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SASAHOLA LAANANG MANANDU
DE LANGE SASAHOLA

INLEIDING.

Na de reeds eerder uitgegeven Sangirese teksten* wordt
hieronder opnieuw een in het onlangs verschenen Sangi-

rees-Nederlands woordenboek 2 verschillende malen aangehaalde tekst,
de zogenaamde „Sasahola laanang manandu", of, zoals hij in sommige
lezingen genoemd wordt „Het lied over de vorstenhuizen" gepubliceerd.
Het gaat hier om een gedicht, dat in de Sangirese letterkunde niet zijns
gelijke heeft — wat lengte en inhoud aangaat. Andere Sasahola's,
Kakumbaedë's en Kakalanto's omvatten meestal niet meer dan 8—10
regels.

Het feit, dat wij ons bij dit stuk tenminste gedeeltelijk op historische
bodem bevinden is bijzonder belangrijk en interessant. In de aanteke-
ningen zal aangetoond worden, dat het gedicht mogelijk tussen de jaren
1670—1700 is ontstaan, in ieder geval niet veel later, omdat daarin
namen van personen niet worden genoemd die later geleefd hebben en
een belangrijker rol hebben gespeeld dan sommige der wèl genoemde
personen.

Dat bij' de mondelinge overlevering gedurende bijna drie eeuwen
een tekst te lijden heeft is begrijpelijk. Het is daarom niet te.verwon-
deren, dat er een aantal lezingen bestaan, waarvan geen enkele als
volledig kan worden beschouwd. De beste en uitvoerigste lezing omvat
ca. 60 regels. Bij het onderzoek van déze tekst moet spoedig opvallen,
dat hij niet volledig kan zijn, terwijl andere lezingen regels bevatten,
die in de eerstgenoemde ontbreken.

Om de tekst voor publicatie gereed te maken werd een groot aantal
Sangirese teksten, die gedeeltelijk in het bezit van Ds. J. E. E. Scherrer
te Zürich, gedeeltelijk in mijn bezit zijn, nagezocht op fragmenten, die

1 „Het verhaal van Himbawo". Een Sangirees heldendicht. BKI 108 (1952),
p. 265—297.
Bëkem Makaampo — Het verhaal van Makaampo. BKI 113 (1957), p. 122—167.

2 Mr. K. G. F. Steller en Ds. W. E. Aebersold, Sangirees-Nederlands woordenboek
met Nederlands-Sangirees register, 's-Gravenhage 1959.
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een bestanddeel van dit dichtwerk zijn; aldus kon, in nauwe samenwer-
king met Ds. Scherrer, tenslotte een tekst worden samengesteld, die
te verantwoorden is. Het is wel mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat
de hieronder gepubliceerde tekst niet precies de oorspronkelijke is. Het
vermoeden ligt voor de hand, dat latere dichters' daar, waar zij hiaten
dachten te moeten vaststellen, de tekst nog met een of andere regel
hebben aangevuld, wat zeker b.v. met het oog op kleinere plaatsen of
(en) nü niet meer bekende namen gezegd kan worden. Ook is het on-
mogelijk, dat al de in het gedicht genoemde personen de rang van radja
hebben bekleed. (Vgl. het bij aant. 41 gezegde.)

Dat de bewoners der eilanden zich gedachten over het ontstaan van
dit dichtwerk hebben gemaakt, is begrijpelijk. Zo hebben wij vastge-
steld, dat verschillende verhalen zijn ontstaan, waarvan volledigheids-
halve twee hier in het kort mogen worden weergegeven:
I Het gedicht wordt aan een vrouw, Sandini geheten; toegeschreven,

die niet helemaal wijs was. Het werd door haar onder het plukken
van sirih-vruchten opgezegd. Telkens als ze een echte radja noem-
de, deed zij een rijpe vrucht in haar mand. Haar broer ergerde
zich daarover en verdacht haar van ontucht met die hoofden, of
althans, dat zij er op zinspeelde daarvan niet afkerig te zijn, en
doodde haar daarom, (cf. opm. r: 65.)

II Volgens een andere lezing wordt het gedicht aan een zekere Sahu-
mënna, de vrouw van Tarumidi toegeschreven, die, vóórdat zij
getrouwd was, telkens als haar een aanzoek werd gedaan, met dit
gedicht antwoordde en steeds weigerde. Tenslotte nam zij Taru-
midi, omdat deze een bijzonder grote salasughi-vis gevangen had.

Belangrijker dan bovenstaande verhalen is natuurlijk het werk zelf.
Opvallend zijn de vele woordspelingen die erin voorkomen. Regel b
is meestal — maar niet altijd — een herhaling van regel a, en geeft,
wanneer hij wèl een herhaling bevat, het sasaharawoord of een wissel-
term van de plaats- of persoonsnaam, in regel a genoemd, weer. In
sommige gevallen gaat de dichter echter in regel b gewoon met de
opsomming van plaatsen of personen door, zo bij de regels 25, 57,
60 en 63.

