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No" was de tijding van het overlijden van Dr. W. H.
En-elmaiin niet in Nederland aangekomen, of de tweede beoefe-
naa° van de Soendaneesche taal, mr. D. Koorders, was reeds
door don dood aan de wetenschap ontrukt, voordat hij de taak,
die hij op zich had genomen, ten einde had kunnen brengen.
Zoo is misschien dan nu weer voor langen tijd onze verwachting
van weldra grondige wetenschappelijke werken betreffende het
Soendaneesch te ontvangen, teleurgsteld. Van harte hopen wij
dat een andere krachtige hand dit zal kunnen opvatten.

Mr D Koorders, in het begin van 1867 in Nederland terug-
gekeerd, had in het voorjaar van 1868 bij het overlijden van
mr S Keyzer op zich genomen de lessen in de staatsinstellingen
van Ned. Tndie aan de Inrichting voor Indisch Onderwijs te
Delft te geven. Hierdoor werd onze vroegere kennismaking
hernieuwd, en het deed mij innig leed den genialen man zoo
«.pocdi- reeds te zien vallen. Recht aangenaam was het me
daarom door Mevr. de Wed. Koorders in de gelegenheid gesteld
te worden nog eenige van zijne nagelaten papieren door te zien,
en verlof te krijgen, daaruit eenige stukken, die mij geschikt
voorkwamen, in het licht te geven. Vooraf geef ik een korte
schets van Koorders verrichtingen gedurende zijn verblijf m Tndie.

Onder de korrespondentie vond ik een aantal rapporten over
de Soendaneesche volks- en leesboekjes, die mij zoo belangrijk
voorkwamen, dat ik besloot aan het Eestuur van het Koninklijk
Instituut voor de Taal-, Land en Volkenkunde van Ned. Indie
de uitgave daarvan voor te stellen na bekomen verlof van de
bevoegde macht. Dit verlof door Zijne Excellentie den Minister van
Koloniën welwillend verleend zijnde, volgen die rapporten als
eerste stuk hierna. Ook waren er vele aanteekeningen, dikwijls
met potlood of op losse stukjes geschreven, die hij op zijne
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verschillende uitstapjes door het gebied van de Soeudaneesche
taal alleen voor eigen gebruik of van zijn naaste familie maakte.
Onder veel, dat niet voor 't publiek geschikt is , kwamen me
de naauwkeurige beschrijvingen van den afgelegdeu weg, de
dikwijls geestige opmerkingen omtrent land en volk zoo belangrijk
voor, dat ik niet heb geaarzeld ook fragmenten daaruit hier
bij te voegen. Jammer dat van het zoo interessant bezoek bij
de Badoewi's een groot deel wordt gemist; ik heb getracht uit
blijkbaar onder weg of bij het aanhooren gemaakte notities nog
enkele bijzonderheden mede te deeleu, doch dit kan natuurlijk
het ontbrekende niet vergoeden.

Na te Utrecht tot doctor in de theologie, en later in de
rechten te zijn gepromoveerd, bezocht mr. Daniel Koorders van
September 1860 tot Julij 1861 de voormalige üelftsche Aka-
deinie, om den rang van Oost-Indisch Ambtenaar van de 1ste klasse
te verkrijgen; hij deed liet gevorderd examen met het beste suc-
ces , werd tot ambtenaar benoemd en vertrok den 26sten November
1861 naar Batavia, waar hij den 13den Maart 1862 aankwam.
Hem was medegegeven een aanbeveling voor de Indische regee-
ring om zijn gebleken kunde dienstbaar te maken aan de
beoefening van eenig vak van wetenschap in Nederl. Indië.

Bij besluit van 17 April 1862 werd mr. Koorders /'belast
met de voortzetting van het onderzoek naar de waarde der in
graan- en ijzerpakhuizen te Batavia aanwezige boeken en
papieren//; daarna, den 30sten April //toegevoegd aan Jlir. Mr.
H. C. van der Wijck, ten einde dat raadslid ten dienste
te staan bij het opmaken der verslagen omtrent hetgeen zoo
door partikulieren, als van regeeringswege is veirigt tot lier-
stel of leniging van de rampen ontstaan door watersnood in
Midden-Ja va.//

Omstreeks dien tijd was de kwestie van het oprichten van een
kweekschool voor onderwijzers in de Soendalanden bij het Gou-
vernement aanhangig, en werd met Koorders onderhandeld om
aan het hoofd van die kweekschool geplaatst te worden.

Inmiddels werd het onderzoek van de wormstekige en half-
verteerde papieren in de graanpakhuizen voortgezet, totdat
Koorders bij besluit van 5 Augustus 1862 daarvan werd ont-
heven en verlof kreeg zich te Bandoeng te vestigen in afwachting
van nadere bestemming. Hij bleef evenwel wegens huiselijke
omstandigheden die maand nog te Batavia, en werd bij besluit
van 27 Augustus gelast zich naar Bandoeng te begeven om
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daar onder de leiding van den lieer K. ï \ Holle zich de kennis
der Soeudaneesclie taal eigen te maken en voor zooveel noodig
dezen behulpzaam te zijn in het beramen van hetgeen tot het
onderwijs in de Soendalanden dienstig zou zijn. De beoefening
van het Soendaueesch had toen nog weinig door Europeanen
plaats. De bovengenoemde lieer K. F. Holle en de heer J. Rigg
wareu de eenigen, die daarvan nog bewijzen hadden gegeven.
De eerste stond Koorders overeenkomstig genoemd besluit bij
in zijne studiën. Doch slechts voor korten tijd. Koorders was
een wetenschappelijk, Holle een praktisch gevormd man; boven-
dien waren zij ook in alle andere opzichten antipoden; hunne
zienswijze over Indic en zijne bewoners verschilde hemelsbreed;
er kwamen allerlei botsingen en geheele oneenigheid volgde,
toen Koorders zich in zijn onverholen oprechtheid met de hem
eigen kracht van taal in 't algemeen en bepaaldelijk bij het Gou-
vernement op ongunstige wijze uitliet over de volgens advies van
den heer Holle uitgegeven Soendaneesche volks- en leesboekjes.

Tegen den heer Rigg trad Koorders ook weldra op door
eenige artikelen in de Javabode te plaatsen, waarin het Woor-
denboek voor het Soendaneesch van dien heer werd beoordeeld,
ïebruarij 1863. Achtereenvolgens werden bezwaren geuit tegen
't geen in de inleiding van dat werk over de uitspraak is gezegd;
tegen de woordafleiding; tegen het niet onderscheiden van de
taalsoorten, en hetgeen over '/ idiomatic expressions // wordt
gezegd; terwijl verder, naar Koorders meening, veel verkeerds
over de beteekenis van woorden en afgeleidde vormen kon worden
opgemerkt. Hij velt hierom een ongunstig oordeel over dat werk,
een oordeel, dat hij later bij verschillende gelegenheden heeft
bevestigd.

De heer G. J. Grashuis, die zich in de Soendalandeu bevond om
werkzaam te zijn voor de Bijbelvertaling namens de Nederland-
sclie Zendingvereeuiging, plaatste in hetzelfde blad eenige opmer-
kingen omtrent Koorders beoordeeling. Hij trachtte deze eeuigzins
te verzachten, en bestreed Koorders gevoelens op enkele punten.
De Javabode van 14 Maart 1863 bevatte het antwoord, waarin
ook de stellingen van den heer Grashuis werden weersproken.

Na de oneenigheid met den heer Holle schijnt er een oogen-
blik kwestie van te zijn geweest, dat Koorders in 's lands gewone
dienst zou overgaan. Hij is echter in zijn betrekking gebleven
en heeft zich zelfstandig op het Soendaneesch, en vooral op de
verschillende dialekten daarvan toegelegd.
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In het laatst van dit jaar werd door de Regering zijn gevoelen
gevraagd over de door haar uitgegeven Soendaneesche lees- en
volksboekjes. In een reeks van allerbelangrijkste rapporten werd
hieraan door hem voldaan, en zijne meening onbeschroomd uit-
gesproken ; deze rapporten zijn hierachter gedeeltelijk opgenomen.
Wij leeren hem daarin wederom kennen als scherpzinnig op-
merker, logisch denker en keurig stylist, en moeten ons ver-
bazen over de uitgebreidde kennis, die hij in betrekkelijk korten
tijd van het Soeudaneesch had verworven.

Den Sisten Mei 1864 werd het laatste rapport verzonden, en den
volgenden dag aanvaardde Koorders de reis door Zuid-Bantam ,
voornamelijk met het doel om zich met de aldaar gesproken
dialekten van het Soendaneesch bekend te maken. Van een
journaal, op die reis gehouden, volgen hierachter als tweede
stuk van zijn hand, de voor de uitgave geschikt geachte ge-
deelten. Men kan hem daar bijna van dag tot dag volgen; de
weg en de bezochte plaatsen worden naauwkeurig beschreven,
en de fijne waarnemer vertoont zicli ook hier van alle kanten.
Dit zoo weinig bezocht gedeelte van Java leeren wij hieruit vrij
goed kennen en velerlei bijzonderheden treffen ons, die tot nu
toe onbekend waren.

Eenigeu tijd te voren had Koorders nog in de Javabode ge-
plaatst twee artikelen ter bestrijding van de brochure van Bar-
tholo: //het Indisch Schoolwezen en de Evangelisatie in Nederl.
Indië //, waarin verlangd werden invoering van de Nederlandsche
taal op alle iulandsche scholen, en oprichting van een kweek-
school voor de vorming van inlandsche onderwijzers in Nederland.

Aan liet einde van dit jaar kwam Koorders met andere Indi-
sche taalkundigen op tegen het bekende werkje //Taco Eoorda's
beoefening van het Javaansch bekeken door H. N. van der Tuuk.//
Later is hierover nog een afzonderlijk boekje van Koorders versche-
nen onder den titel: // Over den heer H. N. van der Tuuk en zijne
jongste geschriften // waarin hij verscheiden gevoelens van dien
geleerde bestreed, ook met voorbeelden uit het Soendaneesch.

Zooals wij boven zagen, was Koorders bestemd om aan het
hoofd te staan van de op te richten kweekschool voor ouder-
derwijzers in de Soendalanden. Vooral de breuk met den heer
Holle en waarschijnlijk andere omstandigheden hebben er aan-
leiding toe gegeven, dat deze bestemming niet is vervuld. Den
Uden Februarij 1865 werd een besluit geiiomen, waarin gezegd
werd, dat //men hem voor die betrekking minder geschikt achtte,
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en men zijn talenten en bekwaamheden liever wilde gebruiken
voor de studie van het Soendaueesch, om daarvan een woor-
denboek en grammatica te maken." Dit was zeker een zeer
verstandig besluit. De loop, dien de zaken genomen hadden,
was niet geschikt om hem sympathie voor het onderwijs in te
boezemen; ook was hij te veel geleerde, die, niet met weinig
tevreden, altijd naar 't volmaakte streefde; en wat zijn karakter
betreft te openhartig om als hij onrecht of iets verkeerds zag,
te zwijgen; de dagelijksche routine van zulk een school kwam
al heel weinig daarmede overeen.

Met hetzelfde doel als de reis door Zuid-Bantam werden in
dit en 't volgende jaar (1865—1866) nog verschillende tochtjes
ondernomen; liet eerste door de afdeeling Sockapoera, later door
Tjeribon tot Tagal en Brebes; in Mei van 1866 door Soemedang eu
in Junij door de zuidelijke en westelijke districten van Tjiandjoer.
Enkele aauteekeningeu, doch lang niet zoo geregeld eu uitvoerig
als de vroegere, zijn gevonden eu laten wij ook hierachter
gedeeltelijk volgen.

In die jaren schijnt Koorders ook reeds met zijn gezondheid
(e hebben gesukkeld; toch beijverde hij zich steeds zijn woorden-
kennis te vermeerderen door afluistering van gesprekken met
verschillende personeu, liet aauhooren en opteekenen van ver-
schillende verhalen, waartoe hij de toekang-pantoen en tembang-
zangers bij zich liet komen; hierin dus een andere methode
volgende dan op zijn Bantamsche reis.

Gedurig vinden we in zijn korrespondentie bewijzen van de
mocijelijklieden, waarin ook de verhouding tot den heer Holle
hem wikkelden. Niet kunnende zwijgen waar hij meende in zijn
recht te zijn, hield hij ook steeds vol met de Soendaneesche
leesboekjes te veroordeelen, en ook met het Goevernement kwam
hij in minder goede betrekking. In Maart 1866 werd hij verzocht
binnen den tijd van 3 maanden een schets van een grammatica voor
de Soendaneesche taal in te zenden. Van deze kommissie verzocht
hij evenwel verschoond te blijven, doch beloofde aan het einde van
liet jaar voorstellen te doen tot uitgave van een Soendaneesch-
llollandsch Woordenboek met de schets van een grammatica;
voor liet eerste was hij steeds bezig bouwstoffen te verzamelen.

In October deed hij nog een reis door het Buitenzorgsche,
bepaaldelijk met het oog op het Woordenboek van Rigg, en
verder door het Bantamsche tot naauwkeuriger bestudeering van
het daar gesproken dialect,
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Inmiddels verbeterde zijn gezondheid niet. Het klimaat scheen
daarvoor ook niet gunstig te zijn. Weken lang was hem soms
alle inspannend werk verboden. Toch werkte hij zooveel mogelijk
aan zijn taak voort, daarin bijgestaan door zijn iulandscheii
schrijver, Masroen, een neef van deu Pangoeloe van Bandoeng,
en een zeer ontwikkeld man, die liein op zijne reisjes steeds
vergezelde. Zijn ougesteldheid verergerde evenwel in het laatst
van dat jaar zoozeer, dat hem door zijn geneesheer gelast werd
onmiddelijk naar Europa te vertrekken. Hij vroeg en verkreeg
verlof voor twee jaren, doch wenschte dien tijd toch dienstbaar
te maken aan de bewerking van het Soeudaueesche Woordenboek.
De voorstellen, die hij daartoe deed, o. a. ook tot het mede-
nemen van zijn inlandschen helper, op wieu hij bijzonder veel
vertrouwen stelde, werden echter door deu Goeverueur-Geueranl
aan den Minister van Koloniën ter beslissing overgelaten. Terwijl
Koorders, reeds op het punt zijnde van te vertrekken, zich nog
te Bandoeng bevond, ontving hij de in Nederland uitgegeven ver-
taling van het Evangelie van Lukas door den heer G. J. Grashuis.
Terstond schreef hij hier over een korte afkeurende vermelding in de
Javabode van 2 Januari) 1867, die onlangs nog in liet Tijdschrft
van Ned. Indie is opgenomen. De 28e Januari) was de laatste dag,
dien hij op Java doorbracht, en met de fransche mail vertrok hij uaar
Europa. De reis werkte gunstig op zijn gestel, doch zich eenigen tijd
in Duitschland ophoudende, gaf hij te Salzburg bloed op, zoodat hij
eerst in Mei in Nederland aankwam, waar evenwel ecu langdurige
zware ziekte hem aan den rand van 't graf bracht, en werkzaamheid
onmogelijk maakte. Hij vestigde zich met zijn gezin te Benne-
broek bij Haarlem, en nam daar het Soeudaueesche Woordenboek
weder onder handen, waarvau aau het eind van het jaar een groot
aantal woorden waren afgewerkt. Hij drong evenwel herhaal-
delijk aan op de overkomst vau zijn inlandschen schrijver.
Inmiddels had hij ook zijn oordeel over liet Evangelie van Lukas
in het Soeudaneesch, waarvan boven is gesproken, uitvoeriger
gegeven en nader gemotiveerd in een brochure, getiteld: «Taai-
en Bijbelmishaudeling. Aau het Bestuur van de Nederlandsche
Zendingvereenigmg «, uitgegeven bij Kemink en Zoon te Utrecht.
Dit werkje was tevens een antwoord op het boekje van deu heer
Grashuis: // Waan en dunk« eu werden met meer nadruk de
gronden aangegeven, waarom Koorders het door bovengenoemd
bestuur aangenomen rapport bestreed en de verspreiding van
dit Evangelie ontried. Met scherpzinnigheid en juist gevoel van
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de taal worden veel uitdrukkingen in dit boek afgekeurd, de
verdediging van Grashuis ontzenuwd, en Koorders oordeel
gehandhaafd nevens dat van Dr. Engelmanu (Vrg. Tijdschrift
v. N. I. April 1869).

Eindelijk kwam er tijding, dat aan zijn verzoek gevolg zou
worden gegeven, en dat Masroen zich reeds te Batavia bevond
op weg uaar Holland, toen Koorders tot lid van de Tweede
Kamer voor Haarlem werd gekozen, en hij, zich met zijn bekenden
ijver en geestdrift aau de nieuwe werkzaamheden wijdende, de
taaistudie op zij zette, den djoeroe-toelis afschreef, zoodat deze
dan ook niet in Holland is aangekomen.

Niettegenstaande hij het zich als kamerlid tamelijk druk
maakte, bleef hij voortgaan met het geven van de kollegies over
het i'ubliek en administratief recht van Ned. Indie aan de
Instelling te Delft, waar zij op hoogeu prijs werden gesteld.
Hoe kort mogt dit evenwel slechts duren! Heeft hij zicli te
veel met deze werkzaamheden overspannen? Was zijn reeds
geschokte gezondheid daartegen niet bestand ? Zeker is het, dat
hij zich niet gunde rust te nemen, die hem zoo dringend werd
aanbevolen, en eerst de lessen staakte, toen het spreken hem
te moeijelijk viel; doch de zittingen van de Kamer bleef hij steeds
bijwonen, tot dat hij in haar kerstreces tijd had om ziek te zijn,
zooals hij zich uitdrukte. Het was toen evenwel te ver gekomen;
zijne ziekte had een te hoogeu graad bereikt, zoodat geneeskun-
dige hulp niet meer baatte, en na een martelend lijden over-
leed hij den 26sten Januarij 1869, 38 jaren oud.

Een veelzijdig outwikkeld man was in hem wederom aan het
vaderland, een verdienstelijk geleerde aan de wetenschap ontvallen!

Mochten de hier volgende stukkeu van Koorders hand zoo-
veel leering en genoegen verschaffen aan anderen, als ze mij
deden, dan zal het voorname doel van huune plaatsing, Koorders
werkzaamheid in Indie te doen kennen, des te beter worden bereikt.

Ik heb getracht, zooveel mijn geringe kennis van het Soen-
daueesch en mijne weinige hulpmiddelen toelieten, opheldering
te geven, waar die noodig schenen. De aauteekeuingen onder
den tekst geplaatst zijn van mij.

, October 1869. J. J. MEINSMA.
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RAPPORTEN OVER SOENDANEESCHE
LEES- EN VOLKSBOEKJES. '

, 14 December 1863.

In aanvankelijke voldoening aan den last, op mij verstrekt,

bij UwEdGestr. missive van 7 November jl. n". 2517<i, zal ik

de eer hebben, bij deze der Regeering mijn gevoelen 'kenbaar

te maken over deoo(WiiKl |TniK(t i tJ l , het Soendasch ^»c4<

(gelijk het op de keerzijde van den titel genoemd wordt)
" Radja Darma//.

Binnen een paar maanden tijds van al de Soendaneesche
werkjens, waarover de Regeering mijn oordeel gevraagd heeft,
een behoorlijk af- en uitgewerkte kritiek te leveren, is on-
doenlijk ; ik zal daarom, van de mij verleende vrijheid gebruik
makend, mijn verslag b i j -gedee l ten indienen.

Zoo de beoordeeling van de Radja Darma langer is uitge-
bleveu dau ik gewenscht had, zoo met de voorbereiding daarvan
nagenoech een maand is verloopen; liet is, omdat ik het mijn
plicht achtte, bij deze gelegenheid in eenige algemeene be-
schouwingen te treden omtrent den vorm der boekjens (dat
woord genomen in zijn ruimsten zin). Het is miju vaste over-
tuiging, dat daaraan groote gebreken kleven; gebreken, zoo-
n o o t , dat ze de offers, die de Regeeriug zich sints een paar
jaren ter ontwikkeling van de Soendalanden getroost, voor de
bevolking nutteloos en voor de taal schadelijk dreigen te maken.

Miju eerste grieve tegen den vorm der door de Regeering
uitgegeven Soeudaneesche volksboeken is , dat het met uitzon-
dering der boekjeus van den heer Holle, allen to»4a*^ zijn.

Ik zeg met opzet: feMfa«£«. Het is onuaauwkeurig, dat woord
door i«fcA< te vertalen. Ze hebben met onze gedichten u i e t -
h e t-m i n s t e gemeen. Veeleer zou men ze dan noch met den naam
van * a » ^ » ^ « kunnen bestempelen. Maar het is enkel bij

> Al deze rapporten zijn gericht aan den 1» Gouvernementssekretaris.
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gebrek aan een eigen Hollaudsch woord, dat we plegen te
zeggen: de tembangs worden ^ezo^ett, niet ^eleze». Alleen het
Engelsche c/«aw '̂w^ geeft, voor zoover mij bekend is, liet begrip
juist en volkomen weer. Ik zou liet daarom verkieslijk achten,
den Soendaneesclien tembang zijn Soendaneeschen naam te laten
behouden; woorden als we/oJrawa en opera b. v. lateu we even-
zoo wijselijk onvertaald.

Tegen de verspreiding uu van zulke tembangs heb ik drie
zeer gewigtige bedeukingen.

Vooreerst: ze b e d e r v e n in den g r o n d de z u i v e r h e i d
de r t a a l . De reden ligt voor-de-hand. Elke jat/e/we^ of zangwijs
(een tembang is altijd afgedeeld in poepoeh's) bestaat uit pada's
of koepletten, van welke elke regel in zijn eiiidlettergreep een ou-
verauderlijk-vaststaanden klank moet hebbeu. Zoo (om de zaak
door een voorbeeld op-te-heldereu) heeft de zangwijs, die />a?̂ r-
/toer heet, in elk koepiet (bestaande uit zeven regels) als eind-
klank van den eersten regel altijd een a , van den tweeden een
i , vau den derden een o<?, van den vierden een a , van den
vijfden een oe, van den zesden een a en van den zevenden
een i ' . Wat doet nu de tembangmaker? Aan zijn eindklankeu
gebonden, gebruikt hij een /4oô  woord, waar eigenlijk een £aa#
zou moeten staan (b. v. *&>«/<, als hij een a noodig heeft, in-
plaats van ^oe/oe [hoofd]); en wat erger is , iu-plaats-van een
Soendaneesch woord Maleisch, Javaansch, ja Arabiesch en Kawi
(zoo b. v. pafo', MXZ^Ü ,̂ ja joata^ra iu-plaats-van ^aè^ [dood],

iu-plaats-van «a»^/aw(/ [?] , = ten strijde uitdagen;
in-plaats-vau A?7^7, uitkomen; en honderd anderen). Dit

is geen uitzondering; het is vaste, doorgaande, volst rekt-alge-
meene regel. Schrikwekkend-lange lijsten zou ik, ten bewijze
daarvan, der Regeering kunnen voorleggen. Trouwens, de tem-
bangmaker houdt het voor een onschadelijk iets; eu of hij
daardoor onverstaaubaar wordt, deert hem niet; hij weet wel,
dat het zijn zoogenaamde lezers om den klank, meer dan om
den 2*» der woorden te doen is. Eu het is toch waarlijk alles-
behalve een onschadelijk iets. Het is een moedwillige en stelsel-
matige vervreemding der landzaten van hun moedertaal, gelijk
ons vaderland ouder de Graven uit het Bourgoudiesche huis er
een beleefd heeft. Een moedwillige eu stelselmatige vernieling,

' Ik wil er met een enkel woord op wijzen, dat alles, wat hier van
de Soendaneesche tembangs gezegd wordt, ook van de Javaansche geldt,
waarvan zij hoogst waarschijnlijk zijn overgenomen. M.
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van hetgeen het eigenaardigst kenmerk en de onmisbaarste
levensvoorwaarde eener nationaliteit is. Een streven om de
levende deelen van het taalorganisme te doen versterven en te
vervangen door niet-geassimileerde, mechaniesch-aangevoegde be-
standdeelen van uitheemsclien oorsprong: om het Soendaneesch,
die zelfstandige loot van den Polyneziesclien taalstam, vol leven
en vonnkracht, die in zoo-hooge mate van vatbaarheid voor
ontwikkeling getuigt, en als voertuig van ontwikkeling zulke
uitnemende diensten kan doen, van zijn eenheid, zijn leven
naar eigen wetten, volgens welke liet verstorvene wordt uitge-
stooten, en het nieuwe, vreemde, orgauiesch opgenoineu, te
berooven; met audere woorden: om het te doen ophouden een
taal te zijn, en tot het peil van het laag Maleisch, het Neger-
engelsch en de Liugua Franca te doen wechzinken.

In de tweede plaats: de t e m b a n g s d o e n z e l f s den
u i t w e u d i g e n vo rm d e r w o o r d e n en de r e g e l e n van
z i n b o u w op a l l e m o g e l i j k e wijzen g e w e l d aan. De
tembangmaker is niet-enkel aan bepaalde e i n d k l a u k e n , hij
is in eiken regel van elke zangwijs ook aan een bepaald getal
l e t t e r g r e p e n gebonden. Dit zou hem natuurlijk wel eens in
verlegenheid kunnen brengen. Maar hij heeft een zeer eenvoudig
redmiddel bij-de-hand. Gelijk hij zich, waar hij een a als eind-
klank noodig heeft, niet ontziet, flojöa^ tot ifo;j«^'a, ja P a t ó
tot Pa^'a te vervormen, zoo doet hij, al-naar-gelang hij anders
een lettergreep te-veel of te-weinig zou krijgen, de woorden een
inkrimpings- of uitrekkings-proces ondergaan. Van ^"«ro b. v.
maakt hij, desgevorderd, het voor den Polyneziër méer-nog dan
voor den Hollander onuitspreekbare r//>o ,• van het kollektief voor-
voegsel ^ora een vorm ;>ra, alsof het vau het voorvoegsel j»ra niet in
vorm gelijk in zin ten-eenenmale verschilde; van <fofo/>a», met
volkomen hetzelfde recht als wij £a»a£eK zouden samentrekken tot
£««/«», <tózj9a?j, van J»OW<O«^ het geheel onverstaanbare tfo»#; en
omgekeerd japérlt tot #ajo«-<?4i, Ma?;^ar/-j tot «2ö«^are^', jser/oe
tot joere/oe, ^raiara tot joa/a^ara, £«/•*« tot /fctfretfa. Daarmee
noch-niet te vreden, vervaugt hij b. v. het persoonlijk voor-
naamwoord van den tweeden persoon W2ü«i>/j door dat van den
derden »za«^wa; gebruikt in-plaats-van rè/a-rè/awa = op zijn
meest, rè/a«a = de hoeveelheid er van; laat prepozities wech,
waar het Soendaneesclie taaleigen ze gebiedend vordert; verzwijgt
het subjekt van een zin of zinsnede, ook waar die verzwijging
de bitterst? verwarring veroorzaakt; en berooft den objektieven-
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of passiefvonn der zeg- en werkwoorden van liet voorvoegsel dat
hem tot passiefvorm stempelt. Dit is te betreuren, niemand,
geloof ik, zal het betwisten. Eu het is in de gegeven omstan-
digheden allergevaarlijkst tevens. Wat we in Nederland brod-
delaars als Schenkman en konzorten zonder nadeel dan alleen
voor hun eigen reputatie zien doen, omdat taal en volk er beide
ontwikkeld zijn, mag in de allereerste gedrukte stukken, die
de Regeering onder de oogen van de bevolking der Soen-
dalanden brengt, mijns-inziens niet geduld worden, omdat hier
de schrijftaal zoo-te-zeggen noch geschapen moet worden, en ze
gevaar zou loopen een afdruk, niet van de êwewr?e, maar van
de ^mAaa^taal te worden. De toch-al-zoo-algemeene dwaling,
dat wat gebruikt wordt, ook goed is, zou worden bestendigd.
De taaibedervers zouden de kroon op het hoofd krijgen, eu hun
onzinnige schrijfwijze, als de bij-uitstek fatsoenlijke, als de door
liet Gouvernement goedgekeurde, meer-eu-meer worden nagevolgd.

In de derde en laatste plaats: de tem b a n g is u i t zijn
a a r d o n g e s c h i k t om aan o n t w i k k e l i n g en bescha-
v i n g een k r a c l i t i g e n s t o o t te geven . Reeds uit het
boven-gezegde Jaat zich dat afleiden. Het onophoudelijk gebruik
van allerlei vreemde woorden, van allerlei onverstaanbare zin-
wendingen, van allerlei bepaalde ongerijmdheden, waartoe de
tembangmaker ter wille van voetmaat en eindklank wel gedwongen
is, heeft natuurlijk voor den lezer dit dubbel nadeel: dat veel van
den inhoud hem onbegrijpelijk blijft, en hij uit den vorm niet
leeren kan, hoe men zich met juistheid moet uitdrukken. Reeds
om dit-laatste alleen zou ik dan ook hun invoering als leer-
boeken allerbedenkelijkst achten; in die besmette atmosfeer mog-
ten de kinderen ook eens beginnen te spreken van opium, die

#aa£ (/ia«^/'a<), of van eeu kris die wy^e^ew
is. Doch, ook geheel-onafhankelijk van dit een-en-

ander, acht ik ontwikkeling van den Soendauees door verspreiding
van tembangs een ondoenlijk iets; en wel om de eenvoudige
reden, dat de tembangs zangstukken zijn. Het eigenaardige
van den zang is, dat hij bij-voorkeur tot 's menschen gemoed
en verbeelding spreekt, weinig-of-niet tot zijn verstand en rede.
Hij vordert geen werksaamheid, laat-staan: zelfwerksaamheid
van den geest; enkel ontfaukelijkheid van gemoed. Hij speelt
zijn hoofdrol in den kinderleeftijd der volken, wanneer het
sluimerend denkvermogen noch-niet is ontwaakt. Wie een volk
beschaven wil, zal wel moeten beginnen met het aan onderzoek
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en nadenken te wennen; heeft hij kans van slagen, wanneer
hij het hulpmiddel van den zang te-baat neemt, die aan zijn
hoofddoel, het weergeven van toouen en klanken al het andere
ondergeschikt maakt, en medebrengt, ja vordert, dat men nan
die toonen en klanken werktuigelijk hangen blijft? Is er kans,
dat men al zingende leeren zal, gelijk het kind, wanneer de
periode voorbij is waarin het door wiegezangen iu-slaap-gesust
werd, al-spelende leert? Mij schijnt het een contradictio in
terminis. En hoe men beweeren kan, dat verspreiding van tem-
bangs ouder de bevolking althans dit-éene voordeel zou hebben,
dat ze het middel, en wel «het eenigste middel-/ zouden zijn
'/om den inlander spoedig aan het lezen te krijgen// is me een
raadsel. Mij schijnt die redeneering eveu-logiesch, alsof ouders
zeiden: we moeten ous kind maar druk laten rijden, oin het
spoedig aan het loopeu te krijgen. Een weinig keunis van de
geschiedenis der beschaving, een oppervlakkige waarneming van
de lagere standen der maatschappij, een oogenblik nadenkens
over het essentieel verschil tusschen zingen en lezen, is, dunkt
me, voldoende, om, de keuze van een middel te ontraden, dat
nooit tot het doel leiden kan.

Op grond van al het hierbovcu-outwikkelde meen ik der
Regeering met aandrang te moeten voorstellen, om in het ver-
volg geen tembangs meer aan te nemen, maar enkel-proza-
werken, en wel enkel zuiver-Soendaneesche. Moge de samen-
stelling aan den inlander, aan dien arbeid ongewoon, in den
begiune eenige moeite kosten; het zeer aanzienlijke honorarium
zal een voldoende spoorslag voor hem blijken te zijn om op
het geregeld en ordelijk schikken zijner denkbeelden, het schrijven
van een dragelijken prozastijl, zich te gaan toeleggen. De ont-
wikkeling van taal en volk zullen hand-aan-hand gaan, en
allerweldadigst op elkaar terucliwerken. En het geld der Regee-
ring zal niet-langer worden uitgegeven voor hetgeen, ik ben er
zeker van, in weerwil van alle schoonschijnende rezultaten een-
maal zal blijken geen brood te zijn geweest. *

Ik heb een tweede grieve tegen den vorm der door de
Regeering uitgegeven Soendaneesche volksboeken, die ik niet
mag verzwijgen; zij betreft het spelsysteetn, dat, ik geloof het
in weinige woordeu te kunnen aantoonen, aan zeer tastbare
gebreken lijdt en alles behalve navolging verdient.

Wat vooreerst de spelling van het Soeudaueesch, ik bedoel:
de schrijfwijze van de woorden met hun eigen, Javaansch-
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Soeudaneesche, karakters betreft, die is omslachtig, onlogiesch,
iukonzekwent, en in strijd met het wezen der taal. Op den
voorgrond sta, dat van het Soendaueesch iu dubbele mate geldt,
wat Roorda van het Javaausch zegt: »de verdubbeling van een
letter in de spelling kan voor de uitspraak geen beteekenis
hebben, en daarom is zij ook in het algemeen af te keuren,
uitgezonderd alleen bij de laatste letter van een woord, als het
een aanhechtsel ontvangt, dat met eeu oum begint. >/ In twee
zeer kardinale punten wordt van deze wijze les afgeweken. Terwijl
men de verdubbeling vau de MI (onze «) iu het midden van
een woord, en terecht, als onnoodig wechwerpt, zoodat men b. v.

