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EEN EPISODE UIT HET LA GALIGO EPOS*

Inhoud:
1. Krijgstocht van I La Galigo naar Sunrariadja;
2. Zijn huwelijk met Karaengtompo' in Pudjananting;
3. Terugkeer van I La Galigo naar Tjina.

T T
I I et hs., 200 blz. folio groot, met 35—39 regels per blz., be-
| M staat uit 3 stukken, een vóór-, midden- en eindstuk. Het

middenstuk is het eerst geschreven; blz. 2 en 3 zijn beiden ge-
pagineerd 2, blz. 4 en 5 beiden 3 en zo vervolgens, de beide voor-
laatste blzn. 89, de laatste blz. 90, totaal 178 blzn. Aan de keerzijde
van een blank voorblad staat geschreven, in het Boeginees, dat met
het schrijven van Njili'na iyo (naam van den vorst van Sunrariadja)
op 4 October 1949 is begonnen, aan het einde van dit middenstuk
staat dat het schrijven beëindigd is op Dinsdag 18 October 1949.
Het stuk begint en eindigt abrupt.

In dezelfde hand zijn een vóór- en eindstuk ingevoegd, ongepagi-
neerd, 12 en 10 blz., de totale omvang is dus 12 + 178 + 10 = 200
blz. Beide stukken zijn aan het middenstuk gelast, zó dat de tekst
doorloopt. Het aldus aangevulde hs. vormt een volledig verhaal, de
toegevoegde stukken zijn op dezelfde wijze geredigeerd als het
middenstuk, blijkbaar door iemand die met het gehele verhaal be-
kend was.

Het hs. is afkomstig van Andi Batari, dochter van Andi Oddang,
in leven Arüng Matowa of hoofdvorst van Wadjo'. Zij heeft in het
middenstuk eigenhandig verbeteringen aangebracht. Zij is een letter-

* Dit artikel werd in de nalatenschap van de Heer R. A. Kern aangetroffen.
Het bevat de beschrijving van het Leidse handschrift Cod. 8478, dat in
1953 door de Leidse Universiteitsbibliotheek ten geschenke werd ontvangen
van de Heer L. A. Emanuel, en is als zodanig een aanvulling van / La
Galigo, Catalogus der Boegineesche tot den I La Galigo-cyclus behoorende
handschriften, bewaard in het Legatum Warnerianum te Leiden alsmede in
andere Europeesche bibliotheken, door R. A. Kern — Leiden 1939. —
Noot van de redactie.
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364 R. A. KERN.

Hevende vrouw, in de I La Galigo litteratuur ervaren. Men wordt
hier herinnerd aan wijlen Arüng Pantjana, vorstin van Tanete,
befaamd om haar wonderbaarlijke kennis der I La Galigo litteratuur
waarmee zij Dr. B. F. Matthes bekend maakte, een groot deel daar-
van stelde zij eigenhandig voor hem te boek. Matthes merkte reeds
op dat het bij de Boeginezen vooral de vrouwen waren die de
litteratuur kenden en beoefenden.

Een bekend verhaal begint met de mededeling dat Karaengtompo',
prinses van Pudjananting, sedert vele jaren met I La Galigo ge-
huwd, zich opmaakt haar echtgenoot in Tjina te gaan bezoeken. *
Hier horen wij voor het eerst van haar bestaan. De werkwijze van
den I La Galigo-dichter(s) kennende, kon men verwachten dat er
verhalen bestonden of hadden bestaan waarin vroegere gebeurte-
nissen uit haar leven, met name haar huwelijk, zouden zijn be-
schreven. Doch zo'n verhaal ontbrak. Deze tekst nu vult de leemte
aan en beschrijft nog andere gebeurtenissen die onbekend waren en
waarvan Karaengtompo's huwelijk een onderdeel blijkt te vormen. 2

De taal van dit hs. is verzorgd en duidelijk, het metrum is onbe-
rispelijk, er komen geen duistere passages in voor. 't Wordt nu ook
mogelijk het verhaal van Karaengtompo's reis naar Tjina zijn juiste
plaats in het geheel aan te wijzen. De teksten A LVII - LIX (Cat.
Gal.) behoren na A XXXIX, de teksten XXXI en XXXII (Cat.
Mak.) na XXIII.

1 Heil! Op een goeden morgen komen varende handelaren in de
haven van Tjina aan. Juist komen enige hofjuffers aan om een bad
te nemen in de rivier. 3 De vreemdelingen vragen hoe het land waar
zij zijn aangekomen heet. Als zij vernemen dat zij in Tjina zijn,
vertellen zij dat Njili'na iyo vorst van Adjatasi' of Sunrariadja van
plan is het land aan te vallen, omdat hij Galigo kwaad gezind is.
Enige pasargangers vragen wat de vorst van Tjina jegens Njili'na
iyo misdaan heeft. Wanneer de Hemel toestaat dat het land ver-

1 Teksten: Cat. Gal. A LVIII, A LIX; Cat. ...handschriften van Jajasan
Matthes (Matthes Stichting) te Makassar (Indonesië) — Makassar 1954
XXXI, XXXII.

2 In de beide reeds genoemde catalogussen wordt steeds haar woonplaats,
overeenkomstig de spelling, Pudjanati geschreven, 't Blijkt nader dat zij
Pudjananting te lezen is.

3 Als altijd worden aantallen willekeurig groot opgegeven. Dit is een
stijlfiguur om het gewichtige en het grootse van alles wat zich om en in
de haven afspeelt af te malen. Van het noemen van getallen is hier
afgezien.
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EEN EPISODE UIT HET LA GALIGO EPOS. 365

woest wordt, I La Galigo tot hanen jongen van den veroveraar
gemaakt wordt en de gehele vorstelijke familie tot het laagste werk

2 wordt vernederd (uitvoerig beschreven) zou dat verschrikkelijk zijn,
zo luidt het eenstemmig oordeel van handelaren en pasargangers.
De zon staat reeds hoog aan den hemel als zij uiteen gaan. Intussen
hebben de hofjuffers nog niet gebaad. Zij keren naar het paleis
terug. I La Galigo ligt in het voorhuis met zijn neven en hof jonkers
luidruchtig te drinken. I We Lamputje zit met haar hofdames in
haar vertrek, haar zoogmoeder vraagt den met veel misbaar terug-
kerenden hofjuffers waarom zij zo lang zijn weggebleven.

3 Zij vertellen dan alles wat zij gehoord hebben (anders dan boven,
een gewoon verschijnsel in I La Galigo-verhalen). I We Lamputje

4 loopt woedend naar de mannen aan hun drinkgelag. Zij mogen wel
een toontje lager zingen, want... en dan vertelt zij wat zij van de
hofjuffers gehoord heeft. Njili'na iyo's vaandels behoeven nog
slechts met bloed gewijd te worden, zijn aanvoerders behoeven nog
slechts op ceremoniële wijze hun trouw te betuigen en dan zal zijn
vloot naar Tjina uitvaren. De 70 prinsen zijn met stomheid ge-
slagen, I La Galigo wil het niet geloven. De lichtgeraakte I We

5 Lamputje roept: „Geloof het dan niet en sla de trom als _de schepen
6 van Sunrariadja reeds in de haven liggen" enz. I La Galigo wordt

op zijn beurt woedend en laat de hofjuffers die het bericht hebben
gebracht komen. Nadat hij het relaas van wat zij vernomen hebben

7 heeft aangehoord gelast hij de landsgroten tegen den volgenden
dag bijeen te roepen. Zijn vertrouwde raadslieden en neven La
Pamusurëng en La Paladjarëng moeten alvast oorlogstoebereidselen

8 maken, 's Avonds trekt hij zich in het vertrek van We Tënrigangka
terug.

