugau nedel'~cdl'ukt : Illaal' (le stakkel' t is niet
weggeloopen. Tocn zeide zijn vadel': » 7.:00. de r eeldcr i~ wcrkelijk gesturven."
Nu keerde de ,"ad('l' VUil Kombttngan naa.r hui s terug. Toen hij aangekolllell
was, zeide hij tot zUne 'TOUW: »Nu, de Yccletcl' is indenlaad gestorvell."
Doch ZOOdl'fl was hij niet naar huis tcl'u~gekeen1. of KOJlllmngitll ~ plcet.
den arèn-hoolll, uu hem slechts bil den tOJI te hebbell aallgepnkt, en clie werd
door hem vun boven Ililar beneden III tweei;n gescheurd en hij klopte ct' de sago
uit, cloonlat hil er slechts met zÜn hiel in stampte. Toeo h~j gereed was met
kloppen, bracht hij de sago naur huis. Te huis gekollicil. zeide h~i: »\\rel vader.
daal' is de sago die ik geklopt heb!'
Toen Achrok zijn VIlde r cn zeide: »J t.> IIlHg doorstoken wurt/t'Jl! Duar heb
.il' l lpl] Veelvraat: ik dacht dat hU al dood "wns.' " Aldus is het geschied .
\ Vc(lcl'om ni et lnng c1atll'llll, zeide de vadel' tot Kombnngftll: »KoJ1\ ventje.

laat ems bl'au(lhout gaan halen. "

Toen zijn zü het bosch ingegaan .

Toen zij

een zeel' g ,oooten waringin-boolll zagen, zeide de v.der tot Kombangan: »Blijf
hiel' boven, "eD~je, dan ga ik ons brandhout kappen . AI zijt gij, stakked, op
't punt van dOOl' den vntlellclen waringin te word en getroffen, loop volstrekt
niet weg. hoo r!" T oen ging hij werke l ijk aall het omhakken, totclat de waringin
umviel. Toen hij omviel, heert hij Komb nngan wederom nedcrge1lrnkt, maar
deze ving hem s lechts op, Zoodl'tl. de waringin op KOlllbungan was gevalleu.
zeide de vader: "Ziezoo. nu is de Veelvraat gelukkig- w('rke]ijk gestorven."

Uaal'Ûp g ing cic lInder ral] Komba.nga n Ili.Ulr huis, Tebuis gckollwu,
zeide h!j tot ziine vrouw: »Gelukkig, de Veelder i~ wCl"keliik gC$ltnl'von. \'1'1'pli,ttel'd fIool' eetl z,éé r gl'ooten wnringiugill-boollJ,"
j\lnul' uog- niet lang WIlS hij thui!>:r toen de door Koml.nmgfln dnarhccil
gcdmgen wfiriugin gedl'uisch monk te. Zoodra 7.i1 het gedl'uisch \'IUl den waringin
hadden gehoord eu g'ezien hadden dat hij <lt.· n z{!Cr gl'ooton waringin kwalII
aandragcn . schrokken zij cu zeiden: »0. de Gllizigaanl. de Ve€'leter is wanrnchtig
toch llH\ar weel' hier." Tuen l\olllbflngan thui~ was gel\olllen, wilde hij terstond
dell waringin tegen hel Il\1i s doell leunelJ, t!laar het huis zou ('I' mnnl' vnn zijn
otllgevnllen, Toell li et hij den wfLl'illg'itt op den grond lo!>: rn zeide: .. Dan I'
I H OI1S bnmtlhollt. rnder. " A Idns is het wederom geschied.
Daal'lIa 11I:'eft Kombangall het begrepetl en zeide: »() vreesel~jk! vader
zoekt 111 ij IlIl1ft1' ~Iechts te <loodl'II, Daar dit ~uo is, is het betel' dat ik \'1111 hier
wegloop," Aldus is het geschied, Op zekeren dag' zeide KOlllbnngnn tot z1illt'
lIIoeder : »0 moeder, kook iets tot teerkoRt. dftar ik nn111' het bOReh gn." Nu.
ziine moedel' kookte hem dan teel'kost en hU giug.
Hil liep JlHlill' VOOI't. totdat h~j sreecl s verder kwalll en milideJl in het
hosch. In het Iltic1dell \'all hel uosch kWHlIl hij hij een grooten St I'00/11 en h~j
volgde dien. Terwijl hij elien rolgde, Zilg' hU 'r éw u-wlt'taug (Boolllcn-rooier)
met de hand \'isl:h pa.kken tn:;:.schen tie :sh~(,lll'll, bllitcugcwuun zeel' sterk. Terwijl
Kombangftu daal' was. .liet rri!wn-wa' tang heli! voortdurend zijne kracht zien.
omwentelende steclle ll als tuinhllttett zoo groot. Toen zeide Kotlllmllgall: »AIs
het slecht.s dat is, och :\1' 111 C. Inat ht"'t dan Illaar uiet zoo telkens ann llJij zien."
'l'êwu-W11 tang antwoordde en zridt,: »1:00. wèl'ke1Ük ~ hnllen wij met elknnder
wedden': Tndiell deze ze('1' gl'oote Rtee n door 11 wel lmn worden weggeworpelI.
dan zijt gii inderdaad zeel' sterk. IlIfiar zoo niet dan zijt g,i krachteloos."
»Komnau. zeide KOlllbnugan. lIJfifl.1' indieu die niet door mij knn weggesliuggcnl
wordeu, dall kOllt ik slaaf te worden hÜ u. Jllftar indien ik, stnkkert, hem kan
wegslingereu, lbu komt gii Rlaaf te WOl'dC'tl bij mij," Téwn-wa'tnng flntwoordde
t'n zeide: »Dat l!:l goed:'
Daarop zich nederwaarts richtende. pakte KOl1lballga~ met één halld den
stecn op cu slingcrdc dien opwaarts, totdat wnarl!jk niet meer te wett!l1 was
waar de plant!'! van neclcrkomst van dien steen \\'n8. Nadat l(ollibangnn dCII
:;troen had weggmiliugerd, werd rl'éwlI-WI\'ta.ng zij n slaaf. Aldus geschiedde het,
Dnn.rnn liepen zij voort. '\Tat dool' Kombangao gedrageu was, werd \'oortnalJ
gedragen dool' rréWll-wa'taug. Zij liepen mao,r steeds voort, totdat zü kwamen
anu een dorp, de ,,'oouplnats "au K.ullib."I.
Tocn zij bij dat dorp gekomen waren, liet Kombaugan T~wn.wa'taug
aan het hui s vnn Kannibaal mmgaau om vuur. Toen hjj daarheen ging, vroeg
hcm Kannibaal: »'''nal' gaat gij heen?" 'l'êwu-wn'tnng antwoordde en zeide:
.»Ik ben gezonden dool' Kombnngan om vnul' t(' vl·agen." Kannibaal wees hem
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ae plaats waal' hÜ " lUlr kou halen en zeide : »ti-a hier binl1t.-'ll en ga daal' vuur
vragen." TthvlI-wu'tang ging naar binn en, hij :lag de mcnschen di e gekookt
werd en ill ecn ij ze ren pan en hU was bang ; daal' zijnde werd hij ,'cl'bol'gell irt
eeu hok met de IlI cnschen di e doo r Kannibaal opgesloten waren. T oen werd

door Kombangan lang op heUl gewllcht, hij kwam niet meer terug. Daal'
T~wll - wa' tallg niet meer te rugkeerde, zoo werd hij door Kombangnn gevulgd.
Uekolli en aan dat zeel' groote huis van Kannibaal. liep hlj Cl' eenige malen
omh een en z.eid e : ;o''A' aar is T ~ wll-wa' tnng, 0 Kannibaal:-"
Deze ant woo rdd e : »BÜ is niet hier," Ko mbangan zeide: » \r crkc lijk '~ toont
gij hem niet : Jl1 di cn gÜ he 111 niet toont, dan wordt op 't oogenbliJ( dit hlli ~
van \I onderste boven gekeerd. " Kannibaal antwoordde : ::t Och, zij t gij het. stumpert, (li t! di t zllit onderste boven keeren ":J" KOlllbangan zeide : »Zeker, indien ik .
lacYt dit ka n onderste bove n keereu, dan komt gij sJaaf te wurden hU lIlij.
llIant" zuo uiet. dau kOIll ik slaaf te worden bij u." Dnnrop an twoordde l\"IlJlnibaal , zeggende : »Nu . probeer gij het muar. hoo r." Daarop schopte KOlll bangan
het hui s van Kauniba.l! en bet geraak te onderste boven . Zoodm het huis ten
onderste boven was gekeerd. werd T~wll- wn.' tang zichtbnul'l te zUlll en met de
li eden di e doo l' L\annibaal waren opgesloten naar buiten komende, CR allen
die iu de pot ge kook t werden, daar geheel zichtbaar waren degenen die op
en neer werden gedran,id dool' het gekoo k van het water. A~ulgezi ell werkelijk
was hlllllen omgeschopt worden door KOlllbangan he t huis van J(annibfUlI.
daarom is hjj komen slaaf te worden bij Kombangan, gelij k oo k T~ wll-wa·ta n g.
Daarna., voor zij op weg gingen, liet Kombnngnl1 voor hun drietin kapmessen maken. Het kapmes vall Komhnnguu was een vadem in lengte en eene
el in breedte en de dik te van den rug t wee maal pakoll t! 1l de zwaarte wa!:! 3
pikoe1. De kapmessen del" beide anderen waren gelijkelijk ;1/ ~ vadelll in lengte
en 2 el 111 breedte CIl een span in dik te op den rug. Aldus warell ge maak t de
kapmessen van hun clri c~ n . Nadat di e gemuakt waren gingen zij op weg, elk
hunner dragende zijn eigen mes. Zij liepen voort in het nlÏdden van het bosch
gaande, totdat zij op ziju verst waren gekomen.
Daarna kwamen zij nabij het struu{l. 'l'oen zeide KOlllbangull tot TêwLl\va'tnng en tot den 'à'lawl!ris : »Sla gij dezen grooten waringin-boom in één slag
door, T~wu-wu ' tang en gU, Muwêris, sla in één slag den top door, he, dewijl
wat dat betreft, daarvan wordt door ons gemaakt een vaartuig, daar wü gaan
zeilen." Aldus kapte Tewn-wa'tang den waringin lllet é4dn slog door, de waringin
vi el om en Jllet ·één slag kapte de Maw~ri 9 deu top door. Danrop holden zij
hem lIÜ, telkens Ulet één slag kapten zij ,1e beide zijvlakken af en de beide
uiteinden. Toen zij de schuit geheel hadden uitgehold , werd die door T~wu
wa'tang en den Mawêris op den schouder gedragen en zij gingen naar het strand .
Toen zij aan het strand waren gekomen, zeide KOlllbangan : »'Vnt ons betreft,
",,"ij gaan v:lren .'~ En inderdaad roeiden z,g op.

Z!j rtlL'id ..'H Hl..'cd:i tluur ... n kwnJ\H'1I Hilll {:t'lI l'ilalld , Z!j gingen ..laar 1... 11
'loeit1 .., I\ olllbangilli lot Têwu-wa'tullg' : :t \\'at 1I b(,treft. ~,di wordt
linur IHij uilg't.'hllwt.'liikt Hall de Doehle r dt'l4 l\onlngl4 \'all dit ,,'iluntl, daurolll
blijft t\"ii hier:' Daarop ftingclI Z\j HIlal" lid durp PI\ ul'ga\''''11 'loi(;11 naar het hui ~
dl'~ Koning"8. 'rutH Vl'ocg KOlllbaJl gan VflOl' 'I'êwll-wa'blllg" de UUdSl'l' der ()oelttl' rl4
dt'S Konillg"l"3 t"'11 huwelijk. Dl' Koning i'!tt~IIH l e daarin toe l'l\ 'lo ii tnlllen in hd
huwelijk, N'ndat T éwll-wa'blng door helll Wllll 11 itg-ehuwelljl.;t. lil,t I\tHIILulIgltli
heUl daar Itl..'htt'r ('11 hij s pmk nJ tddll~: » ' I '~WU~WH'blllg, ik Zoll! ee ll pinan gbuu lIl
plHl1h.'Jl v':lór uw huiH, Uij lIIoet daanHuu' tl,lkclIll g"nHlI ZiL'l1, I ndien de jOlige
bladeren dlUU'\'ftll reeds bl'gillnen te \, l'l'll'ppell, haast ti dali nlutt' 1l1ii te ~nan
1.1('11 up el'n 1\1Ich.']' l'ihllld, want dan \)L'1I ik g"'SW\'\'l'll. nHUlI' g-ji moet ;\1f\wêl'i ~
al111\1en op het alll1"'l'e ei land, hour, ..'11 gil ul'idt'n h.' Zll lll eli moet dan wedt'!"
H l'd cl' g't1I\1I, !tou\' '" ~tldil.t h~j dit :d lt's had afgt'sJlrul~t'n, gingen I\ ombangan en
tic i\lnwcris schcep, Lnngcu tijd \,O"'1'CI1 z!i l'lI kWllllle\1 bij een ei land en ging'(.'\1
tiaar \'0(11' anker, Tuell zii danr warelI, huwdt' I\ OJlJ!}llIlg'al1 tlell Mllwärls uit :lIl 11
41 ... Oudste der DUl:htel'~ des Konings althuu', 1':11 uok hij wenl doo\' hcm achtel'gelilten, dewUI l\ olHbllllg"i~1I ondel' z. ..·il ging", W(·tlt'l' naar een ander eiland, Duch
\'001' lInt hij til: hel'p ging, plulltte hij ouk ct' tI pillUIlg'bu OIII vi>ûl' het huis \' IW
den Mawcl'is ('11 sprak Hf: »0 M1L\\'~l'i s, WILt ·111 ij betreft. ik plant eell pinang
\,('1(11'
ldil'der hui s, lliLtlgc'l.ien i I.; onde r zeil g'il.. 'i\ 1.lULl' 11aar di l' pinang' ]\loet gij
I clkell:-l gllHn I·diken : lntlien zlinl' junge lJlndc\,l,tl \' l'!'WC lIü' 11 , hunst ti dn,n Inlt~r
mij tl' g"fllLn zien op het \:.' ill1nd waal' ik hl'(.'nga, \\'lInt dan ben ij.: lloOl1. Mnar
gij wordt duol' Téwu-Wll't;tng afge han.l d, hoo\'! ,,' 11 te Zll/llt!11 gan.t gÜ v('rde]',"
'I'Ol'll hij tlit alles had afges]Jl'Oken, ging" hij op I'C i 0'1, LaJlgen tijt1 zeildr hii eH
'long" wedl'r t'en ei l11.1Id, Toen ging hU Ilanr \,our llnlil'J',
Zood ra hij aan wal gekolllen WIl::l , ging hij te rstond lIoor. bet dorp lJinnclI.
'1'0('11 hU daar binnen gc)wllI en was, WHrell dl.' 1IJ(,1I8Chcll buiten gewoon sti l.
"\lar lle bCWOllèl'S zich iu (le hui zeu hadd ..'n \'el':-Itopt. I~n hy ging Haar het
luidden nlll het dorp cn h\i zag icmund eH aal! dezell werd dool' hem ge\'l'Jlllgd :
»\VllaroUl i~ het hier zuu vcrlaten duur de IlIensL' h en '(' .De man Itntwoordde: »0.
de Iledcll hi er 'loUII bl'\'\'ee~d, dewiil tot heil g'CWOOII i~ te komen de Ul'ijpvogcl
l\l d tWlUtlf Iwppell : bij i~ gewoon hi el' t,e komen hal cn de DO (jhtel'~ des Konings: terwü! de L>ochterH lIe~ I\ onings vl'oegel' n W:1I'('I1, iH er t.hn,l1 ~ nog manr
élo ll e, nllcl.I Zoijn v{eggenomen duur dien Urijp\'ug-e l",
Toen ging' hij recht doul' nl1al' llclI Konin g, J)IUH' gekolllen, \'I'oeg hU
i1!\11 del!
]wllillg of hÜ wellicht dmlr mocht blijrcil. De l\.oniug itl1twool'dde,
'loeggende: »1ret IIlUg, IlIlltU' indien , , , ne . . . het kOIl, heb ik ti om hnlp te
ve r'looeken ," KUlHbnllglln zeide : »Jl et kl\ll, Illnal' wnt IS het, 0 Koning ~.,
fl'oen rt!l'htlllltle de Koning al Wfit el' gebeu rd was gedurende nchttdngen,
'loeggende: De pril1se~sell m~jn ... kimleren waren \Tocgel' negen, munt' el' is !log
maar . lechts ééne thaIIs, daar de Grii pwgc1 Jll et twaalf koppen ze allea is kOlUen

:Ull.:l'l' ..'11 hJl'1I

tli
~alen; eiken dag komt hij hiel' en eiken keel' als hlj komt is het niet anders
dan wanneer de zon reeds hoog wil staan. Wanneer (het licht) verduistert,

terwij l de zon reeds hooger wil gaan, komt hg van het Oosten herwaarts gevlogen

h!l

nog vel' is, mllken zÜnc tanden reeds veel gerammel, dnu}:' ZijllP
tanden van enkel ijztr zijn. Straks zal hij weder komen, derhalve wanneer het

en terwijl

reeds duister is geworden en er een geweldi g leven wordt gemaald, dan is hij

het.

Hij is het die mjjne kinderen heeft vernietigd.

dorp verstoppen zich allen voortdurend

het mogel ijk is. dood dien GrÜpvogel.
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:tie, de bewoners van het

hem i n de huizen.

Daarom, indien

Indien gÜ hem kunt doodeu, zult gÜ

mijne dochter huwen die is overgelaten door den C,rij pvogel en gij zult konlng

worden 1n mijne plaats."
Kombangan antwoordde en zeide : »Goed, ik zul bet beproeven, nifUll'
waal' zal mijne verblijfplaats zijn om hem te belageu, 0 Koning?"
De Koning zeide : , Wnt u betreft, blijf op l~et dorpsplein, daar worue hij
door u belangd." Aldns llam Kombangan z~jl1 zéél' groot kapmes bii zich en
ging zijne plaats innemen op het dorpsplein.
Tel'\\~jl hU zich nu daal' ophield. wenl het niet lang daar ua duister in
het Oosten en rammelden de tanden van den Gr1jpyoge1. En hij kwam steed~
nader aan e11 zag neer op Kom bnngan, die zich ophield up het dOl'pHplein. Toeu
haastte hU zich nederwaarts om hem zoo mogelijk te g rijpen, manl' in éûn slag
opwaarts slechts hieuw KOlllbangnn een zijner koppen af. En Kombullgan zeide:
, Kom weder nader bÜ (met je koppen)."' De Grijpvogel zcide: , Je kUilt cr nog
een nemen om el' mede te ,rechten, elf koppen nog heb ik over."
Toen trok zich de Grijpvogel een weinig opwaarts terug. ~laar het duul'd{·
wederom niet lang of hij kwam weder nederwaarts cu wederom wilde hij zoo
mogelijk maal' Komballgan pakken. En wederom foIloeg KOlllbangan opwaarts
een kop af. En Komlmngan zeide weder: , Kom weder naderbij met je koppen."
De Grijpvogel zeide: , Ge kunt er nog een nemen om mede te vechten, dappere
kerel, ik heb uog tien koppen." En de Grijpvogel week weder een weinig
opwaarts terug.
Niet lang daarua naderde hij wederolll en wilde opnieuw zoo mogelijk
Komba.ugan grijpen, maar zoodl'tl hij omlaag wilde grijpen, kwam cr een slng,
zoo dikwijls als hij wilde grijpen kwam el' een slag van Kombangall.
Zoo ging het den eellen keer na den anderen, totdat el' slechts één kop
van den Grijpvogel overbleef. Hoewel hij echter nog maar één kop over had,
sprak de shlmpert nog aldus: . Je kunt er nog een nemen om mede te vecbten ,
er is nog één." Aldns naderde lij weder naar beneden, zoodl'a hij weder zoo
mogelijk uaar beneden Kombangan wilde grijpen, kapte deze met één slag opwaarts
zijn twaalfden kop af. Toen kwam hij naar beneden te vallen en drukte Kombangan neder. Daar hij zéél' zwaar was, had Kombnllgan niet meel' genoeg
kracht, zoodat hij door den Grijpvogel werd nederwaarts gedrukt en zittende

•

,
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kwam neder te vallen en danr stierf. Het IS werkelijk geschied gelijk gezegd
wns door Kombnngnn tot rr~wu-wn'tllng en den Mawêris ; wnnt zoodra Kombnngnn
dood was, verdorden de jonge bladeren van de pinangboomen door hem geplant.
Op dien dag slechts zagen Tl! wu-wli'tnng en de Maw~ ris dat de jonge binderen
van den pinangboo m verdord waren. Toen haastte zich 'rolWll.wa'tang te roeiell
en legde an n op het undere eiland 0 111 den Mawh is af te halen en zij beiden
roeiden te zalll cn DRnr het eiland "'wnar Kombangnu wns gestorven. Langen tUd
roeiden zij en kwamen aan op dat eiland en wierpen terstond het anker uit en
gingen in het dorp. Daar gekomen, gingeu zij naar den koning om te vragen
waar wel Kombangan gestorven was. Zij deden de vraag.
Toen zij het gevraagd hadden, zeide de koning tot hen aldus: Wat hem
aangaat, de stakkert, ik heb zij ne hulp geVl'aagd om den Grijpvogel met twaalf
koppen te dooden, die telkens lII.ijne dochte rs heeft weggenomen; maal' daarom
heb ik hem aldns beloofd: Indien de Grijpvogel door II kan gedood word en,
znlt g ij mijne j ongste dochter hnwen, en in mijne plaats koning worden. ~fttar
nadat hij den Grijpvogel heeft gedood, heeft hij het niet meer kunnen nithouden
toen hij hem opwa.rts wilde ophouden, zoodat hij door den Grijpvogel is neergedrukt en terstond is gestorven. Wat nu betreft de plaats waar hij gestorven is,
die is op het dorpsplein, maar zijn li chaam is thans reeds aan het vergaan.

Zij antwoordden, zeggende:

Al is hij reeds verworden,

Ilmar

zÜnc been-

deren moeten wij gaan verzumelen cu a"n elkaar hechte n. Toen zeide de koning :
Goed, al s hij ,~ee r levend wordt, dnn zal slechts hij mijne dochter trouwen, die
is overgelate n tloor den door hem gedooden Grijpvogel. En hij slechts zal
koning wOI·den iu mijn e plants, waut dit heb ik hem beloofd, voordut de Grijpvogel
door hem werd gedood.
En toe n gingen zij nuar het dorpsplein en zagen den Grijpvogel, zoo
groot als wut wel ! Toen zij beiden duar waren aangekomen, kapten zij met
éón slag de "Ierken van den Grijpvogel af, ieder één, de eene werd opwaarts
weggeslingerd door 'T ~ wl1-wn!taDg naar den voet der trap vnn zijns vaders huis
en de andere werd opwllarts weggeslingerd door den Mnw~ ri s nallr den voet van
de trap van het huis zijns vaders. Duarnll wentelden zij het li chaam vun
deu Grijpvogel weg. Nadat zij dit weggewenteld hudden, verzumeldeu zij de
beenderen van Kombangall en wikkelden die in wit lijnwaad en brachten die bÜ
de Kouingsdochter. Dnar hechtten zij die aaneen en de Prinses besproeide ze
met tooverwater. Nudut zij ze besproeid had bewoog hij zich opwaarts van
den grond, da
.. weder levend geworden wus. Zoo is Kombangan weder
levend gewor
er was hij niet meer als vroeger, duar hij geen veelvraat
meer wns. Daarna ls de Prinses met Kombangau gehuwd en Kombal1gull 18
geworden koning op dat eiland in de pluats van zijn schoonvader.
Vo rb.~ llAL

Oon. LVI, S
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AANTEEKENINOEN.