In de Nederlandse vertaling van het gedicht wordt niet volstaan met
de weergave van plaatsnamen, maar deze zelf worden — voorzover
mogelijk — vertaald, om het karakter dezer namen resp. sasaharater-
men duidelijk te maken. Wat de persoonsnamen aangaat is de resp.
weergave van de betekenis niet in de Nederlandse vertaling weerge-
geven, maar is deze in de opmerkingen te vinden, voorzover zij vertaal-
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374 W. E. AEBERSOLD.

baar zijn, want de betekenis van sommige namen is niet meer bekend.
Voorts moet er op attent worden gemaakt, dat de betekenis dezer
namen niet altijd betrekking heeft op de persoon, die de naam draagt,
maar dat deze namen vaak als eigennaam moeten worden beschouwd.

Tenslotte is het mij een aangename plicht Ds. Scherrer mijn harte-
lijke dank uit te spreken voor zijn zeer gewaardeerde medewerking bij

SASAHOLA LAANANG MANANDU.

(Kakumbaed'u wale lawo.)

1 Lëampungang kai Wuole,
tabeakeng Kaodipang.

2 Buolë tawe datune,
Kaodipang ta malambene.

3 Pia datu kai ghanti,
malambe kate kaluang;

4 kate ahus'u maghugu,
pulung u parasidenti,

5 ta kere ratu iruj,
malambe irediolong;

6 duj su kotam Balanda,
baloaring kumpania.

7 Buhue su Manaro i Raloda,
su Wenang i Donambala.

8 Ilelee, ilelee,
saghênnu, isaghënnue,

9 ilele sarang Bandang,
sarang tahanusang Kapu.

10 Dorongang: 'ndaj kasule,
sule, 'ndaj kasumbalj,

1 Buol en dè plaatsen genoemd tot en met r. 14 zijn op Noord-Celebes.
De bet. van Buol en Kaodipang is ons niet bekend.

2 De djogugu is de tweede in rang na de radja.
Het ambt van plaatsvervangend radja met de officiële titel: „President
Pengganti Radja" bestond alleen tussen 1880—1898. Dit is een moeilijkheid
voor het vaststellen van de tijd van ontstaan van het gedicht. Maar gezien
de ietwat langdradige inleiding en het feit, dat r. 4 niet veel meer is dan
een herhaling van regel 3, kan r. 4 zeer wel een latere toevoeging zijn.
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het vaststellen van de tekst en zijn waardevolle raadgevingen bij de
vertaling en het doorzien van het manuscript. De historische gegevens
die in de opmerkingen zijn opgenomen, alsmede de inlichtingen over
bepaalde personen heb ik hem te danken.

W. E. AEBERSOLD

DE LANGE SASAHOLA,

(Een lied over de vorstenhuizen.)

1 Geëerbiedigd zij Buol,
gegroet Kaodipang.

2 Buol heeft geen koning
Kaodipang is zonder vorst.

3 Er is maar een plaatsvervangend koning,
een afschaduwing van een vorst;

4 slechts een zoon van een onderkoning,
een kleinkind van een president,

5 hij is geen op de troon verheven koning,
geen vorst, die men accepteert,

6 verheven in de stad der blanken,
in de vesting der Compagnie.

7 Pas te Manado is Daloda (koning),
te Benang is Donambala (vorst).

8 Gij mocht worden meegenomen, meegesleurd,
meegenomen, meegetroond,

9 meegenomen naar Bandang,
meegetroond naar de eilanden bij de kaap.

10 Wij bidden: keert terug, keert naar hier terug,
komt terug, komt weer naar hier terug,

Sb irëdiolong: naar wie je toe stevent, toe gaat — met je rechtszaken,
klachten enz.

6 Kumpania: de Oost Indische Compagnie, maar deze naam is ook op het
latere Nederlandse gezag overgegaan.

7 Manaro: cf. wb. i.v. Manaro. De bet. van Benang is onbekend, cf. Sprk. 60,
aant. 3. Van r. 7 af aan hoort telkens achter de eigenn. te staan: (scil.
koning, of: scil. vorst), maar er kan mee worden volstaan, het in de Ned.
vertaling alleen hier te schrijven.
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11 'ndai kasule su Witung,
kasumbali su Tariang.

12 Su Witung i Makanine,
su Tariang i Makatinalung.

13 Sasae kasëlle su Witung,
pangiluwe su Siridulang.

14 Su Wiaho i Pulumbalang,
su Kolo-kolo i Sasindua.

15 Su Taghulandang i Pako,
Mandajokang i Tamungku.

16 Su Minanga i Kantóhe,
tau i mangoheng bara.

17 Su Siau i Mohonisë,
tingkahem bowon sasau.

18 Su Pehe i Winsujangj,
pëgasen datu lumiu.

19 Su tanang Kiawang i Hengkengunaung,
samurine ilase wue.

11 Bitung - Tariang, een plaats, genaamd naar de bitung of tariang-boom, op
de zuidkust van Noord-Celebes. Een plaats met dezelfde naam is op Noord-
Sangihë gelegen, cf. r. 59. Het staat echter niet vast, dat Tariang van r. 11
in de tijd van het ontstaan van het gedicht reeds heeft bestaan; zo niet,
dan zijn de regels 10—12 van latere datum.