9 Den volgenden morgen komt men in het voorhuis bijeen. De lucht
10 is vervuld van wapengedruis. I La Galigo stelt de vergadering de

vraag wat te doen: den vijand afwachten of hem in zijn land gaan
opzoeken. Twee neven willen hem afwachten, in eigen land staat
men sterker. Anderen willen naar Adjatasi' gaan. Er wordt nog geen
beslissing genomen, La Pananrang en La Masagoni, ooms der aan-
wezigen, neven van Sawerigading (en daarom mannen van hoog

11 gezag) zijn nog niet aanwezig. — Zij, plaatsvervangers van Saweri-
gading, komen juist aan; zij weten nog van niets. „Wie zou het
bestaan", roept La Pananrang, „naar Tjina te stevenen?" Als hij
is ingelicht, vraagt hij wat Sawerigading ervan denkt. Die is nog
onkundig. „Dat behoort hij te weten", zeggen de ooms. Hij is een
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366 R. A. KERN.

12 hemelling, geen aardling, zoals zij. I La Galigo, de ooms, de beide
broers van I We Tjudai, Sawerigading's echtgenote, gaan naar hem
toe en vragen zijn oordeel. Sawerigading besluit naar den Hemel op
te stijgen om zijn zuster We Tënriabing en haar gemaal, Rëmmangri-

13 langi', heer des Hemels, bericht te brengen. In hemelse kleding ge-
stoken stijgt hij statig ten Hemel, een spreuk prevelend, met den
regenboog, terwijl de elementen woeden. Hij maakt de sëmbah voor
het echtpaar, zij willen daar niet van weten. Rëmmangrilangi' zou
er een dikken buik van krijgen; immers, zij zijn van gelijke rang en
afstamming en Sawerigading is de oudste van hen drieën. Het ver-
schil is slechts dat Rëmmangrilangi' een god (dewata) is omdat hij
in den Hemel woont en Sawerigading een aardling (to lino) is
omdat hij op de Aarde woont. 4

14 Dit is Sawerigading's eerste bezoek aan den Hemel sedert het
huwelijk van Tënribalobo. 5 Spuwend van woede zegt Rëmmangri-

15 langi': „Wat verbeeldt die Njili'na iyo zich? Hij is geen nazaat van
den Schepper" (hij zet dan zijn nederige afkomst uiteen), „zijn
echtgenote is evenmin van hoge geboorte". Hij voegt eraan toe dat
de voorvader (grootvader) van Karaengtompo' wel een dewata van
zuiveren bloede was die op de aarde is nedergedaald. 6 Alleen is het
land Pudjananting slechts klein. „Blijf gij hier, Sawerigading, ik
zal Njili'na iyo tot stof en as maken met zijn gehele rijk. Keer
daarna naar de aarde terug". „Hoe kan ik dat doen", zegt Sawe-

16 rigading, „ik weet niet dat hij iets slechts van mij gezegd heeft, hij
zal misschien denken dat een god uit den Hemel hem komt straffen
en dan zal hij niet weten welk kwaad hem vergolden wordt. Mijn
wens is dat I La Galigo zal uitvaren om hem te bestrijden, 7 en dat
gij hem helpen zult". Rëmmanggrilangi' stemt hiermee in. We
Tënriabing zegt haar broeder naar de aarde terug te keren en het
schip waarmee I La Galigo naar Adjatasi' kan varen te bouwen,
hij moet daartoe een heiligen anjuwara van Latimodjong vellen en
La Pananrang vragen wanneer het de goede maand is om zee te
kiezen. La Rëmmangrilangi' voegt eraan toe dat in den strijd tegen
Gosabarë' (een wijk van Adjatasi') de troepen van Tjina niet

4 Op aarde wordt steeds gezegd dat Sawerigading dewata is en geen to lino.
s Cat. Gal. tekst A XXXVI.
6 Hier blijkt de hoge afkomst van Karaengtompo' welke haar waardig

maakt echtgenote van I La Galigo te worden.
7 Njili'na iyo heeft allerlei kwaads van I La Galigo gezegd. Dit weet men

door vreemde handelaren.
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vooraan moeten gaan, zij zouden verslagen worden, dat moet aan
de strijders van Luwu' en Ware' worden overgelaten.

17 Sawerigading daalt onder natuurverschijnselen neer, in een ogen-
blik is hij weer op de aarde. Hij geeft La Pananrang uitvoerig
orders voor den bouw van het schip. De puwang van Tjina moet
daarbij, na bezield te zijn, met haar bissu's tegenwoordig zijn. Men
zeilt naar Latimodjong, na vijf etmalen komt men daar aan. Na
nogmaals zeven dagen is een groot bos geveld, de anjuwara alleen

18 staat nog overeind. De puwang's zingen litanieën, na drie dagen is
de boom omgehakt. Terug in Tjina wordt het schip afgebouwd.
Na drie maanden is het vlaggeschip met nog vele anderen schepen

19 gereed. 8 Het schip „I La Welënring" van Sawerigading heeft tot
model gediend.

Hij geeft order aan zijn neven La Pananrang en La Masaguni met
een kleine boot de zee op te gaan en te informeren wat de goede

20 maand is om den tocht te beginnen. Na een bepaald offer van
geijkte samenstelling aan de zee gebracht te hebben, Hemel en
Onderwereld aangeroepen te hebben, zeven dagen op antwoord ge-
wacht te hebben, vernemen zij tot driemaal toe dat zij over zeven
dagen moeten vertrekken, dan zullen zij zeker zijn Sunrariadja te
verwoesten. Toen zij het offer brachten hebben zij ook een bepaald
soort hoen laten vliegen, het week naar de goede zijde af.

24—26 Sawerigading laat deze vazallen van Tjina met hun krijgsvolk
bijeenroepen, zij moeten I La Galigo naar Adjatasi' vergezellen,
La Pananrang en La Masagoni zullen zijn plaatsvervangers op den
tocht zijn. Als allen bijeen zijn spreekt Sawerigading hen toe.
Hierna heeft de algemene trouwbetuiging plaats, La Pananrang
vooraan. Dansende en met de kris zwaaiende spreken zij in snor-
kende taal hun bereidheid voor hun Heer te sterven uit. 9 Sawe-
rigading verklaart, als zij levend terugkeren, een slachtoffer van

27 buffels te zullen brengen. De vaandels worden met bloed gewijd.
28—29 In een groten stoet met gemaskerden en muziek doen Sawerigading

en de aanzienlijke vrouwen de vertrekkenden uitgeleide naar de
schepen. Allen wensen goede reis. Sawerigading houdt een rede-
voering. Hij zegt o.a. tot I La Galigo, als hij overwint, Njili'na iyo's

8 De bouw van het vlaggeschip is altijd een zaak van het grootste gewicht;
aan dien van het beroemde schip waarop Sawerigading zijn reizen maakt,
is een gans verhaal gewijd; het welslagen van een expeditie is ermee
gemoeid.

9 Een vaste ceremonie voor men ten strijde uittrekt.
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368 S. A. KERN.

vrouw en kinderen mee terug te brengen, en tot La Pananrang en
La Masagoni een oro 1 0 aan de zee te offeren voor de anjuwara;
in dit geval mag niet de puwang matowa dit doen; nog andere
offers moeten zij brengen. Hij herinnert aan hun tocht naar

30 Labu'tikka' met hem; door oro's te offeren maakt men zich in den
strijd onkwetsbaar, zij hebben er toen zeven geslacht, n

Nadat er een ware slachting onder albino's en dwergen is aange-
richt geeft Sawerigading aan zijn zoon de gouden pajung van
Luwu', de kris van Batara Guru, zijn sirihdoos waaruit hij slechts
een pruim heeft te kauwen om een netelregen te doen neerdwalen.

31—33 De vloot vaart weg, Sawerigading keert met de hoge vrouwen
naar het paleis terug. De hofdames moeten hun vrouwelijke hand-
werken staken, het landvolk moet den arbeid neerleggen, het is
pemali (verboden) er mee door te gaan.

34 Na vijftien etmalen varens breekt er noodweer los, het schip van
I La Galigo dreigt weg te zinken. Hij prevelt een spreuk, kleedt
zich in hemelse kleedij, offert. Zij zijn bij het gat waar het water
van de zee omlaag stort. Plotseling houdt de storm op, de zee slecht
af en men kan verder varen.

35 Zeven etmalen later krijgt men Batupute en Bukantjawa in het
gezicht, het land van Lëttesibali. Sommigen willen hier aangaan

36 maar La Pananrang verbiedt het, het is door Batara Guru pemali
verklaard. Lëttessibali begrijpt onmiddellijk dat dit geen vloot is
van den eersten den besten vorst, misschien komt zij wel van Luwu'
of Tompo'tikka. Zijn broeder La Sëngëngkau' schaart zich bij hem.

37 Deze dewata-laxiden zijn niet te weerstaan, het is beter den strijd
door het aanbieden van goederen af te kopen. De broeders varen

38 naar de vloot. Daar meent men dat een vazalvorst van Njili'na iyo
aankomt. Maar de mannen in het scheepje tonen hun vredelievend-
heid door aan boord te komen en geschenken aan te bieden. Zij
noden de vreemdelingen aan wal te komen, I La Galigo slaat het

10 oro, zwarte mensen, soort van negers (Wb.s.v.) 't Heet ook wel eens dat
zij van Nieuw-Holland stammen. Zij schijnen een soort slaven uit andere
gewesten te zijn en worden herhaaldelijk ter gelegenheid van belangrijke
gebeurtenissen geofferd. — Dr. H. van der Veen wijst op het Zuid-
Toradjase Indo' Oro'-oro', een mensenverslindende heks, ook Ne'
Pongoro'-oro' geheten.

11 De tocht naar Labu'tikka' is bij name bekend; zij had plaats na den tocht
van Sawerigading naar Posi'tana (Cat. Gal. A X, XI), er zal zeker een
verhaal van bestaan of hebben bestaan maar er is nog geen tekst van
gevonden.
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aanbod af. La Masagoni (de vechtersbaas) vertrouwt de zaak nog
39 niet. „Zijt gij een vazal van Njili'na iyo, dan komen wij aan land

om oorlog te vieren." Lettesibali antwoordt dat het wel voorkomt
dat hun een oproep gezonden wordt als gast bij hem te komen en
dat zij daaraan gevolg geven, maar daar volgt niet uit dat zij hem
onderhorig zijn. La Masagoni zegt weer dat zij op weg zijn naar
Sunrariadja om daar oorlog te voeren. De broeders bieden dan aan
vooraan te gaan in den strijd. „Hoe, als gij halfweegs terugkeert?"
antwoordt La Masaguni. La Pananrang geeft neef een knipoogje12

en tot I La Galigo zegt hij, als zij verzoeken eerst nog aan land te
mogen gaan om hun vaandels met bloed te wijden en hun strijders
hun trouw te laten betuigen: „Laat hen gaan!" De vloot vaart
verder, die van Batupute en Bukantjawa zullen achterna komen.

40 I La Galigo bedankt hen met vele goederen en zij varen naar land
terug.

Zeven etmalen later komt de vloot bij het aanbreken van den
dag vóór Arobiring, het land van Lëttemangkau'. Hier herhaalt zich
hetzelfde. De vloot vaart verder en komt na vijf etmalen in
Mene'siya, het land van Atjengsibali. De ontmoeting verloopt op
dezelfde wijze, in alle gevallen verschillend verteld. Alleen Atjeng-
sibali weet nog te vertellen dat Njili'na iyo vele honderden land-
bouwers van hem gemarteld heeft; daar hij slechts een klein land
heeft, kon hij geen wraak nemen. Njili'na iyo heeft de landen van
drie zijner vazalvorsten verwoest en nu wil hij tegen Tjina
oprukken.

46 Er wordt hem gevraagd of het nog ver tot Sunrariadja is. Atjeng-
sibali antwoordt dat men in zeven etmalen in Pudjananting kan zijn,
het land van To Palaguna, gehuwd met We Bërriadji, zuster van
Njili'na iyo. Na nogmaals zeven etmalen is men in Sunrariadja.

Te gestelder tijd komt men tegen den avond in Pudjananting aan.
De schepen van Lettesibali, La Sëngëngkau', Lëttemangkau' en

47 Atjengsibali komen weldra ook. Er stijgt een groot gejuich van de
schepen op, 't is een leven als een oordeel. To Palaguna wordt
wakker, hij is hevig verschrikt, zou het de vloot van Tjina, op
welk land Njili'na iyo het gemunt heeft, zijn? Hij vreest kwade
bedoelingen en wil het gevaar afwenden door hun dochter Karaeng-
tompo' aan I La Galigo — hij vermoedt dat die op de vloot is —

12 Bedoeld om hem te kalmeren.

Dl. 117 24
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ten huwelijk aan te bieden. We Bërriadji wordt boos. „Wilt gij
smeken dat I La Galigo haar tot vrouw neme?" 13 Er zijn reeds
vele aanzoeken om haar hand gedaan maar To Palaguna heeft die

48—49 allen afgeslagen. Zij voeren een heftig tweegesprek. To Palaguna
is op de hand van Luwu'. Een nazaat van den manurung van Luwu'
doet niet aanzoek, bij hem wórdt aanzoek gedaan; We Bërriadji
meent dat het dan nog beter is een hoveling van Pudjananting tot
schoonzoon aan te nemen of, beter nog, een aanzoek van Sunrariadja
af te wachten, zij noemt enige mogelijke candidaten in dat land op.

Zij geeft ten slotte toe. To Palaguna wil haast met de zaak
maken. Hij laat de raadsheren komen, legt hen de vraag voor of
het goed is denzelfden avond nog huwelij ksboden naar I La Galigo

50 aan boord te zenden. Zij antwoorden: „Doe wat gij wilt, opdat uw
volk leve en het land niet verderve". Hij zendt vier raadsheren
als afgezanten naar I La Galigo om zijn dochter ten huwelijk aan

51 te bieden. De puwang matowa wordt ontboden om de nodige ver-
sieringen voor den intocht van I La Galigo te treffen. We Bërriadji
geeft orders aan Karaengtompo's zoogmoeders haar als bruid op te

52 tooien. De afgezanten komen aan boord en brengen het huwelijks-
aanbod over. La Masagoni dreigt den volgenden morgen met zijn
scharen het land te komen verwoesten. I La Galigo is niet op een
huwelijk uit, hij heeft in Tjina reeds vier schone vrouwen, de ver-

53 overing van Adjatasi' is hun doel. 't Gesprek gaat nog enigen tijd
zo door. De afgezanten bieden aan dat die van Pudjananting in
Adjatasi' aan de spits mee zullen vechten. I La Galigo prijst de
afgezanten als oprechte lieden.