» \ (wmrca/*, niet ma«-«a/*) en tj) (Kl ;ui \ (waMawz, niet

schrijft, gaat men daarentegen de verdubbeling van de

o (ouze w#) in liet midden der woorden bestendigen eu tot

doorgaauden regel verheffen, zoodat men schrijft: 01 en (ism n \

, en o(U)(C]N («#ar/«»#-«#0e), niet bedenkende welk-
een schrecuende inkonzekwentie men daardoor begaat, en hoe
zeer men door die noodelooze verdubbeling het wezen van de
«£0 miskent. En om de lange pepet (waarvoor het Soenda-
ueesch geen eigen klankteeken heeft) van de korte te onder-
scheiden, ontziet men zich niet, na de korte pepet e 1 ken vol-
genden medeklinker te gaan verdubbelen, dat is met andere
woorden: de afkeurenswaardige verdubbeling der medeklinkers
s y s t e m a t i e s c h te drijven. Vooral dit laatste, het verdubbelen
van den volgenden medeklinker, om aati-te-duiden, dat de
voorafgaande pepet kort moet worden uitgesproken, is het toppunt
van ongerijmdheid. Vooreerst is het een g e h e e l - n o o d el o o ze
nieuwigheid. De Soeudauees zal, op het gevoel af, de beide
klanken even-wiskunstig-zeker weten te ouderscheiden, als de
Engelschman zich zal wachten voor de vergissingen in de uit-
spraak van ^rea^ ' eu rea^, ofschoon daarin de /- en de i-klank
op volkomen dezelfde wijze voor het gezicht worden afgebeeld.
Teu tweede is iu eeu groote meniehte gevallen het fraaije ver-
duidelijkingssysteem niet-eens uitvoerlijk; wanneer de pepet voor-
komt 6f in de l a a t s t e lettergreep van een woord (zooals b. v.
in wa£er, JOTM^É?*, a«<ej» en honderd anderen), of in een gesloten
lettergreep, wie r s l u i t k o n z o n a n t o n m i d d e l i j k g e v o l g d
w o r d t d o o r een d n d e r e n k o n z o i i a u t , (zooals b. v. in
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*er/a, èer£a£) is aan verdubbeling van den op den
pepet volgenden kouzonant natuurlijk geen deuken. Ten-derde
ontstaat de schrikbarendste verwarring, doordien men in afge-
leide woordvormen, om den vorm en de samenstelling van het
woord aan te duiden, gewoon is, ook na een l a n g e n pepet,
wanneer die in een gesloten eindlettergreep voorkomt, en het
woord krijgt een aanhechtsel dat met een mm begint, den vol-
genden medeklinker te verdubbelen, zoodat men b. v. schrijft:

UJHJUUKIIKIII \ («>««««) mn Tl fU) -Ji (KI (] \ (-$arèjB-̂ aM) in lijn-

rechten strijd met de eigen manier van onderscheiding der beide
pepets. En ten-vierde worden uit deze nieuwigheid barbaarsch-
heden als b. v. de verdubbeliiig van de ^ja, waarvoor ieder
inlander van eenige ontwikkeling zich wachten zal, wetende dat
nooit een woord of lettergreep op een <#/a uitgaat, en de spel-
ling van «& oncinnn "^t ^en Aa, een /wté« , en wederom een

™j J |
èa, met een pasangan fo, (UK arm j] on arm (] v geboren. Tk moet

cJ| ™}J) <J|
dan ook verklaren, dat naar mijne overtuiging de Ilegeering niet
te spoedig met zoodanige ondoordachte, verwarde en verwarring
veroorzakende spellings-theorieën brekeu kan, en dat men wijs zal
doen met in h o o f d z a a k teruch-te-keeren tot het spelsysteem
van Roorda voor het naauw verwan te Javaausch. Eerst-d;iu zal
de willekeur en ongelijkmatigheid, die in de spelling van het
Soendaneesch noch heerscht, voor orde en regel plaats maken.
Eerst-dan zal ineu een spelmethode liebben, die, terwijl ze vol-
doet aan den eisch van eenheid, eenvoudigheid en duidelijkheid,
in harmonie is met het wezen der taal.

In de t r a n s c r i p t i e van h e t S o e n d a n e e s c h me t
L a t i j n se he l e t t e r schijnt men, zoo mogelijk, noch-onge-
lukkiger geslaagd te zijn. Om de £<?£<?»£ (een e, die. nagenoech den
klank van de eerste e in het Fransche »?ère heeft) weer te geven,
gebruikt men een e met een accent a^w, en schrijft b. v. S<?/a£; en
toen ik op het verkeerde hiervan opmerksaam maakte, toen ik ried
om, op het voorbeeld van Roorda, den accent </mt>e te gebruiken,
die nu eenmaal (en om zijn half-liggende houding, niet oneigen-
aardig) in ons letterschrift den klank van de tèlèng afbeeldt,
werd mij geantwoord, dat de accent aigu veel-meer overeenkomst
heeft met de _/fyw7/r van tèlèng dan de accent grave, en dat de
Soeudanees er daardoor veel spoediger aan wennen zou. Dit utili-
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teits-argument (op welks gegrondheid ten overvloede noch zeer
veel zou zijn aan te merkeu), was voldoende, naar het schijnt,
om bij de transcriptie van de tèlèng het klankteekeu te kiezen,
dat in het Latijnsche letterschrift den klank van de tèlèng n i e t
weergeeft. Om de korte pepet van de lange te onderscheiden,
bedient men zich van hetzelfde oneigenaardige en alleronvol-
komeuste hulpmiddel, waarvau hierboven, zoo ik meen, reeds
genoech is gezegd. Met dit éene onderscheid echter, dat men
in de transcriptie den verdubbelden medeklinker niet tweemaal
schrijft, maar de verdubbeling enkel door-middel van een Dop-
pelstreichen aanduidt. Een uiterst-willekeurig gebruik van dat
letterteeken, den Duitschers, aan wie. het ontleend is, ten-eenemale
onbekend, en waarvoor zijn goede smaak den schrijver moest
bewaard hebben. Een woord als óeW-e//«« bv. geschreven, zooals
men het schrijft (éè'tó'^Ya»), is letterlijk niet aan te zien. En
het dubbele voordeel, dat er aan de overneming en algemeen-
making van het teeken zou verbonden zijn, bevordering van
duidelijkheid en vermijding van omslag, bestaat louter in de
verbeelding. Het is tastbaar, dat het woord ^ M e / t ) l bv., op
de gewone wijs met twee <fs geschreven, het in duidelijkheid
verre wint van ôrfeM/A met een Doppelstreichen in plaats vau
de tweede d, want de schrijfwijze met den Doppelstreichen vergt
van deu geest de moeite om zich een tweede d voor te stellen ,
die er eigenlijk niet staat. En vermijding van omslag mag het
voorzeker niet heeten, wanneer men zouder de minste noodzaak
een nieuw letterteeken invoert, en noch-wel een letterteeken,
dat het schrijven in zoo hooge mate vertraagt, doordien het
de pen dwingt, telkens midden in een woord even op te houden
en van rigtiug te veranderen. Ik zoek dan-ook de ei gen lij ke
reden, waarom de Doppelstreichen bij de transcriptie van het
Soendaneesch opgenomen is, in iets anders; ik beschouw het
als een onwillekeurig onvermijdelijk uitvloeisel van het systeem
om de korte pepet door verdubbeling van den volgenden mede-
klinker te onderscheiden van de lange. Men begreep, dat het
systeem zich zelf gevonnisd zou hebben, wanneer men (gelijk
er in ons 7/oWa«rf«cA letterschrift toch eigenlijk staan moet) ge-
schreven had: JeAóe&fceWa» en «omerf/VZ/a. Men begreep niet
(ofschoon reeds de woordenlijst van de Wilde het had kunnen
leeren) dat we de verdubbeling door-middel-van den Doppel-
streichen volstrekt-niet noodig-hebben om, en dan nog op een
tegelijk onooglijke en uiterst-onvolkomeue wijs, aan-te-duiden,
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dat er een korte pepet voorafgaat; dat de heele zaak gevonden
is, wanneer we de korte pepet afbeelden door onze gewone e
en de lange door een è' (de e met een kapjen); dat we dan
een allereenvoudigst onderscheidingsteekeu hebbeu, dat zich
laat aanwenden, ook-daar waar het gekompliceerde hulpmiddel van
verdubbeling en Doppelstreichen ons zou begeven. Het doet me
leed ook in dit. opzicht een ongunstig oordeel te moeten vellen.
Maar wanneer men zelfs de kleine moeite niet neemt van in de
transscriptie, waar het tfm&aM^* geldt, ons stelsel van iuter-
punktie toe-te-passen; wanneer men daarin geen-andere teekens
gebruikt dan aan het eind van iederen regel een komma, en aan
het eind van ieder koepiet een punt, zonder om hetgeen de «'»
zou vorderen, zich in het minst te bekommeren; zou ik dan mijn
plicht als ambtenaar, mijn roeping als wetenschappelijk man,
niet met voeten treden, indien ik dit taalbederven vergoelijkend
door de vingers zag?

Misschien van minder aanbelang, maar toch, naar ik meen,
niet geheel van gewicht ontbloot, is een derde en laatste be-
denking, die ik tegen den vorm van sommige Soendaneesche
volksboeken heb; de bedenking namelijk, dat het tegen-over-
elküar drukken van den tekst met Javaansch-Soeudaueesche en
Latijnsche karakters nuttelooze, ja schadelijke geldverspilling is.

Het gros der bevolking kan niet lezen. Het is bedroevend, maar
het is een feit; een feit waaraan niet valt te twijfelen, en dat
ik me sterk maak, statistiesch te bewijzen. Onder degenen, die
lezen kunnen , zijn maar zee r weinigen, die het zoo-ver gebracht
hebben dat ze, buiten het Arabiesche en Javaansch-Soendaneesche
ook-uoch liet Latijusche letterschrift lezen kunnen. Ook dit is
een feit, waarvan ik me door navraag en proefneming verge-
wist heb. Is dan-wel de tijd reeds gekomen, om volksboeken
(waarvan immers zeer aanzienlijke getallen worden opgelegd) in
Latijnsch letterschrift te verspreiden? Kan de uitgave op dezen
o ogen blik voor de outwikkeliug der Soendalanden nut van eenige
beteekenis doen ? Moet niet de oprichting en werking van goede
distriktsscholen, waar ons alfabet geleerd wordt, voorafgaan ? En
zou het in-elk-geval niet verkieslijker zijn, de transscriptie af-
z o n d e r ] ij k te laten drukken ? Zooals de zaak mi geregeld is,
moet de kooper tweemaal hetzelfde betalen; de boekjens zijn
zoo-veel-duurder, hetgeen natuurlijk nadeelig teruchwerkt op hun
verspreiding, en de regeering kan uit het debiet niet opmaken,
of werkelijk voor boekjens in ons letterschrift reeds een lezend
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publiek van eenigen omvang aanwezig is. Welk voordeel tegen
die groote en onmiskenbare, nadeeleu overstaat, laat staan: er
tegen opweegt, is me niet duidelijk.

Ik zou aan de Ilegeering wenscheu voor-te-stellen, om voor-
loopig geen Soeudaneosclie volksboeken te laten drukken
dan met Javaansch-Soendaneesche karakters, maar om ten
behoeve der s c h o l e n van enkele, nader aan-te-wijzeu, werk-
jens (in beperkter oplage) a f z o n d e r l i j k e transscripties in
Latijnscli letterschrift verkrijgbaar-te-stellen. Dit zou, geloof ik,
een vrij-aanzieulijke geldbesparing ten-gevolge hebben, zonder
de minste schade voor de, goede zaak. Bij de bestaande regeling
schijnt me niet geuoechzaam gelet op het eigenaardig verschil
tusschen schoo l - en volksboeken. Men heeft denzelfden mis-
greep begaan, waaraan b. v. ik me zou schuldig maken, indien ik
voorstelde om op-staanden-voet in alle Soondaneesche volksboeken
met Javaanseh-Soendaneesch karakter de woorden van elkaar
af-te-scheiden en onze interpunktie in-te-voeren, omdat ik proef-
neming met dat systeem op de k w e e k s c h o o 1 allerwenschelijkst
acht. liet plaatsen der transscriptie t e g e n o v e r den Javaansch-
Soendaneeschen tekst schijnt me afkeurenswaardig, omdat het
de gemakzucht van den leerling in-de-hand-werkt, en de kon-
tröle voor den onderwijzer verzwaart.

Na deze inleidende opmerkingen van algemeenen aard (die ik

niet beknopter heb weten saam-te-dringen), ga ik thans over tot

de mcdedeeling van mijn gevoelen omtrent taal en inhoud van

de ÜW> Xtema ( u u M W | T n « u i a \ ) . — Ik begin met
C—IJ

den i n h o u d .
Moest ik mijn oordeel daarover in een-enkele zinsnede uit-

spreken , ik zou het niet beter weten te zeggen dan met de
woorden van Horatius: " *»*«»* t» pi»c«n ««fów /<w»<w«
«»/»«•««,» ("eene van boven schoone vrouw loopt uit in een visch»).

Het eerste gedeelte: de beschrijving van dien Patih, die zelfs
tegenover 'sKonings zoon zijn wettig gezach heeft doen gelden;
van dien Prins, die zijn misstap erkent, en zonder morren zich
op 'sPatih's last naar de gevangenis laat brengen; van dien
Vorst, die iu-het-openbaar de handeling van zijn Patih goedkeurt
en prijst; is ontegenzeggelijk goed en leerrijk.

Maar reeds de lessen, die de Vorst vervolgens aan zijn zoon
geeft omtrent de plichten van een Regeerder (va. 73), worden
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ontsierd door eeu stelling, die ine toeschijnt een allerverderfe-
lijksteu geest te ademen, en in schrille weerspraak te zijn met
hetgeen meu verwachten zou in een boek, bestemd om den
zedelijken zin der bevolking op-te-scherpen. Zorg toch, zegt
(vs. 74—76) de vader tot zijn zoon, dat ge altijd de haud houdt
aan uw onderhoorigen, om in hun levensonderhoud en middelen
van bestaan te voorzien ; '/wa7itf r/e tóiwe »za» oezii! 200

zorg er toch voor, want doet ge dat niet, »rfa« w Ae<
</a< i>e/e» «aar andere /a«r/e« m'toy^e».'/ Ik vraag: kan de min-
achting voor den kleinen man als een soort van lager wezen in
de schepping, die onbetwistbaar in het hart van de meeste aan-
zienlijken leeft, zich ruwer, onverholener, uitspreken?//Ik vraag:
laat onzedelijker leer zich denken dan de hier gepredikte: doe het
goede, want uw e i g e n b e l a n g brengt dat mêe?'/ Onzedel ijker
in-zich-zelf, en ondoeltreffender tevens ? Komen er dan niet ge-
durig momenten iu het leven, waarin andere hartstochten de
stem vau het eigenbelang overschreeuwen? Geen momenten,
waarin het eigenbelang meebrengt om het kwade te doen en niet
het g o e d e ?

Zoo echter de berispelijkheid van de Radja Darma zich tot
deze enkele vlek bepaalde, het ware nocli minder, die zou ge-
makkelijk wech-te-nemen zijn. Maar de verdere loop van het
verhaal is van dien aard, dat het een doorgaande en stelsel-
matige bewierooking van de ondeugd wordt. Te-weten: als koning
Darinat Madja zich door Soerasekti, den koning van Barat
Madja, besprongen ziet, eindigt de Patih (die aan 'skonings
stervenden vader beloofd had, zijn troonopvolger te zullen trouw
blijven) na moedig maar vruchteloos den vijand weerstand te
hebbeu geboden, met zich een ellendigen lafaard te toonen; ge-
vangen voor den overwinnaar gebracht, zegt hij (vs. 211) : "ik
bid Uw Majesteit, heb medelijden, laat me niet dooden, nacht
en dag wil ik uwe Majesteit dienen.'/ Hij laat het zich dan-ook
aaustonds welgevallen, om zijn ambt uit 's overweldigers hand
teruch-te-ontfangen (vs. 212). Hij verraadt de verblijfplaats van
zijn wettigen meester (vs. 213), en is daardoor oorzaak vau
diens gevangenneming. Hij ziet naar dien meester, die, opge-
sloten in een ijzeren kooi, een rampzalig leven leidt, niet om.
Eerst-wanneer de willekeur van den nieuwen koning zoo-ondragelijk
wordt, dat geen van de Rijksgrooten zijn leven meer zeker is
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(vs. 257); wanneer zij , uit beduchtheid voor hun leven, er toe
komen om den dwingeland te onttrooneu; herinnert de Patih
zich zijn vroegeren Heer, wien hij trouw gezworen had. Maar
geen spoor van berouw over zijn laaghartige handelwijs als hij
in de gevangenis komt, en koning Dannat Madja zijn her-
stelling op den troou aankondigt. O neen! de schrijver schijnt
het niet meer dan natuurlijk te vinden, dat hij zich voor het
fait accompli heeft gebogen, of (om het in rond Hollandsch te
zeggen) de huik naar den wind heeft gehangen. Hij is en blijft
dan-ook de gevierde man. Alsof de zaak zoo vanzelf spreekt,
behoudt hij ziju ambt; en eeu zoo-edelaardig man, zegt de
schrijver, werd in-het-vervolg door koning Darmat Madja//noch
inniger geliefd dan door zijn vader// (vs. 299).

Ik laat nu geheel in-het-middeu of zulke uitgewerkte be-
schrijvingen van oorlogen en onttroouingen der vorsten door hun
onderdanen (bijna twee-derde van het verhaal is er mêe gevuld)
voor de ontwikkeling der Soeudalauden nuttig en uit een politiek
oogpunt bizonder-raadsaam zijn. Maar ik verg ten minste, dat
de voorstelling der feiten niet gelijk in de Radja Darma het
geval is , 's inenschen groudbeseifen kwetse Volksboeken die
zulk een geest ademen, die het onderscheid tusschen goed en
kwaad opheffen, bevatten een kiem, niet van volksontwikkeling,
maar van volksbederf.

Wat, in de tweede plaats, t a a l en s t i j l van de Radja Darma
betreft, ook daartegen heb ik gewichtige bedeukingeu.

De taal is alles behalve zuiver-Soeudaneesch. De maker ge-
bruikt, deels ter-wille van voetmaat en eindklank, deels, nanr
het schijnt, uit bloote liefhebberij, allerlei uitheemsche woorden
en vormen, zooals b. v. 6«>a/«, ?<we/ia*, £ec*V, «oeJ/'oe,

enz. ja poeM^awa en öoe/w/i gedurig in plaats

van j9072^azea en /

De stijl gaat in matheid, waterigheid en onbeholpenheid alle
denkbeeld te boven. Zoo zegt b. v. de maker in vs. 9: //'s Ko-
niugs zoon was geweldig en geweldig, vervaarlijk en vervaarlijk,
boos// (jD<Wra r«rf;a tóoa/-^a;a< *a£i»£ öewrfexwa £«J?«a-üi»a).
Zoo in vs. 159: "Diiar Vorst Radja Darma overleden is, treedt
nu voor hem in de plaats, treedt voor den Vorst in de plaats,
Zijn Hoogheid Itadèn Dnrtnat Madja, die hem vervangt, als
Vorst van Nagri Hindoe"' (*«W; /> ^ ' > />/
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En, wat erger is, het boekjeu is vol van baren en barren
onzin. Om zijn bepaalden eindklank en zijn afgepast getal let-
tergrepen te krijgen, heeft de maker zicli niet ontzien, gedurig
dingen neer te-schrijven die geen taal zijn. Zoo spreekt hij van

^ (eveualsof wij zeiden W i 11 e in K o n i n g ) ; van
/ (ill plaats van /a«ïjö«^««) Moe ^/ar& r«4/« (zoodat hij

zegt: * de gedragslijn die Vorst is » ) ; van w.ar/«/iè'« , dat niet
bestaat (énkel «a/MHsM»); van /t<Woe /#M<!/^, voor £w/«e
r/i/jèwtf/̂  (d. w. z. hij moet do o d e n , hij moet g e d o o d wor-
d en) , en meer van die dwaasheden , die de taal en het gezond
verstand beiden op de gruwelijkste wijze geweld aandoen.

Ware de Radja Darma proza, het kwaad zou misschien te
verhelpen zijn. Ik zou dau aan de Regeering hebben voorge-
steld om den tekst aan een algeheele herziening te onderwerpen;
om in de lessen van den Vorst aan den zoon de noodige wijzi-
ging te brengeu; en om met den dood van Radja Darma het
boek te doen eindigen (iets waardoor het tegelijkertijd beter aan
zijn titel zou beantwoorden). Maar nu de Radja Darma tembang
is, waarin meu gebonden is aan maat en eindklauk, houd ik
me overtuigd dat afdoende verbetering van taal en stijl tot de
onmogelijkheden behoort; het zal lijm- en lapwerk blijven.

R A P P O R T No. II.

7?a«<foeff#, 31 December 1863.

Ten vervolge van mijn schrijven van 14 December jl. n". 12.
zal ik de eer hebben alsnu der Regeering mijn gevoelen mede
te deelen over taal en inhoud van de Z>ongrè«gr-rfüKgfè»gf TWarfaw

( o o (wi MI il (ui Ï m afi o Ï on ia asm «ui o KI ij \ j -
UI ( | ^ <_Jt

Wat vooreerst den inhoud aangaat, valt het volgende op te
merken. Het eerste verhaalt]en (dat echter maar-elf pada's
of koeplctten groot is), hoewel zonder de minste diepte, eu geen
spoor van talent verradend, heeft een nuttige strekking; het
kan veilig gelezen worden door groot en klein.

Van het tweede verhaal, de geschiedenis van Kertasaua (zeven-
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en-tachtig pada's groot) zou ik dat niet zoo onbepaald durven
verzekeren. De beschrijving van Kertasana s zwak voor de vrouwen,
en vooral de toon waarop, de geest waarin dat onderwerp
behandeld wordt (pada 20 , en 41—43), schijnt me weiuich
geschikt om voor dat kwaad de oogen te openen, en in een
Schoolboek al zeer misplaatst, Daarbij de heele moraal van het
stuk stuit me tegen de borst, het is een aanbeveling van de
deu^d , enkel omdat men anders (zooals de maker in vs. 12 zegt)
allicht m a a t s c h a p pel ij k-ongelukkig, " van rijk arm wordt."
Karakteristiek is het dan-ook, dat Kertasana, als hij gereed
staat zichzelf van het leven te berooven, geen berouw toont
over de gruwelen, die zijn geweten bezwaren, maar enkel met
spijt teruch denkt aan de dagen toen hi j , als aankomende
knaap, het bij zijn ouders zoo goed had, — toen hij "op alle

mogelijke wijzen vertroeteld werd, geld en kleederen hem
in overvloed toevloeiden, en zijn woning een mooi planken huis
was, prijkende met een begriud voorplein , terwijl op het achtererf
aan rijk gevulde rijstschuren geen gebrek was." (vs. 89 en 90).
Van wezenlijk schuldbesef geen spoor; hij gevoelt enkel, dat hij
«door eigen' schuld zich buiten de gelegenheid heeft gesteld van
zijn vaders rijkdommen te profiteers. "Ik geloof niet, dat zulke
voorstellingen kunnen bijdragen tot hervorming van het zedelijk
leven, de onmisbare voorwaarde van maatschappelijke herschepping.
Maar gedachtig, dat de maker een inlander is (tegenover wieu
we onze eischen niet te hoog mogen stellen), en dat het stuk
in elk geval een afmauing van het kwade behelst, wil ik op
mijn bezwaren niet te zeer drukken. De "morale de la fable",
dat men het rijsken moet buigen, terwijl het jong is , is
onbetwistbaar goed; al betreur ik het, dat dat den ouders niet
als z e d e l i j k e verplichting op het hart wordt gedrukt, maar
met de drangreden, dat anders hun kinderen «hun geld zullen
opmaken, ja hen vermoorden'/ (vs. 68).

Wat eindelijk het derde en grootste verhaal, de geschiedenis
van Maratroeua (honderd-eeu-en-zestig koepletten beslaande) be-
treft, het ademt een geest, dien ik allerverderfelijkst acht. Het
predikt de leer (die de maker dau-ook in den aanhef, vs. 99 ,
met ronde woorden uitspreekt): doe het goede, want «dan wordt
ge van arm rijk, van gering aanzienlijk., Een leer, volkomen
onwaar, en wier prediking reeds-daaroin allergevaarhjkst is;
liefde voor de deugd, gekweekt door het openen van een be-
driegelijk uitzicht op stoffelijk loon, heeft geen-enkelen waar-
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borg van bestendigheid. Maar een leef, dubbel-gevaarlijk omdat
ze voor de edelste aller deugden, voor zelfverloochening en zelf-
opoffering, het gemoed onvatbaar maakt; en omdat ze over-
matige zucht naar rijkdom en standsverheffiug, die brou van
onheil voor individuen en volkereu niet intoomt, maar opwekt.
Ze predikt den menscheu zedelijkheid uit eigenbelang; daarmee
vernietigt ze in-den-grond alle begrip van p l i c h t , met andere
woorden : het wezen der zedelijkheid, en verheft ze, de piramide
op haar top stellende, de laagste, dierlijkste drijfkracht vanden
mensch tot beslissenden toougever zijner handelingen.

En, alsof dit noch-niet genoech ware, komt er in het ver-
haal een epizode voor, waarin de laaghartigste verraderij wordt
voorgesteld als een lofwaardige daad, die den dader rijke vruchten
afwerpt. Te weten: Maratroena, die bekend-staat dat hij altijd
op een voordeeltjen uit is (vs. 181), wordt door een Chinees aan-
gezocht om, tegen een zeer aanzienlijke belooning, opium voor
hem binnen te smokkelen. Hij neemt zich onmiddelijk voor, hem
een strik te spannen (»«iol«a «^fo,7/a,„ vs. 187); zegt daarom
van-ja; en weet zoodoende den Chinees, (die aanvankelijk noch-
maar in-het-algemeen van * een plannetje // had gesproken) zijn
heele geheim te ontlokken. In-stilte verraadt hij nu alles aan den
Wadana, en beraamt met dezen middelen om den smokkelaar te
vangen. Maar tegenover den Chinees blijft hij , met een verwonder-
lijk talent, zijn dubbelhartige rol spelen, zóo-zelfs, dat hij dezen
(die zich eerst wijselijk buiten schot had willen houden) beleest
om mee de opium van-boord te gaan halen. Het gevolg is
natuurlijk, dat de Chinees gevangen wordt genomen. En de ver-
rader? Niet alleen, dat hij //hoogelijk geprezen werd om zijn
knapheid in het vatten van de smokkelaars» (vs. 224): maar hij
werd door het Gouvernement ook-noch «beloond met een prachtige
kris, in het goud gevat, en omzet met edelgesteenten.// (vs. 225j.

Ik zal hier geen woord bijvoegen dan alleen de vraag: wat
moet er van een volk worden, wanneer men liet gaat inprenten
dat het doel de middelen wettigt?

Wat de t a a l aangaat, koustateer ik met genoegen, dat die
veel onberispelijker is dan in de ifo^> Öama. Er komen in
dit boek minder uitheemsche woorden voor, de zinbouw is minder
gebrekkig, en de taal is meer die van het dagelijksche leven,
hetgeen in een v o l k s b o e k natuurlijk een groote verdienste is.

Dit neemt echter niet wech, dat ik noch vrij-wat heb aan
te merken, gelijk uit oudewtaande opgave blijken kan.
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[Ik acht liet niet weuschelijk de lange lijst verbeteringen,
in dit en volgende rapporten en die voor een groot deel het
gevolg zijn van het opstellen in tembang-vorm, hier op te nemen.
Allee? enkele opmerkingen, die meer de taal zelve betreffen,

'voor/oover ik er over oordeelen kan, laat ik hier volgen. M.]

Reeds de titel: D ™ ^ - * * ^ * ? to«/a/fe« is geen Soendaneescli.

Het moet zijn: Z)o«$rè»(/-rZö«^«(7 (/o«fo.
Vs. 2 *a«m«, «»>«», moet zijn: Aatoeroetfan, iw«rwtta«.

// 6 A^arw^c / , moet zijn «grartw^oefc.
// 17 Porfra Za/a*t, moet zijn a«a* fofe« of po««r« p«»«P<.
» 57 flÜaZ»*o««(? kan van de v o e t e n niet gezegd worden.

Z)tr««^o« of ^iiarojforf zou goed zijn.
"Vs. 72 /fcoe&a, moet zijn

// 202
// 218
w 229
// 256

RAPPORT No. III .

r, 4 Januari 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 31 December 1868. n».

13 heb ik bij-deze de eer, der Regeering mijn gevoelen mede-

te-deelen omtrent de D w j ^ W ( o O ooi WJ (U 3 «| o O ïJ
m o O een verzameling van negeu-en-twintig (niet „Soendasche

gedichten en fabelen,, gelijk op de keerzijde van den titel staat
maar) Europeesche fabelen, door den hoofdpangoeloe van Garoet
naar een Maleische bewerking in het Soendaneescli overgebracht.

Het is me zeer aangenaam, den herdruk van dit fabelboek
om ziin gezonde moraal en zijn echten volkstoon, onvoorwaar-
delijk te mogen aanbevelen. Ik zou op den inhoud niet-éene
aanmerking weten te maken. Naar mijne schatting staat het m
de rij der Soendaneesche volksboeken, die de regeenng heeft
aangegeven, bovenaan.

Ook de taal en stijl zijn, over-het-geheel genomen, onbe-

rispelijk: bij die van de 2fa/#a Oarwa en de 0 ™ ^ - ^ ^
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^oe/arfa« steken ze allergunstigst af. De overgebleveue fouten
zijn blijkbaar geen gevolg van onkunde; hoofdzakelijk hebben
ze hun grond in de taalbedervende eischeu van den tembangvonn,
waarin ook dit boek tot mijn leedwezen wederom gegoten is.

Om de liooge waarde, die ik met het oog op de ontwikkeling der
Soendalanden aan het boek hecht, komt ine liet allerwenschelijkst
voor, dat er een afzonderlijke uitgaaf met Latijnsche letter van
bezorgd worde, ten behoeve van de scholen. In proza overge-
gebracht, zal liet een voortreffelijk leesboek zijn.

RAPPORT No. TV.

, 15 Januari 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 4 dezer n«. 14 heb ik

de eer, bij deze der Regeeriug mijn oordeel ineê-te-deelen over

de i2a^/a 5o<?r/%'a ( o (Ui(Wi MI j| Tl (IK(M (i^oi n \") ; het boek, zoo

ik me niet bedrieg, voor welks vervaardiging de hoofdpangoeloe
van Garoet met een gouden medalje is beloond.

Van den i n h o u d heb ik gelukkig wederom weinich of niets
te zeggen, daar die me over liet geheel genomen, allezins
lofwaardig toeschijnt. Het boek vloeit over van nuttige lessen
voor de Regenten eu andere iulandsche Hoofden; en tegelijk heeft
het ook noch een meer-al ge me en e strekking, door namelijk,
zouder ondermijning van godsdienstzin het bijgeloof, het hechten
aan djamp<fs en andere bedriegerijen van dien aard, krachtig
te bestrijden Onbetwistbaar is dit laatste een gioote verdieuste;
ofschoon (dit moet ik er bijvoegen) van den Mohammedaanschen
schrijver minder te verwonderen dan men oppervlakkig meeueu
zou, daar de bestrijding van zulke bijgeloovigheden in de richting
ook van den Islam ligt

Bij den herdruk (die me, het spreekt wel vanzelf, wenschelijk
voorkomt) zullen echter twee pada's moeten worden wecligelaten.
Het zijn de verzen 505 en 506, die, letterlijk vertaald, luiden
als volgt:

'/Ook moet de Vorst niet-te-veel bijzitten hebbeu; het is te
«vreezen dat hij er de hand niet aan zal kunnen houden, dat
*ze liefdesbetrekkiugen zullen gaan aanknoopen met andere
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„mannen, en ten gevolge daarvan hem in drift doen ontsteken.
„Een tal van voorbeelden heeft dit bewezen. Tn Hindustan was
„eens een vorst, die bijzitten bij honderden had. Doordien er
„zooveel waren, kwam het er toe, dat ze niet-ieder haar beurt
„of nacht kregen. Op bet einde gingen de overgeslagen en over-
spe l bedrijven. De Vorst, dit ontdekkende, verdelgde ze; een
„<n-oote meuichte menschen werden door hem gedood, zóo-zelfs
„dat de stad bijna ontvolkt raakte. In de hitte zijner drift ver-
g a t hij, dat .hij zelf van de heele zaak schuld was; dat hij
„volstrekt niet voor de bevrediging van de natuurdnft zijner
„vrouwen gezorgd had en dat de natunr van den mensch sexueele
„gemeenschap van vrouw en man gebiedend eischt, evenals
„zelfs in de dierwereld» (de heerschende wet is).

De goede bedoeling dezer regelen zal ik volstrekt met ont-
kennen. Maar, hoewel in gewij/.igden zin, ook-hier, dunkt me,
"eldt liet spreekwoord: „Ie chemin de l'enfer est pavé de bonnes
intentions.* De ontucht wordt hier voorgesteld als een zeer ver-
geeflijk iets, als voldoening aan een onweerstaanbare behoefte
van de meuschelijke natuur; en de veelwijverij, die vloek der
Oostersche maatschappijen, onbewimpeld gewettigd, mits ze maar
binnen zekere grenzen blijve, daar anders uit een m a a t s c h a p -
pe l i jk oogpunt nadeelige gevolgen te vreezen zijn. Zulk een
leer moet, zoo-mogelijk, den zedelijken zin noch-verder helpen
verstompen. Op naam van het Goevernement mag ze met worden
verkondigd. Oneindig beter, het kwaad onaangeroerd te laten,
dan het zoo te bestrijden.

Wat de taal van de 72^/> Soe<%« betreft, die zal nood-
zakelijk een herziening moeten ondergaan. Ik ben zeer geneigd ,
om in dezen tembaug, waarvan ik begrijp dat hij tembang b 1 ij v en
nïoet, veel door de vingers te zien. Maar woorden als de, ieder
oo-enblik gebruikte, Javaansche Kawiwoorden: pra^nwmn,
(mdja atas) m < W a , ro^mz, poera en ^ m " , m ma/&* (radja)

, m satoirfra, wi*o« en maAawtfcoe, (mantn) paawo«,
r a m t , (djoeroe) fcfi*, fc/wiww,

proiwra,

«amtona, «oraye«i, m a i a r ^ i , r « p , j fi% ^
« a i n , ma%a r^«a , »i7«, Aa«<;a*a en dergelijke zullen toch
door andere, Soendaneesche, vervangen dienen te worden; zelfs
voor velen van de aanzienlijken zijn ze volkomen-onverstaanbaar,
gelijk trouwens de pangoeloe zelf velen er van niet zon kennen
indien hij niet veel keunis vati het Javaansch had.
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Ik wil nu niet eens spreken van 's pangoeloes hebbelijkheid
om onophoudelijk <?»rZâ , »</aw,Md!, /)r//5a^'« (in den zin van

, en meer andere Javaansche woorden van dien stempel
te gebruiken, alsof ze in het Soendaneesch liet burgerrecht hadden
gekregen. Ik zal me maar troosten met de gedachte, dat die
woorden ten minste voor de lezers van het boek v e r s t a a n b a a r
zijn; dat ze waarschijnlijk ter wille van den dongding of eind-
klank vereischt werden, en dat uitheemsche w o o r d e n het wezen
eener taal in veel mindere mate geweld aandoen dan uitheemsche
woord-vormen. Ons hedendaagsch Hollandsch heeft minder
geleden van den invloed dergenen die hun lezers plegen te
vergasten op uitdrukkingen als b. v. ween #«eer om de lippen//
en "een ^awwgr van ongeluk'/, dan door de taaibedervers die
//o«a>eér2K;a«(7«-e wolken// en "*«ee?«K>4e&w/eM bergen'/ hebben
binnengesmokkeld.