12 Een woordspeling: zowel de persoons- alsook de plaatsnamen hebben
betrekking op de tariang - (bitung) vruchten, die bij het wichelen gebruikt
worden. Makanine: „die kan waarzeggen", Makatinalung: „die kan
wichelen".

13 Dit is weer een ander Bitung dan het in r. 11 genoemde, nl. een wijk van
Manado, die nu nog zo genoemd wordt. Het is de begraafplaats van
Sangirezen, die te Manado overlijden. Sindulang zou kunnen bet.: de plaats
waar gebromd, gemurmureerd wordt (nl. bij een begrafenis) cf. wb. i.v.
sindulë.

14a Pulumbalang: de „aanvoerder der roeiers". Biaro: het zuid. eiland der
Sangihë-groep.

15a Pako: de „kromme".
b Mandalokang: cf. wb. i.v. dalo. Tamungku: afkorting van Tamungkulë =

' „die vol puisten zit".
16a Minanga: op de Noordkust van Taghulandang. Sommige lezingen hebben

hier een regel meer en soms staat i.pl.v. r. 16b: Apenglawo i Manalang
(st. salang), maar er zijn nog meer strandjes die Apenglawo = „lang
strand" heten, cf. ook opm. r. 19.
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11 komt terug naar Bitung,
keert terug naar Tariang.

12 Te Bitung is Makanine,
te Tariang Makatinalung.

13 Gaat langs de kust naar Bitung,
langs het strand naar Sindulang.

14 Te Biaro is Pulumbalang,
op het „kale" is Sasindua.

15 Te Taghulandang is Pako,
op het „geurende" is Tamungku.

16 Te Minanga is Kantóhe,
de man die „met het zwaard dreigt".

17 Op Siau is Mohonisë,
hij heeft een zonnescherm boven zijn hoofd.

18 Te Pehe is Binsulangj,
op het „ingesnoerde" de „uitstekende koning".

19 In het landje Kiawang is „die de harten verheft",
echter tenslotte vernederd werd.

17 „Zonnescherm boven de kam": de vrije mannen droegen vroeger lang haar
dat door een kam werd versierd en samengehouden. „Kam" en „hoofd"
worden hier syn. gebruikt.
Met Mohonisë komen wij op historische bodem. Zijn vader was Daramenusa
en de grootvader Don Xaverius Batahi I.
Mohonisë bleef te Ondong, zijn invloed was niet groot, pas een van zijn
broers, Lohontundari David Monasiarebo, die hem opvolgde werd ca 1698
een echte radja. Maar ook tijdens Don Xaverius Batahi I, 1670—1696
leefde een djogugu, die Mohonisë heette.

18 Pehe en Pëgaseng (st. pëgasë, cf. wb.) Het dorp ligt aan een diepe bocht
die de indruk wekt, dat het eiland daar ingesnoerd werd. Binsulangi, door
de Spanjaarden Don Juan genoemd, was de 4de radja van Siau, vluchtte
ten gevolge van de onrust, ontstaan door de komst der Hollanders, naar de
Philippijnen, was later te Ternate en kwam pas na de dood van zijn vader
in 1624 naar Siau terug en werd radja. (cf. C. Wessels SJ . „De Katholieke
Missie in de Molukken, N.-Celebes en de Sangihë-Eilanden", p. 106).

19 vernederd werd: nl. toen zijn bedrog aan het licht kwam (cf. opm. 41b).
Hier wordt de vertaling van de naam Hengkeng-unaung in de Ned. tekst
weergegeven om de woordspeling te doen uitkomen.
Een lezing voegt hieraan toe:

Su Apenglawo Mawu Tekenang,
tau makatekeng boba.

Maar de bet. is volkomen duister en een stam „tekeng" is onbekend, terwijl
het niet waarschijnlijk is dat het van „dekeng" komt.
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20 Dala Ulu, dala Ulu,
Indala, dala Indala;

21 dala Ulung i Kakape,
Indalang i Kakalape,

22 tau i Kakape wano,
i Kakalape nilawu,

23 ilëmbe keta buwene,
iwala këta bawine;

24 ene kai wuwe pëlli,
bawine ta kasasëba.

25 Su Wowone i Manukang,
su Sanggaluhang i Liotahi,

26 Manukang manuem boba,
Liotahin taghaloang,

27 manu nëtiki su watang,
nangena su jantomboba.

28 Ilëmmangke, ilëmmangke,
irakje, irakje;

29 ilëmmangke sarang Para,
daki sarang Malëkaheng.

30 Su Para ta datune,
Malëkaheng ta majambene,

31 datune kai wëbato,
malambe sanggel'u ratu.

32 Ilëmmangke, ilëmmangke,
irakje, irakje,

20b Indala, sasahara van ulu = het binnenland, maar is ook naam van de
tegenwoordige hoofdplaats van Siau, die, hoewel aan de kust gelegen, aldus
genoemd wordt, omdat Pehe vroeger de hoofdplaats van Siau was en Ulu
ten opzichte van Pehe in het „achterland" ligt. Maar „Ulu" kan oorspr.
ook als spotnaam bedoeld zijn geweest ( = de lui uit het achterland), want
de rivaliteit tussen Ondong en het opstrevende Ulu was vroeger groot.

21/22 In beide regels komt de dubbele genitief, aan het Siauwsch eigen, voor de
dag. Kakape en Kakalape: st. kalape = met de hand wenken, r. 21 en 22
zijn dus woordspelingen.

24b nl. voor het doel, waarvoor men een liefje roept; dit zou een van de
zwaarste misdaden zijn.

25 Bowone is afkorting van Bowondëke cf. kaart achter in het wb. no 40.
Sanggaluhang is niet w.t. van Bowondëke maar een ander eilandje, cf.
kaart nr 26. Op Sa. wordt Sanggaluhang uitgesproken, maar vlgs.
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20 Daarbinnen is Ulu, daar is Ulu,
het „binnenland", daar is het „binnenland";

21 daar te Ulu is Kakape,
in het „binnenland" is Kakalape,

22 Kakape, die het liefje wenkt,
Kakalape, die de bijzit naar zich toe wenkt;

23 over blijft alleen de zuster,
met rust gelaten wordt zijn zuster,

24 want de zuster mag niet worden aangeraakt,
de zuster mag niet geroepen worden.

25 Op Bowone is Manukang,
op Sanggaluhang is Liotahi

26 onder het gevogelte is hij de zeearend
die zich overmoedig gedraagt boven de watervlakte.

27 de vogel, die op een drijvende boomstam slaapt,
die indut op het drijfhout.

28 Er worde overgetoken, overgezet,
overgevaren, overgezet;

29 overgestoken naar Para,
overgezet naar „waar men schilt".

30 Op Para is geen koning,
daar „waar men schilt" is geen vorst,

31 de „koning" is maar een minder hoofd,
hij is maar een ondergeschikt hoofd.

32 Er worde overgestoken, overgezet,
overgevaren, overgezet,

Ds. Scherrer in het zuiden Sanggeluhang, dat met sanggelë (cf. wb.)
verband houdt, waarmee echter nog niet verklaard is, waar de lettergreep
„lu" vandaan komt. Deze beide eilandjes zijn niet veel meer dan rotsen in
zee. Met manukang (vogel) en Liotahi (de hoogmoedige) is geen persoon
bedoeld, maar de zeearend, die aldaar als koning optreedt. Liotahi kan ook
zijn: overmoedig, aanmatigend.

25/27 mogelijk, dat deze regels niet oorspr. zijn, want „ilëmmangke" v. r. 28
moet toch wel aan Siau aansluiten.

29/31 Para is het grootste eilandje dezer groep: Para, Salengkere en Siha.
Malëkaheng: sas. van Para én van banaan, st. lëkahë, cf. wb. Sommige
lezingen noemen Siha vóór Para, maar gezien de aardrijkskundige ligging
dezer eilandjes is dit niet juist.

31 wb. i.v. sanggelë: men kan misschien zelfs vertalen: r. a: dorpshoofd, r.
b: lij f bediende.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:46PM
via free access



380 W. E. AEBERSOLD.

33 ilëmmangke sarang Siha,
daki sarang Kalukëti.

34 Ilëmmangke sarang Kahakitang,
iraki sarang Malenteëng.

35 Ilëmmang sarang Kalama,
irakj sarang Mambengelang.

36 Ilëmmang sarang Bëbalang,
daki sarang Tojepeti.

37 Ilëmmangke, ilëmmangke,
irakie, irakie;

38 ilëmmangke sarang Sangihë,
daki sarang Tampulawo,

39 sarang Sangihe napepidë,
Tampulawo napatiku,

40 napepidë niralengang,
napatiku nitempangeng.

41 Buhue su Tamako i Kalu,
Mantëllagheng i Kalëngkitu.

42 Ajko karoleng apeng,
karalëpe su Hghareng;

43 karoleng apeng u laudë,
Hghareng u taghaloang.

44 Iotong su Manganitu,
isahampi Maobungang.

33 Siha: ijzerhout, een boom, die op dit eilandje groeide maar nu vrijwel
uitgeroeid is.

34 Kahakitang.: het „aan elkaar gehechte". Wanneer men van de hoofdplaats
Behongang over zee naar de verschillende strandjes gaat, verliest men veel
tijd, terwijl deze over land in korte tijd te bereiken zijn. De verschillende
kapen worden door een reep land „aan elkaar gehecht", zodat men a.h.w.
over een brug naar de strandjes kan gaan.

35a Kalama: aldus genoemd naar e.s.v. boom, die aldaar groeit,
b het sasaharawoord heeft hier niet direct betrekking op de naam Kalama,

maar geeft een typische eigenschap van dit eilandje weer. De veelvuldig
voorkomende groene papagaaien maken een oorverdovend lawaai.

36a Bëbalang: het „gevlekte".
b over Tolepëti cf. S.T. p. 306, no 100.

38b Tampulawo: cf. wb.
41a aldus beweren de Tamakorezen, vlgs. anderen heette deze radja Kalusada.

b Mantëllagheng: st. tëllagë, omdat in de geschiedenis van Tamako een bijl
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33 overgestoken naar Siha,
overgezet naar het „harde hout".

34 overgestoken naar Kahakitang,
overgezet naar het „verbondene".

35 Overgestoken naar Kalama,
overgevaren naar het „oorverdovende".

36 Overgezet naar Biëbalang,
overgestoken naar de „opgebogen staart".

37 Er worde overgevaren, overgezet,
overgestoken, overgezet;

38 overgestoken naar Sangihe,
overgevaren naar het „dichtbewoonde",

39 naar Sangihe, totdat men overal is rond geweest,
totdat men „bij de grote menigte" rond is gegaan.

40 Gaat overal heen,
totdat gij alles hebt afgelopen.

41 Pas te Tamako is Kalu,
daar, waar „met de bijl gehakt wordt" is Kalëngkitu.

42 Laat U niet ophouden aan het strand,
niet overmannen door vermoeienis aan de kust;

43 niet vermoeien aan het strand,
aan de kust van de zee.

44 Manganitu worde aangedaan,
loopt op het „schaduwrijke" aan.

een rol heeft gespeeld. Vlgs. sommigen zou nl. Makaampo niet door
Hengkengunaung, maar door een paar Talaurezen gedood zijn. Op de
terugreis naar Talaud zouden deze op het strand van Tamako Hengkeng-
unaung van Siau (cf. opm. r. 19 en 59) ontmoet hebben, die opdracht
had, Makaampo te doden, echter te laat kwam. Hengkengunaung' schonk de
Talaurezen een bijl in ruil voor de belofte te gaan vertellen, dat Makaampo
door Hengkengunaung werd gedood.
Valentijn vertelt, dat reeds in zijn tijd Tamako onder Siau stond. (Uitgave
Mr. S. Keyzer 1862). Voorts klaagt reeds Valentijn, dat men het op
Sangihe „volgens den hoogmoedigen aard dezer Inlanders tot 7J4 koningrijk
heeft gebracht": Këndahë, Taruna, Kalongar.g, Manganitu, Kauhisë (dat
in dit gedicht niet genoemd is), Lumaugë, Tawukang, Sabang, en het halve
rijkje: Tamako; terwijl vroeger maar 2 rijkjes hadden bestaan. Tot ca. 1670
werd het aantal weer tot 4J4 rijkje teruggebracht: Këndahe, Tahuna,
Manganitu, Tawukang, en het halve: Tamako. (zié ald. pag. 179).

44a Manganitu: „waar nanitu-bomen groeien".
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45 Su Manganitu i Tompo,

Maobungang i TompoHu.

46 Sasae iraki Tahuna,

isahampj Malahasa.

47 Su Tahuna i Wuntuang,

Malahasa i Puluntumbagë.

48 Su Mitung i Manangkilë,

lumombon datu lumiu.

49 Su Wëha i Makalangj,

tau i Makalanginging.

50 Su Kalongang i Tatehe,

tau makatehe woba.

51 Sasae iotong su Këndahë,
isahampj Malinggaheng.

52 Su Këndahë i Hiung,
Malinggaheng Bagania.

53 Su Tajawidë i Puko,
tau Papukoliwutang.

54 Su Tariang ta datune,

Lombontari ta malambe.

55 Su Sawang i Rodoti,

Belengang i Pontolawokang.

45 Maobungang of Mahëbungang: cf. wb. i.v. hëbung.
Tomix): de 2de radja van Manganitu, ook Carlo Piantay of Diamanti
genoemd, zoon van Tolo, de eerste koning van Manganitu. Diamanti was
zeer geëerd en nog lang na zijn dood werd voor hem op zijn graf
geofferd. Radja Tompo was mee van de partij op de konferentie met Robert
Padbrugge in 1677 aan welke conferentie Diamanti zijn bijnaam Piantay
te danken heeft, zie BKI 115 (1959), p. 94 nt. 6. Tompoliu: die „meer is
dan Tompo", die „zich zelf overtreft".

46 De namen Tahuna (Taruna) = ta hunane = de onbeschaafde, en Malahasa
= plur. v. ma-hasa = ruw, grof, zijn niet erg vleiend; het staat m.i. niet
met zekerheid vast, of deze kwalifikatie op de taal of op het karakter der
lui van Taruna slaat. Beide termen houden dus nauw verband met elkaar.

47 Buntuang, afgek. Buntu, de 2de radja van Taruna, ongeveer een tijdgenoot
van Tompo. De vader van Buntuang was Tatehe, cf. opm. r. 50. Voor
Buntuang en Puluntumbagë cf. wb. i.v. tumbagë.

48 Mitung: het „zwarte", misschien afgeleid van kalu - itung, een boomsoort,
dat m.i. w.t. is van batuline = ebbenhout. Manangkilë: die „het net aan de
wal trekt". Hier is dus weer een mooie woordspeling.

49b Makalanginging is een verfomfaaüng van Makalangi = die kan verblinden.
Opmerkelijk is, dat van hier af aan sommige sasaharatermen betrekking
hebben op de naam van de koning.
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45 Te Manganitu is Tompo,
in het „bladerrijke" is Tompojiu.

46 Steekt over naar Tahuna,
gaat aan bij de lui met „de ruwe taal".

47 Bij de „onbeschaafden" is Buntuang,
bij de „ruwe lui" is Puluntumbagë.

48 Te Mitung is Manangkilë,
die bij het vissen met het werpnet andere koningen overtreft.

49 Te Beha is Makalangi,
de man Makalanginging.

50 Te Kalongang is Tatehe,
de man, die „de eb kan doen intreden".

51 Gaat verder en doet Këndahë aan,
legt aan bij het „dorre".

52 Te Këndahë is Hiung,
in het „uitgedroogde" Bagania.

53 Te Talawidë is Puko,
de man, die „de buurschap opwekt".

54 Te Tariang is geen Koning,
Lombontarj is zonder vorst.

55 Te Sawang is Rodoti,
te Belengang is Pantolawokang.

50 Kaiongang: cf. wb., heeft twee wijken: Beha en Aketnbawi (varkenspis),
en dit laatste is wel bedoeld, wanneer maar van „Kalongang" sprake is.
Opvallend is, dat Tatehe (de „opdroger", vader van Buntuang, r. 47) hier
genoemd wordt, terwijl hij anders als de eerste koning van Taruna wordt
opgegeven. Bij r. b herhaalt een andere lezing nog eens en zegt: makamala
taghaloang, de bet. is eender. De sasaharaterm van Kalongang ontbreekt;
cf. wb. i.v. Kalongang en opm. r. 56.

51a Këndahé: het „uitgedroogde".
53a Puko: de „opgewekte".
54b Lombontarj: cf. wb. i.v. Tariang. Lombontari. hamzah onder de „i", omdat

het waarschl. afkorting is van Lombontariang.
55 Over het algemeen is „belengang" (st. beleng) sas. van Sawang, ingang,

haven. Dienovereenkomstig is vertaald. Maar hier is waarschijnlijk, dat
„belengang" werkwoordelij k is gebruikt. Bovendien moet worden vast-
gehouden, dat Pantolawokang niet sas. van Dodoti (meestal afgekort tot
Doti), maar de naam van Doti's slaaf is, die volgens het verhaal de koning
in het leven teruggebracht heeft. In dit geval is als volgt te vertalen:

Te Sawang is Rodoti (koning)
in het leven teruggebracht door Pantolawokang.

In ieder geval gaat het hier om een woordspeling die best dubbelzinnig
kan zijn.
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56 Su Sahabë i Matali,
Mansohowang i Pangalorelu.

57 Su Lumaugë i Tabui.
Su Toadië i Watasina.

58 Sasae iraki Tawukang,
isahampi Dimpulaeng.

59 Su Tawukang i Ghama,
Dimpujaeng i Wuateng.

60 Su Kuma i Koloboba.
Su Kuluhë i Makakulëting.

61 Su Tonggentulang i Mëgënnung.

62 Su Manalu i Lumampo,
Mairokang ta kaliuang.

63 Sasae motong su Tëhang,
manahampi Batuwingkung;

64 ketaem motong mënden9,
manahampi mëndarakj.

65 Su Moadë i Kansilë,
Manuwo i Ungkedio.

66 Ene ratu, ene ratu,
majambe, ene majambe,

56 Sahabë: het „verschroeide". Deze wijk van Soatëbe werd bij de uitbarsting
van de Awu verbrand. Wanneer hier „Mansohowang" als sas. van Sahabë.
gebruikt wordt, is dat wel overeenkomstig de bet. van het woord, maar
anders wordt „Mansohowang" (st. sohobë) als sas. van Kalongang gebruikt,
— naast „Mangkatikang" (kati).
Pangalorelu: st. „aio" en „dëllu", delu is dus een verminking van het
woord dëllu = donder.

57 Tabui: de „onvermoeide". Watasina: die „de Chinezen overwint". De
eilanden : Nipa en Bulddë.

59 Een lezing heeft hier de behoefte een nóg bekendere naam te noemen:
Su Tawukang i Makaampo,
bata i Hengkengunaung.

Te Tawukang is Makaampo (koning), die door Hengkengunaung over-
wonnen werd. cf. opm. r. 41b. Gama geldt als eerste radja van Tawukang,
hoewel sommigen vóór hem Pahawuateng, alias Buatensëmba, alias Aghogho
noemen. De zoon van Gama was radja Uda I, die als Christen „Franciscus
Makaampo" genoemd wordt. Deze radja tekende op 3 November 1677
het contract met de O.I. Compagnie. (Mededelingen v. h. Encyclopaedisch
Bureau 1912 pag. 75). Het feit, dat niet Uda I, maar Gama genoemd wordt,
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56 Te Sahabë is Matali,

op „het geschroeide" is Pangalorelu.

57 Te Lumauge is Tabui,

op de eilanden is Batasina.

58 Steekt over naar Tawukang,

zet over naar Dimpulaeng.

59 Waar „veel vreemdelingen zich gingen vestigen" is Ganïa,

waar „velen bij elkaar zijn" is Buaténg.

60 Te Kuma is Koloboba,

Te Kuluhë is Makakulëting.

61 Te Tonggentulang is Mëgënnung.

62 Te Manalu is Lumampo,

de „onnozelen" kunnen niet overtroffen worden.

63 Gaat verder en doet Tëhang aan,

legt aan op Batuwingkung;

64 doet het aan om er te baden,
enkel, om er een bad te nemen.

65 Te Moadë is Kansilë,
op het „gegroeide" is Ungkedio.

66 Dat zijn de koningen, de koningen,
de vorsten, dat zijn de vorsten,

geeft ook weer een aanwijzing, dat het gedicht vóór 1677 kan zijn ontstaan
vgl. nu ook BKI 115 (1959), p. 94 w .

61a Koloboba: cf. wb. i.v. oio = die „de zee vreest". Makakulëting: die „kan
belemmeren". •

61 Geen enkele lezing geeft hier een parallele regel.
De bet. van tulang is in deze woordencombinatie moeilijk vast te stellen.
Tonggentulang: noordel, van Menalu. Mëgënnung: de „dikzak".

62b Een var. luidt: sumombo ta kaliuang, die opgroeit en niet kan worden
overgroeid. Hierbij speelt wel de behoefte een rol, de minder vleiende
sasaharaterm te vermijden: Mairokang: de iro-iro-zeggers; d.w.z. de lui,
die de interjectie „iro" te vaak, of op een veikeerde plaats gebruiken, dus
onnozel spreken. Dat deze sas. term niet van de lieden van Manalu
afkomstig is, is wel duidelijk en — begrijpelijk.

63b Batuwingkung: de „steen", die „op een dissel lijkt".
65a Moadë: zandbank, wordt door de zee aangespoeld, daarom:

b Manuwo: het „gegroeide".
Unkedio: „kleine knaap", „prins", schijnt een bijnaam van Kansilë te zijn.
Vlgs. sommigen wilde Sandini (cf. inleiding) alleen deze hebben.

Dl. 115 25
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67 ene ratu pëlëpaseng,
malambem panalentekang,

68 datu pëlëlaseng lirj,
panalentekang sinia.

69 Arakuteu pia kalaeng kukio,
sahanggia guginuë;

70 niawikang i Montone,
keleim Mamamitane.

71 Pia utae kinante,
saupange kinurai,

72 uta kinanteng kalelo,
kinurain dopo-dopo.

73 Taho su wajang kajanda,
iwënta su malengkerang.

74 Pahundingo, pahundingo,
pawawa, pahumpawawa;

75 pahundingo su ratune,
pawawa su majambene,

76 dingo su ratun Nanusa,
su malamben tau Lirung.

77 Su Talaudë i ratu Wumbulu,
su Isihoro i Saupanglawo;

78 Kënnang mëdarekeng bando,
mëtatalekehen nilawu,

79 bandone ta kasione,
nilawu ta kapulone.

70b Mamamitane: de bet. „die flink weet aan te pakken" komt overeen met
de bet. van Montone: de „uitmuntende" maar het kan ook dubbelzinnig zijn
en tevens bet.: de „knoeier, prutser".

69-77 Deze Montone schijnt een gevangene, afkomstig van Talaud (en zeker een
geziene persoon) te zijn geweest, want hij droeg lang haar, het teken van de
vrije man. Zijn haar werd hem door de Sangirezen afgesneden en Montone
aldus tot slaaf gemaakt. Het is bijtende spot, dat ze dit haar aan de koning
van Lirung wilden sturen en wel in een sirihdoos. Anders is een mooie
sirihdoos, gevuld met de ingrediënten voor het sirihkauwen een passend
geschenk voor een vorst die men eren wil. Nog erger: de namen,
waarmee de koning van Talaud genoemd wordt (Bumbulu = Bëmbulu:
de „behaarde", Saupanglawo: „met het vele haar") doen aan een aap
denken en wat over zijn liefjes gezegd wordt is evenmin vleiend. Dat
Montone op een bamboe klom zal wel betekenen, dat luj naar bevrijders
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67 dat zijn de koningen die opmaken,
de vorsten, die de laatste restjes opmaken,

68 de koningen, die de sirih opmaken,
die de laatste restjes pinang opmaken.

69 Maar, daar is een bamboe aan het schudden,
een dikke bamboe zich aan het bewegen;

70 die werd beklommen door Montone,
bestegen door Mamamitane.

71 Zijn haar werd afgesneden,
dat „wat gekamd wordt" is afgeknot,

72 zijn haar werd afgesneden met een kris,
afgeknot met een dolk.

73 Legt het in de beteldoos,
doet het in hetgeen waar „men telkens het deksel van oplicht".

74 Zendt het, zendt het,
stuurt het, stuurt het,

75 zendt het naar zijn koning,
stuurt het naar zijn vorst,

76 zendt het naar de koning der Nanusa-Eilanden,
naar de vorst van Lirung.

77 Te Talaud is Bumbulu koning,
bij de „lui met de scherpe tanden" is Saupanglawo.

78 Telt a.u.b. de liefjes,
telt op de bijvrouwen,

79 het aantal der liefjes haalt niet het getal negen,
gij komt niet op tien bijvrouwen. —

wilde uitkijken.
72b Sommige lezingen hebben dapo-dapo. Het verschil in bet. is niet zeer groot:

wapen - dolk, cf. wb. Cf. S.T. pag. 7 r. 3 en volgende, waar ook dopo-dopo
moest staan. Kalelo wordt ook als eigennaam gebruikt, we hebben dus hier
ook weer een woordspeling: het haar werd afgesneden door Kalelo, of:
het haar werd afgesneden met een kris.

76 Lirung: de „beschermde plaats".
77b Tau isi horo: cf. i.v. isi en wb. schets no 64.
78a Dit „bando" heb ik, behalve in deze regel, nog nergens ontmoet, het is

variatie of oudere vorm (?) van bano.
b mëtatalekeheng: een merkwaardig woord, zoals het hier staat zou de st.

lekeh* of talekehë moeten zijn, maar zulk een st. is onbekend. Gezien de
samenhang kan het niets anders zijn dan een nogal gewelddadige verfom-
faaiing van het woord „dekeng" in r. 78a.
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80 Kuteu kai nisasuleng ongosë,
nisumbalien timbowo.

81 Nisule su Ngalipaeng,
nisumbali Tawaraëng.

82 Su Ngalipaeng i Lokong,
tau i Lokongbanua;

83 pia bansage limëlling,
pulëtae namatiku,

84 nanëdem bara pëhëngking,
kumëngkila papataku,

85 Këllunge laënsa bala,
gaghalindunge wawata sogilawo;

86 sasae nakasoso buntu,
nakasiuhe pangalo,

87 seke nawëntale dade,
nasarang kawahanine.

88 Sau isule su Wuolë,
isumbali Kaodipang.

80 nl. de lieden, die de beteldoos met het haar van Montone naar Talaud
moesten brengen.

81b Dat „Tawaraëng" als w.t. of sas. van Ngalipaeng gebruikt wordt, moeten
we aanuemen, hoewel het ons niet bekend is, dat deze term elders in deze
samenhang gebruikt wordt. Tawaraëng betekent: de „plaats waar veel
tawara - bamboe groeit".

82 Lokong: bet. waarschijnlijk: overwinnaar of onderwerper.
Lokongbanua: die „de onderdanen, voor zich doet buigen".
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80 Maar zij werden teruggestuurd door de storm,
tot ommekeer gedwongen door tegenspoed.

81 Zij werden teruggedreven naar Ngalipaeng,
teruggestuurd naar „waar veel bamboe groeit".

82 Te Ngajipaeng is Lokong,
de man, genaamd Lokongbanua;

83 zijn geschreeuw is doorgedrongen,
zijn smakkend geluid is overal gehoord,

84 hij heft zijn schrikbarend zwaard op,
het „flikkerende", dat vrees aanjaagt,

85 zijn schild slaat de slagorde uit elkaar,
zijn oorlogsschild overwint het vijandelijke leger;

86 daar gaat hij, die de vijanden verdreef,
die de tegenstaander doet wijken;

87 de strijdmacht heeft hij daar opgehouden,
hen pal en sterk gesteld door zijn dapperheid.

88 Keert weer terug naar Buol,
gaat terug naar Kaodipang.

83 Bij het aanvallen van een vijand (ook in het tweegevecht) plachten de
„helden" geweldig te schreeuwen.

85a bala: cf. wb. i.v. bala 3 en Sprk pag. 282 i.v. roëbala.
87 . Met de „vijanden" zijn mogelijk de Talaurezen bedoeld, in verband met de

gevangenneming van Montone, r. 67—76.
88 Deze enigszins verbazende slotregels zijn lang niet in alle lezingen te

vinden. Zij brengen ons weer terug naar het uitgangspunt en vormen het
gedicht tot een afgerond geheel.
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