
VERSLAG VAN EEN MALEISCH VERHAAL

BEHELZENDE DE LOTGEVALLEN VAX

Van dit verhaal 1) bezit ik een handschrift in klein 4to van
112 bladzijden, "tBegin ontbreekt, daar op de eerste bladzijde
reeds gesproken wordt van JJÓW _ö/a/W*)V togt tegen £«?««««. 3)
Van de Sundasche bewerking bezit ik een handschrift, in kl. 4to
van 140 bladzijden. Hieruit blijkt, dat de held een zoon is
van ƒƒ«&/ (iXlU-), die als een reusachtig man wordt beschreven,
eu een afgoden-dienaar was. Het Sundasche handschrift begint
met te verhalen, dat i^afö^ met zijne vrouw van de afgoden
(KW«/«W«7«K) een zoon verzocht, die zich mogt onderscheiden
door buitengewone begaafdheden. God zendt daarop den engel
Gabriel met een glans naar beneden, zoodat i/a/wf* gemalin
zwanger werd en naderhand van een zoon beviel, die tot naam
&M»a«K ontving. &e»z««« was nog maar 3 dagen oud toen hij
begon te spreken, en tot zijn moeder zeide, dat hij hare melk niet
wilde gebruiken, omdat zij nog ongeloovig was. Ook zijn vader
wide hij niet erkennen voor deze 't ware geloof omhelsde. Nadat
ü f a ^ en zijne vrouw den Islam hadden omhelsd, daalt Gabriel
neder, en beveelt Muhammad den kleinen &MM««M te bezoeken,
daar deze bestemd was een zijner krachtigste bondgenooten te
worden, ^èw 2?/aAa£ hoorende, dat iZafe? de afgodendienst had
afgezworen, gaat hem opzoeken, maar schrikt zoozeer van 'fcwon-
dervollc jongetje, dat hij met de oogen gesloten uit Halid's

8) Deze eigennaam is naar een Javaansch handschrift, behelzende de ge-
schiedenis van Jozef, die van een der zonen van Jacob (Simeon). Richard-
son geeft echter als naam van SimeonVjla^/ (iSr'ra-'irö) op, maar voegt er
'tHebreeuwsche $'a»«z«K bij. De naam £<z»wzm is echter in den Indischcn
Archipel de gebruikelijke, zoo als ook blijkt uit den naam /XM<?K^SK bij de
Javanen; althans ik ken zekeren Aztfo? i/as /««wt^K» een zoon van 7i!ürfra
^rfi^att Zteaarerf/a van /ojy'afö-to. Dat de Jav. de P als H# uitspreken
is van algemeene bekendheid.
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huis vlugtende tegen zijn eigen minister 1) aan bonste, en dezen
om genade bad, daar hij hem voor £«»«£«.» hield. Abu Djahal
wordt daarop door &>ra£«/ aangezet jfö«m, koning van iiyka»-
^m/aA, met groote beloften over te halen, Muhammad te gaan
dooden. JTïstfëm vertrekt met een talrijk leger naar 'thuis van
den profeet, dien hij eerst wilde dooden, voor hij kans zag
Samaun van kant te maken. Door de groote duisternis echter
raakte men verdwaald, en kwam aan Samaun's woonplaats. & -
«za?/« rigt zoo'n groote slagting 2) onder den vijand aan, dat er
maar drie overbleven, om ^ è ^ 2)/a^«^ den uitslag van hunnen
togt te boodschappen. 4̂iw J5/aö«^ beklaagt zich nu bij Mu-
hammad over Samaun, maar Gabriel komt den profeet met de
ware toedragt der zaak bekeud maken, zoodat de aanklager be-
schaamd moest afdruipen. &?««'«# gaat hierop yZ£» jO/a^ar*
dochter JViwyaA schaken, en brengt haar bij den profeet, die
haar aan £a»2«w» tot vrouw gaf. Nu wendt zich .4ów Z}/«A«i
tot 2?a^ï koning van /San' om hulp. Deze vorst nu had een
dochter, met name jT/ar^'a^, die op een goeden nacht smoorlijk
verliefd was geworden op den profeet, die haar in den droom
verscheen. Zij schrijft den Profeet een brief, waarin zij hem hare
hefde bekent, en zich aanbiedt hem als slavin te dienen. Deze
correspondentie komt ter oore van .Zfa^*, die Muhammad des-
wegen den oorlog aandoet. In dezeu oorlog doet &«?«W72 groote
diensten als éclaireur, ofschoon hij nog maar een knaap was. Hij
slaat daarbij een menigte bullebakken, generaals 3) en voorvech-
ters van Bakti mors dood, en is in 't gevecht zelf zoo gehavend
dat er van zijn ligcnaam niets anders overbleef dan botten. .Bajfó
is eindelijk in 'tnaauw gedreven, en neemt het besluit, zich in
zijn stad terug te trekken na rondom haar brandhout, met olie
begoten, te hebben laten stapelen. Zijn dochter vertrekt met

2) Zijn zwaard heet hier iW^ater, dat eigenlijk de naam is van Ali's

zwaard (.«iJ\ «5)

*) De generaal van Bakti heet hier gj j ) £jli ; waaruit men de corrup-
tie van 't handschrift kan zien. Het is blijkbaar, dat hier niets anders kan
bedoeld zijn dan 'tJav.
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hare bedienden heimelijk uit de stad, gaat naar 't kamp van den
Profeet, en neemt den Islam aan. Muhammad zendt nu ^fo' l) en
&zma»» naar 2faM om dezen over te halen, den Islam aan te nemen.
De afgezanten vinden de poorten gesloten, en bedienen zich van
een liijschmacliine 2) om in de stad te komen. yf& en &ma«w
worden bij het binnenkomen door de engelen beschut tegen 't
vlammende hout, en dooden eindelijk den ongeloovigen Koning.

Zie daar in 't kort den inhoud van 't verhaal. Wat betreft de
handschriften, waartoe ik toegang gehad heb, zij zijn twee in
getal. Het eene is zoo als ik boven zeide in mijn bezit, en het
andere in 't bezit van een inlander te Batavia, die het mij leende,
en daardoor mij in staat stelde, er eenige opmerkelijke plaatsen
uit over te schrijven. Een ander handschrift is in 't bezit van
D*. Fraissinet. De beide handschriften, die ik heb kunnen
raadplegen zijn zoo verschrikkelijk gehavend door een Batavïa-
schen afschrijver, dat de taal er van met moeite door een echten
MaleijeT zoude verstaan worden, daar zij overloopt van Bataviasch
Maleisch. 3) Het zal een heksetoer zijn de taal er van te zui-
veren, en nog meer, de eigennamen, die er in voorkomen, al-
len goed te spellen. Den beoefenaar van 't Maleisch meen ik een
dienst te bewijzen met iets uit 't verhaal mede te deelen, mij
houdende aan die twee handschriften. Ik kies als taalproeve de
beschrijving van JfaryaA'a schoonheid, daar men er iets uit
leeren kan. Ik neem tot grondslag van den tekst het mij door
een inlander geleende handschrift, en geef de varianten uit het
mijne, dat ik è zal merken. In de spelling heb ik regelmaat
gebragt, maar behoud wat er opmerkelijk in is:

Volgens 't verhaal is deze de oom van moeder's kant

*) Het handschrift heeft tweemaal j»XaJk>% dat van 't Jav.

moet afgeleid zijn. De Sunda tekst heeft £èrè/Ë£».

*) b. v. toawar (in pi. v. sasa<), wesm (in pi. v. fó?\sa«;»m), è£»

/>«ra«y (in pi. v. f̂f?;rf«röB r̂ jüffraK^r), èërjwK?»» £/0l»r (in pi. v. S , .1*L« . J )

enz. Ook wordt er i'ffr in gebezigd in pi. v. afera (cfe £«vkwi( is te Batavia
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J) *) ^&»i» (r>ól* r Jüol)

JU ^ i

enz. JÜJU

AMSTERDAM, 14 Maart 1866.

H . N . VAN JJEE TUTJK.

i) A: heeft hier , j b *) ontbreekt in i. 8) 4.- O J U A J U J J O } )̂ A:

ii5..-•«) A heeft hier: ^ b C ^ J / sOlï ') *

heeft hier: J u » 8j 4.. ^ASUys- (Jav. rf/a«^ï.) ») 4.- A£J I> y«j ÜSJ

**) r̂e/y£ ee« ê̂ jeô fe» W?4tóflr. In de Hollander's leesboek (3<i<=druk) bl.

132 r. 10 v. onder is ,y«I ) uitgevallen. U) 4

* heeft hier: J " ) A.- *jdiaj" ^
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