Ik meen, met deze vingerwijzingen te kunnen en te moeten
volstaan. Wilde ik koepiet voor koepiet alles opgeven, wat mijns
inziens verbetering behoeft, ik zou der Eegeering weder een zeer
lange lijst met veranderingen kunnen voorleggen; maar om den
tembangvorm van het boek zou de pangoeloe er zich toch niet
aan kunnen houden. Ik wacht met de samenstelling van die lijst,
tot ze mij uitdrukkelijk gelast wordt.

Ten slotte noch twee opmerkingen.
Vooreerst wensch ik aan liet Goevernement in overweging te

geven, om het barbaarsch-hybridiesche ^oe ĵsaMc/oefoe, dat op den
titel van dit en andere boekjens prijkt, te vervangen door het
oud- en zuiver Soendaneesche pa^oefoe gw/è.

Ten tweede wensch ik te konstateeren, dat de .Sad/a &erZ%°a
door de groote meniclite Javanismeu (die onmogelijk allen kunnen
wecligenomen worden) voor het eigenlijk-gezegde volk onverstaan-
baar is, en ook wel blijven zal; hetgeen wellicht een beperkter
oplaag dan b. v. van de üongèng-dougèng verkieslijk maakt.

RAPPORT No. V.

i5a??̂ oew(jr 31 Januari 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 15 dezer n". 16 zal ik
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alsnu de eer hebben te rapporteeren omtrent de HWa«<jr 7 W

of W k w t a /oO()0iMi|O'in(i<CTMix) van den Garoet-

schen lioofdpangoeloe.
Tegen den herdruk van dit boekjen kan wel geen bedenking

bestaan, wat de algemeene strekking van den inhoud betreft
Het handelt over den aanplant van nuttige boomsoorten en
gewassen; onder veel overtollig», dat iederen kampoeng-bewoner
minstens even goed bekend zal zijn als den schrijver, bevat het
ook nuttige wenken en opmerkingen; en als zoodanig verdient
deze eerste poging van den pangoeloe om de positieve keunis
zijner volksgenooten uit te breiden, naar mijn bescheiden oordeel
wezenlijken lof, al mis ik met leedwezen èu in den aanleg èn
in de uitwerking de leiding van een Europeaan.

Onder het overtollige rangschik ik bovenal de, geregeld teruch-
komende, opgaaf van hetgeen de vruchten en andere gewassen,
waarover liet" boekjen handelt, op den pasar te Garoet plegen
op te brengen. Wechlating daarvan zou ik zeer wenschelijk
geacht hebben, vooral ook omdat het boekjen er een speciaal
Gnroetsche tint door gekregen heeft, alsof het uitsluitend voor
de bevolking daar ter plaatse geschreven ware; iets wat, te
oordeelen naar hetgeen ik hier te Bandoeng opmerkte, plaatselijke
autipathiën schijnt op te wekken.

Zeer bevreemd heeft het me, noch van de pwa»? noch van
de rf;V"? of Turksche tarwe in het boekjen met een woord
gerept te vinden. Twee gewassen, die ouder de voedingsmiddelen
der bevolking zulk een hoofdrol spelen, hadden hier, dunkt
me, niet gemist mogen worden.

Een zonderlinge miskenning van de eerste beginselen der staat-
huishoudkunde is de raad om ^aw^-o^oe's (boomen, uit wier
wortels roode verfstof bereid wordt) bij geheele bouws, en
#««><**« bij honderden te planten, met voorspiegeling van belioud
der tegenwoordige prijzen. Voorzeker zou bittere teleurstelling
gevolg zijn, indien de bevolking in massa aan dien raad gehoor
gaf. Gelukkig echter zullen, deels gemis aan energie, deels
aangeboren gezond verstand, haar wel van dergelijke spekulaties

teruchhouden.
Verdere aanmerkingen op den inhoud van de ÏFwJaBjr ra»*

heb ik niet. Alleen moet ik noch, last not least, in bedenking
geven, of de wechlating niet raadsaam is van hetgeen in, vs. 8 en
9 over de verkieslijkheid van den landbouw boven den handel
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gezegd wordt, eu luidt als volgt: '/De handelaar is niet gelijk
de landbouwer, vergenoegd van hart en vreemd aan logentaal.
De handelaar kan iu deu regel niet nalaten te liegen; dingen
die 8^ cent waard zijn, beweert hij dat een waarde hebben
van een gulden. Daarom is het veel-beter, laudbouwer te zijn."
Me dunkt, onder een volk als de Soendaueezen, welks ont-
wikkeling vertraagd wordt juist doordien liet uoch bijna uitsluitend
een landbouwend volk is, moeten dergelijke scheeve voorstellingen
worden bestreden, niet gevoed en bestendigd.

Wat de taal betreft, begroet ik iu de I F o ^ a ^ 2 W met
blijdschap wederom een zuiver Soeudaneeseh boek; ontdaan van
al die Javaansche en Maleische imneugsels, waardoor zoovelen
van de door liet Goeverneineut uitgegeven volksboeken ontsierd
en onverstaanbaar worden.

Jammer maar, dat ook hier de zin noch zoo-dikwerf aan de
eischen van den tembangvorm is opgeofferd.

[Van de lange lijst verbeteringen laten wij maar een paar
meer in 't oogspringende volgen. M.]

Vs. 110 moet worden: Z)/a/a

^ y ^ , ' rea /a/4a«y««, enz. Althans,
indien mijne bij verschillende landbouwers genomen, en door
miju iulandsclien schrijver met een proef gestaafde, informaties
juist zijn zou dit voorsclirift van den pangoeloe veel overeenkomst
hebben met de aansclirijving der Kamer van Zeventien om meer
muskaatnoten, maar minder foelie te planten.

Vs. 129 7na72rfafr£a óiWtf «/Ji moet zijn: 7»eZa£ maM âZ/'/fcft;
zieree .j ï tóa. — Zoo de iMurfaüa, gelijk me van ouder-
scheiden kant verzekerd is , de ^ttr.za,£ is, zouden de woorden:
<«rn $&& ioea^Ma; «gia7« oe/4oer /)«e/oe/<a?̂  »»/fci', als volkomen
onjuist moeten weclivalleu.

Vs. 212 zal & «la( m o w » , daar men volgens getuigenis van
den Bandoeugschen hoofdpaiigoeloe en anderen die uitdrukking
niet bezigt, en ik dit gebruik van efa< met de gewone beteekeuis
van liet woord ook niet weet te rijmen, wel een stoplap zijn,
die moet, en kan, weclivalleu.

Het kan, dunkt me, der Regeering niet verwonderen, dat
ik ten slotte wederom aankom met mijn // ce£er«»t CÉW-JÖO

Car//*<Mj»i«i?m «.we <&?^»rfem», vrij vertaald: '/Voorts ben ik
van oordeel, dat dit boek van zijn tembangvorm moet ontdaan
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worden.'/ Waar (gelijk in de NWawgr fa«» het geval is) het
opofferen vau de zaken aan de eischeu van den eindklank zoo
ver gaat, dat bij de beschrijving der anaiiassoorten de zoogenaamde
IIolLidsche ananas wordt opgegeven als //afkomstig uit Oostindië»
(asal ti Tndia weta ) , in plaats van IFc^wrfie, alleen omdat de
schrijver in de eindlettergreep een a moet hebben, en dus het
woord ATc«?/i/» niet gebruiken kon; ka?i daar de noodzakelijkheid
van overbrenging in proza noch aan twijfel onderhevig zijn?

KAPPORT No. VI.

7?«wrfoe«jr, 11 Februari 1864.

Ton vervolge op mijn schrijven van 31 Januari jl. n«. 18

heb ik de eer, alsnu aan te bieden mijn rapport betrekkelijk

de W'Waw# poeCra ( o O ooi Ml 1 0 'inn <ui (em \ ) , omtrent welk

boek ik reeds vroeger (bij nota van 29 Augustus 1863 ') de
vrijheid nam, zijner Excellentie den Goeverneur-Generaal eenige
opmerkingen medc-te-deelen. Wanneer er geen andere keuze was
dan tusschen onverauderden herdruk of n i e t-herdrukking van
de VVee/a»^ poe/!fa ik zou, reeds om de in genoemde nota
ontwikkelde redenen, nict-herdrukking met den meesten ernst
moeten aanraden. Want Mohammedaausche geloofsijver te helpen
voortplanten, is naar mijne overtuiging niet de roeping eeuer
regeering die een christelijk volk vertegenwoordigt en Nederlands
heerscliappij ove#zijn Indiesche bezittingen wenscht te handhaven.

Doch gelukkig zie ik kans om, zonder-dat de eenheid van
het boek daardoor verbroken wordt, het te zuiveren, van al
hetgeen me toeschijnt niet met de goedkeuring en medewerking
van het Goevememeut ouder de bevolking te mogen verspreid

worden.
De veranderingen, die ik weusch aangebracht te zien (en die

natuurlijk een samenhangend geheel vormen), zijn de volgenden:
lo. moet in den aanhef van vs. 50 het woord wgra^i ver-

vangen worden door <%a«gr zoodat een ambtelijke loopbaan,
de landbouw, en de handel (niet-meer de bes tudeer ing der
theologie van den koran) daar genoemd worden als de drie
hoofdberoepen, waartusscheu de aankomende knaap kiezen kan.

' Deze nota is niet onder de kopijen gevonden. M.
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'2o. Moeten wechvalleu vs. 51 tot eu met 54 gedeeltelijk

luidende als volgt:

'/Wanneer ge aan de bestudeering der theologie van den
//Koran// (wij zouden zeggen: aan de studie der theologie)//de
'/voorkeur geeft, word dan leerling van de oelama's. Zoolang
//ge als santri onder hun leiding zijt, moet ge uw uiterste best
//doen om hun hart te winnen. Volg den wil van uw leermeester
//met volkomen overgegeveuheid des harten op. Die leermeester
//is, zoo-te-zeggen, uw heer en meester; en het is uw pligt,
//hem lief-te-hebben, want dat ge het zoo-ver brengt van den
//Koran behoorlijk te leereu lezen en zijn theologie te leeren
//verstaan, hebt ge te danken aau het onderwijs van dien ker-
kmeester. Leg u met de borst op uw studie toe, ten eiude u
//te bekwamen; laat u door de inoeijclijkheden niet halverwege
//afschrikken; wanneer ge u eenmaal al de lessen van uw onder-
//wijzer hebt eigeugemaakt, zult ge, van de pasantrèn teruch-
//gekeerd, zekerlijk den zegen daarvan ondervinden. De pangoeloe
//erkent u , en neemt u om, in verbinding met hem, g e s c h i l l e n
«over e i g e n d o m s r e c h t te b e r e c h t e n eu u i t - t e -
//maken;// ' en daarvan trekt ge zekerlijk vrucht. Hoe-langs
//hoe-meer wordt uw bekwaamheid opgemerkt door de Grooten;
//zekerlijk wordt ge tot pangoeloe verheven; ge oefent gezach uit
//over Ketibs eu Modins// (priesters van minderen rang); ge
«verzorgt en regelt den godsdienst; ge zit op een hooge plaats,
//ge klimt in rang. Dat is de zegen van degeen die devotelijk
«in den Koran studeert; hij zit te samen mettle aanzienlijken.//

3o. moet, dunkt me, vs. 57 wechvallen, gewijd aau wat ik
zou weuschen te noemen een onziuuige rijstvergodiug:

//Alle menschen zeggen, ten blijk hoeveel ze er van houdeu:
//de rijst is de koningin der wereld, het voedsel van al wat
//leeft. Haar wedergade zult ge nict-licht vinden. Onfeilbaar
//bezorgt ze u rijkdom en levensgenot.//

De llegeering, vermoed ik, verlangt dezen schadelijken volks-

waan niet opzettelijk te voeden.
4.0, moet om dezelfde reden, eu bovendien om de ondubbel-

zinnige afmamug van den handel, die het bevat, het verhaal vs.
70 tot eu met 84 wechvalleu, waarvan de toepassing aldus luidt:

' Ik heb deze woorden onderschrnpt om er de aandacht op te vestigen met
het oog op de kwestie vau de toepassing van het MohammeJaaiisch recht op Java. M.
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//Wie den landbouw beoefent, wordt ontwijfelbaar rijk; de

//landbouw is een bron van rijkdom en levensgenot. Versta wel
«de leerin", die er in het verhaal van den handelaar en den
//landbouwer ligt opgesloten. De handelaar bezat veel schatten,
//de landbouwer veel rijst; en het eind was, dat de handelaar
//voor den landbouwer het onderspit moest delven. Al bezit men
//menichte schitterende kostbaarheden, een groote hoeveelheid
«paarden en koeijen en buffels, en men bezit geen rijst, men
//zal zich op-den-duur ziju levensgenot niet gewaarborgd zien.
//Rijst geeft kracht Rijst behoudt duurzaam haar glans.//

5o. Komt het me voor, dat de volgende beschrijving van de
voordeden, die het schoolgaan afwerpt, niet boven bedenking
verheven is (vs. 100 en 101):

//"Buiten eenigen twijfel krijgen de Grooten u lief, roepen ze
//u tot zich, en worden u voordeelige betrekkingen gegeven,
//door de gunst van uw Heer, ingevolge de voorbeschikking van
//God den Allerhoogste. Wie zich met hart en ziel op het leereu
//toelegt, wordt ten-langen-laatste door-middel-van zijn bekwaam -
//lieid een welgesteld man, ja , een aanzienlijke (een mènak).
//Dat is de vrucht van het vlijtig leeren. Men is altijd te ge-
bruiken. Men is rijk door de giften van ziju Heer; men oefent
»<*ezach uit over de onderdanen; men wordt zelfs beleend met
«dorpen; men heeft macht om te bevelen; men helpt de in-
komsten van zijn heer regelen; vele zijn de belooningen, groot
//het levensgenot, die men er op aarde van ondervindt.//

Uit dat '/men wordt zelfs beleend met dorpen//blijkt onweder-
legbaar, wat ik in mijn nota van 29 Augustus 1863 reeds met
een enkel woord zeide: dat namelijk al wat voor de zaak van
het iulandsche schoolwezen gedaan is en wordt, door den schrijver
wordt beschouwd en voorgesteld als het werk, niet van het
Nederlandsche Goevcrnement, maar van zijn Heer, den inland-
scheu Regent. Het behoeft, dunkt me, geen betoog, dat deze grove
onjuistheid, ook uit een politiek oogpunt allezins bedenkelijk,
dient te worden wechgenomen.

Doch ook met die eenzijdige voorstelling der materieele voor-
deelen van het schoolgaan kan de Regeering, dunkt me, geen
vrede hebben. Ze kwam wellicht te pas, zoolang het onderwijs
als middel gebruikt werd om voor 's Lands dienst te vormen;
ze moet ophouden, nu het onderwijs dienstbaar zal gemaakt
worden aan volkso n t w i k k e 1 i n g. Dat men deze kindermenschen
wijzen moet op liet Instbaar voordeel, is ook mijne overtuiging,
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op liet schoolgaan als de weg om vooruit te komen in de wereld.
Maar laat men niet liet ambtsbejach, een vau de verderfelijkste
volksziektcn, die hier reeds véel-te-eudé'miesch is , moedwillig
aanwakkeren; het streven van den inlander er heen richten, om
werktuig ja eenmaal l i d te worden van de aristokratie; en
verwachtingen opwekken, die zoodra het schoolgaan wat-algeineener
wordt, voor de meesten zouden uitloopen op de bitterste teleur-
stelling.

[60 en 7» zijn veranderingen voorgesteld bij wechlatiug van

enkele stukken.]

8« acht ik nict-herdrukking van het volgende noodzakelijk

(vs. 150 tot en met 162).
«De zangwijs Midjil// (bevat onderrielitiiig) //voor wie wenscht

«te trouwen, opdat hij het doe met kennis van zaken. Ge moet
«een vrouw hebben; maar ge moet tusschen vijf dingen kiezen,
«aan welk daarvan ge de voorkeur geeft. Vooreerst een vrouw
«van adel; een kind van iemand die een waardigheid bekleedt.
«Ten tweede een vrouw, die een priesterdochter is. Ten-derde
«een dochter vau een rijk man. Ten-vierde een vrouw die mooi
«is. 01' ten-vijfde een die ree en knap is.

Hierna worden de voordeeleu opgenoemd, die eeiie vrouw
uit eene van de vijf genoemde kategoriöu zal aanbrengen.
Opvolging in een ambt; «veelheid van wetenschappen//; rijkdom
en een rustig, zorgeloos leven; in een schoone vrouw «zal uw
hart zich verheugen//; een «die ree is , zal uw leven veraange-
namen//. Zijn dat lessen voor het opkomend geslacht? Is dergelijk
onderwerp geschikt om den inlander uit den staat van onzedelijke
verdierlijking, waarin hij verzonken ligt, op te heffen? Mag
ouder de vlag van het Nederlandsche Goevernement een leer
worden verkondigd, die het huwelijk tot een laaghartige spe-
kulatie op stoffelijk voordeel verlaagt? Ik wil aannemen, dat
deze stuitende epizode getrouw den geest weergeeft, die in de
iulaudsclie maatschappij leeft. Reden te meer, dunkt me, om,
nu de Nederlaudsche natie haar lang verwaarloosde roeping
tegenover de volken van den Iudieschen archipel eindelijk ter-
hand neemt, dien wangeest niet opzettelijk te gaan voeden.
Maatschappelijke hervorming zonder zedelijke herschepping is
bouwen op een zandgrond. En zedelijke herschepping wordt
onmogelijk, indien de allerlaagste zelfzucht de drijfkracht is ,
die men in beweging tracht te brengen. Het is alsof men een
zieke een gifdrauk gaf.
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Ik heb me verplicht geacht, bij deu inhoud van de
/;oerfra zoo-uitvoerig stil-te-staan, en van zoovele plaatsen een
nageuoech-letterlijke vertaling in mijn verslag op-te-nemen,
opdat het Goevemement met kennis van de zaak over de waarde
mijner bedenkingen zou kunnen ooideelen.

In mijne aanmerkingen op de taal zal ik kort zijn.

Vs. 3 wordt Zoeas hier op Bandoeng niet verstaan; althans
niet in den zin, dien het woord hier hebben moet.

Vs. 7 moet Pa</oe*tè«, ons Godheid, een geheel-ongebruike-
lijke vorm, (joeró of y/Wa/t Toe/la» ^/^a/4 worden.

Vs. 30 moet /iipas worden

Vs. 38 is rói *oer<!j wellicht Garoetsch dialekt. Hier zegt

men <tó
Vs. 56 moet oejoawa het Javaansche minaK^a vervangen.

Vs. 67 moet »na*%, een schrijf- of drukfout, naar ik ver-

moed , worden: wws//}.
Vs. 106 is voor ow.cm# zeer verkieslijk io/wwjr.
Vs. 112 is A'èaa/ia, schijnt het, Garoetsch dialekt. Ver-
kieslijk ware: ra«a wiawè/*, ramoe wert/a/a, dunkt me.

RAPPORT No. VII.

4 Maart 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 11 Februari jl. n°. 19
heb ik de eer, bij deze aau-te-bieden mijn rapport omtrent de

#Wa»(7 ATrarna (oo(KJ)(m|OflriJl(Miniti'l\).

Wat den inhoud betreft, (die weinich heeft van hetgeen we
gewoon zijn in het Hollaudsch een //zededicht// te noemen),
de langwijligheid daarvan heeft me bizonder getroffen. De pang-
oeloe ontziet zich niet, twee-, drie-, viermaal, nagenoech woor-
delijk, hetzelfde te zeggen; geheel in den trant van dien Rot-
terdamschen prediker, wiens *En Eli stierf, en hij brak zijn
nok, en hij blies den laatsten adem uit, en hij was niet moor"
noch in veler herinnering voortleeft, liet boek verschilt in dat
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opzicht hemelsbreed van den //korten inhoud// indertijd der
llegeering aangeboden, en ook aan mij in afschrift (ter inzage)
meegedeeld. Een paar proeven ten bewijze.

«Vierde kwestie. — Men behoort er zijn zinueu op te zetten ,
//om zijn zorgen wech-te-nemen als men zorgen heeft. Er zal
«denkelijk wel een geneesmiddel voor zijn om dien drukkenden
//laat van zich wech-te-nemen. Welaan, neem ze wech, opdat
//ze verdwijnen (vs. 6).

//Zesde kwestie. — De meuscli behoort op zijn hoede te zijn.
//Een onheil is wel ecns-te-zien, dat noch-niet gekomen is. Even
//als een betrokken lucht een teeken is, dat er regen zal komen;
«evenzoo is een onheil vvel-eens" (vooruit-) «te zien. Zooveel in
„uw vermogen is , moet ge. op afwending van zulk een dreigend
//onheil zinnen, opdat ge de moeijelijkheid moogt ontgaan, en
//het dreigend onheil niet over u koine// (vs 9 en 10).

Lessen van levenswijsheid dienden, dunkt me, in genietbaarder
vorm te worden gegeven. Vooral, wanneer de modellen die men
(zouder ze te noemen) volgt, in een korten en zaakrijken stijl zijn
gesteld. En bedrieg ik me niet, dan is dat hier liet geval, —
dan is de U Wa«# ATrawm een navolging van Winter's .Tavaansche
Alama H'asiYa. Ik werd onlangs in de gelegenheid gesteld, een
Soeudaneesche vertaling in p r o z a van dat boek, afkomstig uit
het Gheribonsche, met de WWa«<7 AVuma te vergelijken; en
ik kou geen onderscheid opmerken, behalve dat het werk van
den paugoeloe hier-en-daar een Mohammedaausche tint heeft
gekregen, een meer-inlandsche moraal (gebazeerd op eigenbelang
en gemakzucht) ademt, in tembangvorm is gegoten, en bij
orooter omvang veel-armer van inhoud is.

Ik acht me verplicht, ook-daarom de aandacht der llegeering
op die neiging vau den pangoeloe tot omslachtigheid te vestigen,
omdat het een, voor den Lande zeer k o s t b a r e liefhebberij is.
Me dunkt, een honorarium van honderd gulden voor zestien
bladzijden klein 8» Soeudaueesch letterschrift; een honorarium,
minstens vijf malen overtreffende wat aan mannen als van
Oosterzee en Opzoomer in ons Vaderland wordt toegekend,
en als men de gewone behoeften en inkomsten van een inlander
in aanmerking neemt, een waarlijk verbazingwekkende som; zulk
een honorarium is te hoog, om een dergelijke omslachtigheid

te kunnen dulden
Het spreekt overigens van zelf, dat het gezegde enkel een

weuk vpor de toekomst is, en niet om, nu het honorarium
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eenmaal betaald is , den herdruk van de Woelang-krama te
ontraden. Ik voor-mij zou, om verschillende redenen, den voor-
keur gegeven hebben aan de Cheribonsche prozabewerking. Maar
ook die van den pangoeloe bevat menig voorschrift, dat be-
hartiging verdient. Een nieuwe uitgave kan zelfs in teinbang-
vorm misschien veel nut doen. Maar ik durf die niet aanraden
zonder dat de inhoud enkele wijzigingen onderga.

Vooreerst moet vs. 23 worden omgewerkt, dat nu den ouders
op het hart drukt om hun kinderen naar de priesterschol en te
zenden. Ten tweede schijnt de inhoud van vs. 17 en 18 me
allerberispelijkst. '/Als er iemand is, die u het een of ander
«vraagt, laat hem dan niet met geheel-ledige handen henengaan;....
//De toekomst is voor u verborgen; het zou kunnen gebeuren,
//dat ge gedwongen waart om ook te vragen. En dan zoudt ge
//schande inoogsten.... men zou u stellig uitlachen, enz.// —
Ik verg geen zuivere moraal, geen aanprijzing van de deugd
om haar zelfs wil, die op den inlander geen vat heeft. Maar
mag haar beoefening verlaagd worden tot een zelfzuchtige kans-
rekening? Ts er dan geen middenweg? Kan men niet zeggen.
Stel u in de plaats van den vrager: verbeeld u dat ge zélf in
nood zat, en dat men u hulp weigerde; hoe zoudt gij te

moede zijn?
Ten derde mag de ergerlijke leer niet blijven, verkondigd in

vs. 84—86: //'t Is beter een beleediging te vergeven, dan er
zich warm over te maken, en alzoo zelf nadeel te lijden; althans
nis men geen doeltreffend middel kan vinden om de schande te
vergelden."

Eindelijk moet uit vs. 177 het beroep op een uitspraak van
nabi Isa (/'den p r o f e e t Jezus") worden wechgenomeu. Het is
onvereenigbaar met het neutrale standpunt der Regeering door
liet Regeeringsreglemeut en de billijkheid voorgeschreven.

In de taal van de Woelang krama schijnen me de volgende

verbeteringen absoluut-noodig.

Vs. 9 en elders acht ik voor joro/atea, hier te Bandoeng

ongebruikelijk, «W«a te verkiezen.
Vs. 15 voor mè'wtas, om diezelfde reden ta* of J^wgr.
Vs. 22 stel ik, ter vervanging van het niet-Soendaneesche

Jïr rt/^Vw voor: a/a ra,»m,w«.
Vs. 51 zou ik voor ,;n/b'«, een woord, dat ik ook in een
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Bantamschen tembaug veelmalen gebruikt vond, maar hier weinich

verstaan wordt, è«^e verkiezen.

Vs. 92 moet / kaèa^ tó , wellicht Garoetsch en stellig Ban-

tamsch dialekt, zijn: £a6ï*a.

Vs. 110 moet «/e/a zijn «^a/«wa. Te Bandoeng wordt

w/ö/a niet verstaan.
Vs. 117 zuiverder Soeudaneesch dan AWraotf is :
Vs. 171 stel ik wechlatiug van fó^iaw^r voor, dat , althans

hier te Bandoeng, zelden verstaan wordt.
Vs. 196 Pa/w (in het Javaansch een synoniem van

) wordt hier niet verstaan.
Vs. 205 — AfyaroeroeA, het Javaansche aw</foe;W<,

verstaat men hier niet.

Vs. 235 zou ik voor so(/a-so<!/a, hier ongebruikelijk, verkieslijk

achten: »nafc;-mata.
Vs. 236 is voor £a^<?Kta-/oe«<a, geen Soendaueesch maar

een Javanisine, naar men me verzekert, wellicht verkieslijk:

/
Vs. 300 is voor pa£o«, een Javaansch woord dat hier niet

verstaan wordt, wellicht />a/)a#y« verkieslijk.

RAPPORT N«. VUL

, 20 Maart 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 4 Maart 1864 n«. 23

heb ik de eer, bij deze aan te bieden mijn rapport omtrent de

£>>£« M-J/HM ( O O OOI <KI n IK «in O W <KI J \ ) .

De inhoud van dit alleronbeduidendst boekjen laat zich in
weinige woorden samentrekken: Een arm man, niets anders
bezittende, legateert bij zijn sterven aan zijn zoon een djampè,
dat //loopen beter is dan stilzitten en opstaan beter dan slapen//;
met aanmaning om die djampè enkel tegen vooruitbetaling van
honderd rijksdaalders, te verkoopen. De zoon is zoo gelukkig,
in een rijk Vorst een kooper te vinden. De Vorst is aanvankelijk
van oordeel, dat hij een slechten koop gedaan heeft. Maar, op
een nacht door slapeloosheid gekweld, staat hij op, verkleedt,
zich, en onderneemt een zwerftocht door zijn hoofdstad. Hij
ontmoet een man, die bij den Patih wil inbreken; stelt hem
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voor om gemeene zaak te maken; wint daardoor zijn vertrouwen
en komt. zoodoende op het spoor van een samenzwering, door
den Patih beraamd tegen zijn gezach. Met behulp van een
scheermes, dat ze in het huis van den Patih vinden, weten ze
dezen laatste in zijn slaap (zonder dat hij er iets van merkt!)
de linkerwenkbraauw en de rechter helft, van den knevel af-te-
scheren. Eii het eind van de geschiedenis is, dat de Vorst den
volgeuden dag den Patili laat onthoofden, deu verkooper van de
djanipc, die hij thans weet te waarderen, tot Patih verheft;
en den dief, die hem op het spoor van de samenzwering had
gebracht, met een aanzienlijke waardigheid beschenkt. Een
opwekking om tevreden te zijn met de betrekking, hoe kleiu
ook, die meu bekleedt, en om te gehoorzamen aan zijn Goesti
of Heer besluit het stuk.

Zeer gaarne zou ik tot herdrukkiug adviseeren; al ware liet
enkel-maar, omdat de 0/a>^ »»'***» het e'enige van de Soeu-
daueesche volksboeken is, dat geen inwoner van G a r o e t tot
maker heeft. Want mij is van verschillende zijden verzekerd,
dat het bij velen misnoegen verwekt, de aanzienlijke sommen,
die liet Goeverneinent bij voortduring voor de vervaardiging van
Soendaueesche volksboeken uitbetaalt, naar Garoet te zien vloeijen.

jyjaar "* de bekrooning van deu
Garoe.tscheu hoofdpangoeloe, omdat hij in zijn 5ar//a - M i i / a
het geloof aan djainpè's bestreden had; na de uitgave, nu
onlangs weer, van de (7wt'/«w/ewa ca» /*Moera//»*aM e»
.Mfowa/Ww, waarin op hetzelfde aanbeeld geslagen wordt;
mag er, dunkt me, niet meer gedacht worden aan her
drukking van een boek als de />>£« »MW£ÏM, dat allezins
bestemd is om den handel in djampè's weer in eere te brengen.
Of hier al sprake is van een onschadel i jke , ja n u t t i g e ,
djainpè, doet niets ter zake. De inlandsche bevolking zal
onfeilbaar in haar voorliefde voor het ingeworteld kwaad bevestigd
worden, als ze leest van een djampè, die voor verkooper en
kooper beide zoo-uiterst-voordeelig was. Ze zal, op haar onont-
wikkeld standpunt, het met de soortelijke onderscheiding zoo
naauw niet nemen. En het eind zal zijn, dat de bedriegerijen,
die thans dag-aan-dag met die djampè's gepleegd worden,
blijven voortduren; dat de heilzame invloed, dien de ifcwZ/a
So«Zió/a en de GV*c/«crZcK« »«M //Moeraiwa» CM ^MoeraAm
tot bestrijding van schadelijk bijgeloof wellicht kunnen uit-
oefenen, bij het gros der lezers geheel wordt uitgewischt.
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Met dubbelen ernst moet ik daarom de Regeering in-over-
weging geven, om de Z)/«/fa »M*KM, als in lijnrechten strijd
met hetgeen zij door de verspreiding van Soeudaneesclie volks-
boeken beoogt, NIET te herdrukken .»

Omtrent de taal vau de D>£a ffltów zal ik, in de hoop
van ounoodig werk te verrichten, me tot enkele hoofdaaniner-
kingen bepalen.

Vs. 2 moet £a/aw<7&0e«# zijn
Vs. 4 moet wewe '̂w^ zijn:
Vs. 6 moet /w^/oea» zijn:
Vs. 12 moet ^riVialin zijn: »^c»c* of
Vs. 16 moet te;»s wiriw^ zijn: />a*aia-».
Vs. 20 moet jöa/ja«##W zijn: £ató'.
Vs. 22 en elders moet voor crwAa»; althans om een in

Bandoeng gaugbaar en verstaanbaar woord te bezigen, staan:

Vs. 64 Voor per&ra/wA, geeu Soendaneesch, is

verkieslijker.

RAPPORT No. IX.

, 2 April 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 20 Maart jl. n». 25
heb ik de eer, bij-deze aau-te-biedeu mijn rapport omtrent de
7)"ar^a«a (lees: /^'arite) 7/>m/4M/(.

De titel van dit boek zal, bij eveutueelen herdruk, noodza-
kelijk moeten gewijzigd worden. Hij is noch-véel-onjuister dan
de titel: 7)'<iri<ra omŵ f ^«wiafes (Gedicht over de luiheid) van
de onvergelijkelijk-sleclite Maleische rijmelarij, onlangs ter Lands-
drukkerij verkrijgbaar gesteld, en waarvan ik de uitgave,'voor
de eer van het Goevemeineut, d i e p b e t r e u r .

De geschiedenis van Ibrahim beslaat maar vijfentwintig van
de honderdtwaalf bladzijden, en dus noch-geen vierde gedeelte
van het boek. Het moest heeteu: V e r h a l e n , f a b e l e n en
a n e k d o t e n , of iets dergelijks.

Tegen den inhoud heb ik geen bepaalde bedenking. Dat
wil zeggen: ik acht het boek een volkomen-onschadelijke
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lektuur . . . . maar ook dat er voor de ontwikkeling van taal
en volk hoegenaamd-geen heil van te wachten i s ,
alleen voor tijdkorting bruikbaar. Het staat natuurlijk niet aan
mij, te beoordeelen, of het geld, dat de herdruk zal kosten,
niet nuttiger zou kunnen besteed worden, b. v. voor de oprichting
van een paar distriktsscholen. Hernieuwde verspreiding van dit
boekje zal geen kwaad doen; zoo geen gewichtiger belangen
ouder deze soort uitgaven lijden, kan de Regeering zich troosten
met de gedachte: baat liet niet, het schaadt niet.

Een paar geestigheden op bladzijde 110 (//Welk haar heeft
het paard van den sultan van Madoera ? Paardehaar»; — en:
//Waarom ziet een hond, op wien men schieten wil, om ?
Omdat hij geen oogeu in zijn achterste heeft") zouden, duukt me,
gemist kunnen worden. Ze schijnen me niet zeer geschikt, om
den inlander een hoogen dunk te geven van Hollandschen spirit.

Ten slotte moet ik zeer ernstig adviseeren tot wechlating van
den saïr, voorkomende op bladzijde 105—107. De inlaudsche
lezer zal er niets bij verliezen; want de zwevende, nevelachtige
zin van het vers (zoo ik me niet vergis, een vertaling uit een
der Duitsche dichters van de romantische Schüle), '/als een
galmend gerucht, rolt ledig zijn ziele voorbij." Een overplanting
van den saïr der Maleijers op Soendaneeschen bodem is een
zaak, waartoe mijns-inziens de Regeering de hand niet mag leenen.

Het invoeren van den saïr der Maleijers zou
niets-anders zijn dan het openen eener nieuwe, inild-vloeijende,
bron van taalbederf en zinledigen klinkklauk. De taal, waarin
de 7yanï« / i r a tón geschreven is, komt me voor, beneden
kritiek te zijn en gebiedend een algeheele omwerking te ver-
eischen. Het boek maakt den indruk van opgesteld te zijn door
een Europeaan Het wemelt van Hollandismen; van
zinwendingen, waarin de uitdrukking van den zin der gedachte
voor den inlander volkomen-ouverstaaubaar is , ofschoon de
gebezigde woorden allen zuiver-Soeudaneesch zijn. De koustruktie
is op vele plaatsen uiterst-stijf; en evenzoo vindt men op
bijua-elke bladzijde fouten tegen de grammatika, waaronder
zeer ziustorende

In een uitgewerkte opgaaf van hetgeen me foutief schijnt
eu van hetgeen ik daarvoor in de plaats zou wenschen te
stellen, zal ik niet treden. Zulk-een opgaaf, zeer omvangrijk
en tijdroovend, zou tóch maar een zeer betrekkel i jke waarde
hebben, doordien geheele omwerking vereischt wordt, en loutere
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wijziging vau op-zichzelf-staande woorden eu volzinnen niets zou

zijn dan een palliatief.
Ik zal me daarom vergenoegen met het meededen van een

drietal proeven, ten bewijze hoe weiuich de vervaardiger van
de Tjarita Tbrahiin voor zijn tank berekend is geweest.

Vooreerst de titel: Jtyantawa /èratón. Dit beteekent, in
het oor van den inlander, Een v e r h a a l van I b r a h i m , in
den zin waarin wij Hollanders van '/Vertellingen van Vader
Jakob" spreken, üocli dit bedoelde de vervaardiger niet; dit
kon hij niet bedoelen. Tbrahim is niet de verhaler, maar de
persoon over wien het verhaal handelt. Het is niet een ver-
h a a l , maar de geschiedenis van Tbrahiin, waarmee de lezer
kennis maakt

Tweede voorbeeld: liet gebruik van 6oeda£ voor ons slaaf
in het derde verhaal, waardoor dat heele verhaal onverstaanbaar
is geworden. Het is de geschiedenis van een Perziesch nangkoda,
die door een fijnen vond van den rechter, wiens hulp hij inroept,
tegen de bedriegerij van een schurk gevrijwaard wordt
Alles komt hier aan op de juiste vertaling van het woord
slaaf. De Polyneziesche talen, waarschijnlijk omdat de instelling
niet inheemsch is, hebben daarvoor geen eigen woord. De
Soendauees behelpt zich met de omschrijving: d/e/ma ^MOW?

7/M?/Ï (d. w. z. een mensch, door koop verkregen). In plaats
hiervan gebruikt de vervaardiger 6oê <7/£; een woord dat zooveel
als ons j o n g e n , k n a a p beteekent; en maakt daardoor dat
de gewone lezer van de geschiedenis niet-het-miuste begrijpt.

Derde voorbeeld: de vertaling vau ous afgetrokken begrip
tijd door het bastenlwoord: tè«i/>w. De Polyneziesche volken
kennen dat begrip niet, gelijk ze trouwens bijna-geen-énkel
afgetrokken, eu zelfs van vele dingen uit de zinnelijke wereld,
zooals b. v. van d ragen , geen algemeen of verzamelingsbegiip
hebben. Ze hebbeu er dan ook in hun talen geen woord voor.
Wie een zuiver-Westersche gedachte als: //verspil deu tijd
niet; tijd is geld// in een van die talen wil weergeven, kan
derhalve uiet slaafs vertalen; hij moet zich verplaatsen op liet
standpunt van den Polyueziër eu de gedachte uitdrukken in
den vorm, waarin deze haar met zijn voorstellingsvermogen
bevatten kan. De vervaardiger van de T^a/ite /èr«/«m gebruikt
voor ons tijd het Portugeesche tó/npw, dat in het Soendaneesch
konstaut de beteekenis van een e r g e n s voor g e s t e l d e tijd
of termijn, eu van u i t s t e l heeft. Zoo is hij er toe gekomen,

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:02PM
via free access



VAN MR. T). KOOBDKKS.

om den onzin neer te schrijven: * W e r p den g e s t e l d e n
t e r m i j n n i e t wech ; een t e r m i j n is geld .» Wie op zulk-
een wijs den inlander tracht te ontwikkelen, komt me voor,
met de beste bedoelingen van de wereld, uiet-veel-verstnudiger
te handelen dan de beer, die, toen hij de vlieg op het voorhoofd
van zijn vriend wou dooden, dezen met zijn klaauw het, hoofd
verbrijselde.

Ik weet niet, of de 7y<i/*a /«r«At» als leesboek op de
Goevernementsscholen in de Soeudalanden gebruikt wordt. Zoo
ja, ik durf der Eegeering de verzekering geven, dat het in
zijn tegenwoordigeu vorm enkel dient, om den inlander te
versterken in zijn gedachteloos opdreunen van woorden en klanken ,
zonder om den zin en samenhang zich te bekommeren.

HAPPORT N». X.

#awrfo«w<7, 17 Mei 1S64.

Ten vervolge op mijn schrijven van 2 April 1864 n°. 26 heb
ik de eer, bij deze der Regeeriug aan-te-bieden mijn rapport
over het Soendaneesche rekenboek, i / tei è/woe ztoe^a» (of,
zooals de titel, foutief luidt: ftteé */»we *ito«ty««). Over de
waarde of onwaarde der in dat rekenboek gevolgde methode,
met andere woorden: over het gehalte als leer- of schoolboek,
kan ik geen oordeel uitspreken. Ik bezit den moed niet, om,
op goed geluk af, over zaken waarvan ik geen kennis heb,
mijn gevoelen te zeggen; en dat bestudeering van de moeijelijke
kwestie, in welken vorm en in welke opklimming men kinderen
het best de eerste beginselen van lager onderwijs kan inprenten
(een kwestie trouwens, wier oplossing naar mijne overtuiging
niet uit boeken, enkel uit de praktijk te leeren is), nooit op
mijn weg heeft gelegen, zal ik wel naauwelijks behoeven te zeggen.

De t aa l , waarin liet boekjeu geschreven is, heeft veel overeen-
komst met het Fransch der vertaling van de C a m e r a o b s c u r a,
waarin men b. v. onzen volksuitroep «Heere mijn tijd'/ door
vSeigneur mon temps» vertaald vindt. Ik weet niet, waarover
me meer te verbazen: over de a a n m a t i g i n g of over de
o n k u n d e van den man, die zich aan de samenstelling van
dit rekenboek gewaagd heeft. Van het begin tot liet einde is
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het klinkklare onzin; een aaneenschakeling van Soendaneesche
woorden tot volkomen-onsoendaneesche volzinnen, voor den in-
lander even-onverstaanbaar als Chineesch of Japansch. Het zij me
vergund, met eenige weinige proeven, dit mijn, oogenschijulijk
wellicht eenzijdig en overdreven, oordeel te staven.

Niet eens de Soendaneesche benamingen van de vijf hoofd-
regels heeft de schrijver geweten. Voor a f t r e k k e n gebruikt
hij «^a/ró» , hi-plaats-vau w/ofotf; voor v e r m e n i g v u l d i g e n ,
iu-plaats-van w^a/arai, witó (dat v o u w e n beteekent!) en,
terwijl hij, voor dee l en neveus w^aia^ niet opgeeft het even-
zeer gebruikelijke ?/<7aïw£war, zou hij ons willen diets maken,
dat voor ons o p t e l l e n , nevens M^a^mZaA, ook M^oempoê
gebruikt wordt, en is met deze zijn dwaasheid zoo-ingenomen,
dat hij op bladzijde 14 de regels van het optellen maar kort-
wech tot a^oerarc M0oe«z/)cW£è'« verdoopt.

Ons m e t , waar het dient ter aanwijzing van het middel
w a a r m e e of w a a r d o o r iets gedaan wordt, dus in zijn oor-
zak e lijk e beteekenis, vertaalt de man geregeld door ^/ew^,
hetgeen ons met in een geheel-andereu zin, namelijk in dien
van in v e r e e n i g i n g m e t , in g e z e l s c h a p v a n , be-
teekent. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot den belachelijksten
onzin. Zoo lezen we b. v. op bladzijde 1 : //In gezelschap van
deze regels zijn de meuschen in staat, allerlei berekeningen
te maken" (éW/è'«</ aloeraft ië rf/efom éisa *»?»a»^££n saww/fcura
iloett^a»); en op bladzijde 6: //De eigenwaarde van dat cijfer
wordt vermeerderd in gezelschap van zijn plaats (£anjra

/<?« dfóaraia, onzin die moet luiden: ^ar^awa

èa tóöw&a/i, &j)'£«gr Aargra tf»(jr<;o?i«a). Van de prepo-
sitie >be schijnt de schrijver nooit gehoord te hebben.

Voor ons e e n h e d e n , t i e n t a l l e n , h o n d e r d t a l l e n enz.
worden hier benamingen gebruikt, deels bestaaiule uit nieuw
gesmeede woorden, deels uit woorden waaraan de Soendanees
gewoou is een geheel andereu zin te hechten, zoodat hij zich
b. v. (ik heb er ouderscheiden malen de proef van genomen)
maar niet kan voorstellen, hoe t i e n (.«apoe/c/e/i) tot de jweloe^aw
of tientallen kan behooren. Dat de Soeudaneezen voor de raug-
schikking der cijfers, althans tot acht toe, eigen benamingen
hebben, waaraan hij zijn terminologie had kunnen en moeten
vastknoopeu , om verstaanbaar te schrijven, wist onze schrijver weer
niet. Trouwens zijn onkunde is zoo-verregaand, dat hij (terwijl
/i?/t\ja t i e n d u i z e n d eu /fc^i h o n d e r d d u i z e n d be teekeu t)
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de Soendaneesche schooljeugd wil leeren (op bladzijde 9 ) , om

h,-het-vervolg de t i e n d u i z e n d e n tó/a* ea de h o n d e r d -

d u i z e n d e n tó*«a« te benoemen.

Van dwaasheden als bv. atoera* in den zm van l i j n , r i j ,

r e g e l - fif«rfë« 6 rfiA«M W
6 o n d e r de eerste plaats,) in plaats van: . « 6

i i t f . ( = al de eénen vallen van boven naar beneden

de eerste plaats,) in-stede-van: Ma *«MA ff**» * • « « w < *

/ ^ 7
t r e f t , d 'e.e d i e n t om de p l a a t s e n t o t een even g e t a l
t e b r e n g e ii), in-plaats-van: Wri ««Z tóa ^a»«i« ^ r ^ * *«*6^«»
i«ry« 6a^; van deze, en duizend soortgelijke dwaasheden wemelt
het boek. Ik durf beweren, dat er niet eene zinsnede dragelijk
Soendaneesch in voorkomt. Het is wartaal van begin tot einde.

En niettemin wordt het Ktai «6nw ifo«f0a«, ™o ik me met
bedrieg, «ut» jaren op de inlandsche scholen in een deel der
Soendalanden gebruikt, zonder-dat over de volslagen onbruik-
baarheid zich ooit een klacht heeft doen hooren. Ligt in d.e -
hoe zal ik het noemen ? onverschilligheid of overbescheidenheid? -
van deu inlander niet een ernstige waarschuwing opgesloten om
de samenstellers van lees- en leerboeken scherp op de vingers
te zien?

RAPPORT No. XT.

#anfl!tfe«<jr, 28 Mei 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 17 Mei jl. n°. 32 heb
ik de eer bij deze aau-te.-bieden mijn rapport omtrent het
*.•/../, 7V,,/.\«v,fc«* «w«rfa n". 1 (Soeudasch spel en leesboekjeföo4 2><!/<.r«jU *w» (
met latijnsche letter door K. ï . Holle Ie deel).

Over'de meerdere of mindere bruikbaarheid van dit boekjen
als spel- en leesboek voor eerstboginncndeu heb ik, op grond
van mijn volslagen onbevoegdheid om dergelijke zaken te bc-
oordeelen, me wederom tot den heer G. J. Grashuis gewend
wiens beschouwingen ik ook-ditmaal van gcnoegsaam gewicht
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acht, om ze als bijlage van miju rapport ouder de aandacht
der Regeering te brengen.

Ik veroorloof me, die beschouwingen (die zich tot algemeeue
omtrekken bepalen), met de meest mogelijke bescheidenheid,
naar de mate mijner kennis, op enkele punten aan te-vullen en
uit-te-werken

Zoo schijnt me b. v. wechlating der op bladz. 5 voorkomende
modellen van pij pletter» en G o t h i e s c h e letters allcrwen-
schelijkst. Ze zijn niet in ons hedendaagsch Ilollandsch letter-
schrift gebruikelijk, ook in Indiesche dienstbrieven worden ze
nooit gebruikt, en Soeiidaneesche boeken zullen er, nniir ik ver-
trouw, wel nooit niêe gedrukt worden. Waarom dan de hersentjes
der jonge Soenclaneezen met dien ballast bezwaard en den leer-
tijd er mêe verspild.

In n°. 3 en 4 (op bladz. 6 en 7) zullen dra, tyVa, /m,
d/m, yra, « y ^ , „^„^ ^^N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dienen
geschrapt te worden. Tu een " S o e n d a s c h spel- en leesbookjc/
behooreii toch geen letterkombinaties te worden opgenomen, die
men in geen enkel Soendaueesch woord aantreft, en waarvan
een gedeelte voor den Soendanees zelfs niet uit-te-spreken is.

No. 5 (op bladz. 6) , een opgave behelzende van tweeklanken,
schijnt me toe, wederom geheel te moeten wechvallen. Ik dring
hier op aan, omdat de hier gevolgde theorie op onbekendheid
met het wezen van den tweeklank berust. Het Soeudaneesch
heeft, evenals het Javaanse!), geen tweeklanken; niet-enkel de
allerongelukkigste benaming «OT r/mj?z^<?p, hetgeen NE. cw-
//w&itfWe klank beteekent), maar de zaak zelf is een splinter-
nieuwe uitvinding. Een tweeklank ontstaat gelijk een kind weet,
als twee klinkers tot een klank samensmelten (b. v. in ons u i l
en l e u g e n ) ; van dergelijke samensmeltingen is in het Soen-
danecsch geen sprake. O; (niet «i dat in strijd is met de uit-
spraak en schrijfwijze der Soendaneezen, die b. v. /07/^<y zeggen
en osifi 3 arm a aju il \ schrijven) en oc; zijn, (even als het niet ver-
melde a/ en <•ƒ) samenstellingen van een vokaal met een mede-
klinker; en in «<?, oï, aoe, èï, ae, ao, o « , iè', io«, o<?«, ^a
en «a, behoudt ieder van de beide vokalen haar eigen klank.

Het o n d e r r i c h t v o o r den o n d e r w ij z e r ("<V/./M!M ^Ö«-

A-oe») op bladzijde 14 vlgg. is, dunkt me, eigenlijk misplaatst
in een leerboekjen voor de schoolkinderen. Dit is echter louter
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een kwestie van vorm. Doch daar komt bij, dat op de waarde
of bruikbaarheid van den i n h o u d zeer veel valt af-te-dingeu.
De uieuwgesmede benamingen voor onze zin-, lees-, eu scheul-
teekens, gedeeltelijk uiterst-gebrekkig (zooals b. v. ^ a w ^ o ^ a / ,
d. w. z. a a n k l a g e r , voor ons a a n h a l i n g s t e e k e u , en
/iörna tè'tót, d. w. z. k l e i n e k o m m a , voor ons komma) ,
eu allen bij den eersten oogopslag voor den inlander onverstaan-
baar, worden door geen enkel voorbeeld opgehelderd. De om-
schrijving van den zin dier teekens is in vele opzichten beneden
kritiek; zoo wordt b. v. van het afbrekingsteeken enkel maar
gezegd', dat het '/dient om aaneen-te-hechten (zouder eenige nadere
bepaling van het wat), en van de dubbele punt, dat het de pada

is, die '/de r e d e t o t s t a a n brengt , / / ; terwijl geleerd
wordt, dat men -ma een punt en een dubbele punt// (?) '/eeu
groote letter moet gebruiken,/' zwijgt men er van, dat men b.
v. na eeu vraagteeken hetzelfde moet doen. Ja , de zaken zijn
in deze afdeeliug met zoo-onverantwoordelijk-weinich zorg be-
handeld, dat de opgaaf van den inhoud der voorgaande afdeelingen
bijna geheel-foutief is, zoodat ze alleen dieuen kan om den on-
derwijzer in een doolhof van verwarring te brengen.

Het //l"t« deel'/ op den Hollandschen titel van dit Abcboekj en
(want ddt, niet //spel- eu leesboekje//is de Hollandsche vertaling
van töai (/^awfaM) en het "ïio. 1'/ op den Soendaneeschen
titel, schijnt me een lapsus calami, alleen verklaarbaar doordien
de vervaardiger te veel aan ons Hollandsch woord ^e*boekj en
heeft gedacht. Een tweede stukjen van dit, eu van elk A b c b o e k
schijnt me een ondenkbaar iets.

Ik neem deze gelegenheid waar, om (éeus-vooral) te protes-
teereu tegen den woordvorm : //Soeudasch." Indien men, in strijd
met alle analogie het adjectief niet verkiest af-te-leiden van den
volksnaam (gelijk b. v. J a v a a n s c h van J a v a a n , Amer i -
k a a n s c h van A m e r i k a a n , C h i u e e s c h van C h i n e e s )
eu te schrijven: Soendaneesch, behoort men ten minste overeen-
komstig den aard ven het Hollandsch taaleigen S o e n d a a s c h
of S o e n d a ' s c h te schrijven. In S o e n d a s c h laat de a zich
niet-auders uitspreken dan b. v. iu wasch.

Uit vrees van in te-groote uitvoerigheid te vervallen zal ik
de taalfouten, die ik in het boekje meen te hebben opgemerkt,
maar niet éen-voor-éen nagaan en opsommen. Ik vergenoeg me
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met de algemeene opmerking, dat het, ook uit d i t oogpunt,
niet beantwoordt aan hetgeen ik gemeend luid te mogen ver-
wachten. Zoo wordt b. v. in n». 12 voor ons g e t u i g e in den
zin van t o e v a l l i g t o e s c h o u w e r v a n i e t s zijn het woord
«/a/bifflK gebruikt, dat een zaak a l s g e t u i g e b e v e s t i g e n ,
g e r o e p e n g e t u i g e bij i e t s z i jn , beteekeut; een fout, niet-
miuder-erg dan die van Boudewijn, toen hij 7'/te Z/or<f» Sw;ywr
door ify/o/vfs «owpe, in-plaats-van door //«^ iVac-taaaZ
<fe« //««/•<?«, vertaalde. Zoo lezen we in no. 15 , niet (gelijk
de zin vordert) dat de Vader tot zijn zoon Sarman, maar dat
hij tot den zoon van S a r in an (-/ia a«a^-«a Si Samaw,"
een onbestaanbaar wezen) zeide. Zoo in no. 12: »^'A «c«^e/a«,
in-plauts-vau M'Zi/i ten^e/aa, hoewel de ueusklank van het werk-
woord na «»7*A altijd wordt weggeworpen.

RAPPORT No. XII.

, 30 Mei 1864.

Ten vervolge op mi ju schrijven van 28 Mei jl. n°. 33 heb
ik de eer, bij-deze aan-te-bieden mijn rapport omtrent het /tóai
/M/fcè'« moeraw^fl^ a«oe »i»m'(i diW/ar maya <SWw/a (Soen-
dasch spel- en leesboek met Soendasche letter, door K. ï \ Holle)

Het verheugt me zeer, dezen arbeid gunstig te
mogen beoordeelen. Geleidelijke opklimming, het hoofdvereischte
en de hoofddeugd van een spel- en leesboekjen voor eerstbegin-
neudeu, wordt hier niet, gelijk in het «spel- en leesboekje met
latijnsche letter// gemist. De inhoud der leesoefeningen in aan-
eengeschakelde rede is met blijkbare zorg gekozen; geheel be-
rekend naar de vatbaarheid van kinderen, en tegelijk er op
ingericht om hun nuttige kennis in-te-prenten. Die leesoefeningen
vallen niet, gelijk in het leesboekjen met Latijnsche letter het

geval is , met de deur in huis Ik zou op de hier gevolgde
methode geen aanmerking weten te maken; ik geloof, dat ze
bij eventuiielen herdruk van het boekjeu onveranderd kan worden

behouden.
Ik haast me echter hier bij-te-voegen, dat mijn ingenomen-

heid met het boekjen haar grenzen heeft; dat mijn gunstig oordeel
niet geacht moet worden, zich tot al de onderdeelen ui t-te-st rekken.
Integendeel; ik heb, speciaal wat de t a a l betreft, zeergewich-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:02PM
via free access



VAN MR. D. KOOIIDEIIS.

tige bedenkingen, die ik me verplicht acht met eenige uitvoerig-

heid te ontvouwen.

Vooreerst zijn hier (op bladzijde 5 tot 8) weer allerlei

letterkombinaties opgenomen, die geen Soendaneesch, die ge-

deeltelijk voor een Soendauees niet uiWe-spreken zijn: (ajn (Am),

(w/a), | j 2 |
§i (r»r), n-ïl («r), TI («er) , in3 (rer); wellicht nocli-aiulereu,

die ik over het hoofd heb gezien, zijn onsoendaneesche letter-
verbindingen, die in een Soendaneesch spelboekjen niet mogen

geduld worden.
Onder de pada's of scheidteekens zijn (op bladzijde 3) zeer

ten-onrechte ons vraagteeken en uitroepteeken opgenomen. Even-
goed zou men een of twee van onze Hollandsche letters in het
Javaansch-Soendaneesche alfabet kunnen overbrengen. Zoo iets
gaat natuurlijk niet aan. Het is een geheel-andere kwestie (gelijk
ik de eer had, reeds in mijn rapport van 14 December 18fi3
n". 12 op-te-merken), of het niet mogelijk en wenschelijk zou
zijn, ons heele systeem van zin-, lees- en scheidteekeus der
Soendaneezen, ook bij het gebruik van hun-eigen letterschrift,
te leeren. Maar het verraadt verregaande onbekendheid mot het
wezen der pada's in de Polynéziesche telen, daaraan een paar
van onze zinteekens te gaan toevoegen, die, juist omdat ze
zinteekeus zijn, in het systeem dier pada's, bloote s c h e i d -
teekens, volstrekt niet passen.

De a f a m 0«fó of hoofdletters, waarvan op bladzijde 3 opgave
geschiedt, en van wier gebruik op bladzijde 14 eenige voor-
beelden worden gegeven, zijn, volgens hetgeen me van ver-
schillende zijden verzekerd is, en ik ook uit handschriften heb
meenen op-te-merken, met uitzondering van de #a / % o « r *
(die dan echter, ook in d i e n vorm, de funktie niet vervult
van a W a *«fö) in de Soendalanden ten eeneumale ongebruikelijk.
Wil men ze den kinderen leeren, omdat ze in Javaansche
stukken zoo dikwerf voorkomen, uitmuntend; maar men voege
er bij, dat het zu iver -Javaansche lettervormen zijn.

De benaming «atufe»^* (op bladzijde 3) is een Javanisme.

Het Soendaueesch daarvoor is tè
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Onder de p«*a«(7a«* of aaiivoegletters mis ik met groote be*

vreemding de / en de ^ , beiden algemeen ia zwang: en de

laatste zelfs (met uitsluiting van de vorm ,iaj iu de hand-

schriften, die ik bezit, de éenig-gebruikte.

De beteekenis van de, op bladzijde 3 voorkomende, benaming
a^sara pawam&a/j is mij duister; even als verschillende inlan-
ders, wien ik haar voorlegde. Het zal, dunkt me, goed zijn;
een klassilikatie te laten varen, die tot een onverstaanbare
terminologie aanleiding geeft.

In de taal der leeroefeniugen, eindelijk, vallen een reeks
van grootere en kleinere ounaauwkeurigheden te verbeteren. 'Zoo
moet b. v. op bladzijde 15 wechvallen: "#«yara rZè^ óata»
taöe<, fooei ^"ero 6ata« «a</ara'/; het is onzin, even-groot,
als of een Hollander zeide: "de zee is ondieper dan de oceaan,
de oceaan is dieper dan de zee." Zoo is op bladzijde 17 warwa,
in den zin van ons begrip k leu r , voor den inlander volkomen
onverstaanbaar. Zoo is op bladzijde 27, en elders, voor *afo-*ato
verkieslijk: sasatoatt. Zoo klinkt de rangschikking, op diezelfde
bladzijde '27, van de visschen onder de safo tè'wé% of w i l d e
d i e r e n wel eenigzins-zonderling. Zoo is de spelling van <a«/a
met een pangwisad volkomen-foutief, en alleen uit onbekendheid
met het Arabiesch te verklaren Zoo zijn uitdrukkingen als
Gtfes^ Moe fè'wj/* oeróz^a (pag. 28) en (r0e,J«i «oe
Hollandismen; de inlander zegt enkel £r'oe*tó 4̂Wa/t of
tfaafo. Zoo is een zinwendiug als «a/2/a» AoemaAa
è<a èaè, voor: hoe k l e i n d a t ook zijn m o g e , een stijve,
slaafsche navolging van een Hollandsch model; de Soendanees

zou zeggen: sa/koeraa/fca 6aè /e»iioei«a. Zoo doch waar
zou ik ophouden, indien ik een gespecificeerde lijst van al de
vergrijpen tegen het taaleigen wou geven? Het meegedeelde
zal wel voldoende zijn, om te doen zien, dat de lof, dien ik aan
de in het boekjeu gevolgde m e t h o d e heb toegezwaaid, op de
taal niet va7i-toepassing is; dat deze-laatste noch op vele plaatsen
verbetering behoeft, zal het boekjen wezenlijk bruikbaar worden.
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RAPPORT N°. XIII.
/ya«ffoi?«<7, 31 Mei 1864.

Ten vervolge op mijn schrijven van 30 Mei jl. n». 35 heb
ik de eer, bij deze aan-te-bieden mijn rapport omtrent het
JTtteA #o»to-0wto *oera* (of gelijk het twee bladzijden verder
heet: £iW; soera<-.»0<?m£ {/««do) pü'/itw Hi0era«</£«fe7i• a««e m;o/a
rfjMirf il». 1 (Soendnsche modellen van verschillende brieven,
door Holle.)

Dit brievenboek is, naar het me voorkomt, met weinich oordeel

samengesteld, en zai bij eventuëelen herdruk geheel dienen

omgewerkt te worden.
Vooreerst, passen -no. 50 en 5 1 , zijnde een vertaling van de

„Voorloopige bepalingen omtrent het beleid van de justitie en
politie in de afdeeling Sindjai».op Celebes (St. I860 n°. 44)
en van de '/Instructie voor de districtshoofden op Java en
Madura» (St. 1859 n<>. 102) zeer zeker niet in een boek met
brievenmodellen. Ik laat daar, of het gelukt is, onzen
ingewikkelde!!, omslachtigen wetstijl overal even-trouw eneven-
verstaanbaar in het Soendaneesch weör-te-geven. Ik wil aannemen,
dat, in de lektuur van die »Voorloopige bepalingen omtrent het
beleid van de justitie en politie in de afdeeling Siudjai» een,
mij tot-heden raadselachtig nut schuilt. Ik ontken niet, dat
vroegtijdige bekendmaking der aanstaande distriktshoofden met
hun"lnstruktie wellicht haar nut kan hebben. Maar ik beweer,
dat dergelijke stukken niet in een Brievenboek beliooreu te
worden binnengesmokkeld. Laat alle dingen eerlijk en met orde
geschieden.

Ten tweede is het de voorliefde voor tembangs toch wat-
vér drijven, dat de inleiding (bladzijde 3 tot 5) in tetnbangvonn
is opgesteld Dat een'inleiding in p r o z a oneindig-nicer
in harmonie zou zijn met den uiterst prozaïschen inhoud van
een Brievenboek, zal wel geen betoog behoeven. Dat zulk-eeu
proza-inleiding, die niet gedachteloos kan worden opgedreund,
maar tot nadenken noodzaakt, ook daarom de voorkeur verdient,
is, dunkt me, middagklaar.

Ten-derde is de taal, waarin de brieven vervat zijn, een
bout mengelmoes van Javaansch en Soendaneesch De
dwaze, taalbedervende, gewoonte der Soendaneesche aanzienlijken,
om hun brieven met Javaansene woorden te doorspekken: hun
voor de toekomst van het Soendaneesch allerschadelijkst, voor-
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oordeel, dat een J a v a a n s c h woord veel fatsoenlijker klinkt,
dat het onvermengd gebruik van hun moedertaal alleen den
kleinen man past: wordt er door bestendigd. Dit kan de
bedoeling van het Goevernemeut niet zijn; veelmeer zou ik
durven beweren, dat het er meê in lijnrechten strijd is. Ik vlei
me dan-ook, dat de Kegecriug tot herdrukking van het boek
niet zal overgaan, voordat het door herziening tot een modelboek

van zuiver-Soendaneesehe brieven vervormd is
Ten-vierde en laatste schijnt liet me zeer wenschelijk, dat

aan de brieven in Javaansch-Soendaneesch letterschrift ecu
evenredig getal worde toegevoegd, met latijnsche letter gedrukt.
Dat wc, indien het ons ernst is om de Soendiineezen met ons
Hollandsch alfabet gemeenzaam te maken, hun speciaal het
gebruik daarvan in hun b r i e v e n moeten leeren, is duidelijk.
Maar waarom dan iu dezen brievenbundel niet opgenomen, wat
er eigenaardig in thuis behoort; wat een van de krachfigst-
werkende middelen tot algemeenmaking van ons letterschrift

zou blijken te. zijn?
En hiermede is de taak, mij door de Tlegeering opgedragen,

ten-einde.
Ik heb getracht, haar zoo-goed en zoo-spoedig als me, bij

miju noch zeer beperkte kennis van het Soendaneesch, mogelijk
was, af te werken.

Niemand kan minder voldaan zijn over mijn arbeid dan ik-zelt.
Maar een ding ben ik me bewust: dat het namelijk mijn

streven geweest is , de waarheid, de volle waarheid, en niets

dan de waarheid te zeggen.
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AANTEEKENINGEN OP EEN REIS DOOR
ZUID-BANTAM.

.'51 Mei. Vertrek van Bandoeng.
1 Juni . . . . Weer prachtig weer; kwart over zevenen vertrek ik

naar Soekaboemi. Een schilderachtig mooije weg over het zadel
van den Ü. Gedè, rechts voortdurend, bijna tot Soekaboemi
toe, diens in wolken gehulde kruin en welig beplante voetglooijing,
links steeds het Kendang-gebergte in-het-verschiet. Tusschen
Tjiandjoer en den eersten post (Waroe, ofWaroeng? Kondang)
het voorstuk van mijn wagen in groot gevaar, doordien een
van de paarden met zijn achterpoot over den boom springt
(»</rt/aw<7/f-«A H en, met dien poot den grond niet rakende,
met zijn heele zwaarte op den boom komt te liggen, dien hij
door zijn trappen en slaan stellig zou verbrijzeld hebben, zoo
alle-man niet geholpen had om ventre-a-terrc de paarden uit te
spannen. Toch avarij, die we echter eerst te Soekaboemi
ontdekken.... Tusschen Tji Roempoet (den derden post) en
Soekaboemi, aan de brug over den Tji Moentjang, vernieling
van de Sa.*a/t ' waarmee mijn wagen overdekt is, doordien het
dak van de brug aan den Oostkant te-laag is , en de sasak, in
de volle vaart van het rijden, tegen zoo'n karambole niet
bestand is. Aankomst te elf uur bij d'A.... Afbranding der
werkplaats van een ijzersmid; kennismaking bij dien brand met
den wadana, een flink man. . . . Wandeling door de distrikt
hoofdplaats Qoa/fóWto).... De erven en wegen in de kampoengs
uitmuntend in orde; kuilen hier-en-daar aanwezig ter verzameling
van mest. Overal welvaart en tevredenheid uit voorkomen en
kleeding blijkbaar (zooals trouwens den héelen weg vau Tjandjoer

af, langs).
2 Juni . . . . De wadana deelt me mede, dat er te Soekaboemi

seen-andere tembangs onder de bevolkiug in-omloop-zijn dan
twee of drie Javaansche, die weinigen verstaan, maar om te
»««•;««;»» altijd goed zijn. Tegen schemeravond vertrek naar
Karang Tëngah (9 paal). De nieuwe militaire weg alles behalve
vrij van up and downs.We passeeren drie redelijke rivieren, geen-

' Sasak wordt meest in de betekenis van brng gebruikt. Hier zal het een

kap van gevlochten bamboe zyn. ("*•/
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van-allen noch met steenen bruggen voorzien, den Tji Go'euoeng,
den Tji Pèlang en den Tji Koekoeloe.... Het wordt onderweg
stikkedonker, zoodat ik reeds van de pakëinitan Tjimahi, waar
we doorrijden, niets meer zien kan, en ter naauwemood liet
hooge gebergte kan onderscheiden, dat links van den weg
gedurende het laatste gedeelte van den weg me dreigend tegen-
grijnst. De wadana van Tji Hëlang vraagt nieuwsgierig met welk
doel ik naar Bantam ga en verzekert me, dat buiten Junghuhn,
noch-uooit iemand langs dezen weg Bantam is ingedrongen.
Trouwens v. K. zei de me gisteren al, dat, volgens hetgeen hem
was meegedeeld, van de Bantamsche grens af tot Madoer geen-
andere weg is clan een smal en onbegaanbaar voetpad. Nu,
dit zal de tijd leeren; bovendien, m ij prikkelen zulke moeijelijk-
hedeu, ze verlioogen mijn genot en energie.

3 Juni. Om half vijf op weg naar Palaboean ltatoe op een
magnih'eken Mukassaar, maar ongelukkig wat zwak op de pooten,
&7è'.« .toe/to*. Prachtig weer, prachtig berggezicht, links op
den hoomloozen Goenoeng VValad, rechts op den G. Panend-
joan, vooruit op den Batoe Toeri. De zeer slingerende weg is
in den beginne (3 , 4 palen ver) zeer mooi, vlak en gemak-
kelijk, maar reeds door onbewoonde streken, vol too en m '
loopende. Na het passeeren van den Kampoeug Tji Mèntèng
komen we aan den G. Batoe Toeri, (links van den weg, die
over zijn zadel henenloopt), welks uiteinde de grens is der dis-
tricten Tjilielang (waar ik uitkom) en Tjimahi (dat ik uu binnen-
rijd); drie distrikten voorzien er zich uit van kalksteen. De
vrij-breede, met donderend gebruis voortstroomende Tji Tjatji,
wiens bronnen (.wro^na) op den G. Ki Salak ontspringen, ver-
toont zich een eindjen vóór den G. Batoe Toeri uit, rechts van
den weg. Daarachter de G. Kasoer. We passeeren sukeessievelijk,
door de zoo-goed-als-on bewoonde streek voortri jdende, nu steil
o]), dan steil af, den Tji Montèng, den Knmpoeng Tji Ang-
sana (uit één huis bestaande) daarna het riviertjen van dien naam,
vervolgens den Tji Dj ambo waar zich rechts de /w.ur * "Djambi
vertoont, twee waroengs, en komen zoo eindelijk aan den Tji
Tjatji, een 4- döpa diepe rivier (mijn schrijver zegt: hij heet
Tji Tjatjik), die men op een «a*n£ £aW>a«<7 •"• (in deze streken

genaamd) oversteekt. Een eenzame waroeng staat

Silnseh. =r ^foja/;; m zijn doornstruiken. (M.)
Sdn. heuvel, kleine berg.
SnJ. vlot of pont, op twee schuiten. (M.)
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aan de Tjiinahische zijde der rivier (want aan de overzijde be-
giut Palaboean Itatoe). Men is nu ^ u i (5 paal) van Karaug
Tèngah. Het boomlooze landschap wordt hier voor een oogenblik
afgebroken, doordien links de, overigens slechts met gras be-
dekte en heuvelachtig-oploopende glooiwanden der rivier, die
het gezicht begrenzen, met eeu lachend groepjen welig-groenende
boonien begroeid zijn. We komen door den Kampoeng Tji
Noetoeng en krijgen de rivier van dien ïlaain in het oog. Van
ïiet Kendeuggebergte is nu niets te zien, doordien de pasir Tji
Noetoeng hem onderschept. Prachtig is, als men den Kan.poeng
Tji Noetoeng een eindtjeu voorbij is, rechts liet gezicht op den
laujj-uitgestrekteu Pasir Pinaug Gading, en daarachter, in een
ver" verschiet, op den hoogen G. Oenoet. Links van den /«»-
6oer ' Tji Gomboug vertoonen zich weer, als eeu oaze in deze
woestenij, enkele boomgroepen, waar het vermoeide oog met
welgevallen op rust; rechte houdt men den Oenoet altijd ui het
gezicht; vooruit en links wordt de horizon, zoover het oog reikt,
begrensd door het trotsche Kendeng-gebergte. We passeereu ver-
volgens Tji Laugkap en den waroeng Kiara. Daarna begint de,
ougcloollnk-steenige, weg over den naakten Pasir Baëd te loopen,
(waarna hij, tot-aan de brug over den TjiTjarëh, 7 ' a« /a te '
Baëd heet'.) Vóór de brug ligt de kainpoeug Gèntong; de weg
daarheen, over de heuvelhelling naar omlaag, glooit langzaam
(»/'tt«0«*>, in tegenoverstelling van p«»tó»3, m»»tó«y, s t e i l -
omlaag loopen). In deze streken (waar men slechts enkele tipars
en hoema's » ziet) kost de # « * ? * padi gemeenlijk , op zijn goed-
koopst ƒ 1 5 , op zijn duurst ƒ 2 0 ; hier eu daar was nog al
,(,«»£ « geplant, die veel beloofde. Als men de Tji Tarëli is
overgegaan, rijst, steil maar trotsch, rechts van den weg, de
pasir Tji Djainbè omhoog, prachtig met boomgewas begroeid,
van den top tot-aan den voet links, de wemicli-hoogere ü .
Boetak- de Tji Tjareh-zelf heeft zijn stroumbedding m een breed
en diep ravijn waar-de vegitatie recht-tropiesch is. Na de rivier
Tji Djambé aan gene zijde van den pasir Tji Djauibe
(over wiens heuvelhelliug de weg loopt, die tot-aan de brug
over die rivier tanjakan Tji Kembang heet) te zijn overgegaan,

' Rigg: ta^ar, Holl. dorp.
* Rigg: an ascent, a hill on a road etc.
' Jav. tegal en gaga. Ml. ladang.
* Een gewigt van 1000 katis.
* Sdu. voor Ml. *«#«*0 <«»«*, Hull- aardnoot. (M.)
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ziet men te midden van een eindeloos getal andere bergen en
heuvels, voor zich uit den, enkel met gras bedekten, pasir
Moentjaug. Eveu-vóor Bantar Gadoeng bracht de weg ons door
den kleiiieu kampoeng Pasapèu (welks tcgalveldeu Karang Sapèn
heeteu). Zoo bereikten we eindelijk het, 13 paal van Karang
tèngah liggende, Bautar Gadoeng, waar ik me haastte aan
den pasauggrahau af-te-stappen. Ik was tamelijk-vermoeid; hut
was bij twaalven, de reis was dus niet voorspoedig geweest,
deels door de groote bezwaren van den weg, deels door de
brandende zounehitte in deze kale onherbergzame landstreek,
die reeds om zeven uur hinderlijk begon te worden, Bantar

Gadoeng ligt in een kleinen dalkom, het is er warm. —
Het dorpjeu, vol vruchtboomen en te midden van een kleine
uitgestrektheid sawalis gelegen, maakt een gezelligen, aangena-
ineu indruk. Hier ontdekte ik voor-het-eerst (wat me later, oök
iu Palaboean liet geval bleek te zijn) dat men het iulandsehe
hoofd, hetwelk in rang op den jaai(i«^i (die ónder den //««d/,
.«///«w/tf/tfM />///«/-, staat) volgt, eu op zijn beurt den jw/w^/a^e
ouder zicli heeft, niet /uera/i of n/tW«, maar lwwu« noemt.

Den Tji Bautar Gadoeng (waarvan de brug reeds-hveemaal
iu weinige jaren is ween geslagen) moesten we doorwaden
(?yoe%>oe/k); Aan de overzijde der rivier slingert aaustouds
de weg zich weer, even-steeuig als vroeger, omhoog; tusselien
den pasir Pogor (rechts) en den pasir Malang (links). We
passeereu den kampoeng Tji Sësepau, daarop den kampoeng
Pangaïrau, den waroeng Bodjoug galing, den Tji Djarian en
aan diens overzijde den kampoeng van dien naam, van-waar-uit
de weg weer dadelijk klimt, over den met eenig houtgewas
begroeiden pasir Soerèu zich henenslingerend. Op eeu terrein-
verheffiug, waar we links van ous den pasir Kiwara zagen
liggen, werd me voor-het-eerst, iu de verre verte vooruit, over
den G. Djajanti (recht voor ons) en (iets-meer-reehts) den G. Reina
henen, door mijn geleide de zee gewezen. Ze vertoonde zich als
eeu vaalblaauwe, bijna loodkleurige streep aan de kim, een
scherp kontrast vormende met de donkergroene Unvalder van

den Djajauti en den Eëma Na den Tji Kawini gepasseerd
te zijn, eu bij deu Tji Gomboug (dien we links zich door een
diep eu rijk begroeid raviju zagen heenslingeren) op nieuw de
zee iu het oog gekregen te hebben, veranderden de woeste weg
eu de wilde uatuur eensklaps van voorkomen. We rcdeu over
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zwarten, muilen grond, aan weerskanten met boomen beplant,
en vau het hooge punt, waar we links den Tji Gombong aan
onze voeten zagen liggen, vertoonde zich (rechts van den
weg), voor-het-eerst na ons vertrek uit Karang tèngah, weer
een echt-Oostersche kampoeng aan ons oog, omringd door
sawahs en half-verscholen tusschen wuivende kokospalmen. Het
was de kampoeug #oiaM# ' Tji Loa. Iets-verderop (links) lieten
we den kampoeng Tji Korèd liggen, gingen de rivier van
dien naam met een brug over, en kwamen zoo-einde] ijk aan
de bedding der breede en suelstroomende Tji Taiik, die we
met een sasa/fc £a«iia«</ overstaken. Aau den overkant dier
rivier ligt de kleine kampoeng Tji Boeaja, dien we door
moesten; vervolgeus leidde ouze weg ons sukcessievelijk dooi-
den kampoeng Tji Kadoe, over de kleine riviertjeus Tji Bolang
en Tji Leugsi, (welke laatste, rechts vau den weg komende,
zicli in den ter linkerzijde voortbiuisenden Tji Tarik uitstort)
en door den kampoeng Tji Lëugse. Even-voorbij dien kampoeug
kwamen we den G. Geplak* (links) en een met boomen mooi-
begroeide streek (rechts) langs. De mooije kampoengs Tji
Pitjoeug (links), daarachter (meer links noch) Toujoug, een
eindtjeu verder (eveneens links) Nagrog omzoomden en ver-
vrolijkten een verder gedeelte van ons pad. Bruggen bracliteu
ons vervolgens over de, zicli in de Tji Tarik uitstortende
Tji Logawa en Tji Gadog. Over deze-laatste gekomen, dwong
ik onwillekeurig mijn paard tot stilstaau, getroffen door het
gezicht (rechts van den weg) op den G. Djajanti, die zich,
van deze zijde gezien, voordeed, als uit drie stukkeu bestaande,
alle drie van boven tot ouderen met ondoordringbare bosschen
bedekt. Als men den kampoeng Tji Saiid (rechte van den weg)
voorbij en de rivier van dien naam over is , krijgt de weg,
weer stijgende over den pasir Tji Saiid, en weer met rolsteeneu
bezaaid, tot-aan het uiteinde van den kampoeng Tji Barèugkok
den inwin van Tanjakan Tji Saiid. Naauw is men dien kampoeng
door of links van den weg ziet men den breeden Tji Mauiri
(die hier den Tji Tarik reeds in zich heeft opgenomen) zijn
zilverkleurige watereu tusschen boorden, begroeid met trotsch
geboomte, naar zee stuiven, hier met donderend geweld, ginds
rustig-kabbelend als een beek. Men moet zoo-lang door dor en
waterloos hoogland gereden hebben, als ik toen gedaan had,

De beteekeuis door 11. gegeven paat hier niet.
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om liet welddadig verkwikkende en verfrisschende, dat iu het
aanschouwen van dien zich door lage boordeu voortkronkelenden
stroom gelegen was, te kunnen bevroeden. Tegelijk met den
Tji Maniri vertoonde zich, rechts van den weg, de Tji Boeria,
ecu klein winterstroompjeu, welks wateren (s'il y en a) zich
iu den grooten slokop, den Tji Maniri (de eeuige van al die
rivieren, die tot zee doorloopt), uitstorten. Al verder gaande,
den grooten kainpoeng Tji Djajanti door, komt men vervolgens
weer in een bij-uitstek woeste streek, waar de weg zicli tusschen
den hoogen G. Djajanti (rechts) en den niet minder hoogen
G. Tangkoeban Parahoe (links), die geheel den vorm van onzen
Bandoengschen Taugkoeban Paruhoe heeft, al dalende met nuauw
merkbare glooijing, henenslingert. Op een kleine paal afstands
van de plaats onzer bestemming passeerden we den kainpoeng
Tji Tjangngègar, en naderden we (tegen vijf uur 's middags)
Palaboean. De gezichteinder was aan alle kanten door bergen
begrensd; van Palaboean en van de zee was geen spoor te
ontdekken, zoodat mijn schrijver en ik gedurig teleurgesteld
aan onze geleiders vroegen, of ze zich in den afstand niet
vergisten. Ik had me, op gezach van A., den heelen warmen
en vennoeijeuden dag lang, getroost niet de gedachte aan het
prachtige gezicht, dat men op drie kwartier afstauds van
Palaboean, na liet neerdrukkende van uren lang bergen en
niets dan bergen, hoogland en niets dan hoogland aanschouwd
te hebben, heette te wachten. Maar helaas! van dat vreedsaine
gezicht, voordat uien in drie kwartier tijds een vijftien-honderd
voet daalt, op het iu een dalkom aan zee liggende Palaboean
en de stille wateren van de Wijnkoopsbaai genoot ik niet; en
wel om de eenvoudige reden,dat ik den gewonen weg en niet
van Soekaboemi af door Djampang koeion gegaan was.

Plotseling, bij liet oindraaijen van een hoek, bevond ik me
iu Palaboean, een lange, rechte rij van huizen, met een breeden
weg er tusschen door; weldadig was het gezicht op de wuivende
palmen en de, voor de woningen neêrhurkende, ineuschen-
groepen; maar mijn illuzie was vervlogen, mijn hooggespannen
verwachting verijdeld, van de zee (waarvan ik later vernam,
dat ik noch 18 minuten verwijderd was, en waarvan ik enkel
het dof geklots tegen liet strand kon onderscheiden) was, hoewel
ik de rechte straat, die ik doorreed, ten einde tuurde, geen
zweem te ontdekken; en met een wrevelig gemoed stapte ik
aan den pasauggrahau af. Deze ligt-, zooals ik zeide, 13 minuten
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van zee, als men de bovengenoemde straat omstreeks-halfweg
is, aan den aloeu-aloen reeht-tegenover de, onder lachend groen
bevallig verscholen, en tegelijk, door de witte muren, schilder-
achtig uitkomende woning van den Europescheu pakhuismeester.
Het is eeu vrij-slecht en bouwvallig gebouwtjen.

Daar mijn paardrijden, bijna 12 uur laug, iu de brandende
zon, up aud down, door eeu woest berglandschap me tot mijn
verbazing niet had vermoeid, wandelde ik tegen schemeravond
met den pakhuismeester en zijn vrouw naar het strand, ten
einde naar het visschen te kijken, dat door zijn menschen daar
met een soort van zegen geschiedde. Glooijend als te Katwijk
en Scheveuingen loopt de oever van duinzand hier af; en als
ik recht voor me uitstaarde, den onmetelijken Stillen Oceaan
in, was het me te-moede alsof ik weer thuis was, en de
Noordzee zich aau mijn voeten uitspreidde; maar zoodra ik
het oog ter zijde wendde, links naar de hooge bergeu van
Djampaug Koeion, rechts naar de niet-minder hooge Eaiitauische
bergen, die de inspringende Wijnkoopsbaai begrenzen, en uaar
de naakte klippunten rechts, waarover onophoudelijk witte
stuifzeeën heeniolden, voelde ik weer, dat ik me niet in Holland
bevond, lioewel dit besef me waarlijk niet minder vatbaar maakte
voor 'den indruk van hot goddelijk-schoou panorama, dat me
te zien werd gegeven.

Van 5 tot 10 Junij ontbreken de aanteekeuingen.

Den 11 Junij bevond K. zich te Bajah (?) aau de Preangerzijde
van de Tji Barèuoh. Eeuige beschrijvingen van den weg door
Zuid-Bantam mogen hier wederom volgen.

11 Junij De koewoe verklaart, dat hier nooit Europeanen
geweest ziju, met uitzondering van (in 1855) een njonja,
reizende van Soekaboemi naar Bantam. Aan den overkant, iu
het Bantamsche, wordt de rivier, bijna zoover het oog reikt,
begrensd door deu lioogen, langen, met ondoordringbare bosscheu
(maar met voetpaden tot boven toe) bedekten pasir Maugga.
Tusscheu de rivier en dien G. ligt het Bantamsche Tji Barènoh
(welvarend). Tusscheu den, van het Preauger Tji Barènoh uit
gerekeud, liuker uiteinde van den pasir Mangga en het, als
men zich omkeert met liet gezicht naar achteren, naar deu
G. Bodas, rechter uiteinde van deu G. Bodas, stroomt de
Tji Barènoh in zee.
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's Avonds vaart op eeu Aa»sfce«jraw (zoo geheeten, omdat er
geen te/i /$o£ ' is, waar langs de pont wordt overgetrokkeu,
anders èz-ète») de Tji Madoer, breed eu kristalhelder, met
lage groene boorden als eeu Ilollandsche rivier (maar hier-eu-daar
snelstroomeiid met steeubauken) at'naar zee, meestal tusschen
de praclitigste booingroepeu, zich welvend over het water, een
enkele maal afgewisseld door een troep vreedzaam grazende
buffels. De tocht duurt meer dan een half uur, eer we aan zee
komen, maar verveelt geen oogenblik door de goddelijk-schoone
gezichten, vooral aan den linkerkant op den G. Madoer, zich
met zijn groene bekleeding uitstrekkende tot in de rivier. Aan
zee vlak-straud eu daarvoor woeste branding, wel eeu kwartier
ver, met (links, vlak bij ons) den scherp in zee vooruitstekenden,
maar ook-hier eveu-welig begroeiden uithoek van den G. Madoer
(flrijo/ jï/ar/oer) en (rechts) een bij liet vallen van de avond-
schemering zich Üaauw, maar toch blaauw tegen den horizon
afteekenenden, lang-uitgestrekten, ver in zee vooruitspringeuden
(van hier te zien), G. Tjihara. D;iar noch-weer vooruit hemel-
hooge branding te zien. Teruchvaart. De bocht, waar de Tji
Madoer zich van de G. Madoer afwendt om door de smalle
dalstrook te stroomen, waarin Bajah ligt, vertoont zich op
korten afstand noch, door de hier bij uitzondering als strooin-
zand oprijzende rotsblokken, wier omtrekken door het over-
welvende loofdak niet scherp te onderkennen zijn, als de ingang
van eeu grot.

12 Junij N. van Bajah ligt de K. Babakau aan den hoog-
opiijzenden oever, tegenover een eilaudtjen, door de rivier
(Tji Madoer) gevormd, schilderachtig, met bamboe begroeid.
Bajah ligt in eeu kom, begrensd ten O. N. W. door bergen,
O. door G. Madoer (N. N. O. naar Z. Z. W.); N. door pasir

N O Z Z W ) en
(

Loa en pasir Lcwih Malang (N. N. O. naar Z. Z. W.)
pasir Tji Karatjak (O. naar W.). Daarna taalonderzoekingen

met den Deinang
13 Junij. Door slagregens en donderslagen gewekt. De Tji

Dikit gisteren noch laag, helder en vrij kalm, nu zijn bruin-
geel-gekleurde wateren met woedende vaart, naar zee stuivende;
vlak tegenover ons valt een zware boom van den oever in de
rivier, met eeu vreeselijk geweld, tegen half zeven. Spoedig
daarna vertrekken we. De Madoer met een sasak over. Daarop

w , Rigg: *(WA, rotow, dus tuuw vuu rotan. Vgl. bl. 52 ouduraau. (M.)
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misschien 1 ' paal rijzen en dalen binnen door. Vervolgens
langs eentoonig strand, overal niet pandau en bakoeng ' om-
zoomd. 3 paal van Bajah de Tji Koempaj, 3 gardoehuisjens;
5 minuten verder de ondiepe Tji Moeuggoel Asëpan (breed),
5 minuten verder spitse rotspunten op strand en in zee. Altijd
door pandau. Eeu eiudtjeu verder de Tji Mangpang. Merkwaardig,
de bedding dier beide laatste rivieren ligt lager dan liet duin-
zand; 6 paal ver gekomen, komen we aan den vrij breedeu,
10 tt, 12 voet diepen Tji Mantjak, die op zijde van ons tussclien
groen geboomte door komt stroomen, zich na eeu eindtjen met
eeu bocht gestroomd te hebbeu met den Tji Siih, die van den
anderen kant, parallel met het strand, komt aauloopcn, ver-
eenigt en dan zamcn met verbazende snelheid in zee stroomen,
het strand doorbrekende, zoodat we overgezet moesten worden,
en om den snellen stroom eeu heel omwegje moesten makeu,
(we kunnen niet r e c h t door de uitwatering, maar moeten het
staartjen van den Tji Mautjak omvaren, en zoo met een bocht
door de Tji Siih, weer op strand komen). Bij het overvaren
zieu we den G. Batoe Poetri (laag, begroeid) voor ons over
den Tji Siih heen. Menschen van den K. Paugarangan (1 paal
van den post) zetten ons over; 6 man moesten, tot aan den
hals door liet water wadeude, de schuit, die </e£<«èM * werd,
halverwege te geinoet komen om haar door den stroom heen,
aan wal te brengen. Na 5 minuten verder eeu éaZu^èatti? (zelf
gevormde zijtak) van den Tji Siih, uu Tji Talantja geheeten,
doorwaad te hebben (1 (?) voet water), waar vroeger de weg,
recht langs strand, tot aan G. Batoe Poetri voortliep (die uu
verlegd is moeten worden en biuuen doorloopt) kwamen we aan
den eersten post van Bajah, behoorende onder Pangaraugan,
aan de overzijde van den Tji Siih. Op ongeveer eeu paal
afstauds doorwaadt men den Tji Mandiri, breed maar ondiep;
vervolgens den Tji Poenaga Rokoj, Tji Pabèasan, Tji Borètè,
Tji Soerèn (tusscheu welke laatsten woestmooije rotspartijen
zijn); de overigens duiuzandige weg loopt hier over rots, tusschen-
welkedoor de Tji Borètè zich met een uaauwe sleuf den weg
naar zee baant. Eeu schilderachtig gezicht was bij den doortocht
van de bedding der Tji Poeuaga llokoj de zee links vlak-bij,
schuimende 'over de klippen, en over den stroom niet hangende
maar liegende, een-reeks vau donkere «/a«zjofoe«#.«, hun takken

' Bekende, aan zee groeijende planten. (M.)
èA, zooveel als liet Mal. ya/wA, mra^o/oe/* (rocijcu).
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iu liet water en rotsblokkeu daaronder en tussclieu door. De
Tji Kiraj had meer water, en werd doorwaad, evenzoo de
Tji Naranas, de (drooge) Tji Tahi-kebo, de Tji Dahoe, met
een breede maar drooge kalk- eu sehelpbeddiug; de Tji Pangen-
dogau; we gingen Taudjoeug Tjariang voorbij; daarop Tji
Panjawoengau, Tji Tjang'Kangkrang, Tji Kesal en Tji Bobbs
(vlak langs zee, met stoute, woeste klippartij en) ; eindelijk, vlak
bij den post, Tji Bedil, daarop s t e i l klimmen op een helling van
den G. Tji Hiara, even steil dalen, na van boven-af eeu prachtig
gezicht op den, zich 100 voet dieper, voortzettenden weg'ge-
had te hebben, met een r«£i/! of </è/!è<£ (aan elkaar bevestigde
bamboes, met een sasak er over heen) den Tji llara, (lliara? M.)
25 il 30 voet hier diep, eu toch onbevaarbaar, overstaken,
(prachtig gezicht, de breede, heldere stroom rechts zich voort-
zettend tusschen donker groen, waarouder ook klappers, over-
blijfselen van een oude desa, uu verlaten). Aankomst te post
Tji llara. Eten ^W;OW^Ü«<7 ' en visch. Vervolgen onzen weg.
12 paal. We blijven onzen weg vervolgen, op kleiueu afstand
van de zee, door een meestal met laag kreupelhout, soms ook
met hooge boomeu, overschaduwd duinpad, zoo-te-zeggen ellen
en vlak. We doortrekkeu sukcessievelijk weer een reeks van
winterstroomen, meestal droog, soms-ook met 1, 2 voet water; —
deu Tji Tjatang, Tji Tjautigi, Tji Moendoe, Tji Tjankroewang,
Tji Djoinpong (wiens water, iu de naauwelijks 3 voet breede
bedding, schilderachtig over kolossale, met mos begroeide
rotsteenen, onder donker loof half verborgen, van den noord-
kant komt aaubiuisen, op kleinen afstand een schuimend, zilveren,
liefelijk watervalletjen vormend, eu links van den weg zich weer
schuimend en bruisend verliest in het witte duiuzaud, en op 1
minuut afstands opgenomen wordt door den Oceaan). Tji Poe-
uaga, Tji Soeoeb, Tji Sedekau (waar-vlak-voorbij duin eu duiu-
pad en strand ons eensklaps verlaten, en we een halven cirkel
van eenige oogeublikken moeten beschrijven over rotsbrokken eu
kiippuuten, nu droog, maar bij hooge zee stellig niet te passereu ,
zoodat b. v. de patili van Lebak er eens heeft moeten over-
nachten, eu tegen wier wilde voortzetting in zee de woeste
branding onophoudelijk maar machteloos kampt), Tji Poenaga
Rojom, Tji Kaujèrè, Tji Karang hideng, Tji Sawëg', Tji Kadjar
Kadjar en Tji Panghèotan, 5 paal ruim van Tji Langkahau,

' Dit woord is mij onopgehelderd gebleven. (M.)
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van waar af onze toch al doodsche en vrij eentoonige weg nu,
tot-o]) 1 ] paal afstands van Tji Langkahan, nu-weer onophoudelijk
langs het, hier harde vaste zandstrand, begrensd door pandan
loopt, altijd Techtuit. Na den Tji Pager betrekkelijk een heel
poosjen vlak langs ons strandpad gehad te hebben, steken we
hem over (hij is vrij breed, doch we hebben maar door een half
voet water te waden) en verlaten kort-daarna het strand, om,
ons landwaarts in buigende op een vlot den breedeu, vischrijken
en 25 si 30 voet diepen Tji Langkahan over te varen. We rijden een
eindtjen tussclien groene alang-alang-velden, die een baar voor
jonge tarwe zou aanzien, door, doch komen welhaast langs
wuivende klappers met vruchten beladen, en waaronder vreed-
zame woningen verscholen liggen: trekken met, overdekte houten
bruggetje.ns de kleine, uu bijna-waterlooze Tji llantja Toendjoeng
(iets meer dan een J) en Tji Kangkang hoe (veel-minder dan
| paal van de hoofdplaats), en komen zoo, een hoek omslaande
in de kom der gemeente, klein, maar lachend en vriendelijk,
waar een recht, breed pad, aan weerskanten belommerd met
klapperboomen (van vorm KgrarawrfaAa/* (?)), wier takken onzen
weg overschaduwen, ons, over den aloen-aloen, omplant met
jonge, frissche tamariude's, naar den, na den tot 5 uur geduurd
hebbenden tocht, zeer weikomen pasanggrahan leidt.

14 Junij Om 7 uur weer te paard om B. gezelschap te
houden op een 4 paal verren tocht ter opneming en opmeting
van een door het inlandsch bestuur ontworpen waterleiding,
waarvan 100 baoe's nieuwe sawahs de schoone vrucht zouden
zijn. De Demang zegt me onderweg, dat hier enkel aan menscheu,
volstrekt niet aan goeden grond voor het aanleggen van sawahs,
gebrek is.

Op deu terugweg van het (9oe*oe^a« ' opnemen had ik van
een % o £ , » rechts van den weg, het eilandtjen Tindjel zien
liggen, met klappers beteeld, die aan inwoners van Tji Lattg-
kahan toebehooren en door heu geëxploiteerd worden. H. bv.
kocht van inenschen hier zijn olie. In den laatsten tijd schijnt
er echter een ziekte of zoo onder de boomen te heerschen, die
de heele teelt met vernietiging bedreigt. 13. beijvert zich nu om
den nieuwen demang de noodzakelijkheid te betoogen, dat de

' Riïg: a canal, an artificial water-course.
* Rigg: holluw,.. . A deep narrow valley.
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u i t s t r e k t e , frissche alang-alang vlakte,' die van-uit den pasang-
«rahan te zien is , met klappers en vruchtboomen beplant worde;
dit zal waarschijnlijk het volgende jaar gebeuren. Dan zal deze
oude zetel van 'het Regentschap wel weer wat van zijn vroegere
bevolking en welvaart teruchkrijgen (over den breeden Tji
Langkahan was, waar wij overvoeren, toen een brug). — Om
5 uur ben ik, al schrijvende aan dit journaal, getuige van de
verkiezing van 2 ^'n/V.? of dorpshoofden, waarbij ik de vrij-
moedigheid van den kleinen man bewonder, waarmee hij uit
volle borst tot zijn hoofden spreekt; met verbazing opmerk, hoe
een kampong haar rechten bij deze gelegenheid wil doen gelden
op een stuk onontgonnen boschgrond, voor meer dan 25 jaren
door een naburig dorp, zonder weerspraak van die kampoeug,
geokkupeerd en ontgonnen; en de kiezers van het eene dorp
(de verkiezing van het andere dorpshoofd was niet doorgegaan,
omdat de verkozene bepaaldelijk weigerde r//rtro te worden, zoo-
lang de bovengenoemde kwestie over den, zijn kampoeug oor-
spronkelijk toebehoorenden, boschgrond niet was uitgemaakt)
op de gewone plechtige wijs (ui. op de knieën liggende, met
het lichaam vooruitgestrekt, en, na het maken van een sembah ,
de tot dat einde vooruitgestrekte handen van hun nieuw hoofd
even tussch.en de hunne drukkende) één-voor-ééu de gebruikelijke
hulde aan hun nieuw Hoofd zng brengen.

15 Junij. Vertrek van Tji Langkahan. Schaduwrijke weg,
met hooge waroe's aan weerskanten. Zachte up and down's, maar
altijd toch rijzende; mooi, breed en zacht, enkel in het laatste
gedeelte een paar minuten steenbrokken. Vlak vóór den eersten
post (Kandang Sapi) passeeren we met een overdekte brug de
Tji Sangiang. Vlak-voorbij den post passeeren we tweemaal den
Tji Giri Laja, nocli een andere rivier Tji Boeroeloek, tweemaal;
daarop in langen tijd geen. Sterkere golvingen van den weg.
De Tji Pataiip, breeder dan de beide vorigen, vlak-bij de
Tji Boeroeloek noch eens. — 3 paal van den 2° post de Tji
Pómlëj, die we per overdekte brug overgaan, en waar ik rechts
den Tji Kadoe zich door de diepte zie slingeren en verder uiets
dan eindeloos woud. Bij de Tji Pëndëj eenige sawahs, 5 minuten
verder de Tji Kadoe over, met een brug; aan weêrszijde eenige
sawahs. Ocro*?/: /k?fio« j ^ e « . ' Vervolgens garni wc den Tji
Rantja (daarbij overblijfselen van een kampoeng), vrij breed en

' Overblyfseleu van pepertuincuV (M).
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waterrijk, over; den Tji Palaboe, beide met, sasaks, en komen
aan post Wasting Krama. Tets-minder dan '2 paal voorbij dien
post neemt onze demang afscheid en begint het demangschap
Parong Koetjang. De weg wordt nu een aaneenschakeling van
steile, steenige up and downs. We gaan verscheiden riviertjes
over, o. a. de Tji Liman , 2.J paal van den post, breed (redelijk-)
met een overdekte'brug; met (links) op korten afstand den Pasir
Kopo Kopo, begroeid met hooge boomen. Gedurig prachtig boscli
en herggezichten, diepe dalen en glooijende berghellingen, welig
begroeid, vooral rechts. Komen welhaast aan post Kadoe Batara,
vervolgen na ecnig oponthoud onze reis, bedreigd door regen,
die weldra losbarst, en ons drie palen lang op 't lijf valt, zoo-
dat we druipnat te Goeuoeng Kentja.ua aankomen. De weg is
nu vol l/Wa* ' en rotsstukken, met vrij-steile hellingen, en
zeer glibberig.

We gaan onderscheiden riviertjens over. Op de laatste hoogte
of rug zouden we een prachtig vergezicht over het noorder
landschap gehad hebben, dat zich hier met, zijn bergen en
vlakten en dalen aan onze voelen ontvouwde; maar de regenlucht
omnevelde en bedierf het. Aankomst, na 21 paal rijdens.

Ik maak met kompagnies- en andere duiten kennis.
16 Juni. De weg nu een aanhoudende opeenvolging van lange

hellingen, vreesselijk uitgespoeld en gedurig vol /./«^a*. Op ±
2 paal afstands van de pasauggrahan gekomen, verrijst (links
van ons) de Poelo Sari, daar nevens de Karang, en voorts het
eindelooze, vlakke eentoonig- dofgroene, halfgrijze noorderland-
schap. Op bijna 3 paal afstands gekomen, passeeren we, rechts
van ons den kampoeng Bodoer, bevallig op een groene heuvel-
helling gelegen en geheel verscholen onder zijn klapperboome.n
en ander opgaand hout; tusschen de heuvelhelling en ons ont-
moeten we weer (o merkwaardigheid!) een lOtal baocs sawah,
besproeid door water uit de Tji Kolè, die we daarop passeeren
en welhaast te post Bodoer (enkel-post) komen. We vervolgen
nu onzen weg een tijdlang over een zachten, zwarten, holklin-
kendeu aardweg, meestal door waroe's beschaduwd, na alvorens
vlak-na ons vertrek van den post eenmaal steil te zijn geklommen ,

Z)<zdW is volgona een gevonden aanteekening tf»/jfc«t en er worden toe ge-
rekend alle ronglomerata, van den fijwten zandsteen tot den grofsten imddingstcen,
in het algemeen alle uit water afgezette steensoorten, bijgevolg klcilageu. (M.)
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en op den %o/£ den Karang, den Poelosari en het geheele noor-
derlandschap aan onze voeten gezien te hebben. Tets meer dau
een paal van den volgenden post (pos Polèng) begint het taujakan
Bodo, uit tyWa* paè^ ' bestaande, en de bezwaarlijkste daling
verrewecli, die ik noch gezien had. We moeten van onze paarden
en langs tjadas-trappen die zeer steil zijn, een lang eind dalen.
Eerst-vlak voor de Tji Lajang, Vaar het tanjakan Bodo eindigt
en tanjakan Polo begint, stijgen we weer te paard. We door-
waden den Tji Lajang f.J voet water), komen 2 minuten later
aan den Tji Oedjoeug, dien we met een ,va«a£ /rara^oe (een sasak
op praauwen, door menschen voortgeduwd) overgaan, om te
ankeren op Post Polèng. We krijgen nu, na aanvankelijk een
paar vrij-steile tjadasliellingen te zijn overgegaau, een eind wegs
zeer redelijken en belommerden weg, waarop, door liet gedurig
kronkelen de Poelosari en de Karang, die zicli verscheiden malen
over het eindelooze bosch- en glagahlandschap henen, met de
noorderkuststreek aan ons oog vertoonen, nu-eens rechts, dan
eens links van ons, dau-weer achter ons liggen. Plet l a a t s t e
gedeelte van den weg, waar hij over den Pasir-Angin loopt, is
verschrikkelijk. Het gaat al dalende, eerst over blaauwe steen-
klompen, later langs glibberigen, brokkeligen (;Wfa«, langs een
zeker 100 voet diep ravijn naar-omlaag, naar den Tji Simët.
B. gaat in een tandoe; allen stijgen van hun paarden; alleen-ik,
gesteund door mijn uitmuntend paard en bemerkende, dat ook
de twee voorrijdende dorpshoofden niet afstijgen, blijf te-paard
tot-aan de laatste helling, al-te steil en glibberig om zonder ge-
vaar, (hoewel het mijns inziens kan) te-paard te blijven; een
helling die men in eene minuut afgaat, doorwaad daarop, wederom
te-paard, de hier breede en vrij-diepe (soms was het achterste
gedeelte van mijn paard geheel onder water) Tji Siinët, dien
ik dwars moest doorgaan om den sterken stroom te ontwijken,
en kom in de ruime woning van den demang van Lcbak. . . .
Na het diné heb ik een voorloopige ontmoeting met vier hoofden
van de Badoewis; den ü?>a«^ ^o^o«, den £o£oW, en den G«>a»i7
*era£, benevens den ^'«ra van hun dorp Kanèkès. Het zijn
forsehgebouwde menschen, met geheel-andere gelaatstrekken dan
de Soendaneezen ; veel geelbleeker ook van kleur; zeer bescheiden
maar zonder in het-minst verlegen te zijn. Op onze vragen gaf
altijd de Girang polion liet antwoord. Hij zeide, dat ze drie

Pa»/; by R . , dead; hier onvruchtbaar ? (M).
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dorpen bewonen, Kanèkès, Tjibéo en Rawajan; dat m een dorp
niet-meer dan 40 feerèwaw (een man met zijn vrouw, een gezin)
mogen wonen; dat ze besneden worden (ffooeraataw); dat ze een
eigen letterschrift liebben, waarmee /e op bamboe griffelen (hij
«juf daarvan een proeve door met onverklaarbare streepjes zijn
naam ƒ«.??»« te schrijven), dat het leeren van Arabisch letter-
schrift ioe/oe/ (door de godsdienst verboden) is; evenzoo het aan-
le ren van sawahs (ze hebben enkel hoema's), liet dragen van
goloks, liet planten van andere gewassen dan r/a«j/^?r, ' rijst
en pisang Na het vertrek van de Badoeï's worden we ver-
gast op een muziekgezelschap uit Karang, bestaande uit twee
zingende jongens, geakkompanjeerd van een tarawangsa en een
soeling, wel melodieus en het meest Europeesch klinkende, dat
ik noch van inlandsche muziek gehoord heb. Wandeling door
Lëbak of liever Kesang, waar de Demangswoning ligt. Lebak is
aan de overzijde der rivier, (op een kleinen afstand). Lëbak
(om hier het woord in den ruimsten zin te nemen, dat het èn
Lebak èn Kesang omvat), draagt zijn naam met eere, want
het, is in een diepe, kleine dalkoin (men zou hem, dunkt me,
in een half uur kunnen roudloopen), eingeklammert tusschen
den pasir Angin, pasir Salem (links, als men van G. Kentjana
komt), pasir Ipis, (rechts, idem), en pasir Lamè, waar morgen
onze, weg naar Rangkas Betoeng over leidt, lteeds bij liet afdalen
der laatste hoogte van den pasir Angin was het gezicht op die
sterk bewoonde dalkoin, bijna van alle kanten door de breede
wateren van de Tji Shnët, die zich hier als eeu slang heen en
weer kronkelt, en zelfs een paar eilandtjons vormt, en meteen
grasrijke weide, vol grazende buffels, een verrukkelijk gezicht,
eu bij onze rondwaudeliug werd de eerste indruk bevestigd,
hoewel we ons verbaasden over de massa noch onbenutteu grond,
waar inen althans, dunkt me, klappers zou kunnen planten.

Ik vergat noch-twee dingen: 1. Het kostuum der Badoeï's.
Effeu-doukerblaauw, indigokleur. De girang pohon had een
doek van grof wit, de girang serat eeu van grof-geel katoen om
't hoofd geknoopt, de beide anderen een donkerblaauwe. Enkel
de djaro had een kris. — 2. Ik vond hier een gedrukt exemplaar
van 's pangoeloe's 7)Vinte 76ra/*iM, maar vernam, dat ook-hier
buiten den demang n i e m a n d het Jav. letterschrift kent.

Rigg: Jauipha Manihot Kassave.
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17 Juni. Vroeg op reis, passeereu, na ruim een paal steil
klimmen en dalen, meteen sasak de Tji Simët. Aan weerskanten een
K. Lewih Damar. Passeeren een reeks van vruchtbare dalen, door
de Tji Simet bespoeld, met prachtige buflelkudden en vrij-wat sawahs.
Vooial de dalvlakte, waar de welvarende dessa Tjilaki in ligt,
uitgestrekt en lachend. De Tji Simet slingert zich met, een
oneindig getal kronkelingen rechts van onzen weg voort, een
aantal eilandtjens vormende en door zijn afgescheurde kanten
zijn kwaadaardig karakter toonende. — Al verliezen we hem
nu en dan een poosjen uit het oog, de uitstekende kruinen
der kokospalmen in de verte wijzen van zelf aan, waar hij
langs loopt. De weg-zelf loopt meestal tusschen glagah en
kreupelhout door, en tot de afdeeling Waroeng (Joenoeng toe
(3 paal van de hoofdplaats) komen we mnar zelden door dorpen
(ik herinuer me enkel üago, daar-vlak-bij Wanti, en een derde,
waarvan de naam me ontschoten is.) De weg-zelf, hoewel beter
en gemakkelijker dan we sints Tjilangkahan er een gehad
hebben, loopt toch tot aan de grens van het Rangkas-Betoengsehe
over zeer geakcidenteerd terrein, van tijd tot tijd uit gemeenen
tjadas bestaande. Het aanleggen van dien breeden weg, die
NU. toch voor geen rijtuig begaanbaar is, door de up and
downs, moet ontzettend veel arbeid gekost hebben: we kwamen
o. a. door een uitgraving (water om te «spoelen" is hier niet),
waar men zeker vijf voet tjadas heeft moeteu wegwerken. De
namen van allerlei winterstroompjens die we overtrokken, beu
ik gelukkig vergeten. Aan de grens der afdeeling Waroeng
(Joenoeng, 3«- paal van de hoofdplaats, wachtte, ons de deinaug,
een flink, aangenaam mau. Allerwege op onzen verderen weg
ontmoetten we uu teekenen van toenemende welvaart en bevolking.
Na de Tji Simet, hier breed en diep, aan het veer met een
èrè/fa» te zijn overgezet, bevonden we ons onmiddelijk in de
hoofdplaats, een lange reeks van onder het groen verscholen, wijd
uiteengebouwde woningen, links van den weg (rechts noch tegal,
en hier en daar uitgestrekten aanplant van oneetbare pisang.) Na
een klein kwartier rijdeus kwamen we op den keurig-onderhoudeu,
frisch groenen aloen-aloeu, dien we schuins opdraaiden, ten-einde
zoo, langs den weg die van den dalem naar het, recht daar-
tegenover liggende en van hier zichtbare fort voert, aan de
verwelooze, maar ruime en smaakvol gemeubeleerde woning van
B. te komen, waar we kwartier voor twaalven afstappen.
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23 Juni. 's Morgens vergadering, ten huize van B., met
inlaudsche hoofden, ten-einde hen te kou zulteeren over het
Waroenggoeiioengscue dialekt. Een demang, die een erge prnte-
vaar is, maar wiens antwoorden ongelukkig nooit slaan op de
hem gedane vragen; de eenvoudigste dingen op d i t gebied
(anders is hij niet dom) moest men hem driemaal herhalen, eer
hij de portie van de vraag begrijpt. Een gepensioneerd onder-
kollekteur, die geen mond opendoet. Eeu //panghoeloe landrnad»
met een energiek, maar fanatiek gezicht, die eveneens stommetje-
speelt. Een «panghoeloe distrikt" eindelijk, wiens bewegelijke oogen
tintelen van intelligentie, en die zich van-tijd-tot-tijd permitteert
de verkeerde opgaven van den deinang te verbeteren. Het resultaat
van de zitting is luttel, het werken met zulke meusclien eeii
wanhopig iets. Ik ben dankbaar, dat de aankomst van de post
me om elf uur aanleiding geeft tot het wechsturen van de
stoethaspels. Tk verbaas en erger me op nieuw over de minachting,
waarmee deze Soeudaueezen over hun taal en hun letterschrift
spreken (welk laatste hier n i emand , zelfs de demang niet kent).
Van Soendaneesche tembangs geen spoor te ontdekken. De
7y«7v;/a 7Ara/**M van den Garoetschen hoofdpangoeloe (om dit
feit hier pro memorie te noteren) vond ik te LCbak in handen
van den djoeroe-toelis en de djaro's, maar toeu ik vroeg of
er iemand was die hem lezen kon, was het antwoord: "niemand
dan de afwezige demang." De Muze.linansche vroomheid hier
overigens, evenals o v e r a l waar ik tot-nu-toe kwam in het
Bantamsche, zeer groot. liet wemelt van hadji's, van kleine
bidplaatscu in de karnpoengs en de mesigit (die men in elke
kidoeharan, wij zouden zeggen: in elke gemeente, aantreft)
wordt druk bezocht, llonggèngs, die pest voor de bevolking,
worden hier niet geduld; enkel om de noord, in het Sèrangsche,
heeft Javaansche invloed ze gebracht.

het fortjen, dat, hoewel vóór vijfjaar nieuw opgebouwd,
in beginsel eeu autikwiteit is. Andere tijden, andere zeden. Wat
misschien noodig was, toen de kommunikatiemiddelen zooveel-
gebrekkiger waren, en het Europeesch gezach zich in deze streken
oneindig-minder rechtstreeks gelden deed, zoowel ter handhaving
van de" rust, als ten voordeele van de door hare hoofden
geknevelde bevolking, schijnt me nu tamelijk overbodig. Maar
het gaat Bantam (de éénige residentie op Java, waar men op
de hoofdplaats van elke afdeeling zoo'n fortjen vindt), gelijk
het spreekwoord zegt: «wee den wolf, die in een kwaad gerucht
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staat." Ten overvloede is het fortjeu door geen gracht, maar
enkel door een aanplant van aloc (waaromtrent geregeld gerap-
porteerd en geïnspecteerd wordt!) gedekt, zijn de blindeeringen
der ramen door hun zwaarte bijna-niet tilbaar; en is geen enkel
stuk geschut in liet fort aanwezig. De bouw kost /100 ,000.
Maar voor waterleidingen, ten-einde de bevolking nieuwe sawahs
zou kunnen aanleggen, heeft de Regeering Lebak noch nooit
één cent te goed-gedaan , in weerwil zij er jaarlijks aan laudrente
/ 8 0 , 0 0 0 uittrekt, en die uitgaaf spoedig een zeer produktieve
zou blijken te zijn.

24 Junij . . . . 'k Vind op B's kantoor een stapel Soendaneesche
boeken, waaromtrent .1*. me meedeelt dat ze hier onverkoopbaar
zijn. Datzelfde had ook de heer H. me reeds meegedeeld, met
bijvoeging dat er in het zoutpakhuis s t a p e l s lagen.

27 Juni. Om half zeven ga ik met mijn gewoon eergeleide
op weg. De weg is, tot een eind vóór post Gentèng, mooi,
vlak en effen, zoodat we bijna altijd in gestrekteii draf rijden,
maar leidt door een waterlooze en bijna oubevolkte streek, waar
niets groeit dan wat houtige struiken, kreupelhout en een enkel
groepjen opgaande boomen hier-en-daar. "We komen hier niets
voorbij dan (1J paal van Raugkas Bitoeng) den Tji üjoro paèh
(dien we per brug overgaan); den kampong Tji Dadap, een
eindt jen ter zijde van deu weg; de Gardoe Tji Kapas (3 paal)
en de Gardoe Tjampaka (6 paal). Even als tusschen Tjilang-
kahan en Rangkas Bitoeng, ook hier-weer op last van den
Rezident, aanplant vau vruchtboomen langs den weg, die totaal
mislukt is, omdat na liet planten er niemand meer naar omgezien
heeft. Dicht bij post Gentèng, misschien IJ paal er vandaan,
zien we, op een verheffing van den weg, eensklaps een prachtig
panorama zich voor onze oogen ontrollen. Ver-links, bijna op
zijde van ons, de Goenoeng Doelang; eveneens links van ons,
maar een eind rechts van den Doelang, de G. Djasinga; vlak
vóór ons uit de G. Endoed met zijne twee toppen en de G.
Boetak; vèr rechts de, schijnbaar althans, lage heuvelen rij en,
waar tusschen Lëbak besloten ligt. Lachend en vriendelijk is
liet gezicht van de kampoeng Gentèng, rechts vóór ons uit,
in een vallei liggende, aan den Tji Bèrang, omringd door
groene heuvels. Nadat we deze wechverhefling zijn afgedaald,
wordt de weg, hier over den G. Geutèug loehoer loopende,
ougelijk en moeijelijk; lieele einden bestaan uit tjadas, de up
»nd downs zijn vele en steil: en zoo blijft het, tot we na den
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Tji Bilioek, een riviertjen dat iu deu Tji Hcraug uitwatert, te
zijn overgegaan, den post Gentèug bereikeu, die een half uur
van deu kampoeng Geutèng verwijderd ligt.

De weg blijft vau hier tot Sadjera toe ouophoudelijk over
een, nu meer dan minder, golvend terrein loopen, maar de
landstreek wordt vriendelijker en volkrijker. Even-nadat we van
den post vertrokken zijn, passeeren we den links van ons, een
paar minuten van den weg liggeudeu, kampoeug Tji Loewak,
behoorende tot het dist rikt Sepang; er woont een wm«<!/-« £/a//W. '
Na een groote paal te hebben afgelegd, dalen we ongemerkt-
glooijend af naar de breede, maar wederom ondiepe Tji Bèrang,
wier wateren ons verkwikkend tegenruischen, terwijl aan de
overzijde, een weinich rechts van het punt waar we ons bevinden,
de huizen en klapperbooineu van den kampoeng Bolang liet
landschap alleraangenaamst stofleeren. Met een kleine kromming
van den weg links-om, komen we, na vijf minuten langs de
rivier te zijn voortgeredeu, aan het punt waar we haar met een
«rè/au (een vlot, dat met een touw wordt overgetrokken) over-
steken moeten. Vlak-bij dat punt kronkelt zich, links langs den
weg, de smalle, bijna-waterlooze, maar onder het hoog geboomte,
waarmee de pasir Dj au ggot begroeid is, schilderachtig verscholen
Tji Djanggot. Aan den overkant van de Tji Bèrang wordt het
landschap steeds waterrijker en bevolkter. Vlak-bij den stroom
noch, passeereu we, links van ons, deu kampoeng Soesoekan;
gaan daarop de kleine Tji Djadjawaj over; en komen vervolgeus
den, door den Tji Mèntèng in twee deeleu gescheiden, grooten
en welvarenden kampoeng Karian door, van-waar-uit het gezellig
geluid van het rijststainpen ons tegenklinkt. 2[ paal van Sadjera
gekomen, gaan we de kleine, vlak bij elkaar liggende, Tji
Tjahoer en Bajoe-poetih over. Op 1J paal van Sadjera leidt
onze' weg ons door prachtige sawahs, toebehoorende aau de
kainpoeug's Bondol (links van ons, aau den zoom van die
sawahs tusscheu zijn klapperbooineu zichtbaar) en Somang. We
passeeren de gardoe Tjarèktjèk; dalen, even voorbij diegardoe,
naar de Tji Lèwoh af; en komen, na het stroompjen te
zijn overgegaan, op nieuw laiigs prachtige sawahs, behoo-
rende bij deu kampoeng Sawah (dien we welhaast, in het
voorbijgaan, links van ons, aan den zoom van deu weg, zieu
liggen.)

o

' Vsiccinateur. (M.)
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Doch revenous a. nos moutous, of liever: laat ons den
tocht naar Sadjera voortzetten. We liebben niets meer te doen
clan deTji Bitocng over-te-gaan, en een weinich rijzende, bevinden
we ons ceusklaps biunen de kademangan (distriktshoofdplaats), eene
kleine, landelijke plaats, aan den westkant van de Tji Bèrang.

30 Juni. Nieuwe konierentie met de inlandselie lioofden,
van achten tot elven, ik begin, met groot succes voor het
doel mijner reis, hun de WWa«# ,?Wm voo r-te-lezen, en
daaraan allerlei vragen vast-te-kuoopeu, ze luisteren als vinken.
Om elf uur moet ik uitscheiden, daar het kiezersvolk van
onderscheidene dorpen reeds-lang zit, te wachten, om (behoudens
goedkeuring van den kontroleur) in onze paudopo zich nieuwe
dj JU-O'S of dorpshoofden te kiezen. Het is een kurieus iets, zoo'n
verkiezing. De a f t r e d e n d e djaro zit vóór het kiezersvolk, en
op de éérste rij van dit laatste zit, door zijne nettere kleeding
onderscheiden, degene die de k a n d i d a a t van het kiezersvolk
is. De demang speelt voor tolk, staat uit niuun van den kontroleur
het verzoek van den o u d e n djaro om ontskch toe, en noodigt
de heereu kiezers, "jongen en ouden», uit om zelfstandig en
ieder naar eigen, vrije overtuiging een nieuw hoofd te kiezen.
Daarop neemt een van die heeren, gewoonlijk de buurman van
den kandidaat, het woord, om (vingerwijzend op het individu)
diens naam te noemen. Vraag van den demaug, of iemand een an-
dere kandidaat heeft. Algemeen, en onveranderlijk-een p a r i g ge-
mompel van: «Met uw verlof, geen ander.» («oeww/wcM,/è'«/«
rf&), onder even-eenparig brengen van de saamgevouwen handen
naar het voorhoofd. Soms moet na de kandidaat op een apail
plekjen, meer vooruit of op zijde, gaan zitten (soms laat men
die formaliteit na), eu worden de heereu, die zijn kandidatuur
ondersteunen, uitgenoodigd om queue achter hem te vormen.
Algemeene overlooperij natuurlijk; het kiezersvolk is hier een
even zelfstandig ras als in Nederland. Daarop proklamatie van
den nieuw verkozene, door intermediair wederom van den deinang.
Vervolgeus een stereotype (men zou zeggen e rns t ig -gemeende ,
als we niet wisten dat bij voorkeur de P e c k s n i f f s met een
ernstig gezicht hun infame leugens zeggen) aanmaning aan de
k i e z e r s om de bevelen van den nieuwen chef gehoorzaam op te
volgen, en aan d e z e laatste, om bij de uitoefening van zijn
gezach recht en billijkheid tegenover zijn ouderlioorigeu stipt
te betrachten. En nu hiermee is de vertoouing afgeloojreii. Is
liet een doode vorm, geheel zonder wezen? Bc weet het niet.
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's Middags van vieren tot zesseu zette ik mijn lektuur van

de lVWa«# /V/!ra met de hoofden voort.
1 Juli. 's Ochtends van achten tot twaalven voortzetting der

lezing met de hoofden van de WWa«0 2>odm. 's Middags
van "vieren tot zessen op nieuw. Daarna een wandeling dooi-
de, alle blijken van welvaart dragende kainpoeng (die volgens
opgaaf van den deinaug 115 heereudienst-plichtigen, 0/-«»0
A'o*Kw4, 900 zielen, telt,). . . .

2 Juli), 's Ochtends breng ik van zevenen tot twaalven
wederom met de inlandsche hoofden door, en voleindig met hen de
lezing van de WW«»<7 / ^ ™ <)m " ^ drie gaan we geza-
menlijk naar de rivier (de Tji Bèraug) om naar een bi/.oiulere manier
van vischvangen te kijken. In het midden van de rivier liggen, tot
een lijn aaneengebonden, drie praauwtjens, waarboven vischnetteu
ter hoogte van drie voet uitsteken. Van de beide uiteinden der
piaauweurij naar de beide oeversloopen schakels, die het vuorbij-
zweinmen 'van de v.sscheu beletten. Nu wordt de visch door
menscheu, die op zekeren afstand de rivier ingaan, en zich
langsaam in de richting der praauweu voortbewegen, met grooto
ateenen opgejaagd; aan de praauwenrij gekomen, en niet verder
voortkuimeude, springt hij in zijn doodsangst boven het water
uit, stuit tegen de uitstekende netten, en valt m de praauweu.
Gelijktijdig zijn sommige van de opjagen bezig, om vlak-nabij de
praauweu \iaar den visch te duikeu, ten einde dien met de
hand te grijpen. Ter onzer eer leenden zich, zooals ik naderhand
hoorde (aan de nakende lichamen, zooals de deinaug terecht
opmerkte, was het niet te zien) voor dat opjagen en duiken
ditmaal bij-uitsluiting h o o f d e n .

.3 Juli. Om half-zeven op de gewone wijs van Sadjera naar
Lebak. Het landschap en' de weg verschillen weiuich-of-uiet van
hetgeen ik tot heden zag. Het terrein heuvelachtig, vol up and
downs; bijua-uitsluiUsud begroeid met galagah en laag kreupel-
hout; weinich-bevolkt; en bezaaid met lichtgeelen wo/fet, ' die
aan den (weer zeer dom aaugelegden) weg gedurig eeu zeer
unheimisches aanzien en in den regentijd, dunkt me, een aller-
onplei/ierig karakter geeft. Na bijua-drie paal gereden te hebben,
gingen we de Tji Latoek over, die in de Tji Laki uitwatert;
pasLrdeu, een paal verder, den zijweg (rechts van ons), die

Ml. = */
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naar den kampoeug Maraja leidt; gingen vervolgens de, vlak
bij elka&r liggende, Tji Tj'angkohkor en Tji Malèger over,
beide zeer kleiu; passeerden #«w«^ to/«/4, ' aan de bevolking
van Maraja bcliooreude; gingen, na ongeveer -IJ paal gereden
Ie hebbeu, de Tji Tjangkor over; passeerden, even verder, den
K Tjoemenggèr (rechts vau ons), en kwamen welhaast (ua,
meen ik , noch een K. Tji Bërih niet mooi)e #awa/i Wa/i te
zijn voorbijgereden) aan den eersten post, Tji Laki gcheeten,
en 5 paal vau Sadjera liggende. Vlak-voorbij dien post wachtte
ons het overgaan van de smalle Tji Waroe, het passeeren van
den K. Tji Laki, en de doorwadiug van den, vrij-waterrijken
en redelijk-breeden Tji Laki, de grensscheiding van de af'deelingen
Sadjera eu Lëbak. Eveuvoorbij paal 50 (van Sc rang wel-te-
verstaan) gingen we de kleine Tji Djamboek over, passeerden
den gardoe en pasar van Tji Minjak (de kampoeng zelf van
dien naam was op een kleiuen afstand, links van ons in het
verschiet zichtbaar) en doorwaadden, eerst den laug-niet-onbe-
duideuden Tji Miujak, onmiddelijk daarna den kleiuen Tji
Nambo, waarna ons pad een eind aan weerskanten omzoomd
werd door MMW/4 ^ / a ^ . De demaug van Sadjera eu zijn gevolg
had ons tot aan de grens van zijn afdecling uitgeleide gedaan,
hoewel die van Lëbak ons reeds onder den post Tji Laki,
dus op Sadjcraasch terrein, had opgewacht, ten-einde niet in de
barre zon te moeten wachten. Al voortrijdende, passeerden we,
even-vuor paal 5 1 , K. Moentjaug (rechts van ons) eu kwamen
welhaast in een uitgestrekt en lommerrijk bosch met prachtig
opgaand geboomte, waaruit uu-en-dan het liefelijk gefluit van
een zangvogel ons tegeuklonk. Het is naauwelijks te geloovcn,
hoe'il weldadigen, verkwikkendeu eu verfrisschcuden indruk zoon
Lfrwald, met zijn aangename koelte, zijn tooverachtige licht-
effecten, zijn krachtige vegetatie, zijn zachtsuizeud gebladerte,
op het, door de woestheid en naaktheid van het eenvormige
landschap neergedrukt, gemoed van den reiziger maakt. Jammer
maar, dat ons genot niet-lauger dan hoogstens een paal duurde.
Na de gardoe LCwëng podol gepasseerd te zijn, mochten we
op nieuw tusscheu eindelooze galagah doorrijden, hetgeen voort-
duurde tot-aau deu tweeden post, Hantap geheeten, toe. We

i , .Tav. C»Sin O ? Oilfl (Kljl \ tefa/5«»."\ zijn die Sawalis,

welke hun water alleen van deu regen, niet uit een stroom, ontvangen. (M.)
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hadden nu 10 paal, twee derde van het traject afgelegd. Het
derde en laatste gedeelte van den tocht liep door een totaal
onbevolkte streek. We passeerden enkel de gardoe ILintap (een
heel eind verder dan de post van dicu naam), de gardoe Tji
Lësoeng, gingen, even voor paal 58, den kleinen Tji Dëngdeng
en den noch-kleineren Tji Tawaover, en kwamen spoedig daarop
in de ruime, koele pasauggrahan te Lëbak of liever te Kösaug
(Ldbak ligt aan de overzijde van den Tji Siinët; de woning
van deu demaug en de pasanggrahaii zijn te Kësang), waar
de gastvrijheid en goede smaak vau den demang ons een
uitmuntende ontfangst bereid had.

4, Juli. Deu heelen ochtend, van zevenen tot twaalven besteed
ik niet mijn schrijver en eeuige inlanders, aan het nagaan en
uoteeren van de hier gebruikelijke benamingen voor de verschil-
lende onderdeden van een iulandsche woning, 's Avonds na deu
eten komen de demang en al de inlaudsche hoofden uit deze
afdeeliug, met wie ik, bij gebrek van iets beters (mijn Soeu-
daneesche volksboekeu waren bij vergissing te Rangkas Bitoeug
achtergebleven) het eerste gedeelte van den vuilen Si ;»ƒ«&« lees.

5 Juli. Aanvang vau deu tocht naar de Badoeï's. We gaan de
Tji Simët over, in wier bedding, ten onze behoeve, tot aan
het punt, waar eenige meerdere diepte begint, een geregeld
voetpad van keijen is aangelegd, opdat we onze voeten niet
zouden nat-te-maken hebben. Aan deu overkant vau de rivier
gekomen, zie ik bevestigd , wat ik reeds van-verre gemeend had
op-te-merken, dat de bijna loodrechte afhelliug van den weg
naar de rivier, die het zelfs mij, toen we indertijd van Goenoeug
Kentjnua naar Lëbak kwamen, onmogelijk maakte, om op mijn
paard te blijveu zitten, uu uitgekapt (het terrein bestaat uit
weeken <>//««) en glooijend gemaakt is. We verbazen ons wel,
dat niet veel liever een zigzag is aangelegd, hetgeen een oneindig-
radikaler verbetering zou geweest zijn; maar zijn al blijde, dat
we onmiddelijk te paard kunnen stijgen, en vervolgen langs
dit allerfataalste tjadaspad, steeds klimmende en dalende, hotsende
en glidserend, twee palen ver, tot aan de gardoe Tji Boengoer
onzen weg. Daar gekomen, verlaten we den grooten weg van
Lëbak over Goenoeng Keutjana naar Tjilangkahan, en slaan
een links, dus oostelijk, liggend voetpad in, dat naar Rodjong
Mèntèng leidt. We doorwaden tweemaal de smalle Tji Manoek;
éene maal op een punt, waar ze, vlak-bij ons, aan onze
rechterhand, een klein, maar liefelijk, aangeuaam-ruischend
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watervalletjen volgt. We passeeren de, rechts vau ous, vlak
aan den weg liggende, maar door de liooge alang-alang onzicht •
bare, grot Karaug pangantèu, volgens de legende zoo-genoemd
naar een jong getrouwd paar, waarvan de man bij enne afdaling
in de/.c grot oui naar vogcluesteu te zoeken zijn dood gevonden,
en de vrouw toeu uit verdriet ziju treurig voorbeeld opzettelijk
nagevolgd zou hebben. Geen wonder, dat nooit een inlander noch
den moed gehad heeft (gelijk de deinaug er bij vertelde), om
zicli in de diepte uêer-te-laten. We doorwaden den smallen Tji
Dangdër, nadat we vooraf het voetpad, dat naar Bodjong
Mèntèng leidt, verlaten, en op nieuw een, rechts, dus ongeveer-
zuidelijk, liggend'zijpad zijn ingeslagen; doorrijden een prachtig,
boschrijk, met een dikke laag plautaarde bedekt, en (zoo er
maar mensclieu woonden) voor de koffikultuur onbetwistbaar
uitstekeud-geschikt, landschap, waar een groep graven, schil
derachtig ouder hoog geboomte half-verborgen, het vroegere
aanwezen van een dessa noch verraadt; en komen uu zoo aan
de Tji Boeniang, de grensscheiding van de afdeelingen Lebak
en Paroeng Kocdjang, dien we doorwaden, ten-einde over Paroeng-
Koedjangsch grondgebied een eindweegs onze reis te vervolgen-
Met steile dalingen, maar altijd over zwarten humusgrond,
bereiken we welhaast de kleine, maar lachende, hoogvlakte van
Parakan fïesi, op welks prachtige rijstvelden en ruime, nette
woningen, die beide sprekende bewijzen der nabijheid wederom
van m e n s c h e n , we reeds onder het dalen geheel-onverwacht,
en daardoor met dubbel genot ons oog mochten laten rusten.
Parakan Besi, dat geheel-afgezonderd ligt (want de g e w o n e
weg naar de woonplaatsen der Badoeï's loopt over Bodjoug
Mèntèng), is een groot, welvarend dorp. Met uitzondering van
den rezident Buyn, was er noch-nooit een Europeaan geweest.
Voor een landschapschilder zou, dunkt me, een bezoek van dit
liefelijke plekjen goud waard zijn. Aan de boording van den
zacht kabbeleuden, waterrijkeu, Tji Oedjoeng komt het, met zijn
fraaije rijstvelden en wuivende kokospabnen en levendig gejoel
van menschen en huisdieren, tegen de beklemmende eenzaamheid
der wouden, die de omringende bergruggen bedekken, zoo
ongeloofelijk-vreedsaam en bevredigend uit. Althans dit was de
indruk dien wij onttingen. We waagden ons niet aan het overgaan
vau het smalle bamboezen brugjen, dat, hoog boven de rivier
uit, blijkbaar ten dienste der bewoners, over het water gespannen,
en met zijn beide uiteinden (zeer praktiesch!) op twee, over
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den stroom horizontaal zich welvende, waroeboomeu bevestigd
is; we maakten gebruik van het, blijkens zijn groene kleur
nieuwe, voor de hooge gasten opzeUelijk-veivaardigde, bamboe-
vlot, dat gereed lag om ons den Tji Oedjong over, en IU

Parakan Bësi te brengen
Dte weg liep voortdurend door een prachtige bosch-strcek,

berg-op berg-af. Eenmaal zagen we, rechts van ons, aan deu
onmiddelijken /.oom van ons pad, een steil en diep ravijn,
waardoor'meneer de Bordes stellig, zoodra hij het maar zag, een
spoorweg zou aanleggen, want het was geen «woeste wildernis//,
maar met gras en geboomte weelclerig-begroeid. Een-andermaal
kwamen we op een punt, waar zich (links) een trotsch berggezicht
voor ons opende, doordien we heuvel aan heuvel en bergtop aan
bergtop met schcrp-uitkomende grenslijnen of omtrekken zich aan
elkaar zagen schakelen, in de grilligste vormen, tot in een
eindeloos-vèr verschiet. Na lange en sterke dalingen, langs het,
door gevallen regen slibberig kleipad, en het doorwaden van de
kleine Tji Sèkè, kwamen we aan het kleine plateau van Tji A.wi,
waar een deputatie van de Badoeï's ons wachtte. Het waren de
door het Goevernement aangestelde Djaro, een e c h t e Badoeï,
TaTpi geheeten en wonende te Tjibéo, benevens diens eigen gekozen
plaatsvervanger, den kokolot Tajoeu, een van de uitgestootenen,
wonende te Tji Barani, een « M / J ^ M of onderhoorigheid van
Tji Samodor. De ongeineeii-kloeke, breed- en forschgebouwde
gestalte der beide mannen, hun blanke huid, hun edel, fraai-
besneden gelaatstype, hun open, rustig oog frappeerde ons-beiden
zeer. De djaro, een oud man met sneeuwwitte haren stak ons
dadelijk trouwhartig, maar zonder de minste aanmatiging, zijn
groote hand toe. In een opgeslagen loodsje dronk ik een klapper,
terwijl B. eeuige inwoners van den naburigen kampoeng Kebon
tjaoe in het verhoor nam over de onwettige handhaving van een
afgezet dorpshoofd door deu demaiig van Pnroeng-koedjaiig. We
moesten nu, na een rid van 20 paal, afscheid nemen van onze
paarden; want zoodra we den kampoeng Tji Awi verlaten en
het tamelijk breede en waterrijke riviertjen van dien naam
doorwaad zouden hebbeu , zouden we ons bevinden op het grond-
gebied der Badoeï's , en daar worden door de godsdienstige over-
levering, in tiefleude overeenstemming met de tcrreingestehlheid,
geen paarden geduld. Weldra stelde de optocht zich in bewegiug.
Ik zeg: de optocht, want de tegenwoordigheid van al de djaro\s
of dorpshoofden (door deu demang, miudev voor hun pleizier
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dan te zijner-eigener eere meegenomen, geloof ik) en de sleep
koeli's die ouvermijdelijk-noodig was om bultzakken eu duizend
andere dingen te kunnen overbrengen, maakte van zelf ons
gezelschap tot een zeer lange trein. Aan de overzijde van de
Tji Awi kwamen we tegelijk weer van Paroeng-koedjangsch op
Lebaksch grondgebied. Ik had mijn kousen en schoenen uitge-
trokken , eu me met een stok gewapend; daardoor viel het
loopen over het voortdurend-rijzend terrein, en het doorwaden,
eerst van de Tji Awi, daarna van de Tji Baraui, vervolgens
(driemaal) van de zich in allerlei bochten heêu-en-weêr kronke-
lende Tji Bogoh, en eindelijk van de breede, kristalheldere Tji
Oedjoeng, me zeer gemakkelijk, liet smalle pad was op vele
plaatsen uiterst-steil en uiterst-glibberig; maar we hadden bijna
voortdurend schaduw hetzij van hooge galagali of hoog geboomte,
eu daarbij, door de hooge bergstreek waar we ons bevonden,
een koele, verkwikkelijke temperatuur. I)it hielp. Daarbij de
wandeling duurde niet lang. Na hoogstens-dric paal te hebben
afgelegd, waren we aan den Tji Oedjoeng, en dezen doorwaad
hebbende, in den op een heuvelrug aan diens oever liggende K.
Tji Samodor, het doelwit onzer reize.

Bij de beschrijving van dezen kauipoeng valleu sommige din-
gen op te-merken, die tegelijk van de beide audere kampoengs
der Badoeï's, Kartawana en Tji beo gelden. Zoo zijn de huizen
allen even-groot en m o e t e n dat zijn. Ze zijn gedekt inet rface»
/:«•«/, ' een zeer stevige dakdekking die het minstens-drie
jaar uithoudt (zeven jaar na den aanplant kan men de bladen
voor-het-eerst oogsten; op v r u c h t e n moet men

itt, * ja soms tot 20 jaar, wachten; de vruchten
, f/ia/a /y«n</iö^«a, * eu wordeu eveneens behandeld als
<//a»/it?"; * de (/aw#£y£ * en de boom beiden worden bij

voorkeur in rawZ/Vs, d. w. z. in drassigen grond geplant); allo
andere dakbedekking is ioe/Wl, d. w. z. door de godsdien-
stige overlevering verboden, atap van a/aw^-ata?^, atap van

• ja zelfs (behalve voor dekking van den nok) atap vau
den hier in-het-wild-groeijenden arènpalm. Het huis vau

' Bladen van de ja^Ufa/nt (M.)
* Tien of elf en daarboven. (M.)
' Die goed zijti, daar worden do poters van genomen. (M.)
* Piuangboninen?
• Afleggers of poters. Zie Rigg.
• Ken soort rotan.
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den <7>>a»# /weöé». (het, voor zijn l e v e n uit een bepaaldede 7 # / ( j
familie door de dorpelingen gekozen plaatselijk hoofd, tenzij
zijn vrouw sterft, als wanneer hij onmiddelijk voor een ander
moet plaats maken, omdat hij niet voor de tweede maal trouwen
mag, en een ongetrouwd man geen girang poeöen mag zijn) staat
aan het z u i d e l i j k uiteinde van den kampoeng, met de deur-
opening naar het n o o r d e n gekeerd. Daar-tegenover, met zijn
front naar dat van 's girang-poeöen's wouiug, dus naar
het zuiden, gekeerd, staat de zoogenaamde &a/è, een gebouw,
bestemd om hun oogstfeest, de /fcawa/oe (waarover later), in te
vieren en gasten in te ontfaugen (waar B. en ik dan-ook, zoo
wel te Tji Samodor als te Tjibèo, met onze jongens werden
ingekwartierd). De overige woningen (waarvan er te Tji Samodor
enkelen ook-noch b e n o o r d e n de balè stonden) zijn allen volgens
een zelfde model, op houten stijlen hoog boven den grond, en
dicht aan elkaar gebouwd, zonder iets er tusschen in wat naar
een boom of plant zou kunnen zweemen. Men vindt bij de wonin-
gen geen lisoengs of rijstblokkeu, er is één gemeenschappelijke,
met atap foVff/ gedekte, loods, staande b e n o o r d e n de balè,
voor dat doel afgezonderd, waar al de vrouwen gezamenlijk in
één prachtig-mooije, zeker meer dan 12 voet lange, lisoeng de
rijst stampen. Het front van de woningen is onveranderlijk ot
naar het noorden of naar het zuiden gekeerd. De rijstschurcn
of /èï<\v staan niet in de onmiddelijke nabijlieid van de verschil-
lende huizen, maar een eindtjeu buiten de kom van liet dor]),
in de buurt van de lisoengloods, op een hoopjen bij elkaar.
Ze zijn, even als de huizen-zelf, met veel zorg bewerkt, en op
houten stijlen, ettelijke voeten boven den grond uitgebouwd,
aan wier bovenste gedeelte, een klein eindjen beneden den vloer
van de rijstschuur-zelf, noch een vrij-groote, ovaalronde, plank

'horizontaal is aangebracht, om de muizen af-te-weeren. Jaarlijks
éénmaal (wanneer de padi in de schuur geborgen is) wordt, in
een kleinen klapperdop, die onder de schuur is opgehangen,
en die wij er ook noch vonden, een mengsel van w/.t>«/a«, #«ro<;
en r#«»*a£a ' gebrand, en steekt men tusscheu latwerk, tegen
de zijwanden der schuren van-buiten bevestigd, drie soorten van
/fceraJaw^ £ a t ó a *, namelijk £«£Ö,7«/«« , rèVfy» en ifo*, die
men joaMerap**^ tëiM (d. w. z. verbergsel van dn rijstschuur)

' Benzoë, aloëhout; en 't laatste zal waarschijnlijk rf/Vtmi«*« zijn, vol
geus Rigg, een plant wier wortels als wierook worden gebrand.
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noemt, en die eveneens bij on/e komst op de meeste plaatsen,
hoewel in verdroogden staat, aanwezig waren.

Doch voor ik met deze soort opmerkingen van algemeenen
aard verder ga, een enkel woord over onze ontfungst en ons
verblijf te Tji Samodor.

We vonden een /eer eigenaardig onthaal gereed staan, be-
staande uit gekookte <«/£*, ' in de. ascli gebakken pisang die
een raadselachtig-groene kleur had, en een bamboezen kokertjen
voor ieder van ons-beiden met ;;t'<%, ook-wel wa/oe of to«etf£
geheeten, en van den i?o //«?></ of e i g e n lij ken toewak onder-
scheiden, doordien er een boemboe, zekere boomschors, in wordt
afgetrokken. Een eigenaardige bizonderheid met betrekking tot
die /tfè'm is, dat dagelijks om twaalf uur al de mannen, oud
en jong, bijeenkomen, om in een bamboezen koker of lodong,
6«(/Ö* geheeten, die J^'&B onder zich te laten rondgaan, en hun
zoogenaamd ^«païraw te vieren. Na afloop van ons diué werd
ons als thee een kopjen aftreksel van rfooew A'ras £oi?/a»<7, een
soort boschblaêren, gepresenteerd, een hondenkostjen, waarbij
het aftreksel van rfaotra Jt/im^è*, dat me een djaro onderwech
tusschen Tjilangkahan en Lebak te drinken gaf, noch godendrank
is te noemen, maar dat ik naar 's Lauds wijs, zonder een
gezicht te vertrekken, opdronk. Saïdan had, o jammer! mijn
onsterfelijke pantoffels te Lebak gelaten, zoodat ik genoodzaakt
was, den heelen avond in het kleine teutjen, dat men voor ons
nachtverblijf ten onze behoeve had opgeslagen, en dat juist
groot-genoech was om de tafel en de twee stoelen te kunnen
bevatten, die de demang voor ons had meegesleept, met bloote
voeten te zitten. liet was in deze hooge bergstreek na zonson-
dergang vervaarl ij k-koud. De vooravond ging voorbij, onder
vragen in het Soeudaneesch gedeeltelijk door mij, gedeeltelijk
door den deinaug, naar allerlei zaken. We hoorden allerlei,
oud en nieuw. De kampoeng Tji Samodor, zeide men ons,
was zes jaren geleden aangelegd, toen de vroegere bevolking
van den, op MelvilFs kaart van Bantam voorkómenden, maar
uu lang-verlaten K. Rawajan, die eerst naar het nu eveneens
verlaten Tji Kesik verhuisd was, zich metterwoon hier gevestigd
had. De kampoeng telt 15 huizen en i-oerew of gezinnen; de
»7?ia/i-ra»/fa, d. w. z. de gezinnen van weduwen, worden niet
meegeteld. Van m u z i e k i n s t r u m e n t e n zijn de <_/«fo>ew<jr en

' Een bekende aardvrueht op Java. (M.;
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W % ' boejoet; daarentegen de aw^/owtf (die ik dnn-ook
later,' te Tjibeo, in de balè waar we sliepen, boven mijn
hoofdeinde op een balk zag liggen) zeer-geliefd ; de /awMraw^»,
ofschoon in den kampoeng niet aanwe/.ig, niet verboden,
en de £»/(>j9è dagelijks bespeeld. Wat de klccding betreft,
het dragen van tf/Waw«'.« en tfa/w/?te«#a«''tf is boejoet; do-
MW/W/0 of saroeng's en de WT/oe'* moeten eigen maaksel
uit den kampoeng zijn, de hoofddoek mag ook-gekocht, maar
in o et blaauw, wit of zwart zijn; de mannen dragen saroengs
van jwtèa^-aro* (donkerblaauw met een witte streep), de vrouwen
daarnevens ook efleu-blaanwzwarte saroeng's; liet badjoe moet
wit of zwart of ook b laauwzwar t zijn Lezen en-schrijven
is oubekend en boejoet, zooals trouwens zelfs f7afocwa«0 (een
soort iiilandsch papier) is. Het sirihpruimen is n ie t boejoet, maar
wel de tabak en het rooken, zoodat dan ook de sirihpmim van
den IWloeï enkel uit sirih, gambir, pinang en kapoer (zonder
bijmenging van tabak) bestaat, Het is boejoet den vuurhaard,
waarop men de rijst kookt, buitenshuis te maken, men m o e t
de rijst in huis koken. ])e kinderen mogen niet worden iugeeut
(dMoito/, gelijk ze ons rf*£om* noemen) alleen voor de kinderen
van de u i tges too tenen is de inenting niet boejoet. Daarentegen
worden de kinderen wel b e s n e d e n (//woe»atew) door eigen
fón/pW* of «bonsnyder's", waarvan er een hier op Tji Samodor,
éen te Kartawana e7i een op Tjiboo is. H o u t e n kammen zijn
niet, h o o r n e n , wèl boejoet; evenzoo 6e<%'« wel en ^O&O-M/S

(wat elders #oM- /o^&ye/ genoemd wordt) niet, — eijeren,
talës, pisang, visch, kippen en gevogelte, vleesch van sapi
bantèng (wilde koeijen) en buffels en kidaug's (nientjek's)
geoorloofd, daarentegen vleesch van herten, geiten, schapen en
ossen , kassave (hier r/a^rftV genoemd), en ook (in weerwil van al
wat de Mohammedanen zeggen) apenvleesch ongeoorloofd voedsel.

Oor- en vingerringen (/;«»^«fl en .w«w«#) zijn niet boejoet,
hetgeen ik dan ook bevestigd vond door het feit, dat bijua-alle
vrouwen en kinderen zich de luxe permitteeren van houten
cyliudertjens, iets dikker dan een dik potlood, in de ooren te
dragen. Het aanleggen van .?awa/<V of natte rijstvelden, en
eveuxeer van ^i/iar's (zoogenaamde d r o o g e rijstvelden; maar

Rifig: #«/o«*y a musical instrument beinghalf a dozen slips of liambu
fastened to a string, like the steps of a ladder and, when hungup tapped
with a bat of wood; solang is fluit. (Verg. over deze muziekinstrumenten
nog de Hollander, Laid- en Volkenkunde van Ned. Indie. I p. 382.)
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die g e p l o e g d of o m g e s p i t worden), is streng verboden,
in weerwil het terrein volgens de verzekering van den denning
zich op vele plaatsen voor het aanleggen van sawah's zoo-uitmuntend
leeneu zou; de rijst mag niet anders worden geteeld dan op
hoema's, d. w. z. bosch- of glagahgrond die eenvoudig afgebrand
wordt, üoudgeld is boejoet, evenals het n i e u w e kopergeld;
toen oen van de Gouverneur-Generaals (ze noemen hem van
der Capellen, maar het moet een latere geweest zijn) aan de
hoofden der Badoeï's. die hij te Paroeug Koedjang bij zich
had laten komen, een goud tientje prezent woü geven, weigerden
ze doodbedaard, en hij was genoodzaakt rijksdaalders te nemen,
die noch altijd door den djaro als poesaka bewaard worden.
Z i l v e r is overigens, behalve als muntspecie, boejoet; daaren-
tegen «aZa/fca niet, en evenmin de. £ m (ofschoon ik dezen-laatste
door niemand zag dragen). Van schapen, koeijeu, bunels (?),
paarden en geiten mag men zelfs den n a a m niet uitspreken,
laat staan, dat men ze er op na zou mogen houden, M/'OÖ;

men duidt ze enkel aan onder de algemeeue benaming van
</o//'oó"«>aM, d. w. z. tamme dieren. Apen mag men, ofschoon
niet e ten , toch houden. Alle geneesmiddelen zijn verboden,
met uitzondering van eigengemaakte van «iri/i, die r&7//'araj»è,
en in welke djampe's of bezweringsformules de eigenlijke genees-
kracht geacht wordt gelegen te zijn. Er is , voor al de drie
kampoeugs gezamenlijk, maar een rf/aro; die djaro is de mid-
denpersoon, door wien deze kleine wereld haar zaken met liet
gouvernement regelt en de bevelen van het gouvernement ontfangt.
Gewoonlijk kiest men er een ora«^ r/i£ft£a6ara», d. w. z. een
u i tgcs too tene , voor; maar degeen die nu siuts onheuchlijke
jaren, meer dan 25 zeker, die betrekking bekleedt, onze vriend
Tarpi, is een Badoeï van het echte soort, wien men om zijn
geschiktheid indertijd boveii ieder-ander gekozen heeft. Zijn
regterhand en, bij ontstentenis, zijn plaatsvervanger is de £o£ofo<,
die eveneens bij k e u z e benoemd wordt; deze kokolot beslist
tevens, zonder dat hooger beroep op iemand mogelijk is, alle-
mogelijke geschillen, die oprijzen. — Na deu #/>««<? jaoeó'e»
(van wien ik reeds sprak) is in eiken kampoeng de tweede in
rang van degenen die geroepen zijn om in de/.e kleine maat-
schappij de eigen zaken te regelen, de ^iran^ -sèra^; de derde
de jHz«̂ a«oe/& /h>/fco/o4 (wel te onderscheidene, van den ^o^o/öi!,
den ;ja»<7Ïwa van de Mohammedaansche kampoengs; hij is altijd,
niet enkel in naam, maar werkelijk de oudste). Men verzekerde
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ons, dat de 160/b^, de ^JraBjf *èra£ en de jsaw^asoeA £o£o/o<
alledrie gekozen worden door de geheele mannelijke bevolking,
nadat de girang poeöen vooraf een kandidaat heeft aangewezen;
welke mogelijkheid er in dat geval bestaat, dat do pangasoeh
kokolot dan w e r k e l i j k altijd de. oudste in jaren is, bleef me
nou raadsel. De klceding van die '/groote meneeren» onderscheidt
zich door niets van die der overige kampoengbewoners, gelijk
deze-laatsten ook nooit tot den girang poeöeu van zich zelf met
het slanfsche/bmM£ of yhwe/a ( = "ons uw dienaar»), hier geheel-
onbekende woorden, maar met het onafhankelijke «««^ (ons «ik»)
spreken; gelijkheid, absolute gelijkheid, schijnt onbetwistbaar
(het blijkt uit alles) de hoofdwet die hier heerscht. Wanneer
het sakrameuteele getal van v e e r t i g gezinnen, dat de drie
kainpoengs gezamenlijk niet mogen overschrijden, voltallig is, be-
slist de girang poeöen (dien men bij deze gelegenheid, de Mo-
hammedanen navolgend? den «d/om^aw» noemde) geheel-eigen-
machtig, wie den kampoeng verlaten moet, om ora«# rWoeara»
te worden. Ik verzuimde te vragen, of de drie girang poeöen
gezamenlijk die beslissing nemen (gelijk ik vermoed, omdat
de drie kainpoengs gezamenlijk maar-veertig gezinnen telleu.)
Men zeide me, dat, wanneer er over het een of ander tusschen de
verschillende girang poeöen gedelibereerd moet worden, de beide
anderen hier naar Tji Samodor moeten komen, omdat de girang
poeöeu hier-ter-plaatse thans de oudste in jaren is; hangt dit
echter niet veeleer samen met het feit, dat ^/-(/a /JW<w, de
heilige graven, (waarover straks) onder Tji Samodor ressorteereu
(zoodat dan ook de mannelijke bevolking van Tjibèo en Kartawana
bij den jaarlijkscheu schooninaaktocht daarheen, deels hierom,
deels ook omdat er geen-andere weg is, over Tji Samodor moeten
gaan)? Met historiesche tradities bleek het me treurig gesteld
te zijn. Men verklaarde, de namen der girang poeöen van Tji
Samodor's bevolkiug volstrekt-niet van het begiu af te kennen.
Al hakkelend en stootend brachten een paar van de aanwezigen
er eindelijk de volgende namen uit (die ik noteerde, om ze
met de opgaaf vau v. Hoëvell te kunnen vergelijken, niet
omdat ik aan de juistheid of waarheid der opgaaf eeuige waarde

. % ï , Fa/ tór , 7'am, f « « a » , en den tegeuwoordigeu girang
poeöeu, dien men (zonderling en wantrouwen-wekkend, niet
waar?) eerst iVyar*a«, later /P/'arwa noemde.

Ointreut de afkomst der Badoeï's ontfing ik eveu-verwarde
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en onvolledige mededeelingen, die ik echter evenzeer, pour
acquit de conscience, opschreef. Stamvader: A'a^ara 7ta«<7^a/,
die een zoon had, 2?df̂ ara Patów^ ZtyWa gelieeten. Deze-laatste
liet drie kinderen na: een zoon (ZWe»« Laf/oar/i) en twee
dochters (ZWew ôê »/< en Z?«Ze»z Z?/aw^a/a). iWö»i ^we/i/*
(notabene! een vrouw) werd poeöen te Kanèkès, onder den
naam (of titel?) van &«è£a (een oogeublik vroeger was het.
<Sa«è/iaw.) Door den Sultan van Bantam, wien het ter oore was
gekomen, dat er daar een poetteu was, opgeroepen, werd hij
aangesteld tot poeöen te Serang. Zijn zoon, Mandjari, wordt poeöen
te Baros; diens opvolger Soedji (waar of Maudjarè gebleveu is?)
te Pandeglang. Djanggot verhuist naar Lantjar. Raji achtereen-
volgens naar Batoe Karoet, naar Tji Larangan, naar Sampaug
pëndëj, na .̂r Bodjong Kopo (in Lëbak.) Waksir, evenzeer met
de verhuismauie behebt, sukcessievelijk naar Tjataug, naar
Tji Tangtoe (onder K. Tji Boeugoer), naar Kadoe hëlang, naar
Babakau (ouder K. Bodjong Mèntèug), naar Badoei, naar Tji
Sèrè (beiden in de buurt van Bodjong Mèutèng). Tarsi op
zijn beurt, eerst naar Tji Palèr, daarna naar Tji Bokor, van
daar naar Rawajan, en van Eawajan naar Tji Bëöug. Tarsan
eerst naar Tji Kësik (men zeide eigenlijk: woeara Tji Kësik),
van daar naar Bantar Waroe (vlak-bij Tji Samodor), en vervolgeus
naar Tji Samodor.

We besloten den toekang pantoen te laten komen. Het was
een jongen vau hoogstens 20 jaar, met een allerinnemendst
uiterlijk en eeu prachtige slein; niets van dat gillende,
krijschende, waarmee de inlandsche zangers in-den-regel mijn
ooren verscheuren. In den beginne was hij blijkbaar verlegen,
eu kuchtte en heinde gedurig, evenals eeu burgerinan-nutredenaar
in ons dierbaar vaderland. Maar dat ging langsamerhand over,
en toen zong hij uit volle borst, ouder begeleiding zijner £a</a/)è
(eeu soort van inlandsche gitaar, waaraan hij zeer melodieuze
toonen wist te ontlokken) eeu van die diep-weemoedige liefdesge-
schiedenissen van een vorsten-zoou en vorsten-dochter, die alleu
in de dagen van lang vervlogen grootheid, en zelfstandigheid
spelen. Wanneer hij, bij het uitbrengen van hooge, toonen, het
geluid moest dempen door de hand aau den mond te brengen,
hield hij (dit frappeerde me zeer) zijn hand nooit, gelijk ik
zou verwacht hebben, aau onzen kant, maar aan den tegen-
overges te lden , waar het huis van deu giraug poeöen stond;
een aardig blijk, dat hij geeu liooger gezach kende of erkende

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:02PM
via free access



OOK
VAN Mtt. D. KOOllüEltó. oöO

dan dat van zijn girang poeöeu. We bleven lang, misschien
wel twee uur, zitten luisteren; maar het zou eeu hopeloos iets
zijn geweest, op het e ind te willen wachten, daar de geschiedenis
(gelijk de demaug me zeide) wel tot den volgenden ochtend
zou duren, nu -/de kraan eens los was.'/ We gingen dus ten
laatste maar naar bed, ten einde ons daar door zijn gezang
op eene aangename wijze in slaap te laten wiegen. — Ik zeg:
naar bed, maar dit is voor hetgeen we vonden een zeer oneigen-
lijk woord. Verbeeld u , twee bultzakken van den demang, op
den grond neergelegd; gescheiden door een grof, doorzichtig,
eigeugemaakt stuk ongebleekt katoen (spreijen of iets van dien
aard, dat naar g e k l e u r d katoen leek, mogt niet door den
demang worden meegebracht, dat was boejoet); overdekt met
een mat van gevlochten bamboe (rotanmatten zijn boejoet);
en voorts op ieder van die bultzakken, drie kleine rolkussentjes
(groo te ) zijn boejoet, evenals de bultzakken bij de Badoeï's
zijn van kapoek randoe, vuil en zonder eenig overtrek.

LOSSE AANTEEKENINGEN TIJDENS HET BEZOEK BIJ DE BADOEÏS.

De uitgestootenen mogen met Mohammedaansche vrouwen

trouwen.

Een kwartier lang zeker door de bedding van de Tji Sa-

inodor heen. Daarna weer glngahpad, maar nu enkel doorkruising

van de Tji Samodor.
We dalen langs een steil en glibberig pad in de Tji Sadjèra

af, en moeten die, op een punt waar ze zeker 100 voet verval
heeft, langs steile glibberige rotsblokken naar beneden klouteren,
om haar oveilangs een heel eind te doorwaden. Aan het eind
van dit doorwadingsproces, prachtige, breede, kom.

Oneindig klimmen door prachtig bosch; diepe, begroeide

ravijnen flauw zichtbaar.
Spookachtig; maar vriendelijk een zonnestraal hier en daar.
Geweldige daling naar de Tji Oedjoeng, de grens waar de

Badoeï's aan hun natuurlijke behoeften kunnen voldoen. fa/a^afl '
aan de overzijde. Kristalhelder bruischt het water over breede
rotsblokken. Prachtig wild bamboebosch. Groen bemoste steenen.
Lianen, zich van de takken van het hoog geboomte welvende
over het bruisend water.

ltigg: a roofing, made of split bambu; dus eon soort
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Noch een groot kwartier verschrikkelijk-moeilijke toclit, door
de bedding van den Tji Oedjoeug naar /fr/!/a ^o»za.«. 9 mannen
eenmaals 'sjaars, boelan kalima, 17de. Blijven 2 nachten schoon-
maken (ouder deu girang poeöeu met de/*««^e«, anders mag niet.)
Maar deu tweeden dag blijven ze iu de talahab, om te sidekah.

Pè<!a/fc'.j ' , met door menschenhandcn aangelegde steenhoopen,
begroeid met foe^oe/fc, en de pètak's beplant? met rf/>'n^*V.

Pètak n». van boven 1 graf.
Pètak n°. 2 smal, niets.
Pètak n«. 3 groot, 5 grafhoopen. Vierkant. Eeu schuin

uitstekende steen met mos begroeid.
Pètak n». 4 en 5 smal, klein, niets.
Pètak no. 6 *a*a£a j9a£oe#zZ>a/<a« £è' rfaè^t'w .vaü/, een rond

postjen, ^ a ^ i >be w.a«è/4, met mos begroeid, 2 graven met
opstaande steeneu.

Pètak no. 7, 8, 9 , klein, niets. Evenzoo 10, 11 , 12, 13.
Prachtig bamboe rondom. Zoomt Tji Oedjoeng, aau de zuid-
grens diep ravijn, en weer de Tji Oedjoeng.

De pètaks loopen van noord naar zuid op.

Op den teruchweg komen we langs tfa«è'A ;j<W/Vz terucli aan

de talahab.

Doodmoede 's middags om 1 uur weer thuis , — 's avonds vizite
van den girang poeöen, die door den demang belet laat vragen.
Hij zegt, dat de Badoeï maar-éen vrouw mogen hebben, waar-
van ze ecliter scheiden mogen, en die dan op nieuw trouwen
mogen; dat echter echtscheiding onder hen eeu groote zeldzaam-
heid is. Dat ze zich zelf oera«# Para //«««#, de buitenwereld
oeraw<7 arè i noemen. Dat ze hier zes jaar wonen. Dat er door
girang poeöen beslist wordt, of men verhuizen moet; en dat
alsdan de jnarorf;'!, hier ôe/fcoe» genaamd (een man, de eenige
die er ziju mag; eji wonende te Tji Samodor) de keuze heeft
en de aanwijzing doet van de nieuwe woonplaats. Dat de
huwelijken door den poeöen (dien hij met den pangoeloe der
0era»# *fa»a (Mohammedanen) vergeleek) gesloten worden, die
ook echtscheiding regelt. Dat ze niet gelooven aan een leven
na dit leven; dat volgens hen de mensch <roe* />aè/t (W 3,

' Rigg: a garben bed, a bed of anything planted.
* Rigg: the people living in open country.
* /toer e» rfüor rftwrf. (M.)
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maar dat de goede dooden naar Artja Domas, de slechte (eerst
zeiden ze: we weten niet waarheen), later naar de kawahs gaan.
Dat de huizen volgens éen model gebouwd moeten worden. Dat
de girangpoeöen geen geschenken hoegenaamd mogen aannemen,
wel de anderen. Dat ze een maanjaar hebben. Dat ze we»</eA
(kidang) wel mogen eten; alleen herten (die ze were/awf/aw
niet oe«i!/'a£ noemen; • evenals de djambè p « a « ^ , de paradji
rfoefoe») niet. Dat hun maanjaar van oogst tot oogst schijnt te
loopen; althans hun oogstfeest, dat ze /Wafoe noemen, begint
met den eersten dag van de maand Kasa, de eerste van hun
jaar; en duurt drie maanden lang (?) Vrouwen en mannen
vieren het gesamenlijk en in de kainpoengs.

Groote zindelijkheid in de huizen merkte ik op; en vóór dat
men van de #ofo% > in huis stapt, wasscheu of liever afspoe-
len van de voeten inet het water uit de fodwwtf* *, die altijd
bij de deur staan.

Ik zag bij den girang poeöen een vrouw op de balè-balè met

de mannen zitten praten.

Na de **VaA * Tji Kësik te zijn doorgewaad, zien we op een
hoog punt voor ons de fe«»a *èra«<7 liggen (waar al de 40

wflyrèü, rfift^ai, m o i / « j , «^aw^Aü^. * De girang sërat oeroei't

de bewerking van deze hoema sèrang.

Er zijn drie hoema sèrang op de drie plaatsen.

Het toem6o<?^« óok éen dag, maar alleen door de vrouwen
van de plaats; eveneens het koken éen dag, eveneens het eten
(dat echter later hervat kan worden, als men het niet op kan).

Het padizaad mag niet verwisseld worden;

öaè. * Behalve als ze koopen. De Tji Sainodorders b. v. altijd

zaad van daar.

1 s

* Bamboezen vaten. (M.)
* Oorsprong, bron.
* Verschillende bewerkingen bij net ontginnen van gronden.
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Na de si rah Tji Kësik, gaan we hem ïioch-tweemaal door.
Daarna ongolooflijk-lange en vrij steile kliinming. Doonvading
van de kleine Tji Doelang, eu de breede, vreedzame kristal-
heldere Tji Bëëug, de greus van het Tji Samodorsche.

Aaukomst langs een zijpad te Tji Kartawana, <

Maar 5 #««•<?», de iwa^ ra»//a, huizen van weduwen, niet-
meegeteld.

Het wegen vau padi door een kommissie noemen ze boejoet,
en gebeurt ook niet.

Van Garoegoeg hierheen verhuisd voor 8 jaar.

De Tjibcoërs daarheen verhuisd van Kanèkès.

Van Tji Kartawana naar Tjibco. — Een klein eindtjeu. —
De vedel ij k-smalle Tji Parahiaug over en we zijn er.

Ik zag hier badjoe's (^/a»?a«y'*) gemaakt van ^rar/e» van do
tawjr^o^ joèZa/t ' (waarvan echter de mouwen altijd van wezenlijk
garen moeten gemaakt zijn); evenzoo zag ik «am/nn^ * />£/«/*.
Gewassclien kan het niet; dan wordt het ioio^.

Te Tji Lèngger en te Lengis worden die dingen ook gedra-
gen , te Tji Samodor vooral, meer dan te Tjibéo.

Er zijn noch acht poeöen's van de.omiM<7/•/«Aafoea/Yi»; al. te
Sangkan Wangi of Kamandjing of Tji Ilandam, Tji Lènggor,
Noengkoelan, Tji Patik, Padawaras, Garoenggag, Inggoeug,
Tjaroengën of Marèugo. Allen zijn ze onderworpen aan den
giraug poeöen hier te Tjibèo. Bij elke Aoewa/ee (zie boven),
dus driemaal 'sjaars, den 17den van de maand Kasa, en den
18den van Karo, den 17^en van Katiga moeten die negen (acht)?
jjoeöen's, ieder met twee van hun tëmën's naar Tjibèo opkomen.
Drie er van (Padawaras, Tji Patik, en Kadoekoedjang •= Ing-
goeiig) moeten meebrengen oe/a^ (zout) en /r<2*«; niets meer.

Volgorde der maanden.

' Naam van een rotansoort (?)
* Ml. Sarocng.
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J > , Aiwa, A aw,
s a / w (Nieuwjaar is in Sapar).

De Aocma *<?™«<7 wordt gesneden in de maand ffapö /Ta/oe
de andere in de drie volgende maanden. Tn de maand Sawa/
(5aj»ar) is het padisnijden afgeloopen.

In de maanden fowa en fcï%a maakt men een /«foa, in de

maand Aaro niet.

Ook de 9 buitendorpen hebben ieder hun koewaloe, en wel
op den 21en dag van de boelan Katiga de poeöeu's van Garoeggag
en Sangkau Wangi (ieder afzonderlijk); — op den 22n die van
Kasoe hëlang ( = Padawaras) en van Inggoeng; op deü 23n die
van Tji Patik, Marèngo, en Tji Lènggor; — op den 24" die
van Noengkoelau, op den 27* die van Kamantjing (een aM/n*a«
van Saugkan Wangi).

De methode van viering dezelfde als in de binnenwereld.
2 a«a/i-fl«a/ta« rfar» / ^ ^ (2 poppen nevens elkander?)

1 man, 1 vrouw.

1 &MW»f, io««< totfii^aM^'a (schorpioen als rijdier) van het

mannenbeeld, (Ml. Aa^^e^A/»^) levend.
1 W j a A (adder) , èoea^ toc«^a«^«;a van het vrouwenbeeld,

levend.

zijn

maefolium. (Rigg.)

) als drinken voor man en vrouw;
R̂  water, voor hetzelfde doel.
(groote djangkrik's heeten in het Sdn. fórir; deze

als eten. (Rigg. eggplant).
solanum melongena als eten.

idem. SauhSn is panicmn pal-

(een harige vrucht) »«)««/«)
(stoofsel van valens?)

(een vrucht).

idem 1 öa/2;a^ a* ^ ;
(Mal. *«ra*/a) idem. (een vischsoort, Me-

voor eten ^nia, Rigg.)
(garnaal) idem.

] /fcfyëjj (Tv. ,/off/oe, landkrab) als eten, gekookt.
Qp de laatste kawaloe' (in Katiga) worden die dingen naar het

bosch gebracht, als een diner voor de p «moe^oe (geeu
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sètan's, maar Jatora ia^arci, woe a^u rZi
" i a m //<wa Je«>«)'/ ua afloop van de /fcoe/Bpoefow (vergadering).

De Za£sa wordt eveneens op de laatste kawaloe door al de
vrouwen gemaakt, van meel met ;4a#e/« //o«/è ' ; to<?/ü<

( = //ï

, d i r ó n ^ , en wordt opgegeten.

V?i ari?«, Holl. nerf der palmbladeren) wordt
rondom de 2 beelden in liet bosch gezet.

«oe a/a Ji /eyniye/- iè' (nl. in het
dorp dat feest viert, de vau-buiten-koinenden worden niet mee-
geteld).

De njèrè kawoeng worden f/?7a?/(;VÜ«/ (rechtop in den grond
gestoken) van onderen, maar zijn , hoewel speeren reprezcnteerende,
van-boven niet gepunt, niet (/ara toe/sio^.

De Heeren Tobias (Kesident van Banten) en een adsistenl-
resident van Lebak, dien ze &/>u«ol noemden, de éenigeu die
voor mij te Artja Domas geweest zijn.

De pasir, waarop de Artja liggen, heet pasir Domas.

De <7»Va«0 &?ra< precies een gezicht van een Ilhidoeschc
pagode. Ontmoeting met den girang poeöeu en de heele manne-
lijke gemeente, vergaderd om een nieuwen djaro te kiezen.

Bezoek in een inlandsche woning, waar de vrouw des huizes
minzaam met ons praat.

De giraug poeöen verbiedt, om oogstpadi hooger te verkoopen,
hetzij aan orang slam, hetzij in de kampoengs, dan 14 duiten
de gèdèng; uit vrees, dat ze, die duurder verkoopende, zullen
£oe/-a«<7 m//e/h' Ï (zeker, dat ze ook den verkoopsprijs in tijd van
nood, voor zich zelf hooger zouden maken).

14 duiten de prijs van een gèdèng padi, ^%a?^ iera*

' Een soort Tamarinde.

* Gebrek aan leveusmiildcleu krijgen. (M.)
' Xu rijst te handelen is boejoet. (̂ M.)
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Buiten de buiteudorpen waar giraug poeöen's zijn, zijn er
noch onderscheiden (Tji Paler, Tji Kadoe, Tji Hoeloe), waar
er geen zijn, doch waarvan de menscheu bij gelegenheid van
de koevvaloe eveneens hierheen komen.

De hoemagronden van Tji Kertawana en Tjibèo zijn gemeen-

schappelijk en door geen grens gescheiden.

Voor het vijftiende jaar mag jongen noch meisje trouwen.

v.vHoëvell werd geuoemd

VERVOLG VAN HET JOURNAAL.

20 Juli. .. In en uabij de hoofdplaats hadden we gelegenheid,
op nieuw de verregaande onbeschoftheid van den Noordban-
tammer op-te-merken. Tn weerwil van den zilveren band om
IV s pet, hielden de mannen geregeld hun soedoeng ' op het
hoofd, en bleven degenen, die op een paard ons voorbijkwamen,
er doodbedaard op zitten. We ergerden ons om-het-zeerst. Geluk-
kig, dat het vriendelijke landschap ons van zelf langsamerhand
in een aangename stemming bracht. Hier geen spoor van wil-
dernissen, van kale of met don-end rietgras begroeide heuvels,
van sombere bosschen of diepe, steile ravijnen; maar overal,
waar men het oog liet weiden, elk plekjen benut door noeste
menschenvlijt. De zachtgolveude landstreek, waar de weg zich
door heen slingert, een aaneenschakeling van de prachtigste
sawahs, waarvan liet, in rijken overvloed voorhandene, water
hier naauw-hoorbaar afzijpelt, ginds in schuimende vaart om-
laag stort. En die sawahs overal gestoffeerd met manggahs, wier
prachtige kroonen en donker loof, vooral waar het lichtgroen
van de. pas-ontkiemende zaaipadi er tegen uitkwam, aan het
geheel een allerbetooverendst voorkomen gaf, zoodat men zich
gedurig iu de nabijheid van een Engelsch lustpark verplaatst
waande. En daarbij telkens in deze rijkbevolkte streek kleinere
of grootere kampoengs, waaruit het gezellig geluid van den rijst-
stamper zich hooren deed; en onder de schaduw van het ge-

Groote runde strooijcu hoed (?) elders <o«rfoe»^ (M.)
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boomte hier-en daar een paar vreedzaam-grazende buffels met hun
kleine geleiders; en op de velden de nijvere landbouwer overal
bezig, in het zweet van zijn aanschijn met vrouw en kinderen
te arbeiden; waarlijk, men zou een Barend Ovink moeten zijn
(wieus eerste indruk van het Haagsche bosch zich in deze woorden
lucht gaf; «he, als dat eens werd omgehakt! Ik wed, dat men ei-
meer dan ƒ 100,000 voor krijgen zou"), om te midden van zulk
een liefelijke natuur, aan de weligste en vriendelijkste landouwen
van ons dierbaar Europa herinnerend, ongevoelig te blijven.

In de ruime, koele, met glasruiten en chineesche windjalou-
ziën voorziene, passanggrahan te Petir op luijaardstoelen uitge-
strekt, raakten we met deu demang aan het praten over de
kaueelkultuur. Hij ijverde zeer voor haar behoud, omdat de
grond hier (volgens hem) voor alle andere kultures te slecht
is (de koffi, zeide hij, na eerst magnifiek te zijn aangeslagen
sterft geregeld in het derde of vierde jaar), en omdat de kleine
man aan de kaneel nu tenminste noch-iets verdient. Ik ver-
nam van hem, dat de kaneelschillers een vast corps vrouwen
zijn, wier loon ƒ 2.50 's maauds bedraagt (dus evenveel als bij
de vrije theekultuur); dat de aanplant noch onlangs is uitge-
breid, en nu in zijn distrikt, ik meen 150 bouws bedraagt;
dat er onder de kaneeltuineu zijn, die dertig jaar, en noch
altijd uitmuntend, staan (afdoende wederlegging van de mode-
beweeriug, dat de kaneelkultuur moet worden ingetrokken,
omdat ze den grond zoo uitput); dat de inspekteur der Kul-
tures W..., die hier onlangs in commissie geweest was, hem
de intrekking als aanstaande had voorgesteld, maar dat hij
dringend verzocht had om haar (zouder Europeesch personeel
desnoods, ter besparing van kosten) in-stand-te-laten.

Onder dat Europeesch personeel moet ook een «assistent bij
de kaneelkultuur", die bij hooge feesten een mooijen rok draagt
(gelijk ik gelegenheid had te. Serang op-te-merken), en ƒ 300
's maauds heeft, gerekend worden.

Na eeue voortreffelijke rijsttafel vervolgden we, nu onder
de hoede van een paar dorpshoofden, onzen tocht. Het was
gloeijend en broeijend heet; het //keerkrings-middaguur » en de
zon met haar verzengende stralen veroorzaakten me een ondra-
gelijke hoofdpijn. Ik had naauwelijks oog meer voor de schoon-
heden van het, ook-hier-noch, rijke en vruchtbare landschap. Aan
de gardoe Tji §<jrok wachtte een muutri yan Waroenggoenoeng
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met een talrijk gevolg ons op. Het eerste, wat men er ons
aanbood, was toewak, waarschijnlijk ter eere van den plaatsnaam
(KOTA heet de buis, waarin de toewak wordt verzameld); ook
was er een heel diué voor ons heengesleept, waarvoor we echter
(daar we geen kameelen waren, die over vier magen te beschikken
hadden) vriendelijk bedankten. Tot dicht-bij Waroenggoenoeng
behield het landschap zijn vruchtbaar en vriendelijk voorkomen ,
althans gedeeltelijk; maar van-nu-af, en steeds-sterker naarmate
we Rangkas Bitoeng naderbij kwamen, kreeg het terrein den
eigeuaardigen stempel van Zuidbantam's dorre, waterlooze en
oubevolkte wildernissen.

21 Juli. Om zeven uur op, en rijd met den reiswagen,
eerst, denzelfden weg langs als gisteren, tot Waroenggoenoeng,
en van daar (in-plaats-vau rechts af te slaan, naar Petir) recht
door, den weg naar Pandeglang af, noch twee palen ver,
tot-aan de gardoe Sampaj. We slaan nu links-af, en rijden,
over een modderigen weg, maar door een allerweligste sawah-
streek, tot-bijna aan de gardoe Moentjang, 4 paal ver, toe.
We passeeren sukcessievelijk den kampoeng Sampaj, een
ampihan vau dien kampoeng, Tji Boeali geheeten, den k. Tji
Sono, den k. Tji Bangkoer, aan weêrzijde van de, misschien
twaalf voet breede en e'éu voet diepe Tji Kondang gelegen,
die we doorwaden, den k. Kontjang koeion en Kontjang
wètan, de Tji Koepa, die we door-middel-van een brug
overgaan, en den k. Tji Loetoeng; totdat we eindelijk aan de
gardoe Moeutjaug Kopong, ressorteerende onder den k. Tji
Koeloer, aankomen. Even-vóor de Tji Koepa verandert het
waterrijke van sawahlandschap in een golvende, heuvelige tipar-
streek, gelijk ik ze in Bantam, waar de hoogvelden veelal,
hetzij met Aarèarfo^ » en h o o g e alang-alaug, hetzij met
hoog geboomte bedekt zijn, noch-niet gezien had, maar waarin
de wadasformatie, die in de Zuid van Bantam zoo-volstrekt-
algemeen is, zich toch niet verloochende. Van gardoe Moentjang
Kopong redeu we, door tipars en glagah, zonder bijna een
dorp op onzen weg te ontmoeten, zes paal verder tot-aan gardoe
Goemoeroeh. We passeerden den Tji Panas; den k. Anggalan
aan déze, den k. Tji Bogoh aan géue zijde van den Tji Lantjar;
den k. Woeloekoe, en den Tji Woeloekoe, na alvorens zuid-

' Een soort lang gewas op open vlak terrein groeijend. Ml. SiUdocdoek,

(Melatma Maluba thrioum). Kigg.
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waarts loopende binnenwegen van Sampaj, alsmede van Pandeglang
naar Lëbak gekruist te hebben; den Tji Marikoe; de grens
van het Paroeng-koedjangsclie; de Tji Tjanggong, en komen
zoo eindelijk aan de gardoe Goemoeroeh, waar mijn eergeleide
verwisselt, en vanwaar het noch een heel eind is tot de kampoeng
Goemoeroeh, dien we, langs een, expresselijk voor deze gele-
genheid vervaardigden, fantazieweg, midden door velden en
plantsoenen heen, bereiken.

21 Julij. (vervolg.) Van Goemoeroeh vervolgde ik mijn
weg naar het, noch acht paal verwijderde, Koempaj. Ons
pad liep voortdurend over bebouwde hoogvelden (tipars) of
braakliggend hoogland, nu met frischgroene alang-alang begroeid,
en rijk beplant met heele bosschen van vruchtboomen, vooral
doerians en katjapi's ' , die daar in den loop des tijds door
de, gedurig tot verhuizen gedwongene (een tipar kan eerst in
het vijfde jaar na zijn bebouwing hier op nieuw bebouwd
worden) bebouwers dezer hoogveldeu geplant zijn, en die nu,
terwijl ze een alleraangenaamsten indruk op het oog maken,
tegelijk een mildeu schat van vruchten afwerpen. We passeerden
sukcessievelijk den k. Tjoeroeglajang, de Tji Dokdok: de Tji
Tjanglaj; den k. Gantoeugan; de Tji Silad; de Tji Rawoehën;
de Tji Sauintën; de Tji Moenoen; de Tji Tjèrèn; en de Tji
Tërëp (allen kleine spruitjens, waarvan dan ook enkel de twee
voorlaatsten en de Tji Rawoehëu met een brug voorzien zijn)
en kwamen eindelijk tegen zeven uur, in stikdonker, te Koempaj
in de pasanggralian aan. - ̂

22 Juli 's Middags lees ik de //'Waw^-toaa noch-eeus,
en doe daarna een wandeling door Koempaj, een allerliefst
dorp, welks huizen tegeu een woud van klappers en andere
vruchtboomen, waartusschen ze iuliggeu, allerbevalligst uitkomen.
De pasanggrahan ligt op een soort van hoogte of heuvel; een
zeer mooi punt, vanwaar men uit de voorgalerij een zeer mooi
gezicht op de, er tegenover in een diepte liggende, kanipoeug
heeft, 's Avonds heb ik, van zevenen tot twaalven, konferentie
met de hoofden en dorpspriesters uit de kaloeralian Koempaj,
met wie ik het eerste gedeelte van de 7fWa«#-/ü:« bespreek.

23 Juli Daarna, van half-acht tot twaalven voortzetting
en ten-eiude-brenging der lektuur van de IToe/att^-lafl?'
Om vier uur op weg naar Bodjong. Nadat we op een èrè/

igg- Sandpricujn Nervosum,
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de, ook-hier uoch waterrijke Tji Lèmèr zijn overgestoken, zijn
we welhaast aan de grensscheiding van Menès en Paroeng-
koecljang. Noch een klein eindtjen loopt onze weg door v l ak
hoogland; maar zoodra we aan den pasar van Bodjong, ressor-
teerende onder den k. Tji Djakan, zijn gekoineu (noch een
paar paal van Bodjong bijna), verandert het toneel, en rijden
we door een breed, effen, door vruchtboomen aan weerskanten
dicht belommerd, pad verder. Het is een allerliefelijkste natuur,
en het spijt me, te-meer omdat het op dit uur zoo-verkwikkend
koel is, dat we zoo-spoedig aan de plaats onzer bestemming zijn.

24 Juli. Aanvaarding van den tocht naar Moendjoel. Over
het geheele omliggende landschap hangt een geweldige nevel;
de demang zegt, dat dit eiken morgen tot acht, negen uur
het geval is. We moeten tot-aan den pasar van Bodjong (dus
bijna twee paal) denzelfden weg te ruch rijden, dien ik gisteren
g e k o m e n ben. Had S. me de door mij gevolgde reisroute niet
opgegeven, ik zou hoogst waarschijnlijk van Koeinpaj r e c h t -
doo r naar Moendjoel gegaan zijn. Maar dat zou me van een
groot genot beroofd hebben. Niet-alleen had ik dan dezen
prachtigeu weg gemist; maar bovendien liet liefelijk gekweel van
de tallooze zaugvogels, dat zich dezen ochtend van uit het
geboomte langs ons pad hooren deed. Ik woü, dat de voortplanters
van den traditioueelen leugen: «Java heeft mooije vogels, maar
ze z i n g e n niet", bij me geweest waren, ze zouden vooi-altijd
ophouden die infame leugen te debiteren. Zoodra we den pasar
van Bo'Jjoug voorbij waren, sloegen we rechtsaf; en zie,
eensklaps was het gedaan, en voor-goed gedaan, met de schoouc
natuur, waarin ik me zoo verlustigde. Van nu-af tot Moeudjocl
toe liep onze weg (eigenlijk niet-anders dan eeu voetpad, met
alang-alang begroeid) bijna uitsluitend door manshooge, ondoor-
dringbare glagah (alang-alang, kaso-kaso, en wat struikgewas), een
veilige verblijfplaats voor tijgers. Gloeijend brandde de zon op ons
schaduwloos pad, waar geen tochtjen kon doordringen, en welks
vermoeijeude eentoonigheid nergens door een voorbijganger, zelden-
of-nooit door een dorp of gehucht werd afgebroken. Het out-
ïnoedigendst van alles was noch het bewustzijn, dat van deze
waterlooze landstreek, die zich uitstrekt, zoover het oog reikt,
niets, letterlijk niets te maken is; dat ze in de statistieken van
'het Gouvernement a l t i j d onder de «woeste gronden" zal blijven
figureeren. Gedurende de eerste vier paal van onzen tocht pas-
seerden we éen kleinen kampoeng, Goenoeng tjangri geheeteu,
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Na die vier paal rijdeus staken we op een èrè/arc wederom deu
zich hierlangs kronkelenden, Tji Lèmèr over (het veer heet
«2«ya4ra«3ra« Zarfoe £>a«<?a£). Een paar minuten lang slingerde
onze weg zich, even voor den vijfden paal, door mooi bosch,
allen geplante vruchtboomen. Evenvoorbij deu vijfden paal ver-
kwikten we ons met een klapper iu de gardoe Pasar Petjoeug (te
Bandoeng zegt men: pitjoeng). We kwamen in die buurt twee,
noch naamlooze, kleine nederzettingen van overloopers uit het
ParoeTigkoedjansche voorbij, waarop de demaiig me met kenne-
lijken trots wees. Na een kleiue bocht beschreven te hebben,
rechts af, kwamen we aan een kruisweg, vanwaar rechtdoor
naar k. Madoe malati, rechtsaf naar Kadoe pandak (deu kam-
poeng van dien naam), door vruchtboomen liefelijk-belommerde
paden voerden, terwijl wij linksaf sloegen door een eeuwig-
onverauderd glagahlandschap, waarin geen verandering zichtbaar
was dan deze: dat de glagali hier l a g e r was, zoodat we zien
konden, hoe-eiudeloos-ver ze zich uitstrekten. Aan den zevendeu
paal (het leek me wel twintig door de verveling), te Kolèlèt,
een ampihan van den k. Kadoe pandak, hielden we halt, daar
hier de grensscheiding van Meuès en Panimbang was. We pas-
seerden nu (over bruggen) den Tji Poerang, en den Tji Mojau;
aan gene zijde van deze laatste rivier deu k. Soepakalang. Daarop
reden we eeu pooslang door onmeiischelijk, ik wil zeggen: boven-
menschelijk-hooge alaug-alang (een waar tijgernest, gelijk men
me zeide); een heel kleiu eindtjeu, misschien vijf minuten lang,
door mooi, hoog bosch , maar waar de weg uit een aaneenschake-
ling vau modderkuilen bestond, zóo-week en drassig, dat hij
bijna-overal belegd was met houten staken, door twee zijdelingsclie
staken tot zoogenaamde ramen verbonden (voor de paardeu een
minder-pleizierig experiment); en vervolgens natuurlijk weer door
alang-alang, tot-aau de gardoe Djajrah (belioorende onder deu,
links van den weg vlakbij zichtbaren, k. Pasir Tèndjo) toe.
We hadden nu weer vier paal afgelegd, en noch acht paal voor
de boeg. Gedurende de eerste vier paal uiets opmerkenswaardigs,
dan-dat we vier spruitjens, kleiuer dan eeu Hollaudsche kikker-
sloot, overtrokken, den Tji Sempoerëu, den Tji Hèraug, deu
Tji Soeloek, eu den Tji Tepoesen, die de absolute waterloos-
heid dezer landstreek uoch sterksprekender deden uitkomen. Ge-
durende de vier laatste paleu een noch dorder landstreek, waar-
van het eenig-opmerkelijke was, dat we een paar treurig mis-
lukte Gocvernements-koffiaanplautingeu voorbijkwameu, die me
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herinnerden aan het woord van den demang van Menès.datde
koffi in dezen slechten streek niet groeijen w i l : dat hij , gedurende
de negentien jaar van zijn demaugschap, misschien wel honderd
duizend boomeu geplant had, maar altijd vruchteloos; dat ge-
regeld in het derde, vierde jaar, als de dunne humuslaag is
uitgeput, de koffiheester sterft. Nu noch den kleinen Tji Salap
over, en we zijn aan den kalmen, maar frisch-kabbelenden,
en zeker achttien voet breeden Tji Liman, en na dien met
een èrd<!a« te zijn overgestoken, te Moeudjoel. — Aan den oever
wachtte me een goed deel van de mannelijke bevolking op,
dat (voor het eerst op mijn reis oudervond ik dat eerbewijs)
ten teeken van liulde mijn rechterhand even tusscheu zijn twee
saamgevouwen handen nam, en daarop die saamgevouweu handen
naar het voorhoofd bracht. De pasauggrah.au is een vuil, oud,
vervallen krot, waarbij vergeleken de toren van Pisa noch
récht staat. Een half uur na mij, aankomst van den demang,
natuurlijk r e c h t s t r e e k s van Pauimbang.

25 Juli Van zevenen tot twaalven voorlezing en be-
spreking van de Ztow^èa^-TtoM^w^ Van half-acht tot
half-twaalf breng ik voor een half-slapend gehoor (gelukkig
bleven enkelen wakker) de lectuur van de Zto»0«y-floM^èap
ten-einde.

26 Juli. Van Moendjoel naar Kësik. Het heeft den licclo.n
nacht geslagregend, zoodat het eerste gedeelte vau ons smalle
voetpad een ware modderpoel is. We grasduinen onmiddelijk
weer in de glagah, en de allerverveleudste weg onderscheidt
zich in niets van dien tusschen den Pasar van Bodjong en
Mendjoel, behalve dat hij door een, zooveel-mogelijk noch-
onbevolkter, streek loopt, en tegelijk (een teekeu dat we,
lioe-laugs hoe-meer, zuidwaarts komen) door een veel-hcuvel-
achtiger landschap, vol up and downs. Op sommige van die
heuvelhelliugen kreeg ik weer van die eigeuaardige vergezichten
die me in Lebak zoo-dikwijls moê en suf gemaakt hebbeu; een
vaalgraauw landschap, uit een aaneenschakeling van bosschen en
bergen bestaande, zonder kleur of tint of leven, zonder iets
waar het oog op r u s t e n (ik zeg niet-eens: met welgevallen)
blijft. Wij gingen, even-nadat we Moendjoel verlaten hadden
tweemaal met een vonder den Tji Bëlah over, reden daarop
een eind langs den (steilen) oever van den Tji Liman (dien we
links van ons hadden) voort; passeerden het kleine Tji Dilem,
een ampihan van den k. Doekoek; doorwaadden den smallen
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en Ivjua waterloozen Tji Diletn; trokken de lorah Soedimara,
de lorah Soeroeg langgeug, de lorah Tji Bocngkang (verzainel-
kommeu van wechzakkend regenwater) over; ontmoetten nocli
het kleine Tjoeroeb lauggeng, een ainpihau van Soedimara;
beklommen daarop een vrij-steile heuvelhelling, die we, dwars
over beploegde tipars heen, overtrokken; en kwamen zoo (na
noch de smalle Tji Soekawali en de plek waar vroeger de nu
verplaatste dessa van dien naam gestaan heeft, nu in tipars
herschapen, gepasseerd te zijn) aan de grens van het Tji
Balioengsche. We waren nu acht paal ver. We gaan den
kleinen Tji Karonjo over. Van den k. Panjatjarau (die, o
wonder! links van ons pad tusschen een liefelijke groep
vruchtboomen verscholen ligt) zit de heele mannelijke be-
volking aan den weg en neemt eerbiedig mijn linkervoet (!)
tusschen de saamgevouwen handen. We doorwaden den ondiepeu
Tji Panjatjarau, gaan de Tji Berëm over, liet gehucht van
dien naam (ampilian vau Pasir Eri) door; eten iu den k. Tji
Paiis (vier paal voorbij de grens) wat limoe's en katjapi's; ont-
moetten op onzen, noch vier paal langen, weg, noch de Tji
Idjëw, de Tji Kolèlèt, de Tji Bërem, de Tji Kaloedau lëtik
en gedè, het gehucht Kaloedan (ainpihau vau den k. Tjoeroeg
Tjioeng) den Tji Hajer, den k. Tjoeroeg Tjioeng (dien de demang
pas, met vaderlijke zorg, maar tegelijk een aardig staaltjen van
den kinderlijken toestand der maatschappij, een eiudtjen heeft
laten verplaatsen, omdat de inensclien op de vroegere plaats altijd
ziek waren), den Tji Balaugbang, en den Tji Bëntër; rivier-
tjens of spruitjens, allen veel kleiner dan hun namen, die
u zeker wanhopig zullen maken, en die ik hier toch, »om eeu
redeu," moet opnemen, gaan met eeu bamboezen brug (een
houten, zeide de demang, zou een dwaasheid zijn, omdat hij
met baudjirs toch geregeld zou wechspoelen) de, lagerop water-
en vischrijker, maar hier ondiepe, en hoofdzakelijk metsteenen
en modder gevulde Tji Kësik over, en bevinden ons iu den
kampoeug van dien uaain, waar ik in de kleine, maar nette
pasauggrahan afstap (die echter éen groot inkonvenient heeft,
dat er geen enkele deur aan is).

27 Ju l i . . . . De lucht ziet overal even-dik, en daarom wacht
ik het opklaren van het weer maar niet af. Ik wapen me tegen
modder en nat, door blootvoets te gaan, en met niets dan eeu
kabaai en eeu nachtbroek aan. Het is vinuig-koud, en ik zit
te bibberen op mijn paard. We zijn allen welhaast, ridders vau
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de droevige figuur, zoo verwaaid en verregend zien we er uit;
ook de heeren van mijn geleide, allen gekleed in hun mooije
dieiistpak. De weg is natuurlijk slibberig en glibberig, maar
loopt tot aan de gardoe Tji Soeakau (ressorteerende onder den,
van den weg niet zichtbaren, k. Tji Bingbin), negen paal ver,
over nagenoech-efleu terrein. Het landschap verschilt niet veel
van hetgeen ik gisteren en eergistereu te-zien-kreeg. Weinich-of-
gcen bevolking; een enkele «aoew^ -̂oenia ' hier-en-daar uitge-
zonderd, tusschen Tji Kesik *en Soedimanik geen-andere kam-
pocngs te zien dan Keudal op twee, Bënjing hideug op vier,
paal afstands van Tji Kesik, benevens de bovengenoemde k.
Tji Bingbin, waarvan enkel de gardoe, Tji Soeakan geheeten,
zichtbaar is. Tusschen Këndal en Tji Kesik enkel kleine riviert-
jens, de Tji Kajaug, de Tji Ririgi, de Tji Katileug, en een
inenichte andereu, waarvan ik het der moeite niet waard acht,
de namen op-te-schrijveu. Uitzicht volstrekt-niet; men rijdt on-
ophoudelijk tusschen glagah en kreupelhout door; eu waar een
enkele maal een open plekjen is , vertoont zich, ook in het ver-
schiet, aan weerskanten niets dan bosch en nochmaals bosch
met zijn vale, dofte, neerdrukkende, eenvormige kleur. Maar
tóch is er verschil. We ontmoeten v e el-minder glagah, veel-meer
kteupelbosch; eu met name overal een rijken overvloed van in
het wild groeijende bamboe, die zich op sommige plaatsen aller-
sierlijkst over den weg welft, eu op een iniuder-regenachtigen
dag, als ze minder zwaarmoedig neerhing, stellig een alleraau-
genaamsten iudruk zou maken. Ik schijn hier in het land van
de bamboe; ook eveu-vóor Tji Kesik zag ik gisteren, op kleinen
afstand van ons pad, een allerprachtigst bamboe-bosch. Jammer,
dat zooveel kapitaal onbenut m o e t blijven; want voor de behoef-
ten der dungezaaide bevolking groeit er oneindig-veel-te veel,
eu aan afvoer naar elders i s , bij de enorme afstanden en het
volslagen gemis van waterwegen, geen denken. Tusscheu Kendal
en Beujiug liidëng gingen we twee, vn j-waterrijke, rivieren
over, de Tji Garoepak en de Tji Teras, tusschen Bëujing
hideug en gardoe Tji Soeakan twee soortgelijke, de Tji Löugsir
en de Tji Soeakan (welke laatste we doorwaden moeten, daar
de brug op het. instorten stond.) Tusschen gardoe Tji Soeakan
en Soedimanik wederom twee soortgelijke, de Tji Djoedjoeng
eu (op twee paal van de hoofdplaats) de Tji Balioeng. Al die

' Eon klein gebouwtje voor tijdelijk gebruik in de fenw opgeslagen. M.
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rivieren watereu, volgens hetgeen me gezegd werd, in de Tji
Biuoeagau uit. Ze zijn allen met stevige, hooge, houten brug-
gen voorzien; hetgeen niet wechueeint, zet me de demang, dut
gedurig in de regeumousou die bruggen wechspoelen. Ik kan
me dat begrijpen, als ik naga, met hoeveel onstuimigheid
ze ook-nu-reeds, na een regeu van een nacht, hun troe-
bele watereu voortstuwden. Tusschen gardoe Tji Socakan
en Soedimanik (een afstand van noch ruim vier paal) werd
de weg veel breeder, maar de grond weer veel-golvender en
vol wadas, welk-laatste trouwens wel te zien was aan de
dwergachtige gedaante en de geele bladen van de pinangs
eu andere vruclitboomen, die men gepoogd had, langs den weg
te planten. Hier stonden ook weer een eind lang djatibooinen
(althans, kromhouten die ze reprezenteeren moesten.) Dit herinnert
me aan een gouvernements-kofliaanplant, dien ik tusschen Kendal
eu Bunjing Hidëng zag, eu waarvan de dadaps of schaduwboomen
uitmuntend stouden; jammer maar, dat de kofliheestcrs, zoo-te-
zeggeu allen, dood waren. Doch laat ik niet afdwalen. Links
van ons was hier weer veel glagah, waaruit we eenmaal, vlak
bij ons, vier boschhoeuders of £aw^y<^,? tegelijk zagen opvliegen.
Op een zonnigen dag moet het hier braudeud-heet ziju; nu
hadden we echter niet bepaald overlast van de hitte, en waren
in zooverre blijde, dat we wat minder in deu lommer reden,
dan op het éérste gedeelte van onzen tocht. Rechts was niets
te zien als onafgebroken bosch, waarmee ook de lang-uitgestrekte,
in de verte zichtbare, bergrug van den Goenoeng Kendeng, iu
de richting van liet (volgens den demang nu opgebrokene)
Djoengkoelan, bedekt is. Sporen van bebouwing waren bijna-niet
te ontdekken; hier-en-daar eeu stuk afgebrand kreupelhout, een
enkele hoema, nu met djagoug eu katèla beplant, twee, drie
MWM^*, — een op bevel door den 'demang aangelegde proef
of modèltuin (waarin ik echter, op een bouw uitgestrektheid,
niets dan djagong opmerkte), — verder zag ik niets. De hoema's
van Soedimauik (sawahs en ook tipars heeft men daar niet)
liggen zeker in een andere richting.

Gedurende de twee laatste palen van onzen tocht klaarde
het gelukkig een b e e t j e n op, zoodat we niet druipnat, maar
alleen in een vergevorderdeu staat van klamheid Soedimanik
naderden. Ik zag hier veel katoenboomen (randoe's); evenals ik
die, reeds even-door Tji Kësik, gezien had. Ik vroeg aan den
demang of er hier veel katoen geplant wordt. Het antwoord
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was, dat er hier veel werk gemaakt wordt, zoowel van de
kapas (de éénjarige katoenheester) als van de randoe; en dat
in het saizoei» de menscheu van het noorden in groote menichte
hierheen komen om het artikel op-te-koopen. Het is zeer te
wenscheu, dat de verdere ontwikkeling van deze bron van
welvaart door niets worde tegengewerkt. Voor het huis van den
demang zag ik een gomelastiek-booin met zijn groot, prachtig,
glanzig, zacht-donkergroen blad. Hij verzekerde, dat ze zich
niet laten voortteeleu. Hij had, op l a s t natuurlijk (welk
inlander doet zoo-iets uit eigen beweging?) duizeude stekken
geplant; ze waren in den beginne perfect aangeslagen; maar,
nadat ze op zekere hoogte gekomen waren, sukcessievelijk
gestorven. Kan liet niet aan den grond liggen? of heeft men
ze ook o v e r g e p l a u t , en dat zonder de uoodige zorg? Ik
zou, als ik hier kontroleur was, de proef ouder mijn eigen oog
Inten herhalen

Alleen moet ik noch-eveu (al kan je het niet apprecieeren)
ecu klein proefjen geven, hoe uiterst-omzichtig ik zijn moet
in liet aannemen van de inlichtingen die men me omtrent de
taal geeft of geven wil. Ik vroeg onderweg aau den demaug,
of glagali ook-hier ^%a/* heette. / / 2 W « , *o<?a«, $«$»# «a^a//
Mijn vraag was een strikvraag, ziju antwoord een grove
onwaarheid. Ik zeg: «/-a^e i^ i /öe , faa^, /̂a<7«/i <&" *««*
(Ziitoa 6ara«^a/» fe'ró'tty, r/<t?* &M>è'«y ^/a^a/«.? >/ En wat
antwoordt me de kerel met een impertubabei gezicht? »&ya,
learn." Gelukkig, dat ik wantrouweud beu uitgevallen; daardoor
beu ik, malgré moi, niet iu de mogelijkheid om me zoo te
laten bee^ uemeu als de Wilde met ziju óaiwe «e/H/wer en

28 Juli. De ondergeteekende heeft gisteren-avond het spreek-
woord te schande, gemaakt, dat de natuur sterker dan de leer
is; zijn na tuur dwoug om slaap, maar zijn leer is om hier,
waar ik naar alle menschelijke berekening nooit teruchkom,
elke minuut te benuttigen, en die leer heeft getriomfeerd.
Onwillekeurig beu ik, op de kauapé liggende, met de talrijke
bedienden over het Soendaneesch gaan praten; welhaast kwam
de demaug (uaijverig om zelf de uoodige inlichtingen te geveu)
opdagen; ik riep mijn schrijver: en zie! tot over twaalven
was ik met het meeste genoegen, en zonder eenig spoor van
veiinoeijeuis meer te voelen, bezig om met de vergaderde
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gemeente een gedeelte vau den letter s uit Rigg's woordenboek
te behandelen Dat doorloopen van lligg is in-zoo-ver
doeltreffender dan het voorlezen van een tembang, daar zooals de
schrandere Masroeu terecht en met groote verontwaardiging op-
merkte, die djaro's bijna-zonder uitzondering '//cWoertfe/! »2oe»r/i?^
6aèv (de buffels navolgen), en op zoo'n verliaaltjen dat men hun
voorleest, maar altijd ja en amen zeggen

Van morgen van achten tot twaalven voortzetting der behan-
deling van Rigg met een vrij-talrijk personeel, waaronder een
volbloed Buitenzorger, hier echter door een vijfentwiutig-jarig
verblijf «eingebürgert //, Mas Nata Joeda (wiens zuster met den
overleden regent van Tjiriugin getrouwd is geweest, en die
thans de rol van onderwijzer vervult in de, siuts een jaar op
bevel uit de nagri gestichte, //kostschool" voor zonen van
hoofden, waar het Arabiesche en Hollandsche letterschrift benevens
het rekenen geleerd wordt; waar oorspronkelijk acht leerlingen
waren, nu noch vijf; en die zoo-goed verzorgd wordt, dat
t'enemaal papier en inkt hem is toegezonden, en nu niet meer.)
Met de scholen gaat liet hier als met de vruchtboomen van
langs den weg, die g e p l a n t worden om aan liet ontl'angen
bevel te voldoen, en waar men verder niet-meer naar omkijkt.
"Wat is hier veel heil te wachten van die Europisclie //natuurlijke
toestanden'/, waarbij alles aankomt en ook alles gebazeerd is ,
op de zelfwerksaamheid van het individu

De kampoeug, klein maar op het oog niet onwelvarend, vol
oude en ook jonge klapperboomen, is meest langs den weg naar
Patoedja gebouwd, in de nabijheid van de ï j i Soedimauik en
de ï j i Kalong, wier wadasbedding nu bijna droog lag, maar
wier, zeker twintig voet hooge bruggen in den regenmoesou
toch gedurig worden wechgeslageu. Ik zag op kleinen afstand
de 6a/<? (om haar geringheid en onooglijkheid niet me%<7
genoemd), die ook-hier, waar maar twintig oraw^ /fcoewâ  ' zijn,
natuurlijk niet ontbrak. Ik was in de gelegenheid, om op-te
merken, hoe ongelooüijk-slecht de grond hier is; niets dau
wadas, bedekt met een uiterst-dunne humuslaag. "Verwonderlijk,
dat er allerlei vruchthout, raudoe als anderzins, noch zoo-welig
groei jen wil. In den tuin vau den demaug stonden twee kakao-
boompjcns, gekweekt van pitten, die hij uit de nagri gekregen
had, zeer ticrig en vol vruchten. Zoo men de bereiding

' Heerendienstpligtigen.
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verstond, zou de kakaokultuur hier misschien noch een winst-
gevend iets kunnen worden. Peper en sirih, hier-en-daar ook
een enkele koffiheester (waarschijnlijk het droevig overschot
van aanplant van pagerkoffi in de kampoengs «op hoog bevel",
zooals men op de komedie-affiches leest, ook-wanneer er een
treurspel wordt opgevoerd), troffen onder het voortloopen mijn
ooi;. Tn den pasanggrahau teruchkomende, vroeg ik naar de reden,
dat de iawjiara'* ' noch uiet bezig waren om de balken van
het gebouw (dat toch al twee maanden staat) te vernielen; ik
vernam, dat hi] enkel kihiang-hout, een uitmuntende houtsoort,
had sebruikt. Een navolgenswaardig voorbeeld; een handelwijs
waardoor veel nuttelooze arbeid bespaard wordt. Straks om half
acht voortzetting der behandeling van Rigg. Ik was, toen bij
twaalven de sessie was afgeloopen, van het visschen en vrngen
en luisteren te-vermoeid om gisteren avond hier noch bij-te-vocgen,
dat het me gelukt was, de letters * en a met mijn //inlandsche
helpers'/ (waarvan de meesten, ook de demang, wel zeer rustig
zaten te slapen, maar enkelen, vooral de pangó-eloe en de meester,
me zeer «uitgeslapen" bleken te zijn), af-te-handelen.

Si) Juli. Om acht uur vertrekken we van Soedimanik naar
Patoedja. De zon schijnt helder aan een oubewolkten hemel,
iets wat we, niet-alléén z i e n , maar op ons veelal-schaduwloos
pad ook v o e l e n . De weg loopt, tout comme a. Tordinairc, ge-
deeltelijk tusschen glagah, gedeeltelijk tusschen kreupelhout, met
opgaande boomeu er tusschen, door. Op een paal of drie af-
stauds van Soedimauik is wat Gouveruements-koffi- eu djati-
aanplaut. die om het treurigst staan, de djati misschien door
verwaarloozing en te-wijd uiteeuplanten, want de kleur van den
stam is goed en het voorkomen vau de bladen gezond; dekoffi
waarschijnlijk doordien de grond niet deugt, want een afge-
s c h r e v e n tuin en een voor drie jaar nieuw aangelegde (van
6000 boomen) zagen er even ellendig uit, M e u s e h e u ontmoetten
we er, dicht-bij Soedimanik, twee; verder niemand. Kampoengs
geon-enkele, tot-aan zee toe; alleen de twee gardoe's Tji Njoe-
roep, 4 paal, en Toengtoeroenan, 8 paal van des demaugs
zetel, die door de bevolking van den (niet zichtbaren, maar op
een paal of vijf afstand van Soedimauik liggenden) k. ï j i Njoeroep
bezet worden. Weer een rijke overvloed van bamboe langs den

' Kon soort zwarte bij of tor , die gaten in hout boort. Ml.

(Jav. Idem?) M.
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weg. Evenzoo weer een onnoemelijk aantal, bijna niet noemens-
waardige riviertjens, die we, na den Tji Soedimanik en den
Tji Kaloug deels-over deels-doorgaan; de Tji Mahpar, de Tji
Kasak, de Tji Djempog, de Tji Haoer, de Tji Berlin (tus-
schen paal L en 4) ; de Tji Boeloe, de Tji Boeutoe, de Tji
Moentjang, de Tji Hoernng, de Tji Katoelampa, de Tji Gadok,
de Tji Toèk en de Tji Aèrdoea, tusschen paal 4 en 8 ; alleen
de Tjekèkan (tussclieu de Katoelampa en de Gadok) was een
rivier van een fatsoenlijke breedