
AANTEEKENINGEN.

ê jj ,flX>^ «a^flA» óoew^a: eene enkele bloem met haren

steel. Komt in de spreek- en schrijftaal meermalen voor.

^L*c) aw r̂saraa eu „)L/* *«««: soort van grooten boom, die

vooral in den bloeitijd een der prachtigste van Iudië is. Hij draagt

gele, welriekende bloemen, wel iets gelijkende op onzen gouden

regen, eu levert voortreffelijk meubelhout. Jav. *a«a.

jMkai'j <^<7««y#«: verplant, overgeplant worden.

_«to rfi-o///'a = ffö-at&w: aangehitst worden tot een gevecht,

van dieren gesproken. Jav. min UK dito.

,»jf £&•«»»: toornig, verontwaardigd, gramstorig; «Kt?»^r<m

grommen, brommen, knorren, zooals bijv. een zwijn.

^o<?£: e. s. v. pot om water in te doen. Jav. dito.

/oeöoe/L* de diepte der zee, diepte in tegenoverstelling

van ondiepte. Z/oSo£ is niet goed.

, en niet ^/?7ate«^ zooals het wrdb. heeft.

*i) .IJJ is liet Javaansche Wrt̂ ara (•'»»*.

Jav. groot, hoog.

: plat ovaal, langwerpig rond van narden

schotels, zooals onze langwerpige vleesch-schotels en wit. steenen

saladebakken. De betelschaal, in het Mal. wrdb. opgegeven,

heet zoo, omdat zij dien vorm heeft.

J L / *aio»: wit, van steengoed. Welligt naar de kleur der

witte zeep genoemd.

: in het spreken te ver gaan.

*rtVaya»i iao^?; een mengeling van geuren.
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8 4 6 AANTEEKENINGEN.

^Uls- ^'a«<«;'oe: e. s. v. fabelachtigen zangvogel, die ge-

zegd wordt om regen eu dauw te roepen. Komt ook voor in

de -Sri ü W a pag. 97. Jav. arm «1 I O \ dito.

. De schrijfwijze o<?»^a* iu het

wrdb. is fout; ook is het niet alleen MEN. maar ook Riouwsch.

"Van oc«rfa« weten de Maleijers hier niet meer te zeggen dan

dat het een groote watervogel is , die veel op het Maleische

schiereiland voorkouit. Andereu geveu op: eene soort van kropgans.

u»jj f/esa: heeft hier eu op vele audere plaatsen de be-

teekenis van //land'/ iu tegenoverstelling van stad. Si fó7«»^

wi«i«Mrfa»^ rfe«a: de gevlekte (bok) loopt tot zijn vermaak op

het land rond. Mal. kinderspelen.

, j ja i jaawAx»: e. s. v. grooteu boom met lange, doornachtige

bladeren. Van deze bladeren maakt men vloermatten (fo"A«r)

dekmatten (X-öfl(;'a^), deksels (loe/foe»^ *«rtf/'j) enz. Soorten

zijn: /)«WY/a# ^aoe<, — jooe^, — /i/f"«r, — /)o//a£, welke laatste

welriekende bladeren draagt. Zie hierachter de aanteekeuiug

op «ww/w*.

/ a , ten langen

laatste. Bij jD««rf/a«0 in het Mal. wrdb. had nog kunnen worden

opgegeven : roe»«a^ jo«».^/'a«^, hoerhuis; J9fl«r7/a»^ ^a^', lank-

moedig ; ;»««<//'a«^ â??/7«M, diefachtig, lange vingers hebben;

jD««///««£ ftrfa/i, klapachtig, laugtougig; «^««^/'ajj^^a?*, ook

rekkeu vau een rede; *a'jö««rf/a»^ j9a»^/«M^, de geheele lengte,

zoo lang als het kau.

/ ^ J . j ó ^ / jèWoerfoi?£; een heester met paarsche, eukelvoudige

bloemen en kleine, eetbare vruchten, die veel gelijken op de

^am-moen/»»^. De bladeren, met water gewreven, schuimen als

zeep, en worden, even als de ioefoa^ ftVa/fc, daarvoor gebruikt.

Deze laatste is de zoogenaamde zeepvrucht, heeft een glazig

groene kleur, de grootte van eene kleine okkernoot en schuimt

sterk. Jav. , n u i w n | i \ dito."31 •
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«èW/ta»: op zijde schuiven, op zijde duwen, om

deu doorgang ruimer te maken. Het Mal. wrdb. geeft op: *e#ar,

schijf, doel om op te schieten; dit moet tfaaar zijn. Wat aldaar

bij sa«w is opgegeven, nml. afgedwaald, is de beteekenis er van

in het Javaansch, waarvoor de Mal. *è'«a< hebbeu.

^jjJÏJ tèW*wfa£; e. s. v. hoofddeksel van gevlochten bamboe

in den vorm van een stompen kegel. /m««W 6««<a« zulk een

hoofddeksel als door de Bantammers wordt gebruikt. l?r»»<fa£

<//!»«, een zooals de chinezen dragen. Zie ook de pauton in de

Pèf/fl/aran .^6tfW/a^ /ia AWa«£a«, uitgave Dr. PIJNAPPEI, ,

Leijdeu 1855, pag. i e reg. 8 van bov.

,_»„ ,CC ^o/ïi!: De opgave in het wrdb. = £o/'«4 is goed.

Beideu worden gebruikt. Hier beteekent het met eeu langeu stok,

waaraan schuin een dwarshoutje is gebonden, iets dat hoog

hangt, b. v. vruchten, bloemen etc. aftrekken, afhaken.

JÜ»- ((/««^fcir; is geen kelk, zooals het Mal. Wrdb. opgeeft,

inaar een kopje of beker met eeu oor er aan, zooals onze

theekopjes, kinderbekers enz. Zonder oor worden deze

genoemd. Een kelk heet

i.\ ^ J ƒ«'*«?< röoe^: e. s. v. kort en breed mes, dat

gebruikt wordt vooral om bamboe en rotan te besnijden. Jav.

id.

met dat mes bamboe besnijden, of iets besnijden

als bamboe.

yj).=- //&*Mwi: schotel of bak met voeten, dienende voor-

namelijk tot berging van alle beuoodigdheden voor de sirih.

Vdw. ook eeu drankzetje en olie- en azijnstelletje, zooals men

die van nieuw zilver in den vorm van bakjes met pootjes heeft,

worden zoo genoemd. 7)'èVa»a óirfce/f zulk een betelschaal in

den vorm van een schuit. . . .

, . Jou, «o»*ar wa «aivr: de arabische namen der beide

engelen, die gezegd worden de dooden in 't graf te komen

ondervragen. ., ••... ..-:
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348 AANTEEKENtNGEN.

ijU£ £#j9o/a»0 : de naam van een grooten boom met flaauwe,

eetbare vruchten. Deze kunnen alleen gestoofd met palm suiker

gegeteu worden. De pit is bitter en bedwelmt; van daar het

spreekwoord: jajoer^i óo«/;aA £fy>o/att^, rfwafc» ?«aoo*, «J-

«o/a»y. Jav. EÏI (fcJI ~J1 (UJt "v dito.

"^£a»i *)̂ «oawo/ioc)! ö̂WftA en niet jo?w f̂lw â*â . Dit

beteekent niet slechts « op den rug dragen //, maar:

opnemen en wegdragen naar eene andere plaats, b. v. de lading

uit een schip in een pakhuis, de meubels uit het eene huis in

het andere, zooals bij het verhuizen, enz.

V^« e ^ u - ^ P èm«j»Aö(?£ >«a*a/t: achtereenvolgens of de

een na den ander rijpen.

( j \ j . rawóeö» en i__£juul /«wÖÉT/'a.' e. s. v. heester met

schooue bloemen. Deze plaut levert een soort van wilde katoen

en wordt vooral veel op de heuvels van Java gevonden. Jav. id.

J.) zie Jyb Aoe/ara.

JLI>/ c o ioeroewo *«Am«: een onbekende, fabelaclitige

vogel.

i l i ^ /M»^ ^ ^ / " * ^ r//a»<««/<7: het uiteinde van de pisang-

bloem, waarvan de bladeren gesloten blijven en de vruchten

zich niet zetten. Dit gedeelte wordt soms gestoofd als groente

gegeten.

^ en ^ o l j ^ J ^ ^e/a^a j9a^i: twee

soorten van den kokospalm. / W i schijnt iets kleins of tijns

aan te duiden. Ijater komt voor o«6«-/)a*, kriel-oebi.

, j •• /f(Vajo: een groote boom van welks bast touw wordt

vervaardigd.

£££^ rf;oc«^^oc»^ is Mal. en ;̂o<?£oe«# Jav. volgens mijne

schrijvers.

j \ ï <oe/ocr is niet «een geregeld verhaal doen", zoo als

het wrdb. opgeeft, maar: praten, keuvelen.

,< \V IO.IJ </«««« #0<w&: e. s. v. geneeskrachtige bladeren;

ook een soort van snijwerk, dat daarop gelijkt, Sjair Ibrahim
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bin Chasib pag. 13 van mijn Hs. en een soort van teekening

op zijden stoffen: l/i»<fci daoe» óoerf*, Hang Toewah I I pag.

42 dito. ,

«x«^ fóVèWSa/^.- een groote boom, die aan het strand groeit

en wel zóó ver, dat hij bij hoog-tij in het water staat.

J ó L / *&7«rc«?«: e. s. v. plant, gelijkende op de kurkuma.

't Is op'merkelijk dat vele plantennamen in het Maleisch een

voorgevoegd *è' hebben, b. v. «fyawfo:, jèVW/«, ^7a#«/4, *2«-

, tfè'r«, «è'wzfo '̂a, ró'/toi (gierst), ^jt)a«^ (sapanhout),

e. s. v. groote.n boom, die voortreffelijk timmerhout oplevert),

(een verf hout), rè'/rè'dtfs, rè'lafa, «?JBÏK^Y enz. Andere

hebben een voorgevoegd /«er, b. v. wèV5«7<, «zèVSoefo», »z#r-

jD0«/a«, wèV^oe^', wèVa»^', «ïèVoew^ei enz. Zoo hebben sommige

namen van dieren j * voor zicli, b. v. * i ^ o ^ M , tóoe^owia,

Ma»i!o«^, m a » ; enz. Wat de beteekenis van deze voorvoeg-

sels is ben ik nog niet te weten gekomen. Sï is welligt het-

zelfde, dat ook voor de namen van personen, steeds met een

kleinachtende beteekenis, gebruikt wordt.

^J> ' m t ó : Tiiet "het bereiden van parfumerien,« zooals

het wrdb. heeft, maar: geparfumeerd. Mw/rt^ ra/foï.- kokos-

olie, waarin men welriekende bloemen gedaan heeft om eene

aangenaam riekende haarolie te verkrijgen.

uul« »*^a^a: kruipen van kleine dieren; ook het zwemmen

met veel pootjes, zooals de garnalen.

is een spreekwoord.

en niet ^ . \ ^ - ^/'oewamK, zooals het wrdb.

heeft, hengelroede

i_fli * ^ «*«»« /Otya en J J ^ *^K «*«'« ^è7oeiz zijn een

en dezelfde boom, die op moerassige plaatsen in de bosschen

groeit. Van zijne lange bladeren wordt «/!«/> gemaakt en zijne

zure vruchten zijn eetbaar. Deze boom vooral niet te verwarren

met den tamarinde-boom.
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8 5 0 AANTEEKENINGEN.

ft&Uj j»&»a»$0««0: spitje, het houtje, dat men in spijzen

steekt, die op het vuur geroosterd worden. Ook een knijpertje

van gespleten bamboe, waartusschen men de te roosteren visch

steekt om dien vast te kunnen houden.

i_aj£jf /Jj^ ioefoe// /fca*»/?; e. s. v. bamboe, die uitwendig

ruw is en tot het fijnwrijvcn van hout gebezigd wordt, zooals

de #>»/jè7ö«-bladeren en onze schuurbiezen.

i__£juuj J a w ^ a ; zie boven bij raz»öe^a.

Axoj towfó'/a»; de naam van een eilandengroep, behoo-

reiide onder Riouw. Zie DE HOLLANDER Land- en Volkk.

I p. 653 en PIJNAPPEI.S Geographie van Ned. Ind., 2» dr.,

waar het verkeerd 7'miafow is opgegeven.

^jJdS" £<#t«Mfa»; een afgepaste draad, bepaald om mede te

naaijen. Ook de koord, die over het rad van een spinnewiel

loopt om de beweging over te brengen. Jav. dito.

*: geelachtig, naar het gele zweemende.

en niet ra»*a£ zooals in 't wrdb. is opgegeven

en ook dikwerf voorkomt.

j j ^ s - df/'a»aé<i/£ en niet rf;'m6a£, zooals het wrdb. heeft.

J=-J) jx*a- <#<w#óoe era?i^; e. s. v. groote, roode djamboe-

vrucht, Dit en het voorgaande woord schijnen in 't verband

namen van plaatsen te zijn.

AS-J yuv». «̂ /awsdoe 6èV ï̂/4: e. s. v. djamboe-boom met kleine,

roode, zeer fraaije vruchten. Jav. oe itJlsn o \ dito.

CJU ieratt^: niet alleen MEN. maar ook Riouwsch.

^ verkorting hier gebruikt voor

; de kuit van dien visch. Deze kuit wordt gezouten

in den handel gebragt en als eene lekkernij gegeten. Men maakt

er ook een heete .j«?»óa£ van.

^ A J U - / «aj»jB«yo«; kapstok, grw. *a?«/)ei: ergens los over-

heen hangen. Zie ^ L d / i» het wrdb., dat een afgeleide vorm

is. Jav. iM(EJi-jnniKin\ dito.
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J i " £«/'ar iawrfaa» (?) deze woorden heb ik bij alle

navraag niet verklaard kunnen krijgen.

J i" £a/ : een soort van kleine rijstmaat.

as-l^ ^>aw) #»#*£ Za^/öe?^; de naam van een ouden Ma-

leijer, die aan het hof van den vorigen onderkouing was.

y'a ƒ spreekwoord.

as^'i; een fabelachtige vogel, waarvan

men mij niets te zeggen weet.

ï : vliegt ter bedevaart naar Mëkali.

«/a; dan zul-

len zijne ouders tot liet R. C. geloof overgaan. Dit wordt als

een vloek beschouwd. Op 5w»a) en „S^a^o^a wordt onderscheid

gemaakt tusschen dit en het overgaan tot de prot, kerk. Het

laatste noemt men ««««oe/fc /«è'*e>4*.

!: de naam van den held uit de

komt meermalen in de beteekenis van held

voor, b. v. rfa«<ft&ri Aanaw %iW/a ïïoc a^/i ^a?i ^oyj««ya«^

/>ë/Wawa» (Hang Toewah) ^Ö/4«»/ao^-oto, de helden der kroon,

d. i. de helden van den vorst (Hang Toewah).

^xLjC zie «_Jjlc

i—»,lj_yJo Aè'woea ^ara/j; welk land hiermede bedpeld is kan

ik niet te weten komen. Welligt Aè'woea tó'm^j een landstreek

naar den lè>o/?-booin genoemd?

y^Uw/ ^-vii joaw//a^ «am^Va» beteekent hier: lang negen

breedten.

<j^\J) 2M(/Ï£: ZOU dit woord ook uit het Chiueesch over-

genomen kunnen zijn, even als .sa/w/w», /u,«w, % * ^ « w ,

/y<!^ eu anderen? Chinezen lobben mij verzekerd, dat het

in het Hokjan-dialect beteekent: Oom, jongere broeder van

vader, en dat het daarin ook als een beleefde aanspraakstitel

even als in het jVfaleiscla wqrdt gebezigd.
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zie de voorrede.

en c)o rfa«^ zijn andere spellingen van e j ; zie aid.

/): is de naam van eene prinses, die in oude tijden3

op het eiland 7?ï»£a« leefde en ook wel JPa» Sri Zfa«i genoemd

wordt. Zie over deze vorstin de inleiding op hetgrooteNederduitsch-

Maleische Woordenboek van Roorda van Eysinga pag. VIII.

•jJu .j^\i»- <ƒ««*<;«» foWoe: een vingerring, waarop een

vierkant vakje met drie juweelen er in. Oorspronkelijk een ring,

die op de draaibank gebruikt wordt om het splijten van het

hout te voorkomen.

/ - C / " moet gelezen worden / . X / ^ J/oe^üer/fca», gelijk

blijkt uit het voorgaande eindwoord ^a»z&tfer£««.

.31 foroe: bijmengsel, dat men in het kokende suikerrietsap

en palmsap doet, om het spoedig cristalliseren te bevorderen,

of het te zuiveren, of te kleuren, b. v. kalk, olie, een aftreksel

vau den bast (les «aw^Aa-booms enz. De opgave in het wrdb.

is onjuist. ;

/ ü j j JèV^'«tem: het geluid voortbrengen, dat men hoort

bij het op den grond vallen van vele zware voorwerpen, b. v.

kokosnoten en diergelijken. Zie ook £&Y$£<W beneden.

«2>-lï ibU ^fl5oe»^ tert^ï: een bamboezen kokertje, waarin

men kunsthanesporen voor de hanegevechten bewaart.

welligt moet dit zijn

iLj Joe^«^r: een langwerpige hoofddoek, langer dan de

/a, M'elke laatste even lang als breed is.

i : een op bijzondere wijze geverwde hoofddoek, welks

teekening den regenboog moet voorstellen.

JudU- rf/a?i«^a«: met garen, band, touw of rotan iets

omwinden, zooals b. v. liet einde, van een lansstok, daar, waar

de ijzeren punt in het hout steekt, om het splijten te voorkomen.

yj)J~e xtX 5̂ 0/4 .fl/2/y/a»: de naam van den held uit de

bekende Hikajat. Zie DE HOT,I,. Handl. 3<> dr. p. 326,
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tó. Wat dit woord hier beteekent is mij bij alle na-

vraag niet duidelijk geworden.

JOÜLJJ rfi-ow/w/fc&i»: met figuren bedrukt van katoenen en

zijden stoften gesproken. Ook iets in vormen drukken om er

eene gedaante aan te geven.

Ji^ rawj/jei: vermengd , onder elkander, van allerlei soorten

van bloemen of bladeren of groenten of olieën, maar niet van

zaden of vruchten. De opgave in liet wrdb. is verkeerd. Het

rondventen van éüew^a nm/wi, waarvan de fijngesneden, wel-

riekende /jaK^a»-/>0f/a/fc-bladeren het hoofdbestanddeel uitmaken,

heeft waarschijnlijk MARSDEN in de war gebragt en doen denken:

waar Socw â zijn moet ook een JBO/SO» wezen en zoo ontstond

een />a«/fo« ra««/?e* (pandanus latifolius).

i j c ^ éoe«#a jöè'^a«: een heester met groote, witte bloemen.

De spelling <\j van het wrdb. is in strijd met de uitspraak.

-«Jü , jJÏ /«rf/a joetó: de naam van een geest, een soort

van gevleugelden reus.

J L / j joèVj^i eu 'list JfL/'' *<*#*'! zooals het wrdb. opgeeft.

Ook <m/)atf is aldaar fout en moet è'^a^ wezen even als #««»».

,UÖUIJL«, m^7i»^«: voorbij zweven.

Èjiêji' /£è7j«^«Vty: e. s. v. grooten boom met kleine, ronde, rinsclie

vruchten, ter grootte vaii een knikker. De chinezen houden er

veel van en de boom is welligt door hen hier ingevoerd. Op Java

worden de vruchten alleen door de chinezen aangebragt. Jav. id.

J H J il* «ïfltó iè;ra^a«: van zelf dood. Dit woord is moeije-

lijk in het Nederlandsen weer te geven. Men verstaat hieronder

liet dood zijn van menschen en dieren, vooral insecten, zonder

dat ziekte of geweld daarvan de oorzaak was en zonder dat het

ligchaam eenige verandering heeft ondergaan, zoodat het er nog

uitziet als of het leefde.

i,_g„-«aH x.i èoewa ^oM /̂'oe<: een langwerpige, eetbare, zure

vrucht.

s#/tm£)al: op, door en in elkander geslingerd,
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zooals b. v. de krul onder sommige handteekeningen; ook een

soort van vlechtwerk en eindelijk ook een soort van drooge

koekjes in de gedaante van drabbelkoeken en krakelingen. Het

laatste wordt hier bedoeld. Zie beneden «èïim^al I I .

rjwtó: ook gespikkeld.

gre?oa«<;: parelmoer.

jj j i" /brtfow : bij snezen van twintig stuks. Jav. on nm 3 an o «l | \

dito; ook het tegenovergestelde van bestelwerk, dus prulwerk,

goed, dat voor de markt gemaakt is.

Jj.x« J^li Ptww" 3/è'«a7a: de naain van een zandbank ten

zuiden van Tandjoeng Pinang.

/ ^ - ) _ * mèVöw//ocA: dwingen, drenseu van kinderen.

JUO i&rtia»: een soort van oneetbare vracht.

jJJ j <fóoe?if/a yöajuw^ : verkort voor f/itoewc/a a/u f püssaw .̂

tè?6oe>£, mèwè'6weA: stukken uitknippen, uitsnijden, b. v.

uit hout, doek, papier, bladeren, etc. om er versierselen aan

te maken; ook doorslaan van een muur, doorsteken van een

dijk, etc.

, u j j j J W t o : het half krakende, half ridselende geluid

maken, dat men bij het doorknippen van papier of harde bladeren

hoort. Zie ook 4 W » ( « m boven.

^ ^ ^ j tèVjorw/; en niet *«tf;w/:: zooals in het wrdb.

£x<,) è'»«6o«<7: hier een eigen naam. De beteekenis van è'mZ»««̂

en Ao«(/ is: oudere broeder.

.. -MJ of volgens het wrdb. - J scliijut niet «van een goed

ras, '/ maar getemd, gedresseerd te beteekeuen; want van leeuwen,

die van een goed ras zijn, zal toch wel geen sprake wezen.

L_c,r «flèVi: huiveren, sidderen van angst, ook huiveriug-

wekkend van eene straf.

.,1j ( mt//a 6a/oe: de naam van een koning der winden.

: vallei, dal.

( Ĵ j reirt : vinding.
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e. s. v. bloemen vlechten door ze in elkander

te steken: ook dit bloemwerk teekeneu.

XV raifcaw: de naam van eene plaats.

^ j j j j fó'n&»u2att: achter aan een ander vaartuig vastbinden,

van AtMrtJa»: de houten, die aan beide zijden van den achter-

kant der Maleische praauwen uitsteken. Van die houten voorzien.

£]jj pifowflN e s. v. chineesch vaartuig, doch geen //sloep,'/

zooals 't wrdb. opgeeft; want de chinezen, maleijers en Javanen

hebben geen sloepen.

doorvlochten worden.

^ volgens mijn schrijver = rè'ma;'«w». Een

weinig verder komt voor: «ëw^/a ^««crfaw «yeZiu ^Vw«a*a. Ik

houd het voor hetzelfde als het Jav. m(kJ)Jon\ ergens in 't

voorbijgaan even aanwippen, aangieren, aangaan.

^ j j ^ i ) j .Bèran^a e/we«a: een eigennaam.

xib 6öe/«W(/<m: zie èoe/aw^ /ƒ in het wrdb.. Het is eene

plant met geneeskrachtige bladeren, die kleiu en vol doornen

ziin. De vrucht is geel en wordt wel in de tabak gedaan om

die koel en vochtig te houden.

* J J »a> //«»# Poe^ï/t: een eigennaam.

• I j^ . , / #aöer//a««: eene verbastering van *a'_/o«^;'a«a. De

lengte wordt door sommige Maleijers opgegeven te zijn zeven-

maal verder dan men met het bloote oog zien kan.

11L<) 0>«ia«#aH: fraai van uiterlijk aanzien.

t £a y \ 6èV*a«^a: van een doornenkrans voorzien zijn; en

niet »$0<?«^#a = J ^ / ^ " zoo als in 't wrdb. opgegeven is.

. / è ^ ^ 5a«jr /Sewa; een eigennaam.

ij /e«a: ook, lang van duur; b. v. fóVrf/Wcm ^e«« Abd.

Moeloek pag. 5 ; '̂«foer &Wa Zt!Ma: hik. ludra Poetra pag. 7

van mijn Hs.

de naam van een eiland.

naar de wolken gaan. Het Hs. heeft

, doch wien ik ook gevraagd heb, niemand Jcent dit
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woord. Mogelijk is het m#«^/<fe« van het Jav.

gek. De zin zou dan zijn: al werden ook duizend reuzen

gek, de goden zouden niet sidderen. Een weinig verder komt

voor:

en weer wat verder:

Op al deze plaatsen is liet woord op dezelfde wijze gespeld

en heb ik het behouden; alleen hier door een ander woord

vervangen.

j j j j 6è7if/a en niet 6è7irlaA, zooals het wrdb. heeft. Een

s. v. zeevischje, geschubd en gevind.

flj is fout en moet J 3 /rè'̂ a» zijn.

ê j j j ffèWan^: e. s. v. watervogel.

ï)«.J f/oenoató: de naam van den rijkszetel van Krësna.

Jav. wrdb. Hier de uaam van een persoon.

e^ j^-J «?ï^;«to: door tooverkunst te voorschijn geroepen

worden, voornamelijk door middel van een tooversteen.

iljt zal hier wel 'U moeten zijn.

^ J J I ^ zoo heeft het Hs. Dit moet ongetwijfeld het Arab.

-ruJu/ vertrekken, ergens heengaan beteekeuen.

cAü o ^ ^"to to«rfa«^: de omheinde plaats, waar alles

zamenvloeit, waar veel verkeer is.

e c ji" Aeroe?i^-ieroe?/^: een kleine soort van zeeviscli, ge-

schubd en gevind.

i- i)lt ^è'/a^a: een nog kleiner soort van zeevischje dan het

voorgaande.

e J J 3 J 4^>èa«rftfc«^: door het een of ander omgeven zijn.

Zie de Mal. spreekw. u°. 166, waar liet door verkeerde inlich-

tingen, mij door mijn schrijver gegeven, verkeerd vertaald is.

Het moet zijn: twee eijereu van ééne omgeving, d. i. uit één

nest. De beteekenis van het spreekwoord is goed opgegeven.

AX*Li' <tTZ>;/i6a//: als vuil water weggeworpen, van
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eèn kuil onder liet huis, waarin men allerlei onreinheid werpt.

>il o«a* Aa»*»»: iemand afkomstig vau Bandau.

eO «?««̂  Sfya»r/a: de naam eener vrouw. Vrouwen

dragen dikwerf bloeinennamen, b. v. &'

&amfo'r, Aftwow â enz.

_L*£ is het Jav. grodwtó: heer.

- U / C L J J £«r/a w n : e. s. v. bloem.

: een nap gemaakt van een kokosnotendop.

/&>'m/?a*: e. s. v. grooten boom.

J U e ^ » > ^ *o*£a< wait: tenzij dat stierf. Volgens

anderen, en met het oog op *oe/-a<: eene maat, geloof ik

juister: geheel dood zijn.

/̂ > A ^ «PmèVfcaifc: zich verspreiden van eene geur, eeue

plaats vervullen en niet // welriekend // zooals het wrdb. opgeeft.

In de Hss. komt dikwerf voor: wia£a sèwèVèa£/a^ Aaoe

!i^: naam v. e. plaats,

c; <" tó'raw^ : grof aardewerk.

c Jli parfa«^ grè'«<a: het klokkenveld, naam v. e. plaats.

(_§• .i 'ó' /fc«</a p o m : e. s. v. witte bloem. In het wrdb.

komt voor: £a//a / ) « » j = p^(/a/< /»«»•£, doch van beiden

wordt de beteekenis niet opgegeven, &a</a pjri«jf is een groote

witte, zeer welriekende bloem, die aan een heester groeit. Ik

heb die echter nimmer pè'(/'rt>4 JWV'»^ hooren noemen, noch

hier, noch op Java. Ook mijne schrijvers kennen dit laatste niet.

v O - A J ^ " *t7impa< / / : stilletjes even weggaan, een slip-

pertje maken, zich wegstelen. Jav. an (KUi an (EJl u > dito.

J U «is> >4̂ aM()r m a t e : de nachtkiekendief, e. s. v. nacht-

spook. Ue zin is dus: zich (uit verveling, door lang voor deu

vorst gezeten te hebbeu) stilletjes naar een hoek van de 6ató

begeven (om er een uiltje te knappen) doch daar sterven, door

dat de nachtkiekendief over hem komt. Mogelijk wel aan de

nachtmerrie.
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&LUL/ Jo'iitokji: elke, alle, iedere, b. v. .»(,i'&»/aB<? ma/om:

alle avonden.

^ct * ) • - / " «è'rama aftgf»»: eene bijzondere wijze van de

jrè'Jaw^ te slaan, namelijk bij afwisseling twee slagen met de

eene en andere hand. Volgens anderen is liet eene verbastering

van s#ri nima en beteekent dan een vervaarlijk leven op alle in-

strumenten maken, als deze op 't tooneel verschijnt. Ik houd

het met mijn schrijver, die mij opgeeft: x U « ^ «/rfnawgra»:

eeu groote, lange trom, die aan den regterkant met een stok

twee malen tegen eens met de hand aan den linkerkant geslagen

wordt. Hiermede stemt overeen Hang Toewah 11 pag. 110 van

mijn H. S. * c^) J j y j ^ , ^ s ^ ^ ' ^ y ^ l « ^ £ i x t f ^ b

x) «~*ix« wiè'«7'o«0.JtfMy a«<//«: tegen den wind opwerken.

uSa'/JtVtfi tóïa«^ m^w/ow^o»^ a«gr*n is eeue figuurlijke uitdruk-

king, die dikwerf gebruikt wordt.

^ ,J^, j/tè-'/oe/oe^: overbuigen, neerhangen der takken door

de zwaarte van bloemen of vruchten.

/vA»«o>\̂  &%'am6rt/*: uitgeloopen van erwteu en boonen, als

ze eene poos in het water hebben gelegen.

~iüJ' #r/<wj<«r: aan zich zelveu overgelaten, voor oud vuil

daarhenen geworpen. Jav. MÏHÏIJKKIN dito.
aan

^ een denkbeeldige, reusachtige

vogel. •

• Jot eJV*£) a«^*o^a 7«^ra: naam van dien hof.•

is de naam van e. s. v. boom met welriekende bloemen;

; hoog, verheven.

yuliü jB&/0&po«r /arrt. Hoe R. v. Eljs. en anderen aan

komen begrijp ik niet. Het is het Jav. /«/HW = Mal.

Men heeft het zeker alleen in de Hss. gevonden en

geen inlander omtrent de uitspraak geraadpleegd. Het wordt

door de Maleijers zelfs in het dagelijksche leven gebezigd als zij

eens deftig spreken willen, maar dan ook alleen deze uitdruk-

king, anders
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y ^ : e. s. v. bloem.

. j r/oera: ongerust Van gemoed. Het is geen algemeen be-

kend woord.."'\ V"*'-

JUJ i^«a/oc: e. s. v. boom.

/oli'J e ^ i ? ^e«i!a rf^afaxeA: e, s. v. teekening op doek.

üj) j ' zoo heeft het Hs. beter £ ó y tërëntang ==

j ^ j ) aè*a£: de naam van een persoon.

j'U fout voor "ö

j t | / A«/4i: de naam van eene plaats.

spreekwoord, beteekenende : dapper ergens op afgaan, maar met

de kous op den kop weer tehuis komen.

«$ra»a: ongeneeslijk, langdurig van ziekte.

is een

. ^; y <?nwfcr: zeer schitteren door schoonheid.

^ j | O/ÖC : voortreffelijk, ^«r/;'»^/ «/oi?: voortrefi'elijke wapenen.

^ ^ i ^ ^ y t ^ l » j=pu» ^ u u , ^ l » ^ U i» «en tiguur-

lijke uitdrukking voor de omgekeerde wereld.

aiUj Af'rpaioe^: zoo heeft het Hs.; voor /WoeA geeft men

mij op: greppel, sloot, waterleiding. Mogelijk is het een schrijf-

fout en moet het J U J JèV^wefoê  zijn, daar op dit woord het

onderstaande «oefl^oéA rijmt.

ifóyt: een hulsel, kleiner dah cfë

zedespreuk.

iXjJ" ^tn^oeff^ en niet ^^«^ow^ zooals het wrdb. heeft. Dit

is noch een mond trom petje, noch een mondorgeltje; doch wij

hebben er geen woord voor. Het is zamengesteld uit een dun,

langwerpig vierkant stukje bamboe, in welks midden een tongetje

is gesneden. Aan een der korte zijden is een koordje bevestigd.

Dit instrumentje zet men tusschen de tanden van den opeustaanden

mond en rukt voortdurend aan het koordje, waardoor het ton-

getje begint te trillen en bij eiken ruk het vervelend geluid

van ^*'«^0e«0 maakt. Jav. rwrfi'njr dito. Ook al klanknabootsend.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:15PM
via free access



8 6 0 AANTEEKENlNGEJJ.

ülXü Jfli />a##r #«<$ra/oe#<7: een van boven roudloopende

heining. Hier wordt bedoeld het gebogen beloop van den spie-

gel aan een Europeesch schip. /jyt£a/a» <2a*a«£ pagrar tów^a-

fo<;«£, fow^/oew^ /;O«WÏ«</ *è^a/a /è^a«£a« is een figuurlijke uit-

drukking, die vrij vertaald aldus luidt: Als het schip met een

gebogen verschansing (d. i. een Europeesch schip) komt, dan

laat ik de gele schuit (d. i. de maleische praauw) los. Deze

spreekwijze is mogelijk ontleend aan de zeerooverij.

yjj^" is &Wg'« en niet £<ï«ri?'s.

^ j ^ x j j <&-oewiAoe<: uitgehouweu als een palmiet, lig. uit-

drukking voor doodeu.

SjJf ^oewoe?^ Z}«<£: de piek van Liugga.

fl*«w» ^è'/oe^oer: e. s. v. zwarte tamarinde.

J^J iui' 2*t'6j«y l i u ^ i : de naam van eeue plaats in het

Siaksclie.

^ J o O y ^ ^ «J^oefZüi: snip, e. s. v. watervogel.

*JÜ)J tè'roewfom: e. s. v. boom, die aan liet strand groeit,

met hard hout, zeer geschikt voor brandhout.

e^JlS' &7<tó: zie het Mal. wrdb. bij I I en voeg bij : ook

branderig van de oogen.

ij^ji ' £*<MeAa/ty: e. s. v. waterplaut, welks bladeren op de

oppervlakte van het water drijven.

ioewan^M: de naam van eeue plaats boven Malaka.

y Ai*l< »«è7a««jjocM^ ^o«/iaA Zie daarvan de verklaring

in de vertaling van de reis van Abdoellah naar Mëkah in dit

Tijdschrift 18(58, dl. I I , 4» st., pag. 3cS6 de 1* noot.

JAJ Jili />a^' tè'aBoe: het zetmeel uit de ^moe-wortel, doch

niet uit de *&«oe / « K ; ^ , die de kurkema, een verwstof levert.

Dit zetmeel is zeer fijn en welriekend. Het wordt veel door de

aanzienlijke vrouwen gebezigd en boven de araroet geschat.

JAL> £ J J &om><??# £2fèVfoe: de Üuweelvogel. Zoo geuoemd

om de fijnheid zijner vederen. ,,,;.;.,-, , ,,, ,.

J » . verkorting van ^ j
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A<,| amü» (en niet am&a») in een doek op de heup drageu.

»j: zeer dapper, stout. .*f—,-"•••/•;• r 'J U
v_^> ...

lx** »n2mia(/<» _ƒ«««: eeu gedeelte uit den koran
7

lezen bij stervenden, en wel bepaald het 36»'" hoofdstuk.

^ y s ^ #eio£: waterscheppen met een kleinen kokosdop. Hier

wordt het als benoemend telwoord gebezigd,

één koperen kommetje.

ï ra/t«a: mij en mijnen schrijvers niet bekend.

a!Üf„,j) wfe» üafoeA: de naain van een Javaanscheu held,

die een grooten rol speelt in de Hikajat Hang Toewah en de

Sadjarah Malajoe, en dikwerf in gedichten wordt genoemd.

e^saji ijui" /fcow»ia»# JP«j/è%a£: figuurlijk gesproken van

eenen geliefde, op het eiland P2«;4!«</atf bij Riouw te huis be-

hoorcnde.

^ ^ ^ *am«oe: de naam van eene plaats.

c X" £&•««£: de naam van eene plaats.

/Mt̂ ud £«« roe«?a^ fo'»«as: eeu huis met eeu breed en laag,

niet scherp-oploopend dak, Jav. id.

zeildoek.

J = «oeiar: moeijelijk, lastig.

J,xc «gn7oc: 'stroef van de tanden, zooals na het gebruiken

van scherp zuur. Jav. UIJKKIV dito, doch volstrekt niet «stompe

tanden hebbeu», zooals ' t Jav. Wrdb. opgeeft; want, daar de

inlanders de tanden afvijlen, hebben ze allen stompe tanden.

V^JÜU^ .aJ jtwAoB rf/aii<. Zoo heeft het Hs. welligt voor

het Arab, v^-vw; rozijnen.

/JU-* «tè/«jfa/oc«^: met windstilte op zee ronddrijveu en in

zooverre dan ook dobberen, zooals het Wrdb. opgeeft. Ook op

den wind zweven of fladderen van vlinders.

f/a: e. s. v. plant, een soort van hennip.

: de naam van een berg bij Malaka.

_». Jf gfoerap: wordt meermalen gebruikt voor liet Arab.

c een soort van vaartuig.
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(jjjJü /?<?«/&£. Op Riouw meestal j9a«rfa£ uitgesproken even

als in het Dajaksch.

^ : geesselen. - - •

: de naam van eeii persoon.

,_S>jli ,jjt oeiz'joarfj: e. s. v. kleine oeta', ook wel oei» /tt'tó/17

genoemd. Volgens anderen de kleine vrachtjes, die bij het

rooijen van de oeêt aan de wortels hangen, dus kriel-oeiï, zoo-

als wij onze krielaardappelen hebben,

ook tuinbed. Jav. id.

. Het Wrdb. geeft op: //een mesje tot het afzon-

derlijk afsnijden der aren.// Dit is onjuist. Het beteekent de

areu afsnijden met een zeker soort van mes, pt/wf/è'toOT, tegen

een plankje. Het mesje, dat tot het afzonderlijk afsnijden der

aren gebezigd wordt, heet ^è'Momea'. Zie foeweï.

Jyui" ^ampowa», iets begeeren doch het niet kunnen ver-

krijgen, teleurgesteld verlangen. Volgens anderen heeft dit

woord eene beteekenis, die zonder omschrijving niet weer te

geven is , b. v. Men bevindt zich bij iemand en wordt uitge-

noodigd om te blijven. Men heeft daarin wel zin, doch volgt

die neiging niet op en vertrekt. Onder weg krijgt men een

ongeluk, dat men niet zou gekregen hebben als men zijne

neiging had opgevolgd en gebleven was. In dit geval gebruikt

men X:aw/.̂ o»a«.

(?/): horzel, paardevlieg.

'ix> /?»«£«« en niet 7të«te» is de naam van het bedoelde

eiland.

: de naam van eene buurt.

: de naam van eene buurt.

«<pa«, </t;7a£a /a»^a«: op de

schoot gelegde handen, ongelukkige handen. Spreekw.

(j^il «Mtfa^, en niet rawtei: met geweld ergens aan trekken ,

rukken. Jav «nnqasin^ dito.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:15PM
via free access



AANTEEKENINGEN. 363

J j r£ta£: e. s. v. boom, hier alleen bij naam bekend. Andereu

geven op UI atoJ- Dit laatste is ook op Java bekend.

rïJjJio) =- </'è'ra7ia foV/o^: een betelschaal in den vorm van

een schuit; tófoe/h een vorstelijke praauw.

JL« rwnpt: gedroogde vrachten, voornamelijk gedroogde

£>i*rt«<7. =• Jav. safe'.

cJij moet hoogstwaarschijnlijk ,jQXs*i zijn-

iü' teto: e. s. v. kleine aardwormen; ook een wormachtig

zeediertje.

, i«,-^ i/^mpa: waarschijnlijk e, s. v. boom, doch hier niet

bekend.

J /><wara in gedichten dikwerf voor

c) yc amiBigr: e. eigennaam.

^'JU*^ &è'?raóq/a<: de naam v. e. stad in Tndië.

(_^Jo i & t o : men geeft mij op = tè'W «owz^et, doch is

er niet zeker van.

r : de naam van eene plaats. Welligt Lahore.

„j~Jü>^ «rt'«t»»a«, dezelfde grafpaaltjes. JViWa;*, verb.

yjliJ Perz. zijn de beide stompe, korte paaltjes, die aan het

hoofd- en voeteneinde der Mohammedaausche graven geplaatst

worden.

^ A I A I ^ _Ü pè'ft' Aè7èWwrfa«: een kistje zonder hengsels of

scharnieren, waarvan het deksel zoo kan worden afgeligt. Het

HS. heeft verkeerd

openbersten der vruchten van rijpheid.

j j j 6^rflKr«: een VQor een afvallen van bladeren, bloemen,

haar, etc.

^)cX^>-v'i^ ^^cjjj i_iXiUb komt mij eenigzius vreemd voor.

Welligt is voor ioemt liever rfaoe» te lezen:

SiCsb Zw,»̂ fo'fl!y: e. s. v. ronde, zeer groote, verlakte doos

met een plat deksel, door de Maleijers gebezigd om daarin hunne

beste kleêreu te bergen. Zeer fraai verlakte komen van Palembaug.

Dit woord wordt ook X£J Aa«^ii» geschreven en uitgesproken.
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L_>I>^ liju iu het HS. staat i_>) £ ^ " J U Ü dat

moet zijn volgens opgave van mijn schrijver, en de naam van

een /feu>a. is, maar welke? Volgens den Heer v. d. W.

iemand van denzelfdeu vader en dezelfde moeder, [skr.

broeder van denzelfden vader en dezelfde moeder.]

a>ï Zawattjr: mannelijk, dapper, «lav. id.

I J ^ Ê J J jD?n/'è'tt^al, e. s. v. stekend insect ter grootte van een

hommel, dat zijn naam ontleend heeft aan se«^a<!: angel. Naar

dit insect heet ook het eiland Mars: /̂ w/éfyya/f.

j^>c zoo heeft het lis. Zie i j

(_5"jJ. j 'i" £a/'m rawr/*: in het Mal. wrdb. wordt opgegeven

//«W/t; gordel (7. « In het Jav. wrdb. m nnnn \ gebloemd fluweel"
CJ

Hier verklaart men het met: e. s. v. zwart zijden stof, waar-

van de Chinezen broeken dragen. Een zijden stof uit China

aangevoerd. Deze opgave is juist.

IJ^O^SVJLO wMW^'mo^: met een rotan-mand visscheu; garnaleu

vangen met een soort van rotan vlechtwerk.

i ;• ~ L -X3 «iicti/a^: horizontaal aan lappen gesneden, zooals

het vleesch voor biefstuk, en visch om te droogen.

î : >_} i ^ 6 a < : e. s. v. plant. Zie het wrdb. op e^j)_>

I.

:t'/tj9-̂ è'7ijB: vuurvlieg; ook een

vlainmetje dat op en neer flikkert, zooals van een uitgaande kaars.

«Ju»

is een spreekwoord.

vj^oko. n'wia^: de kant of rand van een praauw, het

bovenste gedeelte van de verschansing; ook de ijzeren, houten

of rotan leuning, die boven de boorden van een vaartuig is

aangebragt, om het overboordvallen te beletten.

- lü ftjjif (joercoeM^ Pawfo": de naam vau een berg in liet

Djohorsche, volgens mijn schr.
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i i<,>. T^tfmpa: de naam van eeue plaats in Kainbodja.

laic het Hs. heeft e^SU

i j j ) j zoo heeft het Hs.; beter i j j j <fèV<?a/>: e. s. v. boom,

die schoone bloemen draagt.

/ ^ « j i ' A&fomiaA: een boschboom met oneetbare vruchten en

zacht hout.

<>jL«,,j ^ roTM/joi. Het Hs. heeft yU>..j Men geeft mij op:

overtrokken. Welligt is 't het Jav. in <ai ~n .Km i] \

•JLOO &>.? ÔÖWOCM^ .Dè'mpoe: de naam van een berg bij

Lingga.

give JÏ ^a^a moeufóa, verkeerd voor £a<£a moe^iu : bol ronde,

spaansche peper. Ook een soort van gebak in den vorm van

balletjes. Het laatste wordt hier bedoeld.

ijjuj ^awafoeJ is geen toespijs in de gewone beteekenis, zoo

als liet wrdb. opgeeft, maar: dessert, nageregt; bestaande in

gebak, confituren en thee.

-fclj )J»»ü HacAettfo ^a«>: de naam van een zekeren scheeps-

gezagvoeder.

ju^ai joa«^*a: de ader, of liever de afscheiding, nerf der

verschillende stecnlagen, waar men de groote bergbloksteenen

kan splijten.

SS.IA^ ^rffflwoc»^: e. s. v. grooten boom, welks zaden in de

geneeskunde gebruikt worden.

*JU y / J >ia ^^üi /Ja«^o» Ac7a«ji

^af/i&ar <Z/'o< â: al zingt de

kiekendief met de kippen een minnelied, ten laugenlaatste wor-

den ze toch door hem gegrepen. Spreekw.

'£m: e. s. v. tweesnijdenden dolk.

: de naam van eene plaats in den

Riouw Archipel.

JLei *j=- 4/*^ w/jpi: een eigennaam.

L-^UJ j ! J ^oe&w PèVu^a: welligt Pè'wa^a de naam van een

eiland bij Lingga,
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j ia-j .J rfiwerf/oA: tot roe<//'u£ gemaakt. ^ö«ri;'a/i II is geen

soort van zuur. Men zou 't veeleer een soort van salade kuu-

nen noemen. Het wordt gemaakt van onrijpe vruchten, die men

fijn snijdt, met azijn, spaansche peper, soja en palmsuiker toe-

maakt en onmiddelijk daarop als een verfrisschende versnapering

nuttigt. Het is een zeer ongezonde kost, die den Europeanen

in Indie niet genoeg ontraden kan worden.

*jd «f\ü jWMid̂ a»̂  Zïnia: beteekeut hier^a«^/att</ /ima >4u,̂ <e.

.cU'yuJ.j #èWa»jpar te«</a»: met handslag, doch volgens

mijn schr. op eene andere wijze als bij ons.

rj_yJT #£re£-#èV<«: eeue verhevenheid, voorzien van trappen

of treden.

^ « ^ sisAT &w#a«0 jami: moet zijn ^arf?a« î «a»w>: e. s. v.

dekmatten, die van de sagopalmbladereu worden vervaardigd eu

niet in tweeën gevouwen zijn zooals de gewone /fc«rf;a«#. Deze

laatste is niet // een dak van zamengevlochten bladeren, // zooals

het wrdb. opgeeft, maar dekmatteu, vervaardigd van de />«wr/a«-

r/oef i-bladeren. Deze matten worden gebruikt tot bedekking van

wanden en daken van hutten, die slechts voor korten tijd wor-

den opgeslagen; ook om op sampans en over koopwaren te

zetten tot beschutting tegen regen en zon. Men doet dus beter

het woord met // dekmatten // te vertalen.

L_~cO *Sy^ **&0«fom6a: een soort van grooten zeevisch. Mijn

schrijver.

a^: door bezweringen afgeweerd worden.

en niet fè'w^ici?»^.

iii) a«<a/i I I : ongepelde rijst. Jav. onncii»\ dito.

JU* m&y'aW (van *a^e<): visch rooken.

ajjjliii' tè'Mjfgfi'&'njr: de miereneter. Jav. irèw^Ytffgi dito.

j j j Aa^'aw: de naam v. e. eiland.

j~Jb ^ % o e ; tó«4/'öen<7 — : de naam van een uitstekende

laudpunt digt bij Tandjoeug Pinang.
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ju i« mèW&ar: een werpnet uitwerpen, inet een zwaai uit-

slingereu, zoodat het rond uitgespreid in het water komt.

^ : het rijstdiefje. Jav. nnn arui ajp «m Ij

dito.

LIJST VAN MALEISCHE DICHTWERKEN, ONDER MIJ

BERUSTENDE. '

1- <fcsu-« f»-^ ^ « ^ -^«™'<//a£. Uitvoeriger dan de JT«»

7'a6o<?/ia». (Zoo spreekt men dien naam hier uit.)
2. 4^U!) jj" ysJ^ 5/'«i> /faAtcoe 7 .Mw/4oer, een zeer

uitvoerig gedicht.

3. i«| ^ / " S/air ^mfiia. Nog uitvoeriger dan het voor-

gaande.
4. J) «a-^' «S/air TZatoe, dito.

6. jujUaj ? J r » ^ $'<»'*• /"'«"S'

7- -ó-o / ^ '?'''«'• -^«^"- Een lijvig boekdeel.

8. t_/JuJ) Axc j ^ / <S/a«> ^Arfoc^ jWoe/yeA. Uitgave Batavia

1858. Inhoud bekend.

9- J b ^ y i - / " 5>atr J9/o/<a«. Minder uitvoerig.

10. J J . LAJÜ J J ^ ^'a»'" BJ^«*a«- Inh. bekend.
11. j^ - s^ , e iUa i^ ^ - ^ * ^ ^ -Soc^a» ji/a/zwoerf. Een gedicht

op den vorigen sul than van Lingga, die door het Gouverne-

ment vervallen is verklaard van den troon. Opgesteld door

£»(;>'£ KAMARIAH.

12.

13.

a. Een zeer uitvoerig werk.

pJ>ii>^ r«-^ $'"*'• ^*»^e«(7 W w w , en niet

, zooals Dr. DE H. opgeeft, daar de naam ontleend

is aan het zich verbergen van de hoofdpersoon in een granaat-appel.

• Deze lijst heeft eene andere volgorde dan die in de notulen, is minder uit-
voerig en bevat niet de namen der gedichten in bet locaal Mal. van Java.
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Een werk

van 879 pag. 4o schrift.

17. ^ ) jy ; J J ^ iS/a»V ^r<fa«. 274 pag. 8„.

IS. JboU î  r * -^ <S/«w" Ze» 7"aioe^a«. Een zeer uit-

voerig werk. Dr. DE H. zegt in zijne Handl. 3 dr. pag. 304,

"dat dit werk in zijn geheel voor 't eerst gedrukt is in de bloem-

lezing achter de eerste uitgave van zijne Handl.// Dit meen ik

te moeten betwijfelen; want bedoelde uitgave telt maar 624

regels, terwijl het Hs. , in mijn bezit, er 3164 heeft. Ook

voor de bewering dat dit werk oorspronkelijk Javaaiisch zou zijn

bestaat geen grond. Dr. DE H. erkent zelf dat hem een Ja-

vaansch gedicht van dien naam niet bekend is. Het Hs. van

Roorda van Eijsinga heeft ZEd. zeker in de war gebragt. Deze

toch, getuige al wat hij heeft gepubliceerd, heeft zich veel te

weinig met het zuivere Maleiseh afgegeven oin zijn werk niet

te wantrouwen. Zijn Hs. is welligt eene bedorvene copie of

omwerking geweest van de zuiver Maleische, die Marsden ge-

bruikt heeft.

19- -kULJI ^ i L o t*-^ "S/air

20. ^

21. /«-«)*< r»-^ «S/a»/"

22. Jjic ^ y ü - a ^ .ïyWr Poe^ri

23. c i ^U

24. ^_J&LJ

25. Kjjj Jï")j^/ f*-̂  5/fl'V «Saö^a^r/r 6o /̂y .̂ Een geestig

gedicht, waarin de geschiedenis wordt behandeld van een schat-

vijken, doch geheel onervaren koopmanszoon, die met eene

verstandige vrouw in liet huwelijk treedt. Deze vrouw wil niet

met hem in vrede leven vóór hij getoond heeft een verstandig

en arbeidzaam man te zijn. Zij stelt hem op de proef; hij kan

die niet doorstaan eu vervalt tot den laagsten trap der maat-

schappij. Daarop komt zij hem redden en uit medelijden met
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hem en berouw over hare gestrengheid wijdt zij hem toch voort-

aan haar hart. Dit gedicht is volgens mijn schrijver opgesteld

door Radja Kalzom, dochter van Radja Ali Hadji te

^atf, ongeveer in ' t jaar 1861.

26. c ^ ^5-^ 5/air Soeroc«^. Groot 48 pag. 4<> schrift.

^ / / J l / G27. i illa^o *JÜU . a ^ iS/a«r /alt/» Jloetfl^o/a. Groot

134 pag. 4o schrift.

28. (ujjp- Ji-X «S/air 2/am. Opgesteld door Tbewa»

BII.AI. ABOE, vroeger priester op Pè'«/è'M^a<, thans reeds meer

dan 30 jaren dood. Groot 102 pag. 4o schrift.

29. èji^, »jj J J ^ '/^'air Dc»a Jfè'mian^. Groot-115 pag. 4o.

30. A£) J JS-X «5yaw> .Dtfgraw .̂ Een onbeduidend kort gedicht.

31. Lu*^ , «JU>/ r*-^ <S/aiV 5i«/or ^a*te. Moet afkom-

stig zijn van J/a/tf^a en belielst de geschiedenis van een por-

tugees, die de vrouw van een chinees schaakt.

32. j_jy J ^UoL/^ J J ^ 6)'ai> 5oeMa« JVocr /Vi.

33. U«J" ,oJ) r»-^ 5/aïr /w(fra AT^wa. Een zeer*uitvoe-

rig gedicht.

34. ;uUï uf)^> r^-^ ^'air /^ar» ^j«/Ka^. Dit gedicht

handelt over het toekomende oordeel en de werken, die men

doen en laten moet om dat oordeel te ontvlieden.

35. / ^ . J %>} j * - - ^ 5/air Zta» ^Voeèöe^, en waarschijn-

lijk verkeerd a'£a» tewiém, zooals in de Haudl. van Dr. DE H.

pag. 308 wordt opgegeven, daar een ^awöra-visch bij de Ma-

leijers hier niet bekend is. De tèVoe&oe/t is hun geliefkoosde

zeevisch, welks kuit zij ook inzouten en verzenden. Veel è̂Vwe-

éwe/fc wordt bij Siak gevange7i. Dit gedicht moet ook van daar

afkomstig zijn en van ouden datum wezen. Het behelst de ge-

schiedenis van een tèVoeioe^, uit de wateren van Malaka, die

verliefd wordt op een zoetwatervisch uit het Siaksche. Om zijn

geliefde niagtig te worden gaat hij met alle andere zeevisschen

op liet meer af, waar zij zich bevindt. Door de hulp der hoog-

heerlijke goden krijgt zij echter het vermogen om met haar
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gevolg iu eeu boom te klimmen. De ^Voeèoe/fc, haar niet vin-

dende, keert met beschaamde kaken naar Malaka's watereu

terug. Het gelieel schijnt eeue persiflage te zijn op een huwelijks-

aanzoek van eeu der vorsten vau Malaka, dat in de &a/^'arfti

jï/a/a/oe wordt vermeld.

3fi- ^U j j S^J / ^ $Wr .öoew/a a/ar mavar. Een niet

onaardig gedicht, handelende over de ongelukkige liefde vau

het vogeltje l/&Wm wawVi, dat zijn hart op eene roos gesteld

had. Dit gedicht schijnt eene imitatie te wezeu van het voor-

gaaude.

87. J U . C»> r^-^ ^(MV üfoew^a r«mpei.

38. C_A^V> y t ^ <§'u*V «/üeó'yep. Dit gedicht behelst de ge-

schiedenis van Jozef, zooals die in de Moliammedaausche legen-

den voorkomt.

39. ) j . i iu ilyi^ r * ^ <Sy«*V A"oc6rt«<7 iJ/èwt/ü/rfm.

40. Jjuuj' j * y «-S/ai/- y««ite^, inhoudende eeuige godsdien-

stige ofiderriclitiiigeu.

42. ^ijui ' _\JCO j t ^ "S/azV 7ViX-«4 A'ajo//a«. Eeu gedicht

op het huwelijk van den tegen vvoordigeu kapitein der Chinezen

te Taudjoeag Piuang.

43. a!y j j xi-o y ^ 'S)'a*V *i/a< ^oew« />«e/öe/4. Handelt

over de twintig eigenschappen Gods.

44. t__^yai^ J /*^*'ri' r*"^ 5/Ö*V Zi^aAiw 6i« C4a**6. Opge-

steld door Z/a^i IBKAIIIM, Z>ato<?/: oran</ /tq/a »joer/a van

Pëujëngat.

45. Vier stukken Pantons.

Dit zijn de dichtwerken, die ik met bekrompen middelen ben

magtig gewordeu. Men kan aan deze opgave zien dat ook de

Maleijers geen gebrek aan poëten hebben. Te betreuren is het

dat de llikajats oiidcr hen meer en meer verdwijnen en ook de

pantons laugzamerhand verloren gaan. •
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