Kom ban g a n, met a n gevormd van kom ban g . brok, brokstuk",
ook .groot en diep van wonden".
K u mom ban gin tja j u . groote brokken van een stuk hout afkappen" .
De beteekenis van kom ban g a n kan zijn . het stuk waarvan de brokken
worden afgenomen", dus »waar afgebrokkeld wordt", maar bet kan ook beteekenen
. waar brokken zijn", d.i . • de persoon aan wien brokken worden toegeworpen".
Vgl. !! n t 0'. n . plaats waar, waarop ti nt 0' (blijven) geschiedt, verblijfplaats" ,

s i 11 a n »waarann zout wordt gedaau" I W u e i a n » 3.0.0 wien eene vraag word t
gedaan", r!! g ê s a n . wat aan den wind (r ê gijs) is blootgesteld" .
Naast kom ban g a n staat de vorm k o m ban gij n, die O.a. Verh .
Bat. Gen. LV, I e stuk, bI. 24 is opgegeven. Deze vorm beteekent »gulzigaard,
schrokker" en is ee n eigennaam voor honden. H et achtervoegsel ij n duidt
dikwijls aan . behept met een gebrek, tot zijn nadeel eenige eigenschap ot
eenig gebrek hebbend, 't zij ee n lichaams- of een karaktergeb rek, bijv.
k!! ris, cascado (ichthyosis), k ê ri s ij n >aan cascndo lij dend", k !! m be r (\ 11
. met strontjes (k!! Dl b e r) aan bet oog", IV a I' u'm b u'u n \1) . ann een
loop end oor (war u'm b u') lijdend", w i! ris ij n . met spikkels, moedervlekk en
(w é r i sj", en in versterkte beteekenis van den geredupliceerden stam, bijv.
I a I a n gun (1) >voortdurend dronken (I a n g uJ", I i I i m u'u t ê n .zweeteri g
zijn", van I i m u'u t »zweet",
N evens deze beide vormen, staat nog in Tombasiull-atas de llitspro.ak
l om ban g a D, hetwelk eene verkorting moet zijn vtl.n Kolom ban g a 11 ,
een frequentatieve vorm van Kom ban g a n.
In het Bent. Pon os. en Bang. is kom ba 11 g »mD.ng '; VOOI' »gulzig"
heeft Sang. U1 a kom b a u g, Mongond. U1 0 t o m bon g . Andere taleu van
Noord- en Midden-Celebes bebben voor . maag, buik" dit zelfde woord in
eeuigszins gewijzigde vormen, als: 0 m ba II g a (Talautsch), 01ll b 0 TI g 0
(Goront.), k 0 Dl P 0 U g (Mongond. Bobongko'sch, Loindangscb, T ontolisch),
om pon g (Tominische talen), k 0 Dl po (T oradja'sche en Morische talen),
k 0 Dl b 0 (Banggaisch).
0.

Am bal esa, nit a

111

bal e ê s a

~ in

één huis", bet. »hllisgenoot", in

(1) \Vordt. 1\ 11 g(lyoegd (lchtnr een wool'd dat met lltl.1l\\'.l\h Sll1l t. flan a"r;;lmlle(Jrt zich de 1\
vlln ê n met den kli nker der eindlettergree p vlln 't stamwool'd ; i:$ deze Oln dlottel',U'rcep open, dan
Irekt ij IUOI de n klinker (laarY3n samen.
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't biz. »echtgenoot".

Deze samenstelling is geheel tot één woord geworden,
met ,len kl emtoon op de voorlaatste lettergree p.

M!!ng <l nto-ng<lnto', van <lnto' .Iang, van tijd, lang geleden".
De woordh erhaling is in het Tonteruboansch onvolkomen; de consonantische
eindslniter (hier hamzah) van het grondwoord wordt bij het eerste lid van
den herhaald en vorm weggelaten, zie bijv. het ee nige r egels verder voorkomend e
u i m j; n ga w ~ - n g n w ~ s, vaD den stam n w ê s.
A n d o'k 0 sa; I' o'k 0 s . hoofd " , bet. oo k, evenals het Mal. nl n, van
eene rivier, den oorsprong, de bron.
De regels van klankverbinding in het Tontemboansch vorderen dat ,. en 10,
't zij midden in ee n woord, 't zij in den zin, onmiddellijk voorafgegaan door
een nasaal, te zamen met dezen tot n d, Ol b wordt. In het algemeen kent
het Tt. de d en de b ni et, dan voorafgegaan door nasaal of door h"mznh, ook
wel door hrullznh en nasaal, bijv. w n'h a' eu w n'm b a' »mond" s ê k a'cl en
s ê k n'n d .offerstnfknop".
De -a in r o'k

0

s a is het pron. suff. 3e pers. e.v., hier op te vatten als

lidwoo rd of betrekkingswoord, dus »het hoofd" , of »de broll, de oorsprong
Verg. hetzelfde geb ruik in 't .lnv. Mal. enz. Sommige woorden komen nimm cl'
zonder dit protl . suft voor, WRoneer zij in eene bepnnJc1e bcteekenis gebruikt
worden, bijv. Inlai »sirih", Inl aiull »hlacl", of liever »boomblad", dunr het
H

,

suffix op den boo ll! wij st waarvan het blad afkom stig is, terwijl 1 a 1 a i. zonder
nadere aanduidin g, het sirih-blad a.nduidt. Als genitief-af",duider, zoorus bijv.
in 't Jnv. en Boeg. doet dit suffix geen dienst, zoon,]s ook hier is te zien, wanr

bet gevolgd wordt dool' i, genitief van s i, het lidwoord voor eigennameu, nam elJ
van levende weze ns en reeds bekende of genoemde Ievenlooze voorwerpen.

1:,0 m b n g i, eene rivi er in Mougondou , zie Meded. v. w. het N ed. Zende linggenootsehnp, 1867, bI. 238. In Mongondou heet deze rivi er oo k L 0
b "g i u. V cIc Minahassisehe verhal en . pelen in Mongo ndou.

1lI-

Kêmunlinap e'-mni to w. • Zoodra hij pas wns geworden herwaarts
mensch", d. i. »terstond van zijne geboorte af", Mnali »gcdl'ng 1' , l e wo' ö
111 u a I i n 11 »slecht is zijn gedl'fl.g", ook :t\'vording, oorsprong" .
Het voorvoegsel
k ê , voor eCIl werkwoordstam gehecht, beteekent »met dat, tegelijk dat, zoodra",
zooo.ls te zien is in den in dit verhun.l vQOrkOm Clldcll zin : K ~ pa ' f1 n e r ft in
cl i n tj a'kas n I JlI bê'tês, wo kê sc r ec ra-Dl a n ge i s i a i 1lI l\ wuI ewul c llg-ai Îm bê't és wnwnll g k~. rnll »Zoodro. zü het gedrui chvandcll
waringi n hadden gehoo rd en gezien had den dat hij den zeel' g rooten wnl'iugin
kwam aandragen " i k ê II i u a n U1 b i u, ja Dim n u r a u »met dat hij daar kwam,
r egende het"; k ê W 11 a' i I" n s 0 t , te n tijde dat de lansnt Vl'ueht draagt".
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P e' . nog, ook maar", versterkt hier de beteekenis van

k~,

en is te

zameu daarmede weer te geven lllet »zoodrn. maar".

De encliticae (m) a i en (m) a k 0 worden toegevoegd aan werkwoorden
van beweging, al naar dat de beweging wordt geacht naar den spreker toe of
van bern af gekeerd te zijn. Jets dat grooter wordt, opwast, zal doorgaans als
(m) a i . herwaarts" te groeien worden voorgesteld.
N g n r 0. n a D, passief van n g n r n n »naam ". Het achtervoegsel a n
vormt bet passief der werkwoorden die in bet actief indirect overgankelijk zijn
en bun voorwerp met bet voorzetsel a regeeren. Men zegt dus: n g u war " n
u S i t 0 j a a n g »het kind een naam geven" j t u m i mbo i a s i tja w a j 0
. het paard vasthouden", ti mbo i a Il - i 0' si tj a w aj 0 . het paard wordt
(worde) vastgehouden".
Met de pron. suf!', verbonden: si t 0 ja ' a n g a Il i 0' n gal' a n a n g k u
Lonto', »ik noem dit kind L,"j si tjawajo auio' timboiauu »dit
paard wordt door u vastgehouden".
N g a r a n a n 0 inT j 0 mba n g a n ; de enclitiea 0 drukt hier den
historischen tijd uit; i* heeft hier de functie om het middel aan te wijzen,
1

dus , benoemd met K."j tinong keitju im pati si mnnte uuio' »jk

heb met een bijl dezen lemon-boon omgehakt".
8 a pak a (klemt. op sa) . wat betreft, aangaande", l11et s a gevormd vau
a p a . wat, welke", sap a, id. Het achtergevoegde ka, iu het Mak e I a ' idial~ct k ê m (dus: sap a k l! m) is iu dit woord en eenige oudere een vast
bestanddeel geworden. Daar waar het niet met het woord is samengegroeid,
is het meestal te vertalen met • toch" ; het wordt dan gebruikt om aan te
duiden dat iets tegen het oorspronkelijke plan of tegen de verwacbting, toch
geschiedt, bijv. wen e ' ka (wen e ' k ê ru) Ij n g k a u eu ta »wij zullen toch
rijst eten"; u i i n dok a i S ê III b ê 1 si tja w a j 0 . 8. heeft toch het paard
genomen", pit u kas e k 0' k 0' ta >onze kippen zijn tOch zeven' (het valt mee).

woon",

Mar a e kak ê 1 i p ê n g a II ~ n j mil r a e »bovenmate, zéér, buitengevan ra e »anders, verschil, variatie". Bijv. lU a r a e kat 0 wo si 8

. buitengewoou leugenachtig is h~i '.
Kak 1\ I i van k 1\ I i >veel", kak ê 1 i . hoe veel! welk eene veelheid,
welke eene menigte!"
P 1\ u g a u 1\ Il, van kan .eten", bel. .hetgeeu gewooulijk wordt gegeten", zooals p ê u g 1\ l!l P 1\ n .hetgeen gewoonlijk wordt gedronken", vau ê lê p
»drinken" .

si tjatarenape' i nitjuman . op zijn eersten keer pas, vante
hebben gegeten". Kat are of kat are - ta r e . de eerste in tijdsorde"; het
Ä
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pron . sulf. 3e pers. doelt op Kombangan en de i is een betrekkingswoord dat
ni tj ti man yaJ] ka ta r e - tn 1" e n 0. doet afhangen.

Dikwijls vindt men i gebruikt tusschen een woord en zijne nadere
bepali ng, bÜv. se ra i mIlkarHuk ' ZÜ di e met elkaar bevriend zijn", kita
i Hl n n m ti TI g n. m bin »wü di e hier zÜn verzam eld", kam i in ê pat »wU
met ons vieren" ; o.itjuaku in s i wal e it u, ja n mong e lla i l a lnll »ik
heb gezegd dat dat huis aan de Noordzijd e van den weg was" .
Sa ngn-wllwllr o ian Iln tllwi' . een kil o-maat vol was de gestampte
rijst". W ll w ll r oi an, van wilT oi . storten" , dus: . plaats waarin (-on) doorgaans (reduplicatie) iets wordt gestort". Het is de benaming voor eene maat
waarin ongeveer 1 K. G. gestampte rii st gaat.
Sa n ga-; uit sa . één" en Ilgn- een voorvoegsel dat waarschijnl~jk uit
k 0- is ontstaan. H et wordt gevoegd voor alle substantieven, die in de hoedanigheid van lUaatwoorden met de telwoorden worden verbonden. W ellicht heeft
de Ilasaal van het lidwoord of betrekkingswoord Il n g de tenuis van k" verdreven, zoodat bijv. t III ti n g a I' 0 ' 0 n g . drie dorpen vol" zou staan voor
t III u ' n g kar 0 ' 0 Il g, gelijk men ook zegt t 11 1 u 'n do' 0 n g voor . drie
dorpen". In het So.ug ireesch althan s worden de zelfst. naamwoorden, di e nIs
montwoorden met den kortsten vorm der telwoorden worden samengesteld, met
k a- gevormd, dus s Iln g kat a u (zoo veel nl s, zoo groot als) één menseh",
t II I ti n g k a 0 I' a s Il . drie unI' lang". Zie Sprkk. bI. 82.
Dit n g a- is dus van het maatwoord onscheidbaar, zie bijv. het even
verder voorkomende r u Bon g a w ê w ê r 0 i nu »reeds twee maat vol" I manr
de tweelettergrepigheid der samenstelling s a n g a heert het voor het spraakgebl'llik tot een afzonderlijk woord doen worden, zoo~ls blijkt uit de herhaling,
w~un ee r het distributief word t gebruikt, bijv. sa n g a - s n 11 g n r 0 ' 0 n g . elk
dorp nfzouderIÜk".
Nim Il n g a w ~ - n g n wil s > I S steeds blüven toenemen", een actieve
vorm met u g van n w l! s »gCl1ocg", nis w,w . gebruikt »bijvoegen". M~ ..
IlIet nasaal tnsschenzetsel word t voor den herhaaldeu stam gevoegd, om aun
te duiden dat het subject steeds vool·tgaat met het verrichten der handeliug,
b'iv. III ~ u 0 W ft - 11 0 wat »steeds blüveu antwoorden", vnu ij 0 w (\ t (8 lllD oW u t, 111 n s 0 wnt enz.) »nntwoorden" ,
Kapituan . tot zeven (pitu) geworden", dllS: a si tjapituDn
n g ~ n d 0 ' 01' het tot een zevental vol zÜn de d~geu".
S i a ni t j nma n o a I ft' mba k . hij heeft reeds gegeten Jj, gantang".
De Cllcli ticn. - 0, die dikwij ls ons »recc1s" is, bÜ de perfectieve vormen, mnar
ook vank met het Mal. -I a h in beteekenis overeenkomt, is aan het Matana'i-
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dialect eigen, het Makela'i gebruikt ~ m of m, het Tomboeloe'-sch en het
Bare'e gebruiken -m o. De onderstelling ligt dus voor de hand, dat de beide Tont.mboansche dialecten elk een deel van dit oorspronkelijker !TI 0 hebben behouden .
A I a ' mba k is met a- gevormd \'an I a . 111 bak • half, de helft, halverwege, een halve gantollg"; het komt nooit voor met S <1-, hv. su n Ij a I a'm bak, wellicht staat het dus voor s a I a ' mb" k.
Het Tomb. heeft I a w" k in de beteekenis . ball" en Kal" wak" n,
de benaming vall eene plaats die halverwege tussehen helllel en aarde ligt.
M • k a wan g k 0' . hoe langer hoe grooter, steeds grooter wordende".
Het uit m a
k" ontstane voorvoegsel !TI a k a- heeft een aantal
beteekenissen, waarin de grondbeteekenis van k 11- »tot een geheel gekomen,
een volkomen vorm bereikt hebbende, niet meer in stout van worden, maar in
dien van zijn verkeerende" duidelijk uitkomt. Daar III a-, voor adjectiefstammen, de beteekenis ntu »worden" heeft, bijv. ma wan g k 0' »groot
worden", heeft III a k a vauk de bet. »worden tot hetgeen de vorlll lIl et k a-

+

als geheel zijnde aanduidt, dus: hoe langer hoe meer worden, steeds tot meer-

dere volkomenheid brengen, wat bet grondwoord aanduidt, bijv.
»stillcr worden", mak ale wo'

»slechter worden",

U1

In

a kal) I u r

a k a a k 0 :t nog meer

Westwaarts (a k 0) gaan".
Mak a a k 0 6 I a 1 a n, mak a lew 0' »hoe verder W. waarts de weg,
hoe slechter", mak a ure mak a a i 0 k 0 . hoe langer (u r e) hoe meer herwaarts (a i) gij komt"; nim a k a a k 0 0 s i a . hÜ is nog meer W. waarts
gegaan"; mak a g 0 g a r 0 i! m pa g i! r . de heining wordt hoe langer hoe losser".
A k a - a kar (6) n a i
dergelüke uitdrukking als het
i 11 i tj U 111 a u, want ook hier
M n k ft t ~ In *n t ê w i'
uI. in de \V a u ta n g (mand
gantang of 1 pikoeI.

mak a no . totdat bij reeds ging eten", eene
reeds boven behandelde: a si tj at" r en a p e'
doelt het suffix -11 a op Kombangall .
»driemaal de rijst", die zoo even 18 genoemd,
van 1 gantang = 1/3 pikoeI), d. i. dus: drie

P a i l!! k l) n - a k 0; de enclitisch gebrnikte vormen a k 0, i tj 0, i 0', die
in het algemeen eene richting van den spreker af aanduiden, worden v!lak
gebruikt in de beteekenis van ons . nadat", inzonderheid ako, tenvijl ai, ange,
ek 0 en 0 n g e, die eene richting nnar den spreker toe aanduiden, nimmer met
»oadat", maar dikwijls met »toen" zijn te vertalen.
Mekaapu re'e i"ku .hij wil mij opmaken". Het voorvoegsel Dl~
duidt aan . zullen, willen, gaan doen wat het grondwoord aanduidt".
Van k a a p tI «einde" wordt het grondw. a p u, (Parig. 0 p u) niet meer
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gebruikt, de afleidingen worden gevormd van k a a p u, bijv. kil mIJ.' p
m n k fL 11 P ti »eindigen, opmnkell", kak n n p u 11 n »einde".

Il,

Pat eng k u k~' . worde gedood door mij slechts'. Dit k il' beteekent
hier »niet anders dan"j do vader wil zeggen dnt er niet anders op zit, dan dnt
hij zijn schadelijken zoo u doode; I' a te u is samengetrokken uit pat e cu ~ n
»wordt, worde gedood, te dooden". Zoo ls ook het een weinig verder voorkomend e townn, in s ia towauo i ntuanga »hij werd geroepen door zijn
vader", uit t 0 w a on ö n samengetrokken .
Man g et" p a I u IJ staat voor m a u g e p a I u u t a, ' \Vlj gaan sago
kloppen" ; cl ergel!ikc »hulpwcrkwoordcn'\ zool1ls men ze ZOu kunnen noemen,
trekkeu gewoonlijk het pron. sulf. tot zich.
M ~ m I1j u - m aj a' 0 kn s e I' u . terwijl zij giugen"; de duratieve beteekenis deze r uitdrukking ligt evenzeer in de woordherhnling als in het achtergevoegde -0 k 11.
P ti I' ~ , m b 11 a nOl n 11' k i! I >01' het punt van te worden bevallen door
den snikerpn.lm ", van 111 ê r Ö 111 b n. »wi11en vallen, zullen vallen, gaan vallen".
I

'r u m 0 11 g k e i 0, r ti III ê l1l b n 0, enz.; de -u m-vorm met
zooals veelal in verhal en geschiedt, als historische tijd gebruikt.
I

-0

is hier,

+

I tja t ê k a'; het voorvoegsel i t j a-, ontstaan uit i
k a, vóór deu
w. w. stam gevoegd, heeft de beteekenis: zonder opzet of eigen toedoen, dus
bij geval (accidenteel) geraakt in den to~stand door het grondwoord aangeduid.
De bet. van i tja t ê k a' is dus meer die van ons . terecht gekomen, aangeland",
doch het wordt gewoon lijk in den zin van ons . gckomen, aangekomen" geb ruikt,
en de perfectieve vorm a i tj a t ê k a' in dieD van »is aangekomen, is er n]",
Ande)'e voo!'beelden: i tj a a k 0 , bij toeval in het westen beland, zonder opzet
W. IVua!'ts geraakt", itjnöuda' . bebloed gerankt", itJage'e l (ê)kn si
sê ra' auio' »ik kom te walgen vn,n ditvl eeseh"; aitjagioo ên amona
en n i tj.l ö I' 0 k - wo . zijn gelaat is kOrttelI misvormd te worden, doo rdat hij
vroeger is komen te vallen",
~ n a 11 11

'a n, van deo stam ~ n IL' »vredig, kalm, rustig", waarvan
P fl, l! n a l\ n »vel'b1Üfplaats". De VOI'Ill p ~ 11 !l. U a • a 11 , uit P ~ - ~ n a - lS u a I n n
»de pInats WIlar, de persoon bÜ Wleu Il~ en gewoon is te verblijven", heeft in
het sp1'llukgebl'lli k de beteekenis van . cchtgertoot", biz. >vrouw" gekregen,
büv, s ip ê n n n 1\ ' fL n i L i w e .cIc vronw van Liwe", terwijl sim l! u n. n (\'
n siM a r ti lij ti . hij clie bij M. woont" beteekent . de man van Maroeaja".

p

I
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Si T j ê I i - P ê n g n n ~ n
te eten", dus: . de Veeleter '.

.ilii

van Wlen veel

IS

hetgeen hij gewoon is

Tin i mb o i a nak ö ' - m a i . is door hem slechts beetgepakt herwaarts ';
ti D i Dl b 0 i a D , perfectieve vorm van t i III b 0 i a u, wa.t weder het passief is
van t 11 Dl i 1ll b 0 i a. Is het actief direct overgankelijk, zooals bijv. rum a n g a ti
dan is de passieve vorm ra 11 g n t ~ 11 ::t wordt, worde geroepen", waarvan weder
de perfectieve vorm is rin 11 u gat. Van mar a n gat »roepende, bezig ,met
roepen" is dan de passieve vorm par a n gat ê n en vno 111 ~ ra n gat »wil,
zal, gaat roepeu" p ê r a n gat I! n, tenvijl een niet direct overgankelijk werkwoord
deze vormen met p a - a n, p ê - a n vormt, dus p a-, p ~ t i mb o i a Il.
P a k a pa lu n a - mak 0 • nadat ilii geheel gereed was Illet sagokloppen", Hierin is 111 a k 0 met »nac1at" weergegeven, zie boven. Het voorvoegsel pak a-, nominale vorm vnn 111 a k a, heeft hier de beteekcn is »geheel
en al doen, volkomen doen, afmaken de handeling die het grondwoord uitdmkt"',
bijv. ~ 11 ta n cl e pak a a i ~ n o-m a n g eer 0 m bit »de mais is geheel en
al (allemaal) weggenomen door de dieven"; pin a k a g uI a (\ lil P e' . al de
palmwijn is tot suiker gemaakt",
De vormen pak a p .1 u n a-m a ko en a I i n a 0 zijn hier weder als
bistorische tijden gebruikt.
Kot 0 puk ~ n, een scheldwoord, beteekenende : gU moet doorstoken,
doorregen worden, zoodat gij plotseling komt te sterven.
Kajll iparuruk ; ruruk (dia!. luluk) bet, . hout schuiven naar
of op het vuur", bijv. a k u rum t1 ruk int j a j u a nap i, »ik schuif brandhont in het vuur"; ru ruk a 11 int j aj u ~ 11 g k ur e' »beschuit" met het hout
de rijstpot, schuif bra.ndhout naar den rijstpot toe" ; i ru r 1I k én g kaj u all
a p i »mct het hout worde geschoven in het vuur". Zoo is dus kaj ti i par uI' u k »brandhout", woordelijk . hout waarmede men schuift (duratief, gewoou
is te schuiven) in het vuur".
W a wan g k ê r a 11j ' de geredupliceerde vorm, met suffix -11 11 , vall een
adj ectief-stam gevormd, duidt een zéér hooge mate del' eigenschap aan, die het
adjectief uitdrukt, bijv, k ~ k ~ I i a n .zéér veel", kok 0 I ~ kan . zéér kort",
kuknlo ' au »zéér wit", lalambotan »zeer lang", s a-s amf\'an »zeer
goed".

w ~ , til s er eene algemeene benaming voor groote boom cn met hangwortels en lJlet lianen begroeid; het behoeft niet altoos juist een waringin te
zijn, Ook is w (; , t ê s de uaalll van het Zevengesternte.
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1 P ê I a u-I a u s (ê) n a o w 0 oo i P ~ w" n ge n am b a I e om b ê ot ê B; de bet. va ll I a u s is »doorgaau " , i p ê I a u-la ' u s (1\) n a (de ê tusschen s
cu n dient all eeu om de ver bindi ug s n ol' te lossen), passief van lil ê I " ' u s
) willcu c1 00I'gilll.n", met de instrum entale i-j i P ~ w n 11 ge n is dezelfde vorlll
0

0

0

vnn w

U,

0

n ge n »leunen, steullen", terwijl W O' 0 is weel' te geven lII et »mQ-

gelüker wü ze, zoo lll ogelÜk", De vorm met i I' ê- geeft dus hier op füu e wü ze
nau wat K. wel gaarne had willen doon, UHlnr door de om shmd.igheden niet
kon verrichten. »B Ü had cr wel in eens mee willen d?orgaan en zoo Jtl ogeIÜk de u boom tege n het hnis doen leunen , lllaRr
enz,"
0

,

,

I w 1\ t " . n a O-lll i 0 ' 1\ m b ê ' t ö s »hÜ liet nederwaarts los, liet uaar
beneden v"llen (met) den wari ngin" ; de i- heeft hier weder betrekkin g op hetgeen waurm ee wordt omgcvnll en. VV ~ t a' is wuarschünlijk een büvorm vnn
w ö k n r »nederlnten, nuar beneden laten", vIln welk lnaèste woord ti JlI buk 11 r
. grafstede, grufteeken" , dus . plaats (urn) waa rin het lijk wordt uedergelateu"
is af te leid en,

Mil m u',

n m a', als roepwoord voor »vader", is e v c n ZQO gevormd nis
11 i n a', ti t 0 ', pap 0 ', vnu i n a' »IDoedcr" , i t 0' :t oomt! en 0. p 0' »g rootvl.ldel', g roo tmoeder" , Door herhaling vun den begin-consolUlUt der tweede lettergreep wordt het woord in den vorm ecner hel'haling der zelfde lettergree p
gebracht,
VI1I1

Mak a at e 0 , van at e, met achte rgevoegd - 0 en voorgevoegd m n k a,
lu dit woord heeft III a k a de beteekeuis van , kunnen, in staat zijn te doen wat
het grondwoord aanduidt " of bÜ stammen di e een zoeken, streven, trachten beteekenen, >gevonden, bereikt, geraakt, verkregen hebben, wat het grondwoord
Illlngeeft, geslangd zijn in het streven", bÜv. m n. kn.o. i »kunnen herwaarts
komen", mukak n mb e »kunncn omvatten"j maka g ir o t(I1)kn k o ?
»kun t gÜ vertell en t' j ma J,: ft e r e »vi nc1en, geslculgc1 zijn in het zoeken ( e r e),
111 a k a i 1] cl 0 »overwillllell , geslangd zÜn in het nomen, halen (i n cl 0), hebben
knnnen te pakken krÜ geu" , ]TI' k a i I ê k . te weteu komen" ,
~fnkfL S fL

»éénmnal,

ééns",

VI1Il

êsa.,

dns ui t

a

makn ês Rj

81

ê n d ook a mak a s a . op den dag terwül ééulllaal ", ook wel, met weglating
vau ê n cl 0 , n s im n ka s 11.

VV" lun 1\ n . iets d.t tot tee rkost (wal u n) kan gemaakt worden, wat
op reis . Is proviand te gebruiken is",
A k n r j m ft kil t I1j 1111 g ::t totc1n,t hÜ heelomnal vcr
vcr hij maar kou, zoo vcr mogelij k".

WHS",

d.

1.

»zoo
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S a In, su mal u »eelle rivier volgen, den loop eeller nVler nagaan",
m ~ n a 1 u-u a 1 ti, voortdurend den loop der rivier volgeu". Zie het boven
Ul ~

u g a IV

~-n

ga

IV Ij

bil

sopgemerkte.

Pap a i-p a i I ~ k Ij u; hier is de woordherlmliug bijua tot reduplicatie
geworden, daar slechts de beide lettergrepen p a i zijn herhaald, ua het calls.tiefvoorvoegsel p 0-. De beteekeuis is: . liet hem voortdurcnd zien, toonde hem
voortdurend '. Het is waarschijnlijk de drielettergrepigheid van pap a i, die
deze verkorte woordherhaling heeft veroorzaakt, daar zouder het causale p ade vorm luidt p a i I ê-i I ê k ê u.
Wat u-wat u . de verschillende steeueu··. Deze beteekenis der woordherhaling bij zelfst. naamwoorden, nl. die van een meervoud Dlet verscheidenheid,
is zeer gewoon in het Tt.

Mê
gevoegd

Ol

-3

bat a r u a II ta

j

de vorm eu met voorgevoegd

ll1

~- en achter-

n hebben de beteekenis van wederkeerige werkwoorden.

Zij worden

in den Adhortatief met het prou. suff., in deu Indicatief met de volle vormeu
der pron. pers. geconstrueerd, dus: m è mba t a r u a

D

k i La :t wij gaan ~u.Ulen

wedden"; zoo ook m ê u t ~ 1 ~· s a n t a »laat ons samen handelen", m ~ utl! ll! s ank i ta . wij koopeu van elkaar', m ~ mb u'u n a nt a . Iaat aan ons
elkaar verkoop en ", mem b u' u n a TI kit a »wij verkoopen aan elkaar".
Ja mele of a me'e van we'e »geven", dus »geef!" in de beteekenis
van »laat het zoo zijn, komaan, nu goed dan", zooals iemand zegt die in eeu
voorstel bewilligt.

Sa
hier weer
zin is het
De

kaïtje' i tjapasot(é)kllkn; de beteekenis van kaïtje is
te geven met ons: »i.k nu eens, ik op mijne beurt eens". lu dezen
oen nederigheidsuitdmkking van iemand die van zich zeI ven spreekt.
vorm i tj a pas 0 t (ê) k u k a is van den stam p n s ot . slinger",

t, map aso t . slingeren, een slinger gebruiken" . Het voorvoegsel
Het achtergevoegde -k a, waarover ook reeds
boven is gesproken, kan hier wordeu vertaald met een nadrukkelijk >IVèl",
daar het in tegenstelling is gezegd tot het eenige woorden vroeger voorkomende
r ait ja.
De geheele zin is, ironisch, zeer upderig gesteld, a ldus : »indien ik, op
mijne beud, hem toch wèl kan komen weg te slingeren".
m ns

0

i t j a- is reeds boven besproken.

K a Dl a s a u, met -ê u gevormd va.n kam a s a, samengetrokken uit
ka III a »hand" en ê s a »'één" j k u mam a s a, JU a ka 111 a s a »lets verrichten
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met ééue hand ", k a m a s n n i n t u m i mb o i ~ II g ku s i »vat het bord aan
met ééue hl1ud", ka Jll a J' u a ::t1l1 e t twee handen iets verri chte n",
S ê I' a't 0 w »menscheneter", vun s ê r u', Makeln,'i s ê cl a', s ti m e r 11'
. "lcesch eten" , De ge wone naa m va n di t my thische monster, die ook verd erop
in dit verhaal wordt gebruikt, is s iM a w ê r i S, te Ka'kas (dia!. van het
rrondano-sch) si ~{a w ó r i-w è l' i s. Zij ne woning ligt te midden vn.n een groot
en somber woud, ttlsschcll steenachtige berge n en rotsen . . De rrontemb0i111
wüzen die woning aan in de kloof hlsschen de bergen 'rV 0 wi s cn L CDg k o'n u,
ten W. vall het dorp L ~i1 < ltl. Naar het volksgeloof heeft de Ma w !\ ri s eene
reusachtige menschcngedul1ute, lUet an gst wekkend nitzicht en lange scherpe
nagels ; hij bezit het ve rm oge n om de gedaa nte van een vogel aan te nemen,
so ms klein , 130 1118 reusach tig g root, en vli egt dall den nu.chts bij dllistcl' wcer
met grootc snelheid doo r de lncht, voo rtdurend zijn naam roe pende: r i i s,
w ë r i is ! Iltcnschen cn dieren doodende, het bloed ui t de lichamen zuigend e,
lever on har t vCl'zwclgend c, boo meu beschud ige nd c.
In deu Maw ~ ri s is verp ersoonlij kt de Stormwind, di e door de bergkl oyen giert, door zijne kracht wolken voo rtdrijft, de planten, zelts de laagst
groeiend e, bewccgt cn door zijne g uurh eid ziek te en dood verspreidt. De
benalll ing 111 a w ê ri s, van den wor te l r i S, is blijkbaar eene llnbootsing v!ln
het geluid v<t u den wind, als deze scherp flui te nd blaast, door ceue ul.\uwe
opening giert, in kl oven en berge ngten huil t. De naam is te vertalen met
»de \V ~ ri s roepend e" . De Tonte mboan zeggen: s i 1\1 a w ê r i s m a \V a n gk I! r-a ko e ma t I! k e k, mar a n g k a' -ffi a k o e mak u III p e' (of:
mak l il kj . de M. word t telkens g root en dau weer kl ein, hij wordt telkens
lang cn dan weer kort" .
Bij de 'l'omboeloe' is de M a w I! l' i s bekend onder de benamingen s i
Si 0 w K u r ti l' eu Pik pik, Zie verder V erh. Bat. Ge n, Deel LV, 1e stuk ,
bI. . I, 22, Noot I.
1\1 a i 0 a s i r 0'011 g »toe ll zu aan dllt dorp kwam en ', zw het boven,

°

bij p a i l il k (\
Pap a t

11-" k oopgeme rk te.
tI

1 i n i de stam is t

ti

I i »eene plaats aandoe n op zijn weg";

eerst is de duru tieve vorm vau 't passief p a - ~ 11 van dezen stum ge maakt
en daarop het causatieve p [t- voo rgevoegd, dns »wordt gelast om aan te gaan
(om iets te vl'Ugen of te luden)" , III n. 11 ge u i de n is veroorzaakt doo r de
volgende s iu s i a.
De oo rspronkelijke vorm is ~ Ill , een ove rblijfsel vnn het enclitische
-Ul 0, dat bove n bij n g a I' n. 11 a n 0 is besproken.
In het Makela' i vervang t dit
ê m gebeel het - 0 van het Matn,ua.'i, Illaar in de vo rill en JU 0 n g e 111, m e k 0 m,
III i tj 0 lIl , ut a k 0 IU , Jtl i 0 ' 0 In en 111 an ge m komt het oo k in het Mt. voor,
wanr het dus is gevoegd achter m 0 n g e , Noordelijk" , III e k 0 , Zuiddijk",
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mitjo .Oostelijk· ', mako .Westelijk·', mio' . afwaarts", mange .opwaarts".
Bij mio'om is reeds ê geassimileerd aan de 0' van mio'; ra'Îom »reeds
gedaan, niet meer", bestaat uit I' a' i
0 + m.
Dit zijn de eenige dergelijke

+

vormen iu het Matana· i.
A i r u ' n d u', perfectieve vorm van ir n . Il d u'; het voorvoegsel a-, dat
waarschijnlijk verkort is uit II i m a i, wordt tot v~rllling van perfectieveu gevoegd
voor de passieven JUet i-, dus in den vorm a i-, voor den enkelen of reeds van
andere prefixen voorzienen stam . Dus nitja-, perf. van itja-; aipn- van
i p a-, causatief; a i I' a k a~, van i pak a-, uitdrukkende dat de handeling volledig
is geschied; a i pap a- van i pap a-, om uit te dl'llkken hetgeen men heeft doen
geschieden en aip~ki- van ip~ki- »is op verzoek geschied".
In het Makela'i wordt ook van de actieve vormen, die in het Mt. een
perfectief met voorvoeging vau n i- (thans in de uitspraak reeds afgesleten tot

i-) vormen, in plaats van ni-, ai- voorgevoegd j deze vorming is echter beperkt
tot de st.'llllmen met ingevoegd u ru-, die lllet ], 1", k, t, s, g, D, ng, beginnen, bv. a i tj um a n of a i k u man, Mk., (11) i tj u 111 a u, Mt., perf. van k 11111 a n,
kan »eten",

p t; rak a 0 e. 0, van den stam r ft k EL 0, ru 111 a k CL D, enz, »vleesch
koken , voeder voor dieren koken", ?tI en zou den vorm p EL r EL k EL n e. n verwachten, passief van marakan »aan het koken zijn'I, maar pêrakall~n
neemt hier de plaats in van p è rak a - rak a nè n . die aldaar werden gekookt.
A i w l\ i m b ê n, van den stam w l\ i m b è n . opsluiten in een hok".
De wortel van dezen stam is w ê n, waaruit de stam is ontstaan door herhaling
met palataliseering. Op dezelfde wijze is gevormd de plantennaam I ê i I è m
uit den wortel I ê JU, Clerodandron Minaha.sae, t u int u n g . voorhoofd', van
t II n g, I' a in dan g >rood", va)l den wortel I' a n g.

lp RW i 1 e - wil ei 0 ka - m i o' »telkens om en om, op en neder gaande",
van den stom wil e i »rood, langwerpig rond ", Vandaar ook de naam der
mangga-vrllcht ka w i lei.
Pis 0 w »kapmes " ; de afleiding van het Mal. I' 1 S a II uit het Chineesch
kan moeilijk juist zijn, daar de To Napoe als gewone benaming van het zwaard
I' i h 0 hebben, nunr de klankwetten hnnner taal uit I' i s a u ontstaan . Het is
niet aan te nemen dat dit rooversvolk uit het Centraal-gebergte van MiddenCelebes geen eigen naam zou hebben voor het wapen dat zij bijna nimmer afleggen.
Tu m

II

m b ê I, eene lengtemaat, metende van den top van deu middel-
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vinger tot den oksel, dus de volle lengte van den arm, indIen deze vlak aan

het lichaam ware afgeka.pt. Vandaal' de naam, immers de stam tu mb é 1
beduidt >cen tak vlak bij den stam afkappen".
Pak 0 n, eene lengtemaat: de breedte der hand, gemeten van het uiteinde
van den duim, die rechtuit van de band af is uitgestrekt, dus ongeveer een
halve Hijnlandschc voet.
M ~ ke l e s i tj u n; kc I e, Mk. t" nu, Mt. »gelijk"; samengesteld
met Ilo' i »deze, dit", worden deze woorden tot keI a i en ta. 11 a i »aldus,
gelijk dit". Deze uitdrukkingen, die typisch zijn voor de beide dialecten van
I

I

bet 'l~ontemboansch, zijn de benamingen geworden waarmede zij gClloPll1d
worden. D e sprekers zijn dun sc Mat a 11 n I i en se 1\1: a keI a ' i.

M é k e I e . aan elkaar gelijk zijn".
S i t j u Ut van s i t j u »ell cboog" I met achtervoegsel - ä ll; daarmede
wordt auugec1llid ecne lengtemaat van den top van den middelvinger van den
uitgestrekten r echterarm tot den elleboog van den in tegengestelde richting
gestrekten linkerarm, dus ongeveer 3/.~ vadem.

'1'

0

m pos i (klemtoon op de voorlaatste), een lengtemaat van den top

van den middelvinger tot arm den elleboog, dus de 1110udc el.

Kin a i al i 11 11 in tj e' i1 r e r a »elk hunner dragende zyn eIgen krom
hakmes".
De stam van kin a i a 1 i a n is van al i »brengen, dragen". Had men hier
met den vorm k i u a a I i ft n te doen, dan zou de verklaring eenvoudig deze zijn:
een perfectieve vorm, l11 et - i n - gemaakt van een met ka - a n afgeleid woord,

zoonIs bijv. kina~nda'nn .met bloed bevlekt gemnkt", kinaapian" . in
brand geraakf', kin a a r i all » plaats waar is zoek geraakt". ~iaar in den vorm
kin a i a I i a n is nog een voorvoegsel i - onverklaard. In het algemeen wordt
deze vorm thans niet IDeer gebruikt en nog slechts weinigen verstaan hem .
H ier volgen nog eenige voorbeelden met vcrtnl ing:
Kin a i pat e a n si tj 0' k 0' Cl i w e t eng a II i s i a »door ieder werd
gedood de kip di e hem was toebedeeld".
S 11 k ft JU U 111 i o' a u dan 0, ki 11 a i wuI e 11 ga n a a s u »indiell gijl. naar
het water gaat, zü door ieder een water-bamboe gedragen".
Kinaiwajoan in tjusi tjinauan si ~sa wo s i ~sa »doorieder
werd gewasschell het bord waaruit door elk was gegeten".
rrio'o mindo-indo in tjarai e walina, eng kinai tjarllinn
in tj a r a i n a »neemt niet het baadje van anderen, wan t ieder moet zijn eigen
baadje gebruiken".
Kin a i i! I i! l' a nim l' e ' n a . door ieder werd zijn eigen palmwijn
gedronken" .
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Kin a i a I i a n m ~ keI e ~ s a *n tu n tu r a n . door ieder werd zijn
visch gebracht".
K i u a i s ap n t a n . door ieder werd ziju deel ingepakt".
K i u a i war eng a n i UI P e' P a a 1 i n »door ieder werd overgeschonken de palmwijn door hem gebracht" .
De vertalingen dezer zinnen brengen terstond tot vergelijking van het
hier aangetroffen voor voegsel i - met het Sangireesche s i, hestanddeel van h et
samengestelde prefix ma s i' eu verder met Tag. mag s i -, Bis. n a s i g -, Bat.
III a s i.
Zie Sang. Sprkk. bI. 112, 113. Evenals het Sang. s ï geeft het Tont.
i - aan .eene handeling door velen verricht, op dezelfde wijze en ieder voor zich
zelven"' . Dat het prefix in het Tont. reeds de s heeft verloren, zal wel hieraan
zijn toe te schrijven, dat het niet meer wordt verstann en dus bezig is te verdwijnen. H et moet dan ook tot de verouderde voorvoegsels worden gerekend, die
nog slechts rudimentair aanwezig zijn.
Kas a a n u int u m 0 n g k e i ) worde door u met één slag omgekapt'°,
Eenige regels verder is te vinden de vorm p i n ft. kas a - ka s a a n era
>lS telkens door hen slechts met één slag gekapt". Deze vormen stammen vau
het grondwoord ê S a »ééu, eenig, alleen",

P 11 n t e n »eiland" staat fonetisch gelijk met eeu kl'äm ä-vorm van Jav.
Soend . Tomboel. p u 10, Mal. p u I a u. In Sang. Spraakk. bI. 62 Noot 1 is
reeds gewezen op het Sang. beu ten g, een Sasahara (pantaug)-term naast b ti a'
>opstaan" en op b 0 h int i n g >gespikkeld, van kippen" , naast kam b 0 h es a n g >bont geteekend, van id". Zoo vindt men de' Jav. vormen tud u h en
tI! d a h, die als Krftma en Ngoko naast elkaar staan in de bet. >aanwijzing,
terechtwijzing", beide terug in de Bare'e synoniemen pat u dj u en pat a d a
»vermaning, terechtwijzing, inlichting", H et Parigisch noemt »kokosmelk " sar i,

het Jav. sa n tI! n is de krama-vorm daarvan.
Wa w u' i tj 0 I a n 0 »dochter des konings". De Minahassische stammen
hebben nimmer een hoofd gehad dat deu titel kol a n 0 voerde; het is dus
twijfelachtig of dit woord wel in de Minahassische talen thuis behoort. De
titel wa w
voor de dochters van een kol a n 0 is dan misschien ook overgenomen. H et Sangireesch heeft ba w u', het Talantsch wa w II als titel voor
jonge vrouwen van hooge geboorte; voor oudere vrouwen en voor mannen is de
hoogste titel ma w u, dat in de Min.hassische talen niet voorkomt.

u"

Ni ê n a ll, van ê u, »ja", dus : n i ê n a II i t jol a u 0 »er

IS

Ja op

gezegd door den Vorst".

TE-

n g a',

pinang. In de animistische beschouwing behoort de pInang
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tot de meest zielestof-houdeude gewassen, zoowel omdat hij als een hooge boom
ui t eeue kleine vrucht opgroeit, alsook omdat de vrucht bedwelmende kracht
heeft. In de Baree overleveriug worden audere planteu voor het hier beoogde
doel gebruikt, mnar steeds valt de keuze op gewasseu die als zielestof-houdeud
bekend staan.

Kar ê II g a 11 , van den stam r ~ II g ft O, Mal. d ~ II g n U, Sang, d ing n n g, Bar. r 0 11 go, Parig. ra n g a, enz. In bet algemeen beteekent dit woord
• makker, gezel", in het T t . • tijdgenoot", r ~ n g a-r ê n g a n .geleidegeest",
d. i. dus ook degene die tegelijk met de persoon wiens geleigeest hij is, wordt
gebor en. Als bepaling bij nalllen van dieren en planten beteekeut kar I! u g a n
de soort die oorsp ronkelijk inheelllsch is, iu tegeustelling tot de ingevoerde,
uitheemsche soorten, bv. w a wit ja r ~ n g a n »inheemscbe varkenssoort". In
deze beteekenis is kar ê n g a n synonien] Ulet Sang. ka h I! n g a n g .echt,
waar" (waarin h (;

11

ga

11

g dus een bijvorm van het bovengenoemde cl i

11

g a 11 g

is), doch ook .oorsp ronkelijk, inheemseh", bijv. in are n g ka hl! n g a n g

»oorspronkelijke, inheemsehe, echt Sangireesche naam" di en de Sangireesche Christenen nog veelal naast hun Christelijken Daam hebben; vnn iemand die Hall 11,
Som p o L a W 0' heet, is dus Hnon (Hanlla) de n r en g S IJ h nni en So m po
:Lnw o' de arellg kllhêngang.
Verder is kR r ~ n g a n een modaal woord tot uitdrukking vau hetgeen

moet of behoort te geschieden, bijv. kar eng 11, na se r e - ser e II u
::t dnur moet gij goed naar kijken".

Ul

a n ge

K ion g - k i on g is eigenl ijk de nnam van den grooten kiekendief, die aldus
heet naar zun geluid. De rol dien deze roofvogel hier speelt, wordt in de 'l'orodjasche verhnl en ve rvu ld doo r de k u aj a n g i, eeu vischarend, of door de tob on g k i I 0, een ki ekendief, voor welke vogels men SOUl S wede r den vogel Gal' u d a
gesubstitueerd vi ndt. Het schün t dus dat deze roofvogel-verhalen uiet geheel

onool'spronkelük zÜn, maar dat de Gal'luJa-figuul" later wij zigingen in de oorspron kelijke voorstellingen heeft gebracht.

Daar de woordh erhnling in bet rroutemboansch eene onvolledige is, kan
de vorm VUIL het woord ki 0 11 g - k i 0 u g bevreemding wekke n. Men zo u verwachten k i 0 - k ion g, of n g k i 0 - n g k i 0 11 g, het laatste naar het model
JU bil a - m b i I ft n g ::tlandschildpad", van den stam w i I a n g, dus ontstaall uit
w i I a 11 g - wil a n g, waarbij de n g van bet eerste lid is samengetrokken
met de w van het tweede, tot mb, aan welken beginn er van het tweede lid
die van het eer ste is gelijk gemaakt. In t a I on - t a 1 0' d . bamboe om op te
slaan tot het geven van seinen" is het eer ste lid behaudeld alsof het grondwoord

t nl 0 ' n d was, een vorm die zeer gemakkelük uit t ft 10' cl ontstaat, maar die
van het tweede lid niet is gemaakt. Ki

0

u g - k i on g is een klanknabootsend
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woord, waanu de n g, die zich vóór de k zoo gemakkelijk handhaaft, is blijven
staau, doch niet vóór den beginner van het eerste lid is aangevnld.
rr n a 11 sar e 'e wo' 0 u n n u , maar indien, mogelijker wijze
dinges . . . . ."; hier is nagedaan het aarzelend spreken vau iemand die niet
goed met ziju verzoek durft voor den dag komen. Het aau a u u voorafgaande
u is weder eene verkorting van a u U, die ook, no..o.st n u, in het Bare'e voorkomt.
t

Se a u a • k u; de vorm all" wordt gebruikt met de prou , suff. -k u,
-t a, dus; a na' k U, a na' t a, maar met -a m i, -i 0 \V en -e r n
wordt de vorlll a na 'k gebruikt.

-lU U,

- 11 8,

T u I u s, als w. w. hechten, goed sluitend aaueenvoegen; als zelfst. n.
w. is het de naam der heilige bezoo.r-steelleu, die de wal i a u vroeger in de
pat 0 k a (mandje voor geheime eu heilige zaken) bewaarde. Men had t ui u s
im pisok, t. i n t j o'ko', t. im pa'po', t. in tjawok, bezoar-steenen
afkomstig van zwaluwen, kippen, kokosnoten, muizen, en ook tu l u s i u t j i 1 a t,

belemnitis, beschouwd als tau den van het dier dat door zijn gebrnl deu douder
veroorzaakt. Deze steentjes werden door de \V a I i a u ook d i 0 s genoemd, het
Sp. Dios nGod", dat ook in deu tweeden naam vau het in de Inleidiug besprokene ra nol a 1 a of r nno ll1 a ' d i 0 sJ man d i 0 s voorkomt.

J a i s i a k a *u tu m a u e a s i a u a ' k u . dau is hij het toch, dau
blijft het er bij dat hij het is, die mijn kind zal huweu". Wo i s i a k a
m a i n dok 0 I • u 0 . en hij blijft het die vorst wordt". De beteekenis van
het enclitische -k a • toch, tegeu de verwachting in, al lijkt het onwaarschijnlijk", komt hier zeer duidelijk uit.

11.

BARE'E-TEKSTEN.

( Dialect mil Poe'oe mB%).

Sese nTaola.
Laolita i Sese nTaola.
l\fosomborimo Ta Datu pai Indo i Datu, masae karoo-roonja, napoanumo
Sese nT"ola. Nnpakoromo in enja pai setu ulUanja be napokono. Da napc-

pate umallja, meSQnQ inenja : N e'e nupepate, jaku mowpakoroka. Djadji,
napoana wo'u nu wc'u, i Gili mPinebetu'cj lll esono 11lUauja: Jaku du moUlpakoroka au we 'a.

Are'epa bae mpotno i Sese nTaola, uatudumakalllo ri soma,

napepn.te nu umallja, napepate se'e, be mate, dja penainja madja'a, marompi .
NaorelUo ri ra mbanua, sawi Iniria, nnto'o umanja, ndjo'u wo'u ndalo-

woka nunu ndapampere, maka mantjuru katuamanja pai napokalose ngkasugi
nu anangkodinja, maka maria ajapanja pai aga'nja, napepali. Djadji ndjo'u,
napCl'cka nunu d. nakamate pai napalaika, djadji lllonggale' anangkodi setu,
Ilapasa'n. llUIlU keinl 2mo. Djell1 ndai soma, Ilapeonsi: Imbe i . du kupadika.,
HU!:l'2 _ Diku1llD ndai tau a setu! - Mempoue ri baullu nato'o lldawlllltja l'i
wajau mbatu. NakellÎJllo lldjoi rin, llawulltj o.mo ri wajau mbntu, llapalnika.
Mouggnle-nggale anangkodi, nnkojo watu bnngke, uakeui wo'u, djela ri bauuaujn, nato'o:

1mbe'i dn kupadika?

Dika ndoi auda. - Nadik. lai and., IUnombo anda; mempone ri ra
llIbauua;

Jllompaumo napompnuka knsallg komponja we'a, tua'inja, nato'oka:

Do. kumalnimo ri tana ntau, mau maroo-rOo ire' i, dja llnpepate jnku se' i.
Tumnngimo i Gil i mPinebetu'e, nato'o mpoliuga:

Ne nupalaika jaku, - luika jaku,
Dja d. pura inosaku.
Meua'nlllo i Sese nTaola ri soma, napatika kondo, du napaintjani kapatenja anc mnlele koudo, ruesouoLUO i Sese nTnola, uata'oka tua'inja :
Sec kusojo ri ata, see I"Ï aro,
Nnknosa mawo lldaja.
Se'i koudo lltapoga.'a, utapogn'u,

Simbente taendo ndaja.
D. kum.laimo jakn, -Iaimo jaku,
Da ndjo'u ri tana utnu.
Mesouo tua'iuja:
10 pnlaimo jan, -laimo jan,
Endo-e~do wo'n j.kn.
Verb. IJat. Oen. LVI, 8
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Napojunumo i Sese nTaola kasangkomponja aono. paka tuama pai
mRsiwu, napalaikamo i Gili mPinebetu'e, maka aue nakellÎ, si'amo nasuru, do.
napepatemo umanjll. Djnmo au aOllD se'e, si'a melulu:l ri tnkakallja, malaimo.
Palainja se'e, ri lipu ntau kandjo'u mpalaillja j djela ri ria, napompauka wo'u
kasangkomponja doP da nadika. napapow.'a. ana i Ta Datu naporongo. maka
Iniria napadika kasangkomponja, lu.iria wo'u napalaika. Tumangimo tua'injn
nato'o:

N. nupalaika jaku. -laika jaku.
Dja da pura inosaku.
Mesono i Sese nTaola:
Se'i kondo ntapoga'a, ntapoga'a.
Ndapalele-lele ndaja.
Mesono rnuni tua'inja:
10 palaimo jau, -lairuo jan,
Osnmo mawo ndajaku.
Dj"dji napalaikamo wo'u. dj- moanu' reme. djelamo ri lipu. mempone
fl ra mbanua, napedollgekamo sindate au mangkaa-ngkansaka, taliwanua:
Seturno linggona rata. linggona rat••
Se 'i mamongo ngkuwawa.
La'muo ana we'a O1ampamongoka i Sese nTnola, mamongo'roo mamollgo,
nato'o: Jaku se'i podo moliu madika kasangkompoku do mow .... samba'a da
kudika se'i. Napompaukamo kasangkomponja se'e. mesono kasangkomponja:
Setu jakumo nudika. kupokono jau au da kupowe'a, siko palairno. Napalaika
wo'n, au morongo matao paroo-roonjo. lai we'fl.uja.
Malaimo wo'u, ma.ramu pesuwll eo, djela wo'u 1'i Hpu, mempone Ti ril
mbauua, llapedongeka samba'a ana we'a ri ra ngkujambu, ndjo'u mepumongoka
tau setu.
Be'i ma1ll0ngo llgkuwawa, -ngo ngkuwawa,
Da napongo ntau rata.
Nnpongo mamollgo setu, mnwaa mamongo, nato'o: Jakn c1ja rooliu,
madika kasangkompoku da. mowe'a -

Nato'okn tua'iuja : Ba.njo. dja kuon. madiku,

kudika do. mampowe'a. NaioKa, malai wo "tI i Sese nTaolll, djamo samba'apa
tua'inja napojul1u - Palainjamo, dja maraUlll wo'u pesnwu uu eo, uapeiutali,
mallorD ewa lipu doro, tebabalue ntimali, kasondonja; llapeole bnnml madago,
napesuamo rajallja, nakita aua we'a djamo membaa 2, madolidi kabujnnja, ri
langka kare'enja. Nato'o:
Be'i mamollgo; llgkuwawa, ·ngo ngkuwawa,
Da napongo anu rata.
Mo.mongomo; ana we 'a setu, i Datll to'onja. Se'imo tlla'inja, natingknubll
rI tangkudenja. nato'o:
Ne'. nudika jaku, da Ilupojullu - O. ne'e ewase'e.
da kllpo.poWe':l siko, do. kudika ire'i.
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Mura nupojlmu jaku, -junu jaku,
Da ndjo'u ri tana ntau.
Da ire'imo sarni,

- IDO

sarai,

Da kudikamo tua'i.
Napalaikamo, djamo ngkalionja palai i Sese nTaola se'e. Palainjamo ngknngkalionja, na'enggemo. Dja maramu pesindi ndeme, djela ri lipu, bare'e re'e
tau, pUl'amo llasangke ngkuajaugi. Djnmo se'i samba'a we' a ri ra mpeti, jabi
nto.u nu ll11s3.ngke ngkuajaugi. l\iompau we'a ndate l'i ra mpeti, udjairiamo
nnpasambullika iuenja pai si'o. wo'u nnsflngke ngkuajaugi.

Jaku djamo jabi ntau, jabi ntau,
Ma'i nasangke indjau.
Sese nTaola silau, -la silau,

jaku.
Djndji nasombimo nmp" lai soma i Sese nTaolamo se'e, dja roo nasombi
umpa se'e, mll'imo kllajangi mai tongo ndnon, dja podo nakitn, nadadumo, knlo'unjuLUo, lin konD ampa. MesusuarHo i Sese nTaola Ildji ara nmpn, djadji
napel'emo ngknajallgi, malodongimo 1'1 daa ngkunjangi, matemo i Sese IlTaolu,
malelcmo kondo au nadika-dika ri knsnngkomponjn. Napakoroka i Gili
mPinebchl'e lllulai, mampatnwu tuknkanjn. Palainjamo, llrLwailiu kasaugkomponja tUtLlllll au Ilndika-dika i nTjese IlTnoln owi, uapojllllu urlekll mampatuwu
i Sese uTaola, unl'a.tamo uc1ati soma, uato'o:
Se'e lldjaumo l'i tana, - liO ri talla,
Mate i Sese nTaola.
Nc1jo'u nano'osaka, naluntasaka ri witinja a napatuwu, dj ndj i napanowauw Ilgkasangkomponja kuajallgi, nato'o i Gili mPinebetu'e:
Sese nTaola pembangu, -1. pembangu,
Siko' kupatuwu jau.
Sese nT.ola penaa, -la penaa,
Hat. kulike ri ngap"
Dja podo nalike se'e, membangu, motuilda Sese nTaoJa, nato'o:
Bara tua'iku rata, a'ikll rata,
Mowangu jaku ri ngapa.
Da IlIcmpone ndati langkanja, -ti langkanja,
Ndntemo limama rata.
Memponemo i Sese nTnola ndatiria, nnto'o:
Setu liruamamu kaka, -ruamu kakn,
Jalimo roo kupasangka.
?vlotulldamo ri aIi, mamollgo; potunclanjll se'e, majalimo au n ra mpeti,
NnWa-llaWlLmO sa

llato'o:
Se'i mesnwullIo jaku, -suwumo jnku,
Sïa tun'i ndajamu.
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Mesono i Sese nT.ol.:
Man hare'e nupau, -re'e nupau,

Si 'a kupel'ali jau.
Mamongo toudjuka jaku, -ndjuka j.ku,
A uakajoa udajaku.
N.toudjuk. kodjo m.mongo, uapongo, m.jonrno mj. Sese uTnol•.
Siko kupepali jau, -pali jau,
Se'i rn.joa mjaku.
Djadji naporollgomo i Sese nrrnola we's setu ri ra mpeti, i Lema Il rronda
tO·Ollj •. Kanaporongonja se'e, malaisimo WO:8 ngkasangkomponja au tuamn,
djamo au we'a, i Gili mPinebetu e, marOQ-marOOlllO ndjai tukakanja, nato'o:
Ndipalai komi jau, komi jau,
Da loi we' Bmi lau.
Jaku ire' imo jau, re' imo jan;
Se'i mowe'nma jaku.
Djadji, Ilapowe a i Lema n Tonda, maroo-rOD i Gili mPinebetu'e, bare'e
si'a molangkai. Karoo.nja napowe'll, napakoroka i Sese n'l'aola rongollja i Lema
n'ronda; llcljai ria gori ngkandjo'llDju, lui ria wo'u gori mpaluinja, lairin
knroo-karoonja, Iniria wo'u karoo-karoo n'l'jese n'raola. llHlllJpOWe'a i Lemo
uTouda.

Seï mamongomu, kaka, -mongomu, kaka,

Siko ue bajore gaga.
Roo mamongo uato' 0

:

Roomo mamongo jaku, -mongo jaku,
A'i kujoremo jau.
Kajorenjamo; masae kajorenja, seÏ maïmo i Bangka Rondo, iwalinja,
uapokalose mpowe'a i n'lJese oTaol0 i Lemo nTonda. Mesono i Lemo n'ronda,
mangkita tau maria ma'i ri djaja:
Se'i ma'ilno ri djaja, -mo ri djaja,

Sese nTnola pena •.
Ma'i mariamo tau, -riamo tau,

Petiro tau tul au.
Silaumo maria tau, bare'e membangu i Sese llTaola; kende mempone i

Bnngka Rondo, sawi, natimamo we'a se'e, nakeui. Djadji kanakeninja se'e, nato'o:
Sese nTaola pemba, -ola pembangu,
Jaku uakenimo ntau.
10 pelllbangu gauggn-, -mb.ngu ganggara,
J aku tudumo ri tana.
Sindate
are'e membangu, djadji nakeni ndeki lipnnja, napasa'a ana mnju/
nunjn, djadji kasangkompollja i Gili mPinebetu'e molike i Sese uTaola.
Scse uT.ola pemba-, -ola pembangu,
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vVe'n,mu nakeni ntan.

Siko dja lintn ngkajo-, -ntu ngkajore,
W e'nmu roo nabole.

Nnto'o: roo napowc"(l, i Bangka Rondo, kanja pcti setll ragili ri rajanju,
barc'e lo'u naloka i mBangka Rondo, pai nnkabare'e nale'o we' a se'e.
Sese nTaola pemba-, -ol a pembangu,
We'aml1 nakeni ntan.
Malcmba ntu'u ra-, ntu'u rajaku,

Mangalike aua ntau.
Kalllrnbaugllrno i Sese uTaola.
Jaku bnnjl\ ana, aoa utau.
Jaku tllkakarnu jau.
Rengkokn mbe'imo ja-, mbe'imo .lau ?

Si'al11o tlldjllka jau.
1\fesollomo tua'illja, i Gili mPinebetu'e:
J,au Ti peti sala-, peti salaka,
Kulau rengko ntuama.
N atimn peti, najali rengkonja, lllorcl1gko.
R OOlll0 morcngko ja-, rengko jau.
Djajaku illlbe'imo jau?
Napeoasi djajanja, a melulu we'anja.
Poragia uupodja-, uupodjaja,
Kila nupo·o·ojawa.
Palainjamo ndekn, meluln we anja. Dj ela ndati weanjn, noto'o:
Sese nTaola sindja-, -ola sindjau,
Pondadu, timamo jaku.
Djadji , natimamo wc"nnja sindate, maeka.nja wo'u tau sindate, are'e natnha
mantjaju, sawe man tu' uri lionja are'c. Nakenimo we 'anjn ri banuanjn, rata
iniria, uato'o:
10 rata ri banu-, ri banun,

Mnmongo ma imo wawa.
ltoo mamongo pai nakamnroo-maroollJo ri l angkanja, llapakoroka mbc'Rnj a.
E ratanlO tulnl.-, -UlO tukaka,
Djam o limama mpasallgka.
~1.aroo-lllarooIUO llgkalionjl.l} nrc'emo Illltabn mewalili

patc.

Dja mal'oo-maroomo, lairia trmdonja klldollge.

rI

papanjn, a napc-

,
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Verhaal van Sese nTaola.
Er was eens een Koning en eene Koningin, reeds langen tijd waren z:g
gfl'trouwd, toen zij een kind kregen, Sese n'faola; de moeder verzorgde bet,

maar daar had je de vader, die mocht het niet lliden. De vader wilde het
dooden, de moeder antwoordde: Dood het niet, ik verzorg het. 'roen baarde
zij ook een meisje Gili mPinebetoe'e.
De vader zeide: Ik zal voor het meisje zorgen. Sese nTaola was nog
niet goed groot, toen hij uit het huis op het erf werd gebracht en zijn vader
hem trachtte te dood eu ; deze trachtte hem wel te dooden, maar hij ging niet
dood, slechts het zwaard van zijn vader ging op hem stuk, het werd schaardig.
De vader bracht het kiud in hui.; boven gekomen, zeide hij, dat hij eeu
waringin voor hem wilde omhakken, om hem te verpletteren, waut hem werd
tot schuld aaugerekend dat hij een jongen was eu (de vader) was verstoord
over den rijkdom van ziju kiud, want dit had vele katoen eu goedereu en bezittingen, die het had verworveu. Zoo ging hij dau heen en verpletterde hem
met eeu wariugin, dat hij zou sterven en liep van hem weg; daarop bewoog
ziel, dat kind en droeg den waringin met hladereu eu al op den schouder.
Gekomen aan het erf, vroeg hij: Waar zal ik bem neerleggen, vader? Leg

hem daar maar op den grond. , Hij ging naar boveu in huis, toen zeide (de
vader) dat hij moest gestopt worden in het hol van een rots. Hij werd dan
daarheen gebracht, in een rotshol gestopt en achtergelateu. Het kiud bewoog
zich, droeg den grooten steen en nam hem mee naar zijn huis, en zeide:
Waar zal ik hem neerleggen? Leg hem maar daar op het trapportaal. Hij
leidde hem op het 'trapportaal eu dit viel neer, hij klom het huis iu eu begon
een gesprek, hij sprak met zijne zuster, zijn jongere zusje en zeide tot haar:
Ik ga naar een ander land, al blijf ik hier, zij willen mij toch maar doodmake.l. 'roen weende Gili mPiuebetoe'e en zeide, al zingende :
Verlaai mij niet, verlaat mij niet
Dan blijf ik niet in 't leven.
Sese nTaola ging de trap af naar 'terf, plukte een takje kondo af, opdat zij weten
zoude dat bij dood was, als de kondo verBenste; toen zeide Sese nTnol. tot zij n zusje:
Deze steek ik tusschen de dakbladeren, tusschen de dakbladeren,
Dat nw verlangen naar mij gestild worde.
Van deze kondo hier zullen wij elk een stuk meenemen, elk een stuk meenemeu,
En gelijkelijk aan elkaar blijven denken.
Ik ga nu heen, ga nu heen,
En begeef mij naar een ander land.
Zijn zusje antwoordde:
Goed. ga maar, ga maar,
Denk vooral ook aan mij ,
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Sese nTaola nam zijne zes broeders mee, allen jongens en nog klein en
liet zijne zuster Gili mPinebetoe'e ach te r, want als hij haar had meegenomen,
dan zou hij sclmldig gehouden zijn en door zijn vader gedood worden. Slechts
die zes volgden hun oudsten broeder, zij gingen op reis. Op hun tocht ging
hunn e reis naar eeue vrepmde stad ; daar aangekomen, zeide hij tot zijn jongste

broertje, dat hij hem zou achtCl'laten en ",ou uithuwen, hij huwde de dochter
vnu het dorpshoofd, want overal waar hij eon zünel' broeders :dch deed vestigen,
danr li et hij hem ook achter. ZUu jongere broeder weende en zeide:

Verlant mij niet, verlaat mij niet!
Dan blijf ik uiet in 't leven.
Sese nTaola antwoordde :
Van deze kondo zullen wij elk een tak medene lll en, elk een tak medenemen,
Om onze harten met elkaar in gemeenschap te doen blijven.
Zij n jongere broeder antwoordde weder :
Goed, vertrek maar, vertrek maar.
MÜn "erlangen is reeds gestild.

Zoo verliet hij hem dan ook; de zon nu was al eenigszills zóó (hi er
wij st de verteller met de hand) toe n zij in een dorp kwamen ; zij gingen een
huis binnen en hoorden daar boven ccn der hnisbewoners, die zong :
Daar komt een gast aao, een gnst aan,

H ier breng ik sirih-pinang.
Nu ging een meisje Sese nTaola de sirih-pinang aanbieden. Rij pruimde ;
na gepruimd te hebben, zeide hij: lk ben slechts doortrekkende, om een mijner
broeders achter te laten, om te trouwen, een van hen laat ik hier achter. Nu

sprak hij met zijn broeder en deze zeide : Laat gij mij maar achter, ik houd
van degene met wie ik zal trouwen, ga gij maar uws weegs. Rij liet hem
achter, de gehuwde had het goed bij zijne vrouw.

11 ij ging voort en toen de dag heet was, kwam hij weer aan eene stad,
ging cen huis binnen en werd gehoord door een meisje, dat in een door gor-

dijnen afgeschoten vertrek zut. Zij ging hem sirih-pinang aanbieden.
Hier breng ik pinang, breng ik pinang,

Dat de gast die pruime.
Rij nam de sirih-pinang en toen zijn speeksel rood was, ze ide hU: Ik ben slechts
doortrekkende, 0 111 een mijner broers achter te laten om te trouwen. Hij zeide tot zij n
jongeren broeder: H et is m9 er niet Oul te doen 001 u achter te laten, ik laat u achter
om u te doen trou wen .

De ander stemde er in toe en Sese nrraola ging opnieuw

weg en nalll nog maar één zij nel' jongere broeders als gezel mede. Terwijl hij
voortging en het warm werd, zag hij inderdaad ce ne stad die er volkrijk uitzag, de
hui zen hingen aan beide zijd en van den berg af, zooveel waren er; hij zag een mooi
hu~s en ging het biuueugedeelte in en zag ecu jong meisje, welker huid eeu rooden

schijn had, zij was fraai blank en bevond zich in een kamertje.

Zij zeide:
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Hier breng ik pinang, breng ik pinang,
Dat de gast die pruime.
Hij nam een sirihpruim; dat mmsJe, heette Datoe. Daar was zijn jongere
broeder, die hing zich aan zijn hals en zeide: Laat mij niet achter, neem mij
mee. Neen, dat niet, ik zal n uithuwelijken, ik zal u hier achterlaten.
't Ts beter dat ge mij medeneemt, mij medeneemt,

Naar een ander land.
J<Jn dat wij hier maar een oogenblik blijven, een oogenblik blijven.
- Laat ik u achterlaten, broertje!Sese nT.ola liet hem achter en vertrok in zijn eentje. Hij reisde maar
In zUn eentje voort, dat wilde hij.
Toen de zon heet was kwam hij aan een
dorp waar geen menscheIl waren, allen waren zij in de vlucht opgepakt
door een roofvogel. Alleen was er nog een meisje, in ecn kist, de ecnjg
overgeblevene van de monsehen die door den roofvogel waren opgepakt. Het
meisje daarboven in de kist sprak, zij was daar door hare moeder verstopt eo
deze was ook door den roofvogel opgepakt.
Ik ben slechts de eenig overgeblevene, de eenig overgeblevene,
Van de lieden die hij is komen oppakken.
Sese nTaola daar beneden, daar beneden,
Wil eens om mij denken.
Daarop scherpte Sese nTaola voetangels op het erf en toen hij die voetangels had ge,eherpt, kwam de Vogel Grijp aan, midden in de lucht, zoodm
deze hem (Sese nTaola) had gezien, schoot hij op hem toe en in zijne vaart
werd hij pardoes door de voetangels getroffen . Toen kwam Sese nTaola te
voorschijn van onder de voetangels en toen viel de Vogel Grijp op hem en
Sese nTaola verdronk in het bloed van den Vogel, hij stierf en de kondo·s die
hij bij elk zijner broeders had achtergelaten, verflensten. Nu maakte Gili
mPinebetoe"e zich op om heen te gaan, om huren broeder op te wekken. Op haren
tocht kwam zij hare broeders voorbij, die Scse nTaol. vroeger had achtergelaten, zij nRm ze mee op reis om Sese nTnolu te doen herleven j zij vond hem
op het erf en zeide:
Daar ligt hij nu op den grond, op den grond,
Sese nT.ola is gestorven.
Zij ging heen en trok hem alln zijn lichaam, rukte hem aan zijne beenen,
om hem te doen herleven, de Vogel Grijp werd door zijne broeders verbrand
en Gili mPinebetoe'e zeide:
Sese nTaola, sta op, sta op!
Ik breng u in 't leven terug.
Sese nTaola, ontwaak, ontwaak!
Ik ben in . t dorp gekomen om II te wekken.
Zij schudde hem slechts wakker en Seso nTaola stoud op, ging zitten en zeide:
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.I s soms mijne zuster gekomen, zuster gekomen ?

Om mij in het dorp op te wekken ?
Laat ons dan de huistrap opg aan naar de kamer,
Daar i s de pinang te vind en .

Sese nTaola klom de trap op en het meisj e' zeide :
Hier is je pinang, 0 broer, je pinang, broer.
Neem ze er maar uit, ik heb ze al bÜ ellmar gepakt.
HÜ ging op de mat z.i tten en nam een sirih-pruim en toen hij gezeten
was, kwam het meisje uit de kist en zeide :

Nu kom ik er uit, kom ik er ni t,
Zij is de ui tverkorene van uw hart.
Sese nr:I.'no]a zel fle :

AI hadt ge het niet gezegd, hadt ge het niet gezegd,
Om haar is het mij te doen .
Reik mij de sirih aau, sirih aan,
Dat ik van den schrik bekome.
Zij reikte hem de sirih toe, 8ese nTaola pruimde ze en bekwam

WCC l'

van den schrik.

Om u is het mij te doen, is het mij te doen,
Nu b OIl ik van deo schrik beko men.
Eu toen trouwde Sese nTaola dat IU ClsJe in de ki st, Lemo nTonda
was haar naam. Toen hij haar getrouwd had, g ingen al zijne broeders heeu,

slechts de zuster Gili mPinebetoe'e bleef bij haren broeder; hij zeide :
Gaat gijlieden maur heen, ma. r heen,
Naar uwe vrouwen ginds.
Ik blijf hier, blijf hier,
Ik heb hier eene vrouW getronwd.
hOo huwde hij dau Lel110 n'ronda, en Gi li mPinebctoe'e bleef achte r,
Z-l) hud geen man.
Nadat hij haar getrouwd h:ul, zorgde Sese nTnola goed
voor zij ne vro uw Lemo nTonda, waar zij heeng in g, daar ging ook ltij heen, waar
zij bleel, daar bleef ook Sese nTaola nu hij met Lelllo nTonda getronwd was.
Hier is uwe sirih , mau, sirih, nHLll .
'Vees geen al te groote slap er.
Na gepTui1lld te hebbeu, zeide hij:
Ik ben klnar met pruimen, kl aa.r met pruim en.
Vrouw, ik ga slapen.
Hii sliep maar door; toe n hij lang hnd geslapen, kwam daar Bangka
Rondo aan, zijn vijand, die verstoord was over het huwelijk vall Sese nTaola
met Lemo n'ronda. Lemo n'ronda ziende dat daar vele menschen op den weg
aank-wamen, zeid e :
Daar komen ze aan op den weg, aao op den weg ,

42
Sese nTaola ontwaak.
Daar komen vele menscben aan, vele menschen aan,
Komaan sta dan op, sta dau op.
Zie eens naar die menschen daar beneden.
Daar waren vele rnenschen, SeBe nTaola stond niet op, roef! kl om

Ba.ngka Rondo naar boveo, iu huis gekomen nam bÜ die vrouwen pakte haar
mee. Toen zij werd medegenomen, zeide zij:
Sese n'l'aola, sta op, sta op.

Men lleemt mij mede.
Kom, sta vlug op, sta vlug op,
Ik ben al beneden op deu grond .
Rij daar boven stond uiet op, zoo bracht haar dan Baugka Rondo naar
zijne stad, zijne slaven droegen haar op den schouder. En toen maakte Gili
mPinebetoe'e Sese nTaola wakker.

Sese uTaola sta op, sta op,
Men heeft uwe vrouw medegenomen.

GÜ zÜt maar vast in slaa.p, vast in slaap,
U we vrouw is al uit hare kist gehaald.
%ij zeide dat Baugka Rondo haar al getrouwd had, maar die kist was
van binnen toegesloten eu Baugka Rondo kon haar niet open krijgen, zoodat
hij de vrouw niet kon te pakken krijgen .
Sese nTaola, sta op, sta op.
Men heeft uwe vrouwmedegenomen.
Ik ben er ter deeg vermoeid van, ter deeg vermoeid van
Om dien kerel wakker te maken.
Nu spr ong Sese nTaola op:
Ik ben geen kerel, ben geen kerel,
Ik ben uw olldere broeder.
l\iijue kleeren eu wapenen, waar zijn ze, waar ZUD ze?
Geef mij die aan.
Züne zuster Gili mPinebetoe'e antwoordde :
Daar in de zilveren kist, zilveren kist
Liggen de mannen-k1eeren en \Vapenen .
Hij nani de kist, haalde er de kleeren en wapenen uit en deed ze aan.
Ik ben gekleed en gewapend, gekleed en gewapend,
Waar is mij n vervoermi~del?
Hij vroeg naar zijn vervoermiddel, om zijne vrouw achterna te gaan.
Den Regenboog moet ge tot vervoermiddel nemen, tot vervoerllliddel nemen,
Den bliksem tot hOllvast.
Daar ging hij dan heen, zijne vrOllW achterna. Toen hij gekomen lVas,
waar zijne Vl"OllW WJ.9, zeide deze :
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Sese nTaola daarginds, -ola daarginds,
Haast D, kon mij halen.
Hij nam dan zijne vrouw die in het huis was, de lieden in huis waren bang,
zu durfden niet met het zwaard slaan, zelfs niet eens naar ziju gezicht kijken.

Hij bracht züne vrouw naar huis, daar aangekomen, zeide hij :
Zi ezoo, wij :lijn thuis, wii zijn thuis,
Breng de sirih eens hier.

Na gepruimd te hebben, bleef lüj maar in zune kamer, zijne vrouw verzorgde hem.
Hi er is ze, man , hier is ze man,
't Is maar een hijeengevoegde sirihpruim.

HÜ bleef daar man.r in zijn een~j e wonen. hÜ dorst niet meer Daar zijn
vader terug te keeren, dan zou hij gedood worden. H ij bleef daar maur; tot
hiertoe heb ik het gehoord.

AANTEEKENINOEN.
O"Rr het Woordenboek van de Bare' e-taal nog uiet spoedig zal verschijnen,
zou wel bij ieder woord cene aauteekening kunnen gemaakt worden. De verta-

ling is echter ook op het woordelijk verstaan van den tekst ingericht en daarom zijn de aanteekeningen beperkt tot het aanwijzen van dialectische en uitheemsche woorden en het verklaren van enkele dingen die door de vertaling
niet worden opgehelderd. Verder wordt verwezen naar de Inleiding, Vertaling
en Aunteekeningen bij het groote Verha.l van Sese nTaola, in Deel 55, I e
Stuk, der Verhandelingen van het Bataviansch Genootschap.
De woordelijke vertaling del' eerste woorden luidt: • Waren gehuwd de
Vader-der-Koningsdochter en de Moeder-der-Koningsdochter", maar daar dit het
trnditiollee1e begin is van de meeste Toradja'sche vertellingen, zijn ze ook met
cle gej.jkte beginwoorclen onzer sprookjes weergegeven. Dikwijls vraagt een verteller verlof om te mogen beginnen met: lIa kll/JOsomhoJ'imo ? »zal ik maar
mosol/llJOf,:mo zeggen '?"

ftfosomlJOl'i voor »trouwen" is bij de '1'0 Rano en To Poe 'oe mBoto in
gebruik, ten N. van het Meer is Ul O/'O I/,?o meer in gebruik en wordt sombor'i
gebruikt in de bet. »gezin', bijv. sm/tjoll/tJo,.;, ayu. met sampa1/.ghon': :t geziu,

degenen dje uit één pot eten".
lima, bijvorm vau ama, het gewone woord vQor . vader" bij -de Meer-bewoners en bij cle stammen van het Centranlgebergte. Ten N. van het Meer
zegt men p(lP(t ; oma is nog over in l//111Ja .. mnn", en in den samengetrokken
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vorm tama . oom·', m teknonymen verkort tot la, bijv. Ta U/'ana
van Oerana'.

. Oom

arc'cpa btw mpofao, Poe 'oe mBoto'sch voor: bare'cpa banglw mpodago.
Met a/'c'" wordt het PmB. dialect van het ba/'c'e onderscheiden, verder Zuidelijk
heeft men nog bet o/'e,; en het ae'e. Het PmB. onderscheidt zich, bellalve in
den woordenschat, die nog sterker dan de dialecten ten N. van bet Meer ouder
pan tong-invloed staat, ook nog door eenige vormen van het Baree; zoo gebruikt
het als prOD. suff. l e pers. mvd. exel. -/ri, Bar. mami, bijv. tmwltgki, Bar. papa
1I1omi cn voegt dit ki en het pron. suft'. 1e pers. e.v. !fIt met nasaleering aaIl,
bv. lImallglm, Bar. 1'"1'01011. Als beleefdheidsvorm van den 3den pers. gebruikt
het lid", bijv. ta/iuda , ZEd.'s boofddoek" waarvoor de To Lage tali", de To
Pebato, evenals in den niet-beleefden vorm, taliuja zeggen . Het consonantcnstelsel is ecnigszins weeker, doordat genasaleerde tenues SO LUS gemedialiseerd
worden, bijv. mOl/gga/e, voor mokale . zich bewegen" . In dit verhaal zal men
ook telkens a aantreffen voor do, de partikel die bet Futurum aanduidt. Verder
hebben de To PmB. een aantal stopwoorden, die ten N. van 't Meel' niet in gebruik
zijn en daar dus zeer belachelijk worden gevonden, zooals wc, jaktmjo, sinjn, Idlanja,
Iramirya, I,omil/jn, cla, eo hebben eeoe sleepende, vrieoelelijk klinkende uitspraak,
in tegenstelling tot de '1'0 Pebato, die dof eo kort afgebroken of op half scbreeuwenden toon spreken, alsof zü boos zijn, terwijl de wijze van spreken der 1'0 Lage
bern die er uiet nan gewoon is doet denken dat zü geraakt of beleedigd zijn.
ojap'lIIi~ /,ai aga agO/ya.
Het woord aga oya is aan bet Boegineescb
ontleend, aga bet. • wat" , a.g" aga . wat het ook zij, goederen, baraog-barang".
Daar aga in bet Jav. Mal. enz. apa is, een woord dat ook in de West-'1'oradja'scbe
(Parigiscb-Kailiscbe) talen en in W. lijke leden der O. Tomdja'scbe taalgroep
(de bergtalen : Napoescb, Besoa'sch, Badasch) voorkomt, is bet niet gewaagd
ajap" af te leiden van apo. Het moet dan met reduplicatie zijn gevormd en
wel met die reduplicatie, die tbans nog bij de To P ebato in gebruik is, nl.
herhaling der eerste lettergreep met toevoeging van i, bijv. madaidago, van
madago »goed", lHtipul'a, voor pI/fa pl/ra »allen , alles", /iOilrodi van kodi »kleiu",
eiede, van ede »kort"; zoo staat dus njapn voor niapo en dit voor alln-apa, syu.
met Boeg. nga aga . goederen". Dat apa ook in het Baree beeft geleefd, bewijst
de naam van het spelletje npa Ic'i,? »wat is dit?" wlll1rbü ieml1nd, die met
zijn rng naar eenige uitgestalde voorwerpen zit, telkens den naam moet noemen van
betgeen achter zijn rug wordt aangewezen. Verder is "pa in gebrnik in de beteekenis: • ongeveer, zoowat, min of meer", enclitiscb uitgesproken na bijvoegelijke
Daamwoorden, of woorden die een getal of eene maat uitdrukken, bv. josamo
apa nnpelwl/dol'o/ra »het is al min of Uleer duidelijk te zien n: so'i {Jon. mlaperaIJil," gambe 'sambu /", apa . bier is mais, om voor te vragen ééo stukje of meer
gambir", 101/Iji oP" da l"'I'ala da IIlt/lClli . ik zal wel den eenen of anderen vogel
vinden, om dien thuis te brengen".
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miDi, Pm B. voor lIdja i, lai »te, op, enz. " syn met ri.
sec, PUI B. v oo r sc' i; ook de vormen set en tt:ci heeft het PmB.

VQD r

sc' i

of sc'e.
Van de gezonge n regels valt alleen te zegge n, dat de twee laatste voeten
vall de eerste helft van elk couplet tweemaal worde n gezongen.
pnroo·roollj a, PmB., voor !;orOQ, ,'oonj n.
lil/jam bil, wellicht uit het Mak. lilllamû,, ; de I is reeds tot j ge worden,
zoodut het woord er als echt Bare'e .uitziet. Men duidt er zoo wel het gordün
als de met gordijnen afgesloten ruim te mee Ilan.
ll a'clI9gc, PIllB. yoor: "" poliollu, ","podjo »wiU en, gaarne hebben ",
lim tl1lia is ee n wisselwool'd voo r lII al1lollg o »piuullg', E en andere vorm
IS lII il/n ma, dat vooral in de priestel':G un geu voor pinang word t gebru.ikt.
Men
zo u, bet invoegsel tot voorvoegsel makende, uit een onderstelden vorm
llilll amff , di t l i l1l ClllUl kuu ne n doen voor tkomen, waarm ede tevens de beteekenis
zoude gevo nden zijn, n.1. »het gekauwde '. De overgang vall 11 tot I is
bijv. in het Go rolltuleesch zéé r ge woon, Illaar in het Bare'e ni et. \rVel gUllt
I in 11 over, doch vall het olllgekeerde ZÜn IUjj gee ne voorbeelden bekend. El'
moet in eene vroegere peri ode de taal een voorvoegsel li hebben bestann, dat
b!j v. nog ovcr is in lillllwj u >schaduw, spiegelbeeld ', vau wa/ o, MnJ. bllJa"9,
eni'. . ; li1Huolw/'i (klem too n op muu) »snel gcdijend , voord eclig opg roeicnd" , vgl.
moboko »dik, vet i l il/g90l/ fI »gast, vrecLlldeling'l, vgl. ~fak. Boeg. g01lll, en het
daarover gezegde in Tijdschr. Bat. Gen. Dl. 45, bl. 448 ; lIIalinga'a »licht, vlug'"
en llWlIYll.'a »licht, niet zwaar' ; 111 d mg liaWll ,.aja, »het binnenste (maag , ingewanden) omgekeerd (111 0ka,",, ) bebben, een gevoel hebben »alsof 't hart j e in je
lij f omdraai t " , door te veel eten of door met een volle maag diep te bukken
of zwaar wcrk te \'errichten' ; Hllllillga llf)(l »leven Lllllkco" , van lIya llga »mond 'j
ladttt'oll!Jo »gel'aas, herri e ma.keu" van U.'OIl,QU :w lldeugelld', enz. H et schijut mij
daarom zekerd er in U- van limama ook dit voo rvoegsel te zien. Ook iu het
Saugireesch kOlll t li- als verouderd voor voegsel voor (Sprkk. 130-132), eveneens
in het Toutembonusch.
ma:jali is hier een in transitieve VOI'I11, te vertalen met »0 1' ui t kom en,
zich er bui te n begc\rcll ·'. ,V il men het onderscheid tusschen het transitieve cu
het intransitieve lII aja li in clen vo rm ui tdrukken , dan vervangt llJ ell het eerste
door l1I aIl9aj ll/i, danr de Ill eer vo ud ige beteekcnis V:ln dit voorvoegsel is verl oren
gegaan. Zie 'rijdschr. But. Ge n. Dl. -15, bI. 425 eu ook bI. 397. En den intransitieven vorm kan men, des ge wenscht, YCl'\'angen doo l' den accidenwelell vorm
met lepa-, althuns indien men ontkennend spreekt: bare'. lepajali . komt er uiet
uit, kun er niet uit gel'aken" , ongeveer synoniem met bat'e'e majali.
Itall Jporollgoni a ; de beteekenis van I,d- in deze vormen is behandeld in
'rÜdsehr. Bat. Geil. Dl. 41, bI. 534, vlgg.
ma/ai!)'i, meervoudsvorlU van malai, de meervoudigheid der handeling is
I
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hier van het meervoudige onderwerp afkomstig, daar het werkwoord intransitief
is. Zie Tijdschr. Bat. Gen. Dl. 45, bI. 4J 2.
1idipalai, PmB. voor 1dpalai, meervoudsvorm voor den 2den pers. , in
het enkelvond als beleefdheidsvorm gebruikt.
Irt/jol'e . ik ga slapen". Het gebruik der pron. praef. bij intransitieve of
intransitief gebruikte werkwoorden, is eene afwijking van den regel, d.t een
vervoegde werkwoordsvorm transitief is. In /it/ jo/'c moet men echter meer eene
navolging zien van het gebruik om /""-, la-, Ira-, dus de pron. praef. van den
len persoon, ook te voegen vóór intransitieve of niet-transitief gebruikte werkwoorden met een "'-prefix, hetwelk vooral geschiedt in verhalenden stijl of na de
partikel da, om eene ophanden ziinde daad of gebeurtenis te vermelden of een
zin voorwaardelijk te maken, bij v : da "wII·, I'; of dal/gkulIlll lai . ik zal heengaan,
laat ik heengaan ", da nlarnoliu »we zullen voorbijgaan" da ng!wme'onlo, l1wwclIgimo
»we zouden wel hebben willen rusten, maar het werd al duister" , Daarjol'e nimmer
een "'-prefix krijgt, heeft "'"jOl" het uiterlijk vaD een vervoegden transitieven vorm.
IJallg"'a. ROl/do, zie Verh. Bat, Gen. 55, Ie stuk, bI. 28.
",Ia 11 la 11 is in de vertaling weergegeven met . kerel " omdat deze uitdrukking, woordelijk . andermans kind" zoo veel wil zeggen als: . iemand die
ml] niet aangaat".
po,,"!]ia llt'l'0diaja, zie t, a, p. bI. 30.

I Anang kodi Madoko.
Mosombori tau radun, monna au we'n, auanja tUfimB; bangke 2mo, madoko
gaga, nal'ampa kina'[l. nu illenjn pai papallja, bemo mangkoui tau tu "uIlja.

Moutjongk'lllo umauj. a mampepate auaugkodi madoko setu, uakeui ri jopo,
l1atowoka kadju, nakaeka watu, uatowoka UUllll bangke, uapop.lapalak. ri u,
nato'o umanja: mntemo, tnowemo 111neudo :3 , Iltalloka be mfisae djela wo'u, onpasa'a kadju, wntu, nunu, llarengkasaka I"i soma.

Kntogongkauinjsmo se'e, me-

pasabi ri iuenja pai umnnja, molai, ma.]osemo rn:jauja, togongkani napepatemo
tau tu'auja pai tuwumo wo'u; tudU1l10 ri audn, nntima wen papitu ogu ri tau

mombadju, llfiwlll1tja 1'i tujali, ~fetn ngo ;'! il1 ellja ri tuke, nato'o : 0, Ile'c mnlni
anaku, JlIfLWO rajaku 1'i siko - Bare'e, iuc, jaku da Inalaimo, maka Ildjdjendjeanimo ja1.-u, dja wfilltje'emo, djn malai Ulll.m}Jepali asi-asi jaku, ane mewnlilimo jaku,
ndidonge bambarinja. Malai :!mo, sindate in enja mekllkuotl.
Palainja se'e, are'e masne naratamo i 1'0 Moginggi Wojo - A, nato'o, maka
se e siko, ndjaa nukndja maroo-roo ireï? -

1Vojo kukae-kae wungka eo, siko

ungk. rilllbe'i? - Jaku se i i Auaugkodi Madoko, napepateka samba'. baula,
bure'e ganu, pai nadjea 2ni nu ioekn -

l\1ewnli, tau setu mombelulu, tatogomo,

mak. i Moginggi Wojo sautua'i. I Auaugkodi Madoko moguma' uuuu, seÏ
alo dja kahaa-haa malulu wuanja, kinouinja wungka eo. Meliudja' tau setu,
djamo pelindja-lindjanja, Mas.e' djela ri To Monta'a-utaa, tau setu djamo
ponta'a:!ojll kndju wuugka eo, tau santns'i wo'u , uadjea 2ni nu umanja pai inenjn.

Melulu wo'u tau setn, djadji siuja olim.mo si'a.

Ri ra mpeluluuja n.ratumo i

'ro Monai-uai, djamo ponai :2nja, tau setu salltua'i.

Mell1]u, papitulllo tau se'e.

Djela ri wiwi ntnsi, lUonangllmo, mewalilimo juuuuja, dil. pura iuosunja, knsne
mponangu i Anaogkodi Mndoko.

Mesono si'a:

A, dangga komi, are'e ndikoto,

ndipesnwi JUai gl1mangku, uaka jaku malllponangnka komi, ue'e udipepate
tontji au lIlai gumaugku.

Al'e'e mouangu si'u, dja meliudja ri wawo ntnsi,

mesawi ri Ilunu. Are'e rn3sae, 11le'ollto, I.lato'o do. mantaka dioSuja,
jllllunja
ntauoka dju wutu bae, e wa jakasi, napodio !l, llatnkl~ ri gUilluujU. Are'e masae
pura 2

me'outo wo'u, llBompo mPajowi Iltasi, ewn polo. wuugko. eo oguujn, ewo. ballun.

kabaenja. Nato'o i Auungkodi Madoko: Ndisaju komi aono se'e - 10, kan aa Nasaju kodjo, are'e sangkudja tindja, dja teteude penaiuju, dja marompi. - A,
duugga komi, sako mantjajll Pajowi ut.si "re'e w.re, koisa jaku, papaliuka d.
mantjaju, ba... ree tepoudo. Plli nasaju, pod~ uatere, u.tuugki pai tepondomo
wo'onjn tudumo ri l1e i nTa Datu ri sambote ntasi, klltudunja se'e, wusnmo ue

inT. Datu, ompomo, bemo mandiu i Ta Datu. Napokau k.bilasanja : Kois.,
ndisu'a! - Nusu'a, aree sako dja lo'u, tau terua-ntjowul Djelamo i Anangkodi
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Madoko: Nundjaa nipoonge-ongeka, Ta Datu? - A, lVusumo uengku sindjall,
b.ra nundja. to'ouj. sindjau au mnmpakawusu. - I.ku da mantu'uri? - 10,
uditu'urimo ngkabongo ! - N~jo'umo kodjo tau papitu setu, d. mandiu rnjanja,
uato'oka nou aono: Koisa, ndisn'a! -

Nasu'a kodjo, are'e sako dja lo·u. -

A,

jakumo! - Podo nasingkilaka mpenaiuja, tepidji, tudumo wo'u ri ue i Ta Datu
samba'a. Mewalimo waima'i, mepone ri lobo, napelinggona, motQbu tau, meSOJlO
i Ta Datu; A, maria totok. liu wungka eo, pai epa siko se'e au matonga. 10, ewase'e jan - Ewambe'illlo, Anangkodi Madoko, sindjaumo nnangku we'a,
porollgomo. - A, nato'o, jaku ne'e mowe'a, seï i Ta Moginggi Wojo, si'a do.
mapowe'B, dn kudika ireï. - Rndua alla i nTa Datu au we'a, naporollgomo utau
santua i. Mesouo i Moginggi Wojo: A, are'e ku'engge da mowea ireï, da nupopOjUllU jau jaku. - Seemo kuto'o-to'o owi, pai aree nu·ellgge. - Masae-musa_
lla'enggemo, napalaika. Pompalakananja pai jllllunja setu, uato'o:
8e'i Koudo ngkudika, si'a do. nukita-kita"
Tandnmo llgkatnama, nadika nteasnmba'a.
Ane malel_mo kondo, mate i Aun ngkodi M.doko.
Masae-musae maJai, nato'o:

Dja ewantje emo saaja, d. malaimo tuama.
Djela ri ue i nTa Datu sampanga, maria tau singkandomu lairi •. - Nuudjao nupowoo-wooka siudjau? - Ntano wo'o mPajowi, nadju'i ri lipu inT.
Datu iwengi. - I sema mantende ? - A, taintjani, bam i sema, dja tndu ma i
manawu ungka ri tongo ndaoa, - Ndjo'u mampeole tau alima setu, napokau
au aopo da mandjuï, be mewali, be lo'u. - A, jnkumo 1- Dja si'a mandjuï,
Ic·umo. - Napaporollgo pai Bllanja i nTa Datu, are e na'engge, nato'o : jUllunja
i Mouta'a-nta'o. santua'i. Naiokamo i nTa Datu, pai are'e wo'u na'engge i Monta'u-nta'a do. nadika, nato'o:
Ba ugku'engge da nudika, dja mawo raja kukita.
Da nu'engge, boi kupepate siko! - Masae-masae na'enggemo, nato'o: 10,
mau baree ku'engge, tampe aue ewantje'emo, Mesono i An.ngkodi Madoko:
Seï kondo ri tana, petondoni utou rata.
Ane malelemo kondo, mate i Anallgkodi Madoko.
Paiai-lainjaDlo sindjau, djamo tatogo tau se'e, Naratamo ue i Ta Datu
sampanga, wuan, katudu mPajowi, QSQmo sampole tondo ri napantjaju pai mawau,
ulenja Dl"ri"mo. Lo'u nadjuï i Anallgkodi Madoko, be nakoto nujununja, tepidjimo ndjoi tasi. - A, banjapa jaku da mnmporongo auami rad ua, junuku jau,
se i i Tc Mono.i-nai santuaÏ. 'r:lmangimo i To Monni-nai, be na'engge da nndika.
Masae' panangimo, nadikaka kondo, nato'o:
Se'i dja kondo ri soma, petondoni ntau dongka,
Aue malelemo kondo, mate i Anangkodi Madoko,
Bangke reme malaimo, djamo palai' nja, ngkalionja, Nawali-ntjosoi udajauja madika' jununja, Malai' narata lipu soa, - A, are'emo re'e tau se'e,-

l\IIepollc ri lobo, ndnn, Ildnn llnrillgko gandn, ntanokB ndo·u tnn radnn, sndu'a
pm s3.makull1pu I"i ra nggauda, nato'o: A, ne'e me'ase, sima'i kuajo.ugi, kami
se'l djamo I'i glluda se'i pal naka. tnwu knmi, makalipu se' i no.opisaka ugkuajaIlgi . _ Ne'e mesuwu 2 ri ganda, jaku seï maintjani da mangkelo, - A, pakatno,
lIIa'ai kabnenja, wantjenja ewa toton. knbne2nja, tau pura~ nasangke, naken i ndeki
jnugi, _ Palailljamo: A, da mantjombi ampa. - Nasombi ampa setu, nnkae ron a,
roo Ilnkae, mOUlose 2 si'n ri wnwo ntana l'avollgkelo kunjnngi, makn. ane nnkitn
bm, nndadu, nasangke,

Mok0 2111 0 dja reme, barn kuajangi se'e,
Mo,n' mo da tndn, adjalimn mPalabnru .
.A.re'e masne nakitn ma'i ewn mamongo snogu, c1ja munggapi 2mo se'c,
nnto'o: 0 rle telenjn se' e, kOllOJUO kim:! i llgkede. rl~uma'ill1o a tudu, i Allangkod i ~indoko mewu ntja ri nt mbajuu, santjiimo do. uasangke, snknumo kOllo
nlllpn I"i wuwo mbajau, c1jn kono se'e, hua-hua Ilganganja mekakai. 'Mesuwnmo i Anangkodi M.adoko. nasaju, nata mbukamo ItpU, napanown wukunjn.
MesonoJllo au ri gnnda: Bare'epa ela pll1'a, makllmpllkll, ndntepa sambn'tL au
lino.. _ 101110, du'a, du kllkira 3 wo' u sangkani. - Nawn.li-n~io1l1bi Itlllpa, nmka
anll owi 1l1aregelllo, pitumpujll nnsombi, llutakn. wo'n, maroo!lmo wo' n I'i wobo
lil bajau,

mougkna:lsakalllo:
Mosu-JlIoSU1ll0 cla tu tln. adjalimu ntPalabul'u.
Dja moko 2 mo eo, barn kuajuugi tengko.
fu e udisllSUl'i aku, clja pUl'amo .. raja Iltnu.
Are'e masae tU lI1n'imo au tina, nakita mosulUO, mewun~jamo lo'u 1'1 ra
IIIbnjall, kasacljapanja kOllomo ulllpa, pekakakainjaulo kuajangi, llI eSllWlItnO i Annngkodi ~[adoko, uupnsusa. MesuwuLUo tll'rmjn pni makumpnnja, nepa unkitn i
Anangkodi 1\facloko. Napoawllkalllo kndju, Ilupanowa, maregellio wukunja. .JakullIo se'i, du'n, makumpumi <la k-uporollgo, - Jo, si'amo , du'a, nelindika kitn
IXlIlua - Naadi, napeintasaka, mljaumo 1'1 ra mbanuanja, atuuja, l'illdinjn pembfljo,
llononja sn.ogu 2, bentn!1ljamo nlladi. WUkll lltaU llI.ate nawebukn pnkuli, meIIIbaugu, tuwumo wo'u, kare'eujamo tau snlipu. - Ewasne'emo, du'n, ndipombndjuImkn b:tili, <la kumalaimo mampepate inengku pai llmallgku. - Majaimo, nnkeni
wc'anjn pni el"llllja, tau uepa napembnllgu. Napodjajaki wo'n jUllunja lladika!l
owi, maclagolHo l'ajanjnmallgkita 2 i Ammgkodi Mndoko. - Kita elft lo'1I 11111IIIpnnga'esi anu madjea:!ui kita. Nato'okn we'anja:
Ane pnsalllo sambnja, mate mo wc djll i U1Il1l.
Se'l jak:1 do. majai,
Ane pusaltlO santji'e, do. mate we dja i Ille.
:Mlljui tau ndjo'u mepadasoki. Nato'o: 0 uc1jau siudjuu, pai mo.roso slllJn
tau solipu sil1djau, lil mawuro do. tapelengko, mau srmgkl!dja I'OSollja, barn sn tu
au Illllgasi mpodago. Djelll ri so ma, nnto'o:
Se'imo jnku we djeln, ma'i mepali ngkaweill.
"erh, Uat. Oell, LYI , 3
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Ne'e ndiwilai jaku, da mombetotomo tau.
Mesono inenja:
Ne'e waselu anaku, jaku kantja iwenu?
Mesono i Anangkodi Madoko:
Jaku ndidjea' ni, ndipeoleka we nunu.
Si'a nditowoka jaku.
Mesono inenja:
Bare'e nadjea-djeani, siko mndja'a ngkadoko.
Mesollo i Anangkodi Madoko:
Lawi gorilljamo komi, kupapopuli tomou.
Mesono inenja:
Ne'e wasetu anaku, dja m~ekamo rnjaku.
Mesono i Anangkodi Madoko:
Da ndipok.eka wenu, ua ndipepali setu.
Posompomo ma.'i, ille, jaku mawila l'ajaku UlOpeo. 2. - NC}Ja nu, kec1e,
peso no nu umallja, inemu tongo mombadju.
Posolllpomo pesn ma'i, d. ntopombepopomni.
Ne'e mawila mpeta'a, epa dn ngkumosalana.Ne'e masacmo gaga, mMvila jaku ri taUG.
.Bare'e mllsne kodjo, mosompolDo umanja, Ulombetoto pai bare'e UlOmbeore, masae' pombetotonja, mate umanja, dja mato umanja, nato 'ok. inenja:
Posompomo wei ine, da kupangantjnsa siko.
A, allaku, ue'e nusaju jaku, mapnri rajaku owi mompakoroka siko. Are'e na'engge inellja menn'u, dja napeponeki, sawi ri ra mbauua, nBsasakimo
inenja, wo'o umallja llRwaikamo bilasanja mouba, pai tongo mpompau 2 dja,
llato'o:

Balu-balukamo aku, wase' e mangkeni tau.
Mesono i Anangkodi Madoko:
Mau bare'e nuto'o, kuucrika talOlpbo.
Mesono umanja:
Ira ngkonau makllni, nuwembe nupotowugi.

Mesono i Annngkodi Madoko:
Mau bare'e nuto'o, lawinja d. kupondolu.
Masae uakenimo kodjo wo'onjn, nnpogugumoraka, djela ri lip u i u'ra Datu
sBmba'a, napognndaka \Vo'u.

Mesono umo.nja :

Wase'e mangkeni tau, napogandakamo jau.
Mesono allanja:

Mau bare'e ndito;o, napogandakamo kodjo.
Djn }msa }Jogandanju, nakeIll wo'u, naimbaJlka lipu, llllto'omo wo'u:
,"Vose'e aua ntuama, Illangkeui wo'o impapa.
Bare'e masae nadonge wo'u mbe'ai1ju: A, i Auangkodi ~fadoko tUllm'ill1o!

51
Podo napallg ipika, togombengipa uadongemo kodjo.

Balu-balukal1lo nku, wase'e lUangken~ tau.
Dja pogumOnLlljn se'e, nnpoapukamo rongollja pac pulu, nuto'o nmal1ja :
Mangkeni au llapouma, napontjmnbrmikll sinjn.
Mesono ananja :

Mau bare'e ndito' o, l"wi kupepone lobo.
l3nre'e masae llapogandaka, mcso no umanja:

Aoe lUaugkouimo tau, uc1i pogandakamo jaku.
Ane we roO nmngkonl , cIa U1otoemo konJi.
Mesono ununja:
Mau barc'e ndito'o, lawi kumotoe kodjo.
Mesono uJlIanja:

Ane roo mogaudumo, jakUlHo da ndisasamo.
Mesono ananja:

Mau bare'e ndito'o, lawi da kusasa kodjo.
Mnsae siwuragamo tau, nato'o : Se'imo kita siwurngamo, maka tal1lpepnte
UUllt

pni i i110, lllntemo samboko.
Se 'i komi da motoe, ware allU napoul1u\ .
MOlllpau iuenja:
SoÏ komi wc motoe, mate auu llapoinc.

Mesono muanja:

Dja ewantj e'emo suja, mepali mate i mpn.pa.
Mesouo nnanja:
Ua. siwurngmllo kita, du t..'\kalingll ~ i ' a.
10, dn ntaowe IHllwpanga'esi umaum pm inentn, dja da ptapanga'esi

ru

Kinadu.

De Gulzige Jongen.
Een mail en eene vrouw waren gehuwd, de vrouw kreeg een kind eu
haar kind was een jongen j toen hij wnt g rooter werd, wns hij een erge
gulzigaard, hij pakte het eten vnn zijne moeder en zijn vader weg, zijne
ouders hadden ui et meer te eten. Zijn vadcr mankte een plan om dien gttl.zigen jongen te dooden; hij bracht hem naar het bosch en hakte dMr een
boom boveu hem om, groef een steen boven hem uit, hieuw eeu waringin Loven
hem OUt, nadat hij eerst eene stelling voor hem had gemaakt. Zijn vader zeide :
Hij is dood, laat ous ophouden aan bern te deukeu. lutusschell na niet langen
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tijd kwam bij weder, met den boom, den steen, den waringin op zijn schouder,
die wierp hij op het erf. Toen dit voor den derden keel' lVas gebeurd, vroeg
hij aan zijne moeder en zijn vader verlof om heen te gaan en vertrok, verstoord dat driemaal zijne ouders getracht hadden hem te dooden en Itij weder
opgeleefd WilS; beneden op bet trapportaal gekomen, nam hij zeven korrels
rijst van de stampsters en stak die in eene fluit. Zijne moeder keek dool' het
venster en zeide: Ga niet heen, mij u kind, ik verlaug uaar je. - N eeu, moeder
ik ga heen, lVant u heeft mij mishandeld, het blijft er nu bij, ik ga maa)'
weg, mun fortuin zoeken; als ik teruggekeerd bell, dan zult u bericht hijgeu.
Hjj ging heen, zijne moeder te huis weende luid.
Op zijn tocht ontmoette hij ua niet laRgeu tijd den . BamboeSchudder". Zoo, zeide hij, daar 'ben jij dus, waarvoor houd-je je hier op? _
Ik graaf hier eiken dag bamboe uit; waar kom jij vandaan: - lk ben
de Gulzige Jongen, al slacht men een buffel voor mij, dat is niet genoeg en
daarom heeft mij mijne moeder mishandeld. En zoo gingen dan de~e drie
lieden met elkaar mede, want de Bamboe-Schudder had nog een jongeren
broeder. De Gulzige Jongen bad een waringin als zwaard op zijde en de
jaarvogels vlogen al roepende de vruchten achterna, die hun dagelijksch voedsel
waren. ~ij liepen maar steeds door j na gernimen tijd kwamen zij aan dell
Houthakkér, deze deed niets dan bout hakken, iederen dag; het waren twee
broeders, die door hunne ouders slecht bebandeld waren. Ook die lieden gingen
mede, zood at zij llIet hun vijven waren. Al voortgaande troffen zij den I~otan
Schraper aan, die niets deed dan rotan schrapen; ook hij was met een jongeren
broeder. Zij gingen mede, cu waren met hUll zevenen. Gekomen aan het
zeestrand, gingen zij zwemmen, zijne makkers wilden terngkeereu , want de
adem ging hen begeven, zoolang z\Vom de Gulzige Jongen door. Ach, zeide
hij, gijlieden zijt zwakkelingen, gij kunt het niet uithonden, klimt maal' op
mijne zwaardscheede, dan zal ik u wel zwemmende voortduwen, maa.kt niet dî~
vogels op mijne zwaal'dscheede dood. Hij zwom niet, hij liep muar over het
zee-oppervlak, al zijne makkers waren op den waringin geklommen. Nn
eenigen tijd hield hij op en zeide dat hij zijn schelletje wilde aanbinden, het
wus intusschen een groote steen, als een sagotredmand. die hij nis 8chelle~ie
gebruikte en aan züne zwnardscheede bond.
Niet lang daarna hielden zij weer op, tegengehouden dool' eene zeeslang,
zoo groot als een gewone patola-slang, zoo groot· als een huis.
De Gulzige Jongen zeide: Hakt gij met n vijven el' op iu. - Ja, dat is goed.
Zij hakten. er werkelijk op in, maar drongen er met btmne zwaarden
niet diep iu, hunne zwaarden sprongen terug, zij werden maar schaardig.
Ach, gij zijt z.vakkelingen; zelfs een zeeslang kunt gij niet in tweeën hakken,
kom, laat mij eens, laat mij manr begaan, of el' ook eeu stuk afvliegt.
Nu h\i hakte er dan op in, hij gaf el" manl" een snee in, prikte Cl' in
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co daar vloog het .tuk cr af, het kopstuk kwam neer in de rivier van een dorpshoofd
.lC\Il den overkan t der zee j toen het wus neergeko men, was de rivier vau het
hoofd versperd, afgesloten, het hoofd kon niet meer baden. Hij gelastte zijne
sluven: kom, haalt het er ui t ! Zij trachten het er uit te halen, maar het g ing
cr niet eens uit, er waren ecu 2000 meuschen. Toen kwam de Gulzige
.Jongen: \-Vaarover maakt gij zoo'u leven, TEl Datoe ? Wel, mijne rivier
dan,.gi nds is verstopt, wat mag het wel zij n daarginds dat het verstopt heeft ? Wil ik eens gaan kijken? - W el ja, ga maar eéns kijkeu voor de aardigheid.
Zij gingen inderdaad met hnn zevenen, met het plan om te baden; hij zeide
tot de zcs : Koma"n, haalt het er eens uit. Zij tmchtten inderdaad het cr uit
te halen, mlUtr het ging volstrekt niet. Kom, laat mij maar.
Hij prikte er man,r met zijn zwaard in cn het \'loog weg en kwam weder

ncer

het water van een ander dorpshoofd.
Hij keerde weder terng, ging het dorpshuis binnen, werd gastvrij ontvangen, de menschen liepen te hoop en T a Datoe zeide : Ja, er trekken eIken
dag vele gasten door, maar gij eerst zij t een flinkert. - J a, dat mag wel zoo
zijn. _ ·Wat dunkt u, Gulzige J ongen, d,u". is mijne dochter, neem haar tot
vrouw! _ Ach, laat ik geen vrouw nemen, hier is de Bamboe-Schudder, laat bij
IU1U

haar trouwen, dau laat ik hem hier achter.
Ta Datoe had twee dochters eu die werdeu doo r de beide broeders gehuwd. De Bamboe-Schudder zeide : Ach, ik heb geen r..in 0 111 hier tGtrouwen,
neem mij ni s gezel mede. - Ik heb het te vo ren .1 gezegd, mRar gij wildet niet.
Na eenigen tijd wilde hij wel, en de anderen lieten hem achter. rr ocn
dc Gul zige J ongen van deze zijne makkers afscheid nam, zeide hij:
Hier laat ik /ro"do achte r, daarnaar moet gij kijken.
Ten teeken mijner dapperheid, is er telkens bij ieder "en ueergezet.
Wanneer <Ie /rOlU/O verfl enst, is de Gulzige J ongen dood.
Eenigen tijd daarop ging hU heen en zeide :
N lI , zoo is het dan, wij mannen gaan op reis.
~ij kwamen nu aan een andere rivier van een durpshoofd , daar waren
vele lieden verzameld.
Waarom maakt gij daarginds leven, Dat was intusseben de kop der
~ecs1ang die deu vorigen dag uit de stad vnn Ta Dntoe waS weggeslingerd.
Wie heeft hem opgegooi<l ? - W el, weet ik bet! Wi e mag het wel geweest
züu, het is slechts hier neergekomen, midden uit de lucht gevallen. Nu gingeu
die vijf kijken eu bij gelastte de vier om den kop er ui t te halen, maar het
lukte niet, hij ging niet. Och, laat mij maar.
Hij haalde hem er ui t en hij ging, 'ra Oatoe wilde hem met zijne
dochter doen tronwen, maar hij wilde niet, hij wees zijne makkers, de Omhakker
en zij n jongeren broeder aan. Ta Datoe stemde er in toe, maar ook de Omhakker
wilde niet achtergelaten worden en zeide :
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Ik wil ni et, dat gij mij achterlaat, ik heb slech ~, heimwee in 't rool'uitzicht.
- J e moet willen, anders sla ik j e dood! E enigen tijd daarna, wi lde hij
wel en zeide : Ja, al heb" ik el' geen zin in, goed, als het er zoo mee gesteld
IS.
De Gulzige J ongen zeide :
Hier zijn /rolldo's op den grond, ten teeken voor de aankomelingen.
Wanneer de /ralldo's verA ensen, is de Gulzige Jongen gestorven.
Bij zijn veI·trek waren zij nog maar met hun drieën. Zij kwamen aan
een ander water van een dorpshoofd, dat verstopt was doordat de Zeeslang er
in was gevallen, een gedeelte was verrot, daar waar het doorgehakt was, en het
stonk, er waren al vele wormen in.

Toen de Gulzige Jongen het er ui tbaalde ging bet er uit, zijne makkers
konden het niet, het vloog weg de zee in. Ach, laat ik het nog niet zijn, di e
uwe beide dochters trouw, laat mijne gezellen het zijn, de Rotan-Schraper en
zijn broeder.
De Rotan-Schraper weende, hij wilde niet achtergelaten worden. Na
eenigen tijd gaf bij toe ; de Gulzige Jongen liet kondo bij hem achter en zeide:
Hier is liolldo op het erf, ten teeken voor de nieuwaangekomenen.
Wanneer de kOlll/o verflenst, dan is de Gnlzige J ongen ' gestorven.
Den volgenden morgen ging hij heen, hij ging maar steeds door in zijn
eentje. Hij kreeg berouw dat hij zijne makkers had achtergelaten. AI doorloopende, kwam hij aan eene ledige stad. Ach, er zijn hier geen menschen meel'.
Hij ging in het dorpshuis, bom, bom sloeg hij op de (.r om; intusschen warbn
daar twee menschen in: eene grootmoeder met hare kleindochter in de trom,
dezen zeiden: Zeg, maak niet zoo'n leven, daar komt een Grijpvogel aan; wij
zitten bier in de trom en zijn daardoor nog in leven, want deze st..'1d is uit-

gemoord door den Grijpvogel. - Komt volstrekt niet uü de trom, ik weet hem
wel te lokken. - Pas toch op, hij is zeer groot, zijne sporen zijn als [oej a-klopplanken zoo groot, alle menschen heeft hij opgepakt en naar boven in de
lucht gebracht.
Hij ging heen (en dacht): kom, ik zlll voetangels "Bcherpen. Hij scherpte
voetangels en groef den grond ,ut; na dien uitgegmven te hebben, voerde hij
een krijgsdans uü op den grond om den Grijpvogel te lokken, want als deze
menschen zag, vloog hÜ er op af' en pakte ze op.

De zon is verd,usterd, misschien is het de Grijpvogel!
Spoedig zal kom en, uw door den Schepper bepaalde doodsuur.
Niet lang daarna zag hij hem komen, zoo groot als eene pinang noot, hjj
sloeg de klauwen .1 ,tit en de Gulzige Jo ngen zeide : Och, het arme meisj e is
het slachtoffer geworden van de list van den jongen man. Hij kwam nader
en zou neerstrijken, daar schoot de Gulzige J ongen het hol binnen, ri ts ! zou
hij hem oppakken, roef I daar kwam hij tegen de voetangels aan die boven het
gat stonden; toen hij geraakt was, brulde zijne stem van het schreeuwen.
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De Gulzige J ongen kwam uit het hol, hakte hem den kop af, legde
YHur op hem en brandde van zijn beenderen kalk.
D e vrouw in de trom antwoordde : 't Is nog niet uit, kl ein zoon , er iA
daarboven nog een wijfje. - Goed, Grootmoeder, die zal ik ook wel eens beetnemen.
Hij scherpte opnieuw voetangels, want de vorige wIlren verbrijzeld i zeventig
scherp te hij er en stelde ze op, hij bleef stand houden bij den ingang van het
hol en zong :
Spoedig zal komen, uw door den Schepper bepaalde doo!lsuur.
De zon is verduisterd, misschien is het de Grijpvogel.

Maak mij niet akelig, een mCllsch zou zijn moed verliezen.
Niet lang daarna kwam het wijfj e aau; toen hij zag dat het di chtbij wns,
vloog hij het hol binnen, op eens werd hjj door de voetangels getro(feu en
hevig schree uwde de Grijpvogel ; de Gulzige J ongen kwam te voorscbijn, om
hem den kop af te hakken.
Nu kwam eu de Grootmoeder en de kleindochter te voorschijn, nu eerst
zagen zij den Gulzigen J ongen. Zij legden een hontvuur op hem aan, verbronddell
hem en zijne beenderen werden r-gn. - Grootmoeder, ik zon uwe kleindochter wel
willen trouwen. - Goed, doe het mnar.
Groutmoeder, wil ons een huis too veren. Zij SlJrak een tooverspreuk
ui t en zij deden de oogen open en daar zaten zij in hun huis, het dak en de
wanden van glas, bet stond slechts op één paal, alles wnt er bij hoorde had
zij met hare tooverspreuk te voorschijn gebracht.
De beenderen der gestorvenen besprengde zij met toovermiddelen en zij
stouden op eu leefd en weer, het was weer een heele stnd vol.
Wel Grootmoeder, ,vil mij rij st voor leeftocht stampen, dat ik heenga
pn

mijne moeder en mijn vader doode.

Rij ging heen, nam zijne vrouw en zij ne zwagers mede, die juist waren
levend gemaakt.
Rij giug ook nog aan bij zijne makkers, die hij vroeger Imd achtergelaten en zij waren in hun schik den Gulzigen Jongen te zien.
Laat ons gaan snellen de hoofden van heu die ons mishandeld hebben.
Hij zeide tot zijne vrouw :
Als er nog eene nmand is verloopeu, dlln is Vader dood.
N u g a ik op weg. AJs er nog eene maand om is, dan is Moeder dood,
Degenen die het terrein gingen verspieden, vertrokken. Zij zeiden : 0 ,
het is daarg inds, maar de lieden vau dat dorp daar ziju sterk. In den vroegen
morgen zullen wij onzen slag slaan, al zijn zij nog zoo sterk, misschien wel
houderd die ter dege vIng zijn.
Op het erf gekomen, zeide hij:
Hier ben ik aangekomen, om met het zwaa.rd te strijden,
Stelt mij n geduld uiet op de proef, laat ons te zallleu vechten.
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Zijne moeder autwoordde:
Spreek niet zoo mijn zoon, hoe zal ik dat doen?
De Gulzige Jongen antwoordde:
U heeft mij misbandeld, u beeft eeu waringiu VOOr IlllJ uitgezocht, eu
die op mij lateu vallen.
Zijne moeder antwoordde:

Men been u niet misbandeld, gij wallrt een vree"elijke gulzigaard.
De Gulzige J ongeu zeide:
Het is nu eenmaal uw lot, ik zal dc haueu lateti vechten .
Zijne moeder antwoordde:
Spreek niet zoo mijn zoon, ik ben bevreesd.
De Gulzige Jongen antwoordde:
Hoe kan u er bang vOor zijn, daar u het immers gezocbt beett.
Spring uaar beneden, moeder, ik heb er genoeg vau om te wachten.
'Waeht nog eveu, miju jongen, antwoordde zijn vader, uwe moeder IS
juist bezig rijst te stampen.
Spring dau toch naar beueden, dat wij met elkaar kuuueu vechteu.
Wees niet ongeduldig In het wachten, laat ik eerst mijn bruek
rlaJltrekken.
Laat het niet te lang duren, ik verveel mij op den grond.
Het duurde inderdaad niet lang, of zijn vader sprong naar belledell, Z1)
streden met elkaar, maar sprongen niet tegen elkaar

0IJ

de lucht in

j

toen

ZB

gerui men tijd !liet elkaar gevochten hadden, sneuvelde ziju vader; toen zijn
vader was gestorven, zeide hij tot zijue moeder:
Spriug nu naar beneden, moeder, dat ik je in .tukken hakke.
Ach mijn kind, sla mij niet dood, ik beb het vroeger zwaar gehad lII et
u op te voedeu.

Zijne moeder wilde niet naar beneden komen, bij klom dan bij haal'
naaI' boven; boven in huis gekomen, hakte hij zijne moeder in stukken, het
hoofd VRn zijn vader gaf hij Rlln zijne volgelingen om het in de sarong te
dragen,

JllMr

het sprak nog en zeide:

Roep het ba/u-bal.. over mij uit, zoo hoort het als men een verslagene
als buit medebrengt.
De Gulzige J ongen antwoordde:
Al hadt gij het niet gezegd, ik zoude (het hoofd) op de punt mijuer lans dragen.
:.lijn vader antwoordde:
Eeu geel arèn-blad, schud dat en ml\ak bet tot drager vau deu schedel.
De Gulzige Jongen antwoordde :
Al zoudt gij het niet gezegd hebben. ik zou toch van zelf deu dolu-zuug
heb beu gezongen.
Na eenigen tijd bracht bij werkelük het hoofd in het dorp eu vierde el'
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het koppensuellers-feest mede; gekomen in het do rp vun ecu ande r dorpshoofd ,
vierde hij cr eVP Il 'l.OO het feest over. Zijn vnder antwoordde:
Zoo hoort het, als men ee n versingene nis buit thuis brengt, dau viert
meB

er het {obo-feest voor.
De Zoon antwoordde:
Al 7.0U n het niet gezegd hebben·, ik zou cr wel degelijk het {o/,a-feest.

vuur hebben gevierd.
To~m het louo-feest gedaan

WilS,

nam hij het hoofd opnieuw mede cn

uracht het in de ver schillende dorpen, en dit zeide weder:
Zoo past bet een r echtgeaarden ZOOIl, het hoofd VRn zijn vader rond te brengen.
Niet lang daarna vernam zijne vrouw: De Gulzige J ongen komt aan.
Zij had het slechts gedroomd, drie dagen. daurUl' hoo rd e zij het werkelijk.
Boep het ball/-balu over mij ui t, zoo hoort het nis men ec u verslagenc
als buit thui s brengt.
Toel! hij kwtl.1ll feestvieren, kookte zij kl cl'l'rij st vour haren mail. Zijn

vadel' zeide:
Als

Ill e n

hom dieu

1lI 0 Jl

vader noemt als krijgsbuit thuis brcugt, dal1

mud men er het louo-feest voo r vi eren.
De ~OOIl antwoo rdd e :
Al zou u het niet gezegd hebben, ik iwn toch de lufJU beklomm en hebbel!.
Nadat ee nigen tUd voor hem de t,rUnIm cn waren geslageu, zeide de Vader:

Als men gaat 'eten , sla dun voor mij op de trum.
Als gij gedaan hebt met eten, dan moet gij ecn toes praak houden .
De Zoon antwoo rdd e :
Al zo u n het niet hebben gezegd, ik zou toch zeker eellc redc ~chuude n hebben.
De Vader antwoordde:
Als g ij gedaan hebt mei; tro llllllelen, huk mij dan in stukk cu.

De Zoo n antwoordde :
AI 1111(1 u het niet gezegd, ik zu u ti toch ze ker hebbcn iu stukkcn gehakt.
Na ec ui gcll tijd gingen de menschen uitcen en zeide hU: Nu gaan WH
uitce!!, wnut wü hebben vader en moeder gedood, zü zij n beiden dood.
Nu 1l1 0ct gij eene rede honden, u weu vadcr hebt gij doodgeslagen.
De Moeder zeide :
N ti moet g ij ecne rede houden, uwe moeder hebt gij doodgeslagcu.
De Vader an twoo rdde:
Zou behoort het ook, als men den dood van zijn vuder zoekt.

Oe Zoo n antwoordde:
Laat ons uiteengnan en laat ons hen vergeten.
Juist, lnat ons op houden onze vade rs en moeders te snelleu, laat ons nog
slec hts bij de '1'0 Kinadoe gaan snellen.

~8

AANTEEKENINGEN.

Nat i IJl a we a I' a pit u 0 g u; in de Torndjn'sehe verhalen komt
het vaak voor, dat de held op reis gaat, met geen andere proviand dan zeven
korrels rijst, die hij in eene bamboe-fluit verbergt. In de Strand-Bare'e-verhalen
en ook in de Sangireesche vel halen, worden gewoonlijk k Hup at' s (Bar.
kot u pa, Sang. ~ Ol P i h i sn') genoemd, maar de echte Toradja's kennen dit
artikel nog niet.
.
Mampepali asi-asi, eig . • medelijden zoeken", d. w. z. mensehen
zoeken die medelijden met mij hebben, nu mijne ouders mij verstooten.
N d i d 0 u geb a mba rin ja; dit zijn onheilspellende woorden. Als een
Toradja beleedigd is en nog geen kans ziet om wraak te nem en, beheerscht hij
zich en neemt eerst in de vormen afscheid, maar laat daarbij tevens merken
dat hij over eenigeu tijd denkt terug te komen. De andere partij begrijpt dan
dat hij makkers en wapenen gaat halen, om aan zijne eischen tot schadevergoeding klem bij te zetten of om lUet zijne beleedigers te gaan vechten.
M 0 g u Dl a 2 n n n u »gebruikte eeu waringin-stam als ware het eene
zwaardscheede", d. w. z. hij gordde dien om zijn middel.
Deze trek komt in bijna alle Toradja'sche lezingen van dit verhaal voor en
ook in de Galelareesche overlevering, door den H eer M. J. VAN BAARD" bekend
gemaakt, waarover op bI. 8 der Verh. Bat. Gen. Dl. 55, Ie ,tuk is gesprokeu.
Iu dat verhaal heet de visch die door den jongen reus wordt aangetroffen terwij l
hij met zijne makkers de zee oversteekt, u u n u. Op de aangehaalde plaats
is het vermoeden uitgesproken, dat de naam van den waringin, 11 u D U, in het
Galelureesche verhnal op den visch zou zijn overgegaan. Maar het woord
n u n u is verder in het Galelareesch niet bekend; het ligt dus voor de hand
om aan te nemen dat iu dit Gal. verhaal, dat oorspronkelijk in het l'eruataansch
tot de Galelareezen is gekomen, de visch Nu n van Nabi J unus is geplaatst
voor het zeemonster dat in dit verhaal eene rol heeft te spelen. . Het Ar.
""; zegt Dr. SNOUCK HUilGRONlE, komt alleen iu den Qoerán en de gewijde
overleveringen VOOT, vooral waar sprake is van Joenoes en van de schepping
en plaatsing der aarde (1). Het wordt dan verklaard als ~J • • visch in 't
algemeen", mo..n.r het is voor de Arabieren steeds een vreemd woord geweest
eu alleen gebruikt voor wondervissehen. De Maleiers kennen het uit bewerkingen der Profeten-verhalen." Of er verder nog verwarring met het woord
(1) D e naam Nu n Is do gewone voor don "Jacb dlo indirect de a..udo draagt., zooals ook do
Malolsche woordenboekon vermelden.
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nun

11,

dat op Midden-Celebes, en ook in het Sangireeseh en Bentenanseh het ge-

wone woord voor »waringin" is, heeft plaats gehad, zal eerst met zekerheid kunnen
uitgemaakt worden, wanneer de plaats van oorsprong vtm dit verhanl bekend is.
Nak a

j" k u

111

a

III

p

0

u a u g u kak

0 111

i »opdat ik Ill et u-li eden

voortzwemme". In het PmB. dialect wordt nak n reeds als voegwoord gebr uikt, in de bet. . opdat". H et Bar. heeft om wenseheude, toe latende en

redengevende zinnen te stellen, den alonden causntieven vorm behouden, uI.
p n - voor transitieve, kil - voor intransitieve werkwoordstammen. Ook vele
echte causatieven worden nog op deze wijze gevormd, Illuur het achtervoegsel
_ ;t

kil heeft r eeds voo r een groot deel de vorming der causatieven to t zich

getrokken . ~len zou dus den causatieven vorm iu wCllschendc, toelatende en
redellgevende zin nen rus ecn afzonderlijke wtis kunnen beschouwen, bijv. als
een conjuctief. Voorbeelden zijn: e u se' i k uk e nik a s ik 0 n ti p a w 1\ i k fi
g!l. III b e »deze spinazie breng ik u, dat gij er mij gambir voor moogt geven" i
n e ' e m e I i n dj a ri w e n g i, cl a. n a sO k 0 a n g gas i k o. N à P a 11tj 0 k o!

. 1001'

niet

het duister, dan pakken n de spoken. Laat ze
i p es a wir i g u l1l a k u, k u p a m pon a n g k It k 0 III i
lil

(m ij) pak ken!" 11
»klimt op mijne zwaardscheede, dat ik Illet uI. voortzwennllc". Deze
l aat.~te zin is de overzetting VitO den Pmll.'schen zin in het Harc'c dat.
ten N. van het Meer wordt gesp roken. Voorbeelden met intransitieve werkwoorden: w a i kak u kin n 'a, k u kat u w u »geef mij rijst, opdat . ik leve";
k 0 j ob n S 0 III U tak a I 0 'u, »neem je drnugmand op, dat wij kunnen heengaan"; 8 e . i ft 1 i P n i t a TU ban g 0 n i, Jl ik aj 0 re »hiel' is eene mat en
een hoofdkussen, dat gij kunt slapen" ; tejoro e dja, b e da mannwu
t lt 1I ~ Nak a na w 11! »n..l s de trap is omgekeerd, vullen de menschen dan niet?

Laat ze vall en! "
Bii

adj ectief-stammen word t steeds nak a - voorgevoegd, watlri n not

dan uJs een versteend pron . praet'. 3e pers. moet worden beschouwd, wanneer
feitelijk een I e of 2e persoo n zÜ" bedoeh1.

In dat geval moet dan ook nog

een voornaamwoord van den l sten of 2den persoon volgen j is de 3e pers.
bedoeld, dan behoeft dit niet.

VoorbeeMen: wa i kak u s a b ti nak a b uj a
.i ft k u »geefmij zeep, opc1nt ik wit worde' ; se' i s tt buk u w ft i n n k n b uj n
8 ik 0
»hiel' geef ik je zeep, opdat je wit moogt worden"; nap e ra pis n b u,
n a k It b 11 j 11 "zij vraagt zeep, opdat zij wit worde". Zoowel bij deze stamm en,

nIs bij de iutrnl1sitieve werkwoordstammen wordt n a ka, ook in het echte
Bare'e dikwijls tot ee u afzond erlük voegwoord, zoodat dan het adj ectief zÜn
voorvoegsel III a - , het werkwoord zijn persoonlijk voornaamwoord moet hebben,
bv. se ' i kin a' R, nak ft tu w U s ik 0 »hier is rijst, OIJdat gij moogt leven",
8 e 'i sa b u, nak a m ft b u ja 8 i k 0 »hier is zeep, opdat gij wit ijlOOgt worden".
Nog verder gaat het PIllB. met zijn: Dak" jak ti In a m p 0 u all g u kak 0 IJl i.
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Zie verder Tijdsein. Bat. Gen. Dl. 41, bl. 535 .
Kin 0 n i, PmB. lI eten, voedsel, gekookte rijst' \ van kon i »eten",
Bo.r. kin a' a, van kin a' (van ka', voor kan), met iufix - i n en suffix
- "". H et Par. heert alleen het suffix, in zijn woord kon i sa. In de synonieme vormen 1i nor 0 (voor rin 0 r 0) en r 0 r 0 a »gebraad" zijn in het
Bar. ook het illfix - i n en bet suffix - a gelijkwaardig .

Di

0 ;),

ccu klnuknnbootsend woord, voor »sc heL, bel" i klciue kuperen

klokjes worden door de Toradja's
uit ijdelheid.

Ovcr do P aj u w i,
va" Sese nTaola, bI. 12.

ZIe

SOlUS Ban hUllne

zwaardscheedell gedragelJ,

de Ill eermale~ nangeh. Jnleiding op de vertaling

Pol U, PmB. voor cl u a t a »slaug", Met pol a wordt soms in ' t algemeen
»slung" , soms meer in 't bizollder de python b ~doeld.
M0

0

ng e-

0 11

g C, PmB. »lcven maken", Bar. ka

lVI a nt u'u l' i, PmB. »zien, kijken", Bar. me 0 1 C,

w 00 -

111

w o o.

a 111 IJ eu 1 c.

T.o tuk u, wissclwoord voor t a u, in den zin VUil »eell auder, ec n vreeJ1l~
deling" en I i n g g 0 n a >gast, vreemdeling". Het is sam cngestelc1 uit t CII
toka, Jav. têkii, Loilldallgsch toka , komell", in het Bar. nog ju gebruik
in toka 2 , hctz. nIs gaun 2 • alles wat noodig is, al de lngl'eclienten", cn
J1l 0111 IJ 1\ tok a l> ycrschaffell , bijeenbrengen, leveren wat lIoodig is", bijv. bet
nooelige voor het sirih-pruimen .

°

Ep a, PmB. voor Bar. nep n, Stro Bar. dep 1I.
Ton g a, PIllB. voor Bar. 1U 0 n tj 0 »echt, eerlij k, wnur, flink, oprecht" I
vgl. Boeg. tong~ " g, Mand,usch, ~ongkonsch tongan, Tag. tingir, Bis.
tungoe!, Bent. tllugar, Sang. t~ngad~'.
8e'e m o kuto'o-to'o owi, enz., de bedoeling is : dat heb ik vooruit
al gedacht of gezegd, toen ge met me wildet meegaan, dat ge nog wel eens
lllstig zoudt zijn, maar toen wildet ·ge daar niet van booren spreken.
Dongka, PmB. djeIa, Bnl'. »komen", vgl. Socnd. dongknp, Jav .
e! u n g kap.
Du'n, PmB. voor tu'a »grootmoederl!, verkorting viln iJl e tu'n. Eve.uals in b 11 e, PmB. p II e, Parig. >grootmoeder", is hi er de tenuis-beginner tot
media geworden.

iil
M e'asc, PmB. voor llIokaliwong o, Bal'. »Ieven mnken" ,

1.) ni nak a t 1I W u k n.
pal kak a t ti W u.

111

i, hiervoor knil men in het Bar. ook zeggen:

Wantj e nja e wa t ot ua kaba e'nja, de I'oejn-klopplank, wanrden vogel worden vergeleken, heeft gemiddeld (1('
\'olgrllde afmetingen : Lengte M. 1.25, breedte 0,2, (likte O,OU.

IH ede hiel' de spor en van

Op i, Nap. 0 p c, Par. 0 p u, Lalakiseh, id. , Tog. Snoes. Bada'sch, Bocngkoesell, rrontoli sch t1 p u. Lole'sch 0 p u S, Koelaw. Tontcmboal1 8ch ft IJ li , bet. »op,
ten einde, tot den laatste toe weg, klaar, gedaan , enz." 111 de 'N.1'ol'udja'sclw
tal en om schrijft nn o P u, n a u JI u het perfectum, in het Bar. beteekent 0 pi
»to t den laatste toe rlood, uitgestor ven" .
Ad j n I i rn u m P a lil b u r u; a d j a I i IS »het rloor God bepaalde stervensuur"; de Moh. strandbewoners gebruiken het woord ook 111 di en vorllI. Til
het PmB. moet het uit het Z. (Loewoe) zijn gekomen; DI'. M.' ·I"I·""8 geeft i"
het Boeg. Woord enboek alleen den vorm ad j n 1 ~ n g op. De vo rm ad j a I i is
evenwel regelrecht van "dj al afko mstig.
Voor »God" is hi el' de Toradj a'sche benaming Pa l a;bu I'U behouden.
Deze comblnati e is niet zoo vreemd nJs zij wel lijkt. De woorden n cl j nl i,
lIj a 11 dj i en wnt verder »het noodlot, het vooraf' bepaalde stervensuur" aallduidt, mogen van de ~fohnlllUl ednll e n afkomstig zUn, de TOl'adja vnt di t denkbeeld terstond en is het Cl' geheel mce eens, het is hem oorspronkelijk in 't

geheel niet vrcemcl. Hij behoeft er dus nog niet toe te z~in overgegaan om den
'rorildja'schen P u e III P n I a b t1 r u met den naam A 1a t a'a I n aan te duiden.
0111 reeds van djnndji en adjal i te spreken.
P a I a b u r u is de nominale vorm vun 111 n I nb u J' II » VOJ'lll e ll , kn ellen",
Pu c mP n. laburu is dus »cle Heel'e Schepper". Nadcrc verklaring Ollltl'fl ll t
Il on VOI'II1 van di t woord kan ik nog niet geven .
Od e t e I e nj", enz. Dit is eene spreekwoorrl elijke uitdrllkking om ielllanrl
aun te duiden die er in geloopcn is, die het door helU uiet gc:t;ielle of niet getelde gevllaT nu ziet genaken. '1' e I e »meisj e" is een bijvorm VllU t i I e, Parig .
Kail. talen :t vugina", nfwisselende met t e I e (Goron t. Ro ngkoug~ch) , 8 e I t~
(Boengkoesch, lIfol'isch). t i 10 (Bada'sch) en l e t i (Bare'e), I lls i (Boeg.), I e i
(Oemala'sch), te J'wijl k c d e cen bijvorm is naast k e dj e, BaJ'. >peuis".

K u ft j n. n g j t e n g k 0 j wat de co mbinatie dezer twee vogel namen
beduidt, is niet duidel.ijk. De te n g k 0 is de meest gewone omineuze vogel bij
de '['o radja's. lIIe n hooJ't zijn geluirl op all e tijden van ,1en dag r'n houdt er, zelfs
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omstandigheden van gering aanbelang, half in ernst, half in scherts rekening
mede. Ook de k u a jan g i is een voorspellende vogel, maar alleen voor zeevaarders; de echte 'l'oradja's hebben dus zelden met hem te maken.

lil

A dij de tooverwensch waarmede iets uit niets, of iets groots en fraais
uit iets zéér gerings wordt voortgebracht, heet a d i, naar de beginwaarden:
a d i a d·i sak u rio. Dit a d i is ident. met Jav. Mal. Mak. Boeg. enz.
a dj i, Lampongsch a cl i - a d i, Sang. a d i »reciteerCll, hardop voorlezen", Bij
het tooveren in do verhalen worden de oogen gesloten, de tooverformule wordt
opgezegd en daarna worden de oogen geopend; is de formule inderdaad toa verkrachtig, dan is ook het gewenschte aanwezig.
Non 0 n ja s a 0 g u - s a 0 g u; van bizonder fraaie huizen wordt dik. wijls in de Toradja'sche verhalen verteld dat zij op één paal sta"". Zij zijn
daardoor ongeveer ontoegankelijk voor iedereen wien door de bewoners niet
wCllschcn binnen te laten. Vooral wanneer in een verhaal van ccnc Konillgsdocllter
wordt verteld, om wier hand een wedstrijd is geopend, dan zit deze doorgaans
in een hoog vertrek, dat op één enkelen hoogen paal staat; degenen die uaar
de houd der Koningsdochter dingen, moeten dan een bal tot in dit vertrek werpen.
Mep n das 0 k i; in de nabijheid van het doel van hun tocht gekomen,
houden de koppensnellers zich schuil iJ) het bosch en zenden verspieders uit,
om de getalsterkte van het belaagde dorp, de dagelijksehe gewoonten der
dorpelingen en de beste gelegenheden om JUet succes den aanval te doen, te
bespieden. Zij u de verspieders ol' de hoogte van hetgeen zij moeten weten, dan
komen zij terug in het kamp der hunnen, ieder der strijders rankt beu .an,
eu als zii hun verslag hebben gedaan, gaat mell over dcn aanval beraadslagen.

Ka wel a,

wisselterm

voor peIl a i :uwaul'd", wellicht van wel

i~

»wond".

'r 0

111 0

u »broeister", wisselterm voor man u »kip, haan",

K n pan g a n tja s a, waarschijnlijk is deze man g a -vorm gekozen om de
maat vol te maken. De vorm is overigens wat hierboven is genoemd . conjunctief",
zoodat d a eigenlijk overbodig. is; voldoende zou zijn: k u pan tja S!l s ik 0
. dat ik j e iu stukken bakke".
De Gulzigaard spreekt hier zijne moeder met sik 0 aan, in plaats vau
Illet kom i, een bewijs dat hij baar niet meer als moeder wil beschouwen.
B a I u - b a I u k a JU

0

a k u; dit doelt op den uitroep dien de terug-
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kee rende koppensnellers telkens herhalen; wanneer zij bijv. van de To Ki nadoe
te rugkomen: b a I u b a I u '1' 0 Kin a d II e ! of T o K i n a dub a I u U1 0, d.i.
»de Kinndoes zijn weduwen en weduwnaars, hebben de een haar man, de nnder
ziine vrouw verloren, zijn in rouw". Zoodrn een "all den troep dit heeft geroepen,

vallen de Ilnderen in met den typisehen Iaijgskreet der Toradja's (rn e p
dien ook de Minl\hnssers kennen (k u m e r e t).

0

kul,

K u u e rik a t a l o m b 0; de bet. van het Pmll. u e r i is die van
ti e r i in het gewone, Bare'e, nl. »aan het uiteinde vasthouden", hiel'
. op de ptUlt der lans nemen en op die wijze het hoofd dragen" ; t a I 0 III b 0
is eeu wisselwoord voor ta w a l 1\ . Iaus". Maar hiermede is de uitdrukkiug
tangk

nog niet verklaard.

I r n n g k o n n II Dl a kun i, enz. Deze regel eu de volgende behool"Cu
to t de steeds gezongen coupletten bij het binnentrekken van het dorp door de
terug keereude koppensnellers. T 0 W u g i stuat voor t 0 W II r i »zwarte nHm " e ll
is cene benaming van den arèn-palm of zijne takken en binderen.

J

d a n cl i s o.

het hoofd of de schedel van den vader
ligt in cene daarvoor gemaakte uitholling in een vloerplauk van de l o b 0 , het
Il

ku

ll1 0

B

n.

l.l1 0

i

groote dorpshuis waarin de schedels worden opgehangen. Daar het hoofd nog
leeft en spreekt, verzoekt het te worden aan stukken gehakt, om te kunnen sterven.
De bizonderheden omtrent de gebruiken door de huiswaarts keerende
koppensnellers gevolgd, ziju te vinden in het opstel van den Heer Kllun' :
. Het koppensnellen der 'l'oradja's van Midden-Celebes en zijue beteekenis", in
de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Academie vau Weteuschappen, Afd .
.Letterkuude, 40 Rks, 3e DI. , 2e stuk, 1899, bI. 147-229.
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8e'ke nSendango.
Tanga pi a' tau i rtdua sl'.ngkapapûng, "reng u ese' i Wibo, areng n
wawine i K~'dang. Tangû i r~'dua Illä' d~'dal ahikingke; tawe narar~ngu' (paniring bern mbio e), ute naka~'ba'e ana' i r~'dua ese'. K.u ' dario' m ~ngkai kadodo'-dodo' piraû i tango. ni8~'ba'e SI Sèndango. Kute'u mar~ngu'-d~ngll'
kaka'guwa'e raTio' ene; iarnange kui n~'Basê 's il ö' pin' Rna'e ene, watu' kai
tumalli'e makombnllg. TI i Söndango, ma'eng kumang busa', mha'dua ngkaln
e, tawe makaralaedö', TangO. iamange nö'bera'e suraluug u naullge, u ana'e
patengke, batu' seu ta makatahang mä'gäli' u kange. 'l'angû su sah~lo ia,"ange
m~ngkatewe namaringang u ana'e: Wo'ete, aUlUug! i katlua ren mö'dea' Jahaseng. Angki'l.ng u ana'e: Ho, amang! Bo'ue i l'Ö'dUR tahana' möngkatewe nahUllclaleng. Arnwe i ninang i Söndango e wö'ga wue, u kapapûngekni ma'ngakalé'
mamnte ana' i r~'dua e. Kute'u i r~'dua ru'dnlengke mar~'sung masaka, tangü
naka~'ba'e wulo s~mpûug. Bo'ue iamang e n~'bel'a'e su ana'e: l\fanuwangke
sini lahaseng i kadna tahana'.
Ute wo'u ene iamang e m ~ ngk.tewe näh~ 'Jla wulo sämpiiug ene. Sarangke
naSllOn hll'pane, tangû nillhabll' apan tnide. Sarang flasuen ~habe, tangO iamang
e m~ngkatewe simanggid~' ana'e, llisapua', bo'ue m ~ ngkate we ni'tateled~' sn pung
u wnlo niöhabe kanini. Ute i S~ndango e nasnsu'e su kalawo' u wndange.
Bo'u€' i amallge Ill~llgkatewe napule' j su ènane -j Sènc1ango sen llate. Kute' u
i amnnge wè'c1a ntana'darèna ku'kniang su wale, ute sèngkianu i Sèlldango
narènta'e lai, ku' bulo sèmpûng e ma'susllng su tèlllbo'e, ku' mèngkatewe
uiènsa'e apidè' nèbera u: Enc1aung labaseng i kadlUl e, amang! Ute i amange
möngkate ta'kakè'di'e, du'dalinau' kawe unu'e i Sèndango sau' ntbiahè'.
TangO wo'u ene söngkapira bö'bine i affiaug e nè'sau'ewe namaringang ti
ana'e, uade mè'dea' sunggilè'. Ho i r~'dua m~ngkatewe l'imaleng. Kute'u sarang
seu uaka~'ba' · batu masaria, nte mllngkatewe ni'kakll'kndll' bo'n sämb~'ka. Saraug
sen masanggidè' limnnggi watu ene, tangO i Sèndungo e mèngkatewe niapasuè'
su wnngko.ue. Bo'u ene mèngkatewe nikanonkem batu ene; ku' )iminggi 'e
ringang u no.knè'pis~' si Sèndo.ngo. Bo'u ene napu)e'e iamange. Ta llaral'Önn
kadodo' iamange ku'kaiang su wale, ute naränta'e lai i S~ndango, al,id~'
mn' nnöng hutu kö'kasH.l'iang ene. Sal'ang nnsongo su w:.tle m ~ llgkatew e nii:lllsn'e Wlltu
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kanini ka'knst1 ng si sic, Itpidö' 1l ~' berfL: Ëndatlllg sllnggil i kadtH\ c, ftmnng!
( jte rillialil1:lU 'C lnm unge.
Tnngû wo'u ene s~ nglmpi J"a h~' biL1e iamauge n~ 'snu'c namaringallg si
St:;ndango, uade i r/f dua kai Ill ~ 'de'a kalu. rrangû m ~ ngkate w e rimnleng i l'~'du n
tahana'c; sal'ftllg Baka~' ua' kalll, ute ialllange mÖllgkate we nanuw::mg. Tangû
sara 'e ng sen Jllasa ndi gö' mahaka, ure i Söndango pirua ni'laoro n fL lll:mgc
su via' kahakiLng kalu ene niaparari si'e se ne; snran g knlu se n na haka, ute i
S~ ndllngo pll'ua mê ngkate nikaö'pisang II ,kalIl e ne. Bo'u ene tallgü iamange
möngkntewe nnpule' 8010ng bale i tu narfLröna iamange ku 'kaiang su wale,
t~Lllgü önsae' i Söndan go e pirua mö'gö'guha' 2 dingang n kalu kn'pnpasiLnge.
Ute ialllangc snull engkc l'irl1alinau' ti i sic kni ta. makaaknlif mamntc all 'ne.
Tnngû i S~ Jldango e pirua naka~ na' c Illnhunc'u i sic kai I ~ 'akni e llg i
il ma nge pateng i bo' u ene i S~ llclango 11 ~'benl'e si nillflngf': lna ng : in' kontcku
Hi llfU:!/l,'ktl ~ JIlpihi s~ kilHtllli 8~' sio, dingang ti kina' (' t~ luh ~' siombau', din gan gu
pakel1ngku siompnl'esif, lJl1tll' in' kai ren (Inmaleng, II i lllllnngkn e kai 1lI11'ngaka.M' mama.te sia'. Ute pirua i niufLngc m ~ n gkfltcw o simangi', Kai ho, i
S~ lld nllgo mlj ngkatewe Ilnnahionge si ninangc apid~' Im'berane : 1 knu, innng,
abe kasHsa, in ' e mapia WlIe, Ro'u sU'Sfillgi' i ninangc mljngkntewe Il~ nggepe'
pakenll dingnng II nj'l.'kOft' sinftsa' u anal e ; sarang se n nasno nariahi, nte i S~
ndango nif kntn'en ninnngc i bO'lI e i sia I'imnlengkc nrnli ll m buludc, llIuliu In
balan c, IIHlrö's ung masakn. Tangü i sic 1l 3kft~'bfi'e ans uan g ma'ngeke', ku' cke'e
Imi kaln mbnngo' s~ngkalu. Sara'eng ansuang llaknsilo si Stinc1augo c, nti'bern.'e
ungkung: lI eute ! reu taku ipöndaha isi, ipan ~ 'bt1 ])rmgila'! rr nugû simimbnhe
i S~ ndango, nngkung: Kapiako, llpung! m ~ 'bel'a km'ene, mapia i kadua ren
Ill ~' bisarn, .Kute' u ni'f be ra'e 1 S~ lldall go : Mapia i kadqa ren m t dalia, i sai n
ikaMnsung, i sie llIakoa' ölang, Sara'eng fmsuallg naka.ringih~ ' ene, m ~ngkllte we
nll-' pè'du apicHf nè' bera lIugkll ng: I kau apa èndai ' k~'tn ' u sengkiki relrr.ill
lIIa'llgabas~' m ti'dalia n ia'o? Bo'u n ~ 'bi sal'a l:'ndai' ene, tungu i I'ti'dua méllgkatewe
nè'c1ulahö' ku ' n ~' dfll ia'e; ku' kaln masasi.ll'ia e, kamagcng ka'anggilu n i rlfdlla e,
mti ngkatewe Illustl e llla'papifd i j knte' u wlfdan ta naknti' ba' pallunusa' mamfmg
s~ libi' ute an.uang e niknlên,uDgke D S~nd ango. Tangû Dtbera' e i S~DdnDgo :
Ma'eng i knu mndiri makoa' ~langku e ute i kau taku potoknng. Tangû
simimbahe ansuang: Apa'ewen sen nipè'kirc mBn mnriadi kerene, Ute ho'
Ansnang e timole'e si Sèndango, nakou ' nlallge,
Bo'u ene i r è'dua mêngkatewc rimill eng. Kute'q. llakae'bu'e wue Ansunn g
sl:\ mbrm', arcnge i Mölalè'su, Tangu Ansuang ene uö' bera'e: lI ente pin' tnku'
ipöndaba isi, ipal1ö' bu pnngiln' . Tangu simirnbahe i S~ndango 11l ~'sul ung u
kalömona ni 'snsimbahe su .Ansunug s~ mbnu ' öndai' seu nakva' ölange. Sal'allg
Ansunng ~ ndai' nnkal'iL1gih ~ ' enc, ute mÖllgkatewe lilll ~'ge , apid~ ' n ~' b el'!l, : Il'o'e!
ikau apa ~n dai ' kadidi ' ene relai npia' stf kehc mam:.t-ringang m ~' di.l..Iiil 11 ia'e '?
Ho, wo'U llilhulllbi:mra kNt'IH.'. utc ml1ngkatt'wc nt'\lali a i r(rlllOl; SUilJ ia 11
Verh. B:\{ . Geil. LYI. ::

:/
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di!ngu'i ri!'dua ni!'dalia, ute si!ngkianu nikali!n sungke Allsuang e rmgang u

apidö' nukoa'

~lange.

Bo'tle sau'ewe rimalcllg i Sire U!ln, tangi't snu'ewe nakfl~' bn' Ausunng
sl!mbau' ku' arenge Manganganll'. Ku' Ansuang ini e mala.in nipi:!:'dnlia n S~
ndango. Ku' man ik~'kaMnsung i S~ndango e.
'l'angû i sire ini e sau'ewe uömpê'daleng maö]o mahöbi ute söngkinnu
llahumpa'e su pondol u soa sömbau' ku' soa ene möngkatewe ml:! 'gè'nohn',
TanglÎ simanggide i Sèndango su mum am s~ ngkntnl1 ku' nakiwlllo: M~n sang
uuu'e soa iui knwe maghahe. 'rangû simimbnhe tau eue angkllug: I knmi kai
mèlè'lunggi Ilgkina' masarin ta' sih inge kasBrian e nisampeHf su npengj k,u'
dntn naoa int e sen namohang u i sai n makalunggi ngkina' ene, i sie mnkon'
datu 11 90a ini. Kutc'u i Sèndallgo nö'bera'e : Dnko'ko i kan pauJi ' su rtatn c, u
ia' l11akalunggi ngkina' ene. rrangQ areng u kina' ene kai solól1g.
Ku te'u tau ene m ~ ngkatew e natamaÎ nl:lhabar~' su Ratu I11l:l'sulnng u
ni'papauli' i S~n dango si sie e. Dingang u maJigha' nipakinla' i ~Il aango
e. Sarang Datll nakasilo u kui rario' kere ngkakadodo'e, ute R.atn m ~ llgkntc wc
11~'pi:l'du ta' sihinge ringallg u nè' bera: Sedaug kawnnuaku sen dingang u hiwllllC
tn makalunggi kina' ene, l'umakeleng u i kau apa ljlldaj ' Sèllgkiki e. Tangû i
Sl:lndango ml:lngkatewe nl:l'bera: Mngeng ia' t..'l. makaJnnggi, nte ia' pateng, tuang!
Kaiso ma'eng ia' be ll1akalu~ggi, ute i rruallg m i:lg~ l i ' beu apa si sia'? rrangû
Hatu simimbangke : ~fageng i kan makaJullggi sl:l'sann kina' ene, nte i kan marntu
su soa ini. Ratn ma'ngl:lna u man ta mukal unggi i sie. Bo'u ene nasasae'e i
Si:lndango Bolong apeng f;ê'toleng u Mawn Ratu ringang n hiwu-hiwu tmunat:l
ese', bawine, dario', matimadi:l', ml:l' biala si S~ndango mi:lnsang makoa' e kerenpa.
I Si!ndaDgo si!ngkatoto' 0 mi!ngkatewe himauDg kina' e apidij' nitoda nlaedê'. Ute kina,
ene U1 ~ ngkntewe timeledl:l' haki'n ta niknsilo kioauawóng u kina', ene karnllne.
Ute ltntn ringang u taumatn lawo' JlI l:lngkatewe rimalinau' ta' sib_inge.
Botue Hatu m ~llgkatewe simanggid ~t si S~ndallgo, npide' ui:l'gllli ' u adat~', kn'bernne:
Salalll:1t~' si knu, tI sn ~l o iui e i kan sen llnriacli Hutu nsoa 1ni e.
I

VERT ALING.

Verhaal van Eén-span.
Er waren eens twee echtgenooten, de man heette Bibo, de vrou w Ki!dang.
En zij beiden onderhielden elkaar; niet lang daarna (men bedenke dat het een
sprookje is) kregen zij een ZOOD, dat kind nu was maar heel klein, de stakkert,
en het w'erd ge noe md Eén-span. Dat kind nu werd hoe langer hoe grooter; zijn
vader nu was ontevreden dat hij dat kind h.d, want het was bizon der gulzig. Als
Sêndango (Eén-span) pisang at, dan konden twee geheele trossen pisang tegelijk
hem nog niet verzadigd Lllllrken . rroen zeide zijn vader bij zich zelvent dat hij
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zijn kind maal' moest doodell, omdat hij het al uiet meer kon volhouden hem
zUn eten te geven. Op zekeren dag nu nam de vader zÜn kind mede : Kom,
vadertje, wij gaan bamboe zoeken (oJU de dekbladeren van het dak overh een te
vOllwen). De jongen zeide : Goed, vnder. Du"rop gingen hij en zijn ZOOIl
maal' op weg. Maal' de moeder van S~ ndan go wist niet dat haal' echtgenoot een
list gebru.ikte om hUil kind te dooden. ~\j beiden nu li epen maal' door, berg af,
berg op, ell zij vonden een stoel bamboe. Daarop zeide de vader tot zijn zoon:
.Laat ons sam en hiel' dak-bamboe hakken. E n daarop kap te hij den heelen
bamboe-stoel, zonder iets over te laten. Tocn hij kl aar was met omku})pen, sleep
h~j punten aan de stronken ; daarop naderde de vader zijn zoon, lichtte hem op en
wierp hem in den bamboestoel. dien hij zooeven had scherp gemaakt. E én-span
Il U werd gestoken over zijn geheele lichaam. Daarop g iug de vader naar huis;
naar zijne meeniug was Eén-span reeds dood. Nog niet lang :lat de vader in
huis, ot plotseling kwam Eén-span aan cn den geheeleu stoel bamboe droeg hij
op zijn hoofd en dien s meet hij neer, tenviii hij zeide: . Daar zij'" onze dakbamboes, vader! " Zijn vader nu zweeg stil cn. verwonderde zich maal' hoe
E én-span had kunllen herl even.
Daarop wedel' na eenige dagen nam opnieuw de vader zijn zoon mcde,
zeggende dut hij lll\ardsteenen giug zoeken. Eu zoo gingen zij el' dall op uit.
En nadat zij een grooteu steen hadden gevonden, groeven zij hem V!lll de ec ne
zijde uit. 'roen deze steen reeds bijna zo u omrollen, liet hij E én-span in het
ui tgeg raven gat gaan. Daarop bewoog hij dien steen en deze rolde om en viel
boven op )<~én- spaD. Daarop keerde de vnder terug . E en kor t poosj e slechts zat
de vader in huis, of daar kwam ook Eén-span, dien zeer g rooten steen op zijn
hoofd drIlge nde. Nadat hij in huis was te ruggekeerd, smeet hij den steen neer,
dien hii zooeven op het hoofd had gedragen , zeggende : Hier is ons beider
hnardsteeu, vader! Toen verwonderde zich ~e vader. Wederom na eenige dagen
nam de vader opnieuw Eén-span mede, zeggende dat zij beiden hout g ingen
halen. Vader en zoon liepen daarop voor t en nadat zij een boom hadden gevonden, g ing de vader hem omhakken . En toen hij reeds bijna zo u omvallen,
werd de arme Eén-span door zijn vader bevolen om te gaan waar de boom zou
vallen en daar liet hij hem staan ; toen die boom was gevallcn, geraakte de
de arm e E én-span bedolven onder dien boom. Daarop keerde de vader te rug
UIllU' hui s j nog niet lang zat de Vilder in huis, of daar kwam de arme Eén-span
Ull.usjouwel1, met deu geheelell boom, tn.kkell, binderen en al, dien hij op ZÜI1
sehotH!er droeg. E n de vader verb aasde zich nog des te meer, dat hij geen
middel kon vinden om zijn zoo n om te brengen.
Daarop begreep de arme E én-span , dat l1ij dus door zijn vader werd
bedrogen om gedood te worden en daarop zeide E én-span to t zü ne moeder:
»Moeder, wil voor mij mijn leeftocht gereedmaken, negen kleinc ketoelJats en
de tocspü s, negen eieren cn negen stel kleedercn, want ik wil op r ClS gaan,
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daar miju vader eene list zoekt om mij te dooden , En zijne arme moeder
ging weenell.

Maar Eén-span troostte zijue moeder, zeggende: Gij, moeder, heb geen
zorg, mij zal niets overkomen. Nadat zijne moeder geweend had, naaide zij de

kleeren en maakte leeftocht voor haren zoon; tOl'!! het alles wns gereed gemaakt, nam Eén-span afscheid va.n zijne moeder en hij li ep maar door, over
bergen en dalen, op en af. Daarop trof hij een reus aau, die bezig was met

hengeleu en zjjn hengel was een geheele kokosstanl. Nadat de reus Eén-span
gezieu bad, zeide hij : »Ha, daarmee zol ik mijne tanden bebloed maken, mijne
blinkers docn schuimen". Daarop antwoordde Eén-span: »W acht even, grootvader,
lUet zoo te spreken, laat ous liever eerst eens met elkaar praten"j en toen zeide
Eén-span: . Laat ons eerst eellS met elkaar worstelen. Degene die overwollnen

wordt, die wordt slaaf." Nadat de reus dit had gehoord, werd bij toornig, terIvijl hij zeide: . Jij, dat ding daar, slechts één hapje, Snoeft ge dat ge 't nog
wel aandurft met mij te worstelen?" Toen hi-j aldus had gesproken, omvatten
zij elkaar en worstelden en g roote boom en braken heelemanl door, wanneer Zü
el' tegenaan kwamen; en nog niet zou men den tijd gevonden hebben, om eene

sirih-pruim rood te kauwen, toen de reus reeds was ten onder gebracht door
Eén-span, Toen zeide E én-span: , Indien gij weigert mijn slaaf te worden, zoo
snijd ik u den hals af," En de reus antwoordde: »Wat is afgesproken, aldus
geschiedt", DaaroJl volgde de reus Eén-span als zijn sianI',
Vervolgens gingen zij samen verder. En zij troffen weder een reus aan,
genaamd Water-drooglegger. En die reus zeide: »Ha, daar is iets waarmede

ik mijne tanden kan bloedig maken, mijne blinkers doen schuimen", Eén-span
antwoordde zooals hij te voren had geantwoord aan den a nderen reus, die reeds
zijn slaaf was geworden, Toen de reus dat gehoord had, lachte hij en zeide:
»Wel, jij klein ding daar, hebt d.e vermetelheid OJll mij tot worstelen uit te
Iloodigcn ?"
N LI, nadat zij aldus hadden gesproken, gingen zü met elkaar wor::ltelell .

Gedurende den tijd dat zij met elkaar worstelden, werd de reus plotseling onder
gebracht en werd meteen ZÜn sJnaf.
Eu duarop g ingen zij weder op weg met hun drietill cu weder t.J·ofl'cn
zij een rens aan, wi ens nl1am was Jager. Eu ook met dezen reus werd door

Eén-splill geworsteld en hij werd dool' Eén-span overwonneu,
Daarop liepen zij weder door, bij dag en bij nacht, en plotseling kwamen
zü uit aan het uiterste eind ceDer stad en in die stad was een hevig Jeven .
Eén-span nu begaf zich naar een der menscheu en vroeg: »Waarom is deze stud

zoo vol leven?" Toen antwoordde clie man oldus : ',Wij zijn bezig eeu g rooten
visch weg te wentelen, onvergelijkelijk groot, aangespoeld aau het strand, en de
vorst dezer stad heeft doen omroepen, dat bij, clie dien viscl, knil wegrollen,
koning wordt in deze stad". En Eén-span zeide: »Komaan, zeg gij nrm dou vorst
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dat ik di en viscb kan wegrollen". En d. naam van dien visch was so J Ûng.
Die man dan ging heen en boodschapte den koning naar hetgeen hem wus
gezegd door E én-span. En snel liet hij Eén-span halen. Toen de koning gezien
had, dat het maar zoo'n heel kleine k"llaap WilS, werd hij onbeschrijfelijk boos en

zeide: »Terwijl mijne lieden met duizenden dezen visch niet hebben knuuen
wegwentelen, hoeveel te minder gij daar, één hapje!" Toen zeide E én-span:
:t Indi en ik hem niet kan wegwentelcll, clan mag ik gedood worden, Heer!
Maar indien ik hem wèl knn wegwelltelen, wat geeft mijnheer mij dan?" Toeu
antwoordde de koning: . Ill(li en gij in uw eentje di en visch kunt wegwentelen,
dan wordt g.ij koning in deze stad" De. kOJling dacht, dat hij hem toch niet
kon wegwentelen. Daarop daalde E én-span af naar de kust, gevolgd door den
heer koning en duizeude menschen, mannen en vrouwen, jongen en ouden, 0111
te kijken naar E én-span , boe het wel zou aBoopen. E éncspan nu ging regelrecht
op den visch af en gaf hem meteen ccn trap en die visch vloog zoo maar
weg, zoodat het niet meer te zien was waar de viach Decr viel, zoo ver was het.
De Jwning nn en het volk verwonderden zich onuitsprekelijk. De koning
nu ging op Eén-span toe, terwijl hjj hem eer bewees, zeggende: »Ik wensch
ti

geluk, dat gij op dezen dag koning iu deze stad zijt geworden".

AANTEEKENINGEN.
P a u i r i 11 g be ram b i 0 e; p Bil I rIn g is een woord dat bUl1a all eell
JU S 'a. s a mbo's voorkomt. De beteekenis is : »bedenk, neem in aaJlmerking, houd
lil 't oog" . De stam is s ir in g, vgl. Bis. s i h i n g eu Sang. ij i h i n g in t a'
s ihing e »onvergelijkelijk, zonder gelijke", dillgang u s ihing u l ai
»cn indien ook nog, eu gesteld nog"; m a u i h i n g »gelükell op". Hier volgen
celllge voorbeelden van het gebruik van pan i rin g iJl s as a mbo-coupletten.
Paniringda 1e ng s asi',
Ab e kam e a IU IJ's u I e•
• Bedenk wel dat het eene zeereis is (dus dat ge aan allerlei gevaren en
angsten blootstaat),
Opdat ge de schande niet behoeft te dragen vun terug te keeren".
Pan i rin g ga weu ö's 0 mba n g,
Sirita' n ~'da l ahlLghi .
»Neem in aanmerking dat 't vrienden zun, die elkaar w ~erzlLgell ,
Vandaar dat de verhalen elkaar muar zoo afwisselen".
Pan i rin g mus u n gut ~'g i,
n a d e' n a n g n n t e h u r ö 1 a u g.
»Verwonder u niet, want bedenk: 't is 't jaargetijde van cleu t ö'g i,
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Dat aau den horizout de buien op rijen stelt".
De t ö'g i is de . Jaarvogel", ,uaa)' welks verschijneu de Sangireez~n het
rijstplanten heeten in te richten. Inderdaad zijn zij echter hierin zoo ongeregeld
mogelijk, daar het tegelijk planten der rijst door de geheele bevolking de
walang saugit (t a u 0 n g 0) zou doeu toenemen, zoodat dan de gansehe oogst zou
mislukken.
M ~ h Il' pa . alles om hakken, zonder o'1derscheid, niets overlatende", bjjv.
kahiang

sahinda ' ene soa,.

s~mbau '

m ~ ngkatewe

nah~'pa"

. ten gevolge dier epidemie was het geheele dorp uitgestorven."
Na h ê' P a is dikwijls synoniem met n as u e.
La h a se u g is de bamboe-staak waaromheen de sago- of nipabladeren,
die tot dakbedekking dienen, worden gevouwen. Ook de graat van een visch
wordt I a h ase IJ g genoemd.
T u i de' . tronk, stronk, dat gedeelte van elke plant, dat bij het omkappeu blijft staau". V g1. Tontemb. tu' u r.

Ban g k a
uitgraven", syn.

»groeve, kuil, uitgegraven gat",
mang~'kad~,

van

lU

a

l1l

a u g ka ' graven,

kê'kad~·.

E' pi S/l', lil a n g ê' pis ê' . met zijn geheel drukken op iet~, lIlet
zune volle zwaarte verdrukken" wordt ook wel gezegd voor »op iets liggen,
komen te liggen

ll
•

M ~ , g u ha ' .» ajouwen", wordt bijv . gezegd vnn iemand die eelle groote,
slordige, slecht geschikte vracht draagt en daarmee komt aan!'jouweu. Men
ontmoet bijv. eene vrouw die uit deu tuin komt, met eeue mand bataten op den
rug, w,,,,rop eenige trossen pisang liggen, daarop vastgebonden eenige palllIbladscheeden, dwars over eenige bossen bladgroente gelegd, in de eeue hand een
paar kokosnoten en over den schonder een bamboe met water, - dan zal men
uitroepen: E i 1 k ll, i n a n g! m ~ n g kat e m ~ 1 g ~ 1 g u h a '2 k ere II e! k a i

sen ta' man g a ral' i

0'

nak a p

~'s

i mba I a? . wel, moedertje, wat ben

j e aan het sjouwen, zijn er geen jongeren die je zouden kuuDen helpen?"

P. n g i I a' (vgl. k i I a ') . de blinkend witte tanden", een lVisselterm voor
l Slj

ipan~'bu

is afgeleid van 8~'bu »schuim".

Su m i mba h ~' »[mtwoordell", is strikt genomen onderscheiden van
i ll1 b a 11 g »vnn antwoord dienen, repliceeren, tegen iemands bewering in,
min ot: meor uitvoerig zijne eigene htnvering stellen", In de spreektaal wordt

S U,l1l
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di t onderscheid intusschcu vaak verwaarloosd. Voorbeelden: ma t e n g u i 0 p o '
I a 0 In ~ , ba s a n cl 0 I i:!: , Ct ut e s im bah ~ b ti e »wannecJ' het florpshoofd
1

de rol afleest, moet ge antw oord en" , I a I 'IJ n h ö I cl 0 w e n s u ll1 i mb a 11 g
11
ll1 Ö ' g Ö ' g nt ft »ik zal hem wel van rl.l1 t woord dienen tijdens de I"f'chts-

zitting" .
ft P i
IC n. p i

K

~1

ft

su merct

f\
ft

ng

18

\l

te (locn".

b ft S Ö
is sy noni em met lu 111 ft n s j', S ti mar e w e n g,
in de bcteekenis »snoeven, pochen, verm etele ,"word en spreken",

ft.

1\'

de vetatieve partikel »ni et, dat ni et, wacht

k 0 is te vertalen Ill et »wacht even clallrm ce, niet te haasti g".
I

b'I'wijl s ê ' k e h ö I verm etelheid is di e zich in daden ui t.
V oor de vc rtn.lin g vnn clen San g irct:'schen te kst heblwn wij de hulp ,'an
Dr. Sn :l.l.t:n ge note n. De aan tee kenin gc n zijn ge her) van zÜn e han d.
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