La Pananrang neemt het woord. Batara Guru heeft het pemali
verklaard als men op een krijgstocht is te huwen: „Laat dat zo zijn",
zeggen de afgezanten, 't blijve erbij dat I La Galigo Karaengtompo'
ontmoete.14 Daarna kan hij met zijn vloot naar Adjatasi' door-
varen; als hij vervolgens, na behaalde zege, huiswaarts keert, kan
het huwelijk (volledig) voltrokken worden. I La Galigo zegt het
niet geoorloofd te achten de woorden van La Pananrang niet te
volgen. La Paladjarëng voegt eraan toe dat het niet aangaat de
sompa to Selli door de familie der bruid te laten opbrengen als door
de afgezanten aangeboden. Dit is een bedekte hatelijkheid aan het

1 3 De familie van den man behoort aanzoek te doen bij de familie van de
jonge dochter; dat het andersom zou gebeuren is iets ongehoords.

14 Ceremonieel deel van de huwelijkssluiting.
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adres van „oom" La Masagoni.15 De afgezanten dringen er nog-
54 maals op aan dadelijk het huwelijk te sluiten zonder consummatie.

La Pananrang verzekert hen dat I La Galigo zal komen. Aan
Panrita Ogi' geeft hij order toch de sompa to Sëlli aan land te
brengen. I La Galigo verheugt zich in het vooruitzicht weer eens
te zullen huwen.

De raadsheren verlaten het schip en gaan To Palaguna ten paleize
55 verslag doen. Panrita Ogi' biedt hem de sompa to Sëlli aan. De
56 versieringen aan het paleis, de erehaag waardoor I La Galigo moet

schrijden worden inderhaast in orde gebracht. De puwang matowa
. zingt een litanie.

In een stoet gaat I La Galigo aan wal. De vier broedervorsten
Lëttesibali c.s. gaan in hun draagzetels voorop. Onder gejuich be-

57 reikt men het paleis. Hier hebben de gebruikelijke huwelijks-
58 ceremonieën plaats zonder het telkens tegenhouden van den bruide-

gom wat men I La Galigo niet durft te doen. We Bërriadji laat haar
59 dochter uit het binnenhuis halen.16 Karaengtompo' weigert haar ge-
60 zicht naar hem toe te keren. Er wordt een maaltijd gehouden. Zij
61 blijft zwijgen. Hij neemt haar mee naar het slaapvertrek maar ver-

ontschuldigt zich dat hij zich op een afstand houdt (vanwege het
pemali van Batara Guru). Den volgenden morgen verlaten zij de

62 slaapkamer, zij wendt zich steeds van hem af en wenst niet te
spreken noch te eten.

63 I La Galigo neemt afscheid. We Bërriadji kan hem geen voor-
vechters meegeven want zij kan niet strijden tegen Gosabarë',

64 I La Galigo kan dat billijken. Aan boord gekomen vraagt hij
La Pananrang hoe groot de legermacht op de vloot is. Er zijn
10 x 100.000 opvarenden van Luwu', vele honderdduizenden van
Malimongëng, 5 x 100.000 van Mariyo, 7 x 100.000 van Tana Ogi',

15 Toen de vloot van Sawerigading van Luwu' naar Tjina voer, werd zij
op zee door een zeerover aangevallen. Deze sneuvelde, zijn weduwe
Tënrilënnarëng werd door La Masaguni tot vrouw genomen. Er was
voor haar geen sompa to Sëlli verschuldigd omdat zij oorlogsbuit was.
Doch La Pananrang heeft toen wel de sompa boting (een lagere sompa)
voor haar uitbetaald en dit berustte weer op een uitspraak van den
manurung (Batara Guru) tot zijn zoon La Pangorisëng, vader van La
Pananrang, aldus: Als uw broer Bataralattu' huwt kan hij dat niet
afdoen met naast zijn bruid in staatsie te zitten (deel der huwelijks-
ceremonieën) maar moet de sompa (in dit geval sompa to Sëlli) ook be-
taald worden. (Cat. Gal. A XVII, A XVIII).

18 Ook dit is tegen den regel. De bruid behoort op den feestzetel gezeten
haar bruidegom af te wachten.
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1.000 van Tjina, 5 x 100.000 veldheren, ongerekend de dapperen
van de landen der vier gebroeders, i?

Zeven etmalen later ligt de vloot vóór Gosabarë'.18 De vloot
65 van Njili'na iyo ligt zeilklaar. La Pananrang beveelt aan haar in te

sluiten. I La Galigo ondervraagt de wacht op Njili'na iyo's vloot.
De wacht legt de situatie te land uit: in het Noorden liggen
Gosabarë en Batumani enz. De namen der aanvoerders worden ge-

66 noemd. Njili'na iyo blijkt inderdaad naar Tjina te willen varen.
Men is bezig de vaandels met bloed te wijden en de ceremoniële
trouwbetuiging zal plaats hebben. De wakers worden aan boord
gehaald, flink bang gemaakt en met een grap weer weggezonden.

67 De anjuwara vaart de rivier binnen. La Pananrang heeft een ver-
nuftig plan. I La Galigo moet met de 70 prinsen aan land gaan en
een hanengevecht met Njili'na iyo uitlokken. Als dan zijn haan
gedood wordt, moet hij zeggen: 't Staat gelijk 19 en de strijd kan
ontbranden. Allen vinden het plan prachtig!

Njili'na iyo beveelt juist buffels te slachten als offerande, men
is de vaandels aan het wijden, de trouwbetuiging is aan den gang.
I La Galigo stapt zonder groeten de baruga binnen. Njili'na iyo

68 spreekt hem daarover aan. 't Antwoord is misleidend; I La Galigo
geeft een valsen naam op, hij heeft gehoord dat in Sunrariadja
grootse hanengevechten worden, er allerlei dwaasheden bij ver-
tellende. Njili'na iyo ontkent dat er dagelijks hanengevechten
worden gehouden, maar wat de andere bewering van den vreemdeling
betreft dat hij tegen Tjina ten strijde wil trekken, dat is waar. I La
Galigo, zegt hij, is onbeschoft, hovaardig enz. 20 en daarom wil hij
hem bestrijden. I La Galigo nodigt hem tot een hanenkamp uit.

69 „Hoe kan ik dat doen", zegt Njili'na iyo, „ik sta op het punt naar
Tjina te gaan". Als hij van Tjina terug is, dan gaarne. „Kent gij
Tjina, vreemdeling?" De „vreemdeling" is er éénmaal geweest.
„Hoe ziet I La Galigo eruit?" „Hij gelijkt op mij als twee druppels
water". Njili'na iyo pakt uit wat hij met het gehele nest van I La
Galigo zal doen, hij zal Sawerigading den grond onder het paleis

17 Dit als staaltje hoe er met getallen gegoocheld wordt.
1 8 Naar de beschrijving is dit een wijk van de hoofdplaats Sunrariadja of

Adjatasi'.
19 Een casus belli. Bekend is dat I La Galigo dit recept herhaaldelijk toe-

past; hij pleegt er dan door zijn eigen omgeving om gelaakt te worden.
Hij is er zelfs om berucht.

2 0 De gewone gegronde grieven tegen I La Galigo waarvan echter op dezen
tocht niets blijkt.
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laten vegen enz. Ten slotte laat hij zich overhalen een partij op het
70—73 hanenperk te spelen. Beschrijving. Eén der 70 prinsen stuurt op

een conflict aan door te chicaneren en onthult meteen dat hij van
Tjina is. Njili'na iyo valt van schrik haast ondersteboven. Weldra

74—78 is het gevecht in vollen gang. I La Galigo vraagt aan zijn raadsman
La Pamusurëng: „Moeten wij hier blijven of zullen wij teruggaan
naar de schepen?" — „Teruggaan naar de schepen en morgen met
frissen moed weer beginnen", luidt het antwoord. La Sulolipu
maakt de gesneuvelden weer levend. 21 Op den terugtocht naar de
schepen wordt men door die van Sunrariadja achtervolgd. Aan-
voerders van Sunrariadja sneuvelen, neven van I La Galigo worden
gewond. Hij zelf raakt met Njili'na iyo slaags. Een neef brengt hem
schielijk onder zijn pajung waar hij veilig is. De gewonden worden
alweder door La Sulolipu genezen door een aangekauwde sirihpruim
op hun wonden te leggen. Dit middel is door zijn grootvader La
Pangorisëng van diens vader Batara Guru geërfd met bijbehorende
spreuk, van La Pangorisëng geërfd door zijn vader La Pananrang
en van dezen weder op hem overgegaan.

79—80 Aan boord vindt men de beide ooms die niet mee aan wal zijn
geweest. Er wordt een drinkgelag gehouden om zich wat op te
beuren.

81 Den volgenden morgen gaan die van Tjina aan wal met hun
gehele macht. Er volgt een zeer uitvoerige beschrijving van den
oorlog. Zij onderscheidt zich niet van de beschrijving in andere
verhalen en herhaalt zich telkens. Slechts enkele punten zullen
eruit worden aangestipt.

82 Staande op een zijden doek op een steen roept La Pananrang
Schepper en Heer der Onderwereld aan: zo hij verkeerd gehandeld
heeft dat hij dan gedood worde, zo niet, mogen zij dan het land
van Njili'na iyo verwoesten, zijn vrouw en kinderen meevoeren en
zijn land een ander heer krijgen. I La Galigo blijft op zijn schip

83 achter, wenende omdat hij mee wil vechten en La Pananrang het
hem verbood.

2 1 Dit geschiedt op de geijkte wijze. Batara Guru heeft deze wetenschap aan
Sawerigading overgedaan. Feitelijk is hij de enige, bekwaam om haar toe
te passen, 't Komt wel eens voor dat hij zijn meest vertrouwde raadsman
La Pananrang het opdraagt. Hier geschiedt het door La Sulolipu, diens
zoon, een uitbreiding van de bevoegdheid die elders niet voorkomt en ook
in strijd is met de uitzonderlijke positie waarin Sawerigading verkeert
ten opzichte van zijn grootvader. Dat Batara Guru zijn geheime weten-
schap ook aan anderen zou hebben gegeven, wordt nergens vermeld.
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We Tënriabëng ziet uit het hemelvenster, zij ziet I La Galigo
tranen storten en krijgt medelijden met hem. Zij zegt haar echt-
genoot omlaag te gaan met hemelse legerscharen om haar neven bij
te staan en hem een middel te geven waardoor de strijd ineenzakt.
Wil hij dat niet dan eist zij echtscheiding. 22 Rëmmangrilangi' moet
lachen wijl hij volkomen bereid is te gaan. De hemelketting wordt
los gemaakt, de hemeldeur wordt geopend en de legerschaar gaat
met den regenboog omlaag tot op het midden van I La Galigo's
schip, waar men te noen aankomt, zij blijven onzichtbaar, doch
Rëmmangrilangi' spreekt hem toe. I La Galigo biedt sirih aan,

85 waarop Rëmmangrilangi' zich zichtbaar maakt en het doel van
zijn komst mededeelt. Hij geeft I La Galigo ringen, als hij die aan-

86—98 doet, zal een netelregen neerdalen op zijn vijanden enz. Rëmmangri-
langi' stijgt weer omhoog naar den Hemel. I La Galigo gaat in
groot ornaat met alle zojuist ontvangen wonderwapens aan en met
zijn leger en de hemelscharen aan land. De eerste aanval richt zich
op Gosabarë'. Als een aanvoerder van Sunrariadja sneuvelt wordt
er met zijn kop rondgedanst. I La Galigo vecht persoonlijk mede,
de ooms dringen hem snel naar zijn beschuttende pajung. La
Pananrang spreekt op een kritiek ogenblik een spreuk uit waar-
door de vijanden verstrooid worden. Gosabarë' wordt ingenomen,
Walinon en Batumani volgen.

99— I La Galigo brengt op de geijkte wijze zijn gesneuvelde dapperen

105 tot het leven terug. De strijd wordt met vernieuwe kracht voort-
gezet. I La Galigo treedt bij herhaling onder zijn pajung uit, vecht
dapper, loopt gevaar en wordt dan door de ooms weer naar zijn
pajung teruggedreven. Het laten herleven van gesneuvelden heeft
meer dan eens plaats.

106— Die van Sunra blijken ook over het middel een netelregen te
114 laten neerdalen te beschikken. Njili'na iyo vecht verwoed. Eindelijk

nadat er onder beide partijen een grote slachting is aangericht wordt
hij gevangen genomen. Er wordt hem een ijzeren halsband om den
hals gelegd, zijn handen worden gebonden, zijn oorlogskleding
wordt hem afgenomen, hij weent denkende aan vrouw en kinderen

115— en allen die hem ontvallen zijn. Die nog met hem zijn wordt ge-
117 vraagd of zij zich willen onderwerpen. Zij vragen hen liever naar

22 Een bedreiging waarmee zij steeds voor den dag komt als zij niet onmid-
dellijk haar zin krijgt.
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het Zielenland te doen oversteken. De strijd begint weer, de
Sunraers worden afgeslacht, de laatst overgeblevenen onderwerpen
zich; zij drinken tuwak; roeren daarin hun krissen om en geven
die af. La Pananrang zegt dat zij in hun land mogen blijven, hij
zal een opziener over hen aanstellen, zij moeten geregeld huide-
giften opbrengen.

I La Galigo zegt de hemelmonsters te verdwijnen. Zijn dapperen
mogen het paleis van Njili'na iyo plunderen, de vier broeder-
vorsten mogen meedoen. De hemelse hulptroepen nemen afscheid.
Hij trekt naar het paleis. Njili'na iyo laat hij naar zijn schip bren-
gen en aan de mast vastbinden.

118 Allen in het paleis jammeren, slaan zich op de borst, wringen
de handen, 't is een hartverscheurend schouwspel.

I La Galigo gaat het kostbaar ingerichte paleis binnen, er staan
300 vechthanen in gouden kooien. Welompabarë' gilt: „De dochters
van Njili'na iyo worden geroofd." — „Jammer niet", zegt La
Pananrang, „bij uw geboorte is door de goden beschikt dat gij met
uw dochters geroofd zoudt worden". Zij zwijgt. I La Galigo doet
de ronde van het paleis (beschrijving). Welompabarë' begint op-
nieuw : „Waarom, Njili'na iyo, zijt gij niet dadelijk doorgegaan, nu
moet gij dood van schaamte leven." Als La Paladjarëng en La
Pamusurëng allen in het paleis horen jammeren, zeggen zij boos dat
gejeremieer te staken. Maar I La Galigo zegt: „Laat haar uiting
geven aan haar smart. Zij zullen in Tjina gekomen het voedsel dat
haar wordt geboden niet eten, zij moeten haar land verlaten,
Welompabarë' zal haar schoonzoons niet terug zien, zij zijn ge-
sneuveld, haar echtgenoot is geboeid, haar land verwoest. Ik ben
bedroefd, haar ziende." De dochters zouden ook dood willen zijn.

120 De hofmeesteressen zouden zich voor haar willen offeren. Het
landvolk spreekt in gelijken geest.

I La Galigo laat de schatkamers uithalen; allen mogen ervan
121 nemen wat zij willen omdat zij hun leven hebben willen geven. De
122 verdeling der goederen doet Welompabarë' opnieuw in tranen uit-

barsten. La Pamusurëng en La Paladjarëng maken intussen een
opmerking over de schoonheid der hofmeesteressen, wat hun een
berisping van I La Galigo op den hals haalt. „Denkt aan uw eigen
vrouwen en kinderen!" De aftocht naar het schip zal beginnen; op
last van La Pananrang moeten aan Welompabarë' en haar dochters
draagstoelen worden aangeboden.

123— I La Galigo geeft zijn hoogste medewerkers: de 4 gebroeders-
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124 vorsten, de 70 prinsen landen als beloning. 2 3 Maar de 4 vorsten
wijzen geschenken af. Hij wijst We Tjammumpulëng die een
zuigeling heeft en We Paweroi die een kind verwacht als vorstelijke
zoogmoeders aan voor het geval Karaengtompo' voorspoedig zal
bevallen. 2 4 Zij zullen dus in Pudjananting achter worden gelaten.
Krijgt Karaengtompo' geen kind en bevalt één zijner echtgenoten
in Tjina, dan zullen zij in Pudjananting worden opgehaald en naar
Tjina gebracht.

125 I La Galigo gaat aan boord.
126 De vloot vaart weg, na zeven etmalen is men in Pudjananting.

To Palaguna laat offerbuffels slachten en een offer aan de zee van
de samenstelling zoals I La Galigo begeert (eieren, sirih, rijst)
brengen. De puwang matowa moet de versieringen aanbrengen als
bij het inhalen van een vorstelijken gast gebruikelijk. Een maal

127 wordt in gereedheid gebracht. We Bërriadji vraagt To Palaguna
hun gezamenderhand verkregen goederen in tweeën te delen, zij
wil haar deel aan I La Galigo aanbieden als losprijs van haar
broeder, La Punna wijst haar plan met klem van redenen af.

128— Beschrijving van den intocht van I La Galigo met groot gevolg.
129 La Pananrang fluistert hem toe dat hij het paleis niet verder moet

binnengaan dan tot het voorvertrek. Karaengtompo' moet hem daar
tegemoet komen 25.

130 Maar Karaengtompo' wenst zich aan deze vernederende behan-
deling niet te onderwerpen, zij blijft in haar kamer. Op aandringen
van haar moeder gaat zij naar de djadjarëng (voorvertrek), diep

131 beschaamd dat zij geroepen is en neemt op de lamming (ceremoniële
rustbank) alsdan plaats, 't Wachten begint I La Galigo te vervelen
en hij loopt naar binnen, vraagt Karaengtompo' haar gelaat hem toe
te wenden, zij wenst dat niet te doen en schreit stil vóór zich heen.

132 De neven maken een grapje over het geval. Twee neven brengen

23 Dit zijn meest landen waar hij niets over te zeggen heeft en 't is dan ook
niet meer dan een bewijs van hoge tevredenheid. De schijn wordt echter
voortgezet met het gezegde dat zij in die landen heer en meester zullen
zijn maar moeten opkomen als hij in het nauw zit.

24 Uit het vroegere gezegde is duidelijk dat daar nu nog geen sprake van
kan zijn.

2 5 Tegen den regel. Ten rechte moet de bruidegom tot haar gaan. Vanwege
zijn afstamming van den manurung moet in dit geval de omgekeerde orde
gevolgd worden. Hieruit vloeien de na te noemen moeilijkheden voort.
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I La Galigo een boodschap van La Pananrang over dat hij maar
moet gaan slapen; de 70 neven zullen den nacht wel in het paleis
doorbrengen (en het ervan nemen), hij en La Masagoni gaan naar
de schepen. I La Galigo geeft de boodschap mee terug of de ooms

135 ook ten paleize willen blijven overnachten. Zij laten zich verbidden.
•— Hij brengt haar naar de slaapkamer maar zij wil aanvankelijk
nog niet van hem weten; eindelijk geeft zij toe enz.

137 Het paar blijft tien dagen binnenskamers, Karaengtompo' zwijgt
nog steeds. De 70 prinsen worden onrustig, zij verlangen naar de

138 dierbaren die zij in Tjina hebben achtergelaten. I La Galigo komt
uit de slaapkamer, Karaengtompo' is nog te verlegen hem aan
te zien (zoals behoort), steeds denkende aan het verkeerd han-

139 delen harer ouders. Er komt weer een deputatie bij I La Galigo om
te vragen of hij nu eindelijk zal vertrekken. — Hij wil pas het
volgend jaar gaan, zij mogen naar Tjina doorvaren. Zo gaat het
nog een tijd door. La Pananrang laat dagelijks aan I La Galigo die
zich in de slaapkamer opsluit vragen wanneer men verzeilen zal.
Hij moet met zijn vrouw buiten komen, daar staat een grote menigte
die hem pressen wil te vertrekken. Als het paar op aandringen van
haar moeder zich vertoont, zijn de 70 prinsen verrukt van haar
schoonheid. Allerlei gesmoezel; alleen We Tënrigangka is nog
schoner; de jaloerse I We Lamputje legt het geheel tegen haar af,
is de algemene mening. Alleen I We Tjudai, toen zij nog jong was,
is met haar te vergelijken. Maar ooms en neven vertrekken zonder
iets bereikt te hebben en Karaengtompo' houdt zich afgewend en
zwijgt. Dan is hij reeds drie maanden in Pudjananting.

148— We Bërriadji begint van voren af aan over haar broer en gezin
151 te klagen, zij wil I La Galigo weder vragen barmhartig te zijn.

Haar echtgenoot dient haar heftig van repliek. Nieuwe aandrang
van zijn familieleden weert I La Galigo af met te zeggen dat
Karaengtompo' nog steeds zwijgt; als hij antwoord krijgt zal hij
naar Tjina gaan. Als alle grote heren naar de schepen zijn terug-
gekeerd begint Karaengtompo' eindelijk te spreken, „'t Is niet uit
boosheid dat ik niet antwoordde, maar uit schaamte dat mijn ouders
mij ontboden".

152 Als We Bërriadji en To Palaguna samen zijn houdt zij overnieuw
een pleidooi om clementie voor Njili'na iyo, door hem uitvoerig
beantwoord en afgewezen. „Bedenk", zegt hij, „al wat gij zegt

153 wordt door den wind aan Sawerigading overgebracht. Alle slechte
woorden, door uw broer gesproken, hoort hij; als een haar knapt
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in den Hemel, als porselein tegen elkaar stoot in de Onderwereld,
hij hoort het". 26

I La Galigo blijft met Karaengtompo' in de slaapkamer. Als hij
zeven maanden in Pudjananting is geweest worden de 70 prinsen

154 in toenemende mate ongeduldig. Hij komt fraai gekleed naar het
155 voorhuis. Weer wordt hem de vraag gedaan wanneer hij zal scheep
156 gaan. Sawerigading zal naar de vloot uitzien met een bewogen hart.

„Gij verkort zijn leven", zeggen zij. I La Galigo wil nog tot het
volgende jaar in Pudjananting blijven. De 70 prinsen gaan naar de
schepen terug. Morgen zal hij met hen meegaan naar Tjina, zegt
hij na lang gepeins. De neven vertrouwen de zaak nog niet, zij
dringen er bij La Pananrang op aan zijn neef te gaan vermanen.

159 De volgende morgen gaan La Pananrang en La Masagoni naar het
paleis, I La Galigo laat zich nog niet zien. De eerste zendt zijn
zoon La Sulolipu naar de slaapkamer om I La Galigo te wekken.
Hij komt buiten, La Pananrang spreekt hem gestrengelijk toe.
„Als gij nu niet meegaat naar Tjina gaan wij vooruit en zullen
uw ouders inlichten enz.".

161 I La Galigo geraakt in tweestrijd. Eerst als La Pananrang drie-
maal gesproken heeft zegt hij: „Vindt gij goed dat Karaengtompo'
meegaat?" — De ooms maken geen bezwaar maar hij moet wel
bedenken dat hij zijn vier echtgenoten in Tjina beloofd heeft dat zij
zijn enige echtgenoten zouden zijn. Als hij nu met Karaengtompo'
aankomt zullen zij misschien scheiding vragen en het einde zal zijn

162 dat Karaengtompo' van hem eist met haar terug naar Pudjananting
te gaan. Dat zal Sawerigading niet willen en dan moet zij alleen
gaan. Zij gaan voort de onheilen te schetsen die uit zijn koppigheid
zouden voortvloeien. Karaengtompo' wordt verzocht vóór te komen.

164 In haar tegenwoordigheid stelt La Pananrang aan I La Galigo de
vraag: „Wanneer varen wij naar Tjina?" — „Over negen dagen
met nieuwe maan". — De ooms keuren dat goed; de bezoekers

166 gaan heen. Karaengtompo'spreekt tot haar echtgenoot een afscheids-
groet, 2 7 zij vindt het goed tot echtscheiding over te gaan. I La

167 Galigo wil daar niet van horen, hij zal terugkeren. 28 — Zij gelooft

26 Later blijkt dat Sawerigading alle goddeloze taal van Njili'na iyo gehoord
heeft.

2 7 Hierna zegt zij iets over een tante die door haar man verlaten werd, wat
niet bekend is, wellicht het onderwerp van een nog niet teruggevonden
verhaal.

2 8 Wat hij echter niet doet.
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dat niet; eenmaal in Tjina zal hij haar vergeten. „Misschien zult
gij 's nachts van mij dromen, maar als gij den volgenden dag op-
staat, zijt gij het weer vergeten". Zijn schoonouders verzekert hij
dat hij zal terugkomen, maar zonder Karaengtompo' naar Tjina zal

168 gaan. Batara Guru heeft het voor zijn nazaten verboden verklaard
de zee over te steken als hun nazaten zwanger zijn. Haar ouder-

169 paar is verheugd hun kind bij zich te houden. We Bérriadji doet
een laatste poging bij I La Galigo haar broer Njili'na iyo in
Pudjananting te laten. Het antwoord is teleurstellend: niet alleen
dat hij haar verzoek niet inwilligt, Njili'na iyo heeft te veel mis-
dreven dan dat hij den dood kan ontgaan. To Palaguna recht-

170 vaardigt die beslissing. I La Galigo troont Karaengtompo' weer
171 naar de slaapkamer. Hij houdt zijn woord niet en blijft weer zeven

etmalen in de slaapkamer. De mannen van de schepen komen weer
opdagen, zij maken rumoer. Karaengtompo' zegt kalm: „Zij maken

172 rumoer omdat gij gezegd hebt te zullen vertrekken en het niet hebt
173 gedaan. Laat nu de nodige orders geven voor uw vertrek". Nog één

nacht brengt hij met haar in het slaapvertrek door en dan is de dag
van vertrek daar. Hij haast zich niet. 't Wordt nu te bar. La
Pawënnari gaat de slaapkamer binnen. De ooms zeggen: „Laat hen
eerst nog afscheid nemen!" To Palaguna geeft bevelen met donde-

174 rende stem. De bezoekers gaan weg. I La Galigo roept hen na: „Ik
kom straks". Karaengtompo' neemt van zijn familieleden hartelijk en

175 waardig afscheid. — I La Galigo jammert tegen Karaengtompo'.
„Teem niet", zegt zij. Hij spreekt tot To Palaguna: „De vorsten
van Sunrariadja en Gosabarë' 29, alle hun palili's (vazallen) en
onderhorigen, alles wat getroffen is door mijn verwoestingen, zijn
het bezit van Karaengtompo'; over dat alles worde een hoofd aan-
gesteld. Driemaal 's jaars moeten zij huidegiften opbrengen. Moge
haar bevalling voorspoedig zijn. 3 0 Zij moet van pracht en praal
zoals bij een nazaat van Luwu' past, vergezeld gaan".

To Palaguna acht het nodig dat de buik van Karaengtompo' ge-
177 masseerd wordt. Men laat haar zich neerleggen bij de middenpaal

van het paleis met het hoofd op I La Galigo's schoot. De vrouwelijke
dokter constateerd dat de vrucht drie maanden is, zij heeft al
levenskracht. I La Galigo zegt hoe het kind als het levend ter

28 Bedoeld zal zijn: alles wat van hen was.
30 Er is boven terloops gezegd dat zij zwanger is.
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178 wereld komt moet heten als het een meisje c.q. jongen is.31 Karaeng-
tompo' maakt een grapje over de namen die zij haar kind geven wil.

Met veel moeite, onder geween der vrouwen in het paleis,
179 scheurt I La Galigo zich los. Karaengtompo' houdt zich kalm. Hij

vraagt haar onderrok, als hij die op het schip gebruikt zal het hem
180 zijn of zij bij hem is. Twee neven komen vragen of hij nu eindelijk
181 zal vertrekken. Hij gaat, loopt weer terug, gilt enz. Karaengtompo'
182 dringt erop aan dat hij voort zal maken. Beschrijving van den

tocht van paleis naar schip.
183 De vloot met I La Galigo aan boord kan eindelijk wegvaren. Na

tien etmalen varens komen de vier broedervorsten op het vlagge-
schip om afscheid te nemen; zij willen met hun smaldelen naar hun
landen terugkeren. I La Galigo ligt in zijn hut te slapen, hij heeft
zich op de reis nog niet vertoond. La Pananrang wekt hem en deelt

184 hem mede dat de vier vorsten buiten wachten om afscheid te nemen.
Hij zegt hen allen rijkelijk te bedanken; als zij in hun land zijn
uitgerust moeten zij naar Tjina komen om aan hanengevechten deel
te nemen. La Pananrang zegt het viertal maar niet naar binnen te
gaan. I La Galigo ligt met hoofd en voeten als buiten Westen;
verteerd door verlangen naar Karaengtompo'.

185 Na dertig etmalen komt de vloot ter hoogte van Sabamparu
(onder Tjina). De beide ooms gaan I La Galigo roepen. Hij doet
alsof hij niet hoort en roept ten leste: „Hier is de vorst van
Pudjananting. Eten jullie maar alleen! Ik zal wel in Tjina eten
met We Tënrigangka, zij zal mijn ziekte van verlangen naar
Pudjananting genezen". De ooms worden er tureluurs van.

Op een morgen staan Sawerigading en echtgenote op. Te noen
komt de vloot aan. I We Tjudai laat de puwang's van Tjina en
van Sabang ontbieden om alles voor den intocht gereed te maken.

186 Het echtpaar begeeft zich met hun dochters en de vrouwen der 70
prinsen op weg naar de rivier, zonder ceremonieel. Zij gaan aan
boord, Sawerigading ziet tot zijn teleurstelling zijn zoon niet, hij
zoekt hem in zijn hut op en is bedroefd dat hij er als een zieke uit-
ziet. De ooms stellen gerust, hij is niet ziek, maar verlangt naar

187 Karaengtompo'. Zij vertellen van hun verblijf in Pudjananting.
Sawerigading prevelt een spreuk waardoor hij zijn zoon losmaakt

3 1 Later zal blijken dat het een jongen is. Veel later wordt Karaengtompo'
een dochter geboren die dan den opgegeven meisjesnaam krijgt.
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van Karaengtompo'. I La Galigo staat op met een gezicht van oude
lappen, men is er ontdaan van. Hij grijpt We Tënrigangka bij den
arm, La Tënridolong en La Tëripalë' gaan bij hun echtgenoten
We Tënridio en Tënribalobo zitten. I We Lamputje zegt, op I La
Galigo ziende, terzijde: „Wat moet die parel van Pudjananting

188 schoon zijn!" De beide anderen, We Tënrialle en Radjingrisompa,
denken er ook zo over. I We Lamputje troost zich met de gedachte
dat Karaengtompo' niet schoner dan We Tënrigangka kan zijn. La
Pamusurëng en La Paladjarëng beschrijven opgewonden Karaeng-
tompo's schoonheid. I We Lamputje zegt nijdig: „Waarom zijt
gij dan niet in Pudjananting gebleven?" — „'t Heeft moeite genoeg
gekost I La Galigo mee te krijgen!"

189 I La Galigo geeft zijn beide neven een knipoogje, zij zwijgen
dadelijk. Sawerigading wil weten hoe Karaengtompo' er uitziet.
La Pananrang en La Masagoni geven een enthousiaste beschrij-
ving; zij gelijkt op We Tënriabing en op I We Tjudai. Beiden
doen nog nadere mededelingen over het vertrek van Pudjananting;
I La Galigo was er bijna niet toe te bewegen. Bedenk eens, drie
maanden waren wij in Pudjananting zonder dat zij iets zei of haar
gezicht liet zien. Wij zijn toen in groot gezelschap naar het paleis
gegaan, hebben haar geschenken aangeboden, toen begon zij te
praten. I We Tjudai vraagt of zij arm is dat zij goederen wilde. —
Neen, zij is geen arme prinses en enigst kind harer ouders. —
Sawerigading merkt op dat zij zo deed omdat zij een afstammeling
van den Hemel huwde. 3 2 — La Pananrang en La Masaguni ver-
tellen nog dat Karaengtompo' drie maanden zwanger was toen zij
vertrokken. Sawerigading is verheugd over wat hij te horen krijgt.

190 La Tënriranrëng en La Makkasau' komen I La Galigo begroeten.
Sawerigading vraagt zijn zoon den oorlog in Adjatasi' te beschrijven.
Hij doet dat ongeveer op de zelfde wijze als boven, en haalt o.a.

191 de woorden van Njili'na iyo aan dat deze tegen hem wilde oprukken
194 omdat hij onbeschoft was. Dat brengt Sawerigading aan het lachen.
195 Hij en I We Tjudai vragen waar Njili'na iyo en zijn vrouw en

kinderen nu zijn. — Hij is aan de mast vastgebonden; de anderen
bevinden zich midscheeps. I La Galigo verzoekt La Pananrang en
La Masagoni Njili'na iyo, vrij van banden, vóór Sawerigading te
geleiden, en aan La Sulolipu en La Pawënnari zegt hij de vrouwen

3 3 Waaruit voortvloeide dat zij naar haar bruidegom toe moest gaan, zie
boven.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:57PM
via free access



382 R. A. KERN.

te laten komen vóór I We Tjudai. Zij bieden een triesten aanblik,
allen storten tranen en gaan diepgebogen. Welompabarë' doet zoals
zij reeds in Pudjananting gedaan heeft; zij vraagt haar en haar
kinderen te doorsteken, haar gevolg jammert. I We Tjudai is door
ontferming bewogen, zij smeekt haar echtgenoot aan dien wens
niet toe te geven, zij hebben geen schuld. I La Galigo schikt zich
naar zijn wil.

196 Sawerigading volgt haar smeken, de vrouwen zullen niet gedood
worden, zij zijn onschuldig. Hij geeft order Welompabarë en haar
dochters met staf van bedienden naar het neergedaalde paleis
Tëkkalalla' te brengen om aldaar te wonen, zij moeten daar door
hovelingen met rust gelaten worden. 3 3

Wat Njili'na iyo betreft, hij moet onder de tamarinden 3 4 vast-
gebonden worden, daar moeten hem de lappen vlees uit het lijf
gesneden worden tot aas voor de honden.

Als Welompabarë' deze uitspraak van Sawerigading hoort, begint
zij luide te jammeren en roept weer haar te doden. Sawerigading

197 tracht haar te kalmeren, hij zegt dat de wijze beschikkingen der
godheid zó zijn. Aller ogen zijn op Njili'na iyo gericht. Verschil-
lende personen spreken hem honend toe, de woorden waarmee hij
vroeger de verwoesting van Tjina aankondigde, herhalende. 3 5

Het volk stroomt naar de rivier, men verheugt zich I La Galigo
en zijn krijgsmakkers in levenden lijve terug te zien. De puwang
matowa komt hem, litanieën zingende, tegemoet, met haar volge-
lingen bissu-gerti hanterende.

198 Sawerigading, I We Tjudai, hun kinderen, de 70 prinsen gaan
met I La Galigo aan wal. Tot Panrita Ogi' en Sëttiriwarë' zegt hij
Welompabarë' met de haren naar Tëkkalalla' te geleiden. De stoet
stelt zich in beweging en begeeft zich naar het paleis, de puwang

199 matowa zingt weer litanieën. (Beschrijving). We Tënriabang heeft
zich boven aan de trap opgesteld, gerooste rijst over den over-
winnaar strooiende; zij gaat hand in hand met haar kleinzoon naar

200 binnen. (Beschrijving). Njili'na iyo is opgesteld bij de hoofdpaal
van het huis. I La Galigo houdt zich bij We Tënrigangka op.

83 Tëkkalalla' is het paleis van Tënribalobo. In volgende verhalen woont zij
daar nog; van Welompabarë' wordt verder niet gerept.

3 4 Plaats waar de hanengevechten gehouden worden; in dit geval executie-
terrein; men heeft van uit het paleis het gezicht daarop.

3 5 Het bovenstaande speelt zich aan boord af.
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Sawerigading geeft La Pananrang opdracht het hout waaraan hij
zal vastgebonden worden op te richten vóór het paleis. Alle mensen
van de plaats en van de omtrek worden opgeroepen bij de uitvoering
van het vonnis tegenwoordig te zijn. Zijn vlees en botten moeten
uitgestrooid worden tot aas van de honden. Zó vergaat het den man
die geen Hemel boven zich erkende. De menigte rilt en beeft. De
toebereidselen tot de berechting worden getroffen als door Sawe-
rigading aangegeven. De omroeper maakt bekend dat in den morgen
van den volgenden dag het vonnis zal worden voltrokken. Dat allen
dan komen met wapens om Njili'na iyo te houwen, te kerven en te
villen en zijn vlees voor de honden te werpen.

H e i l !
R. A. KERN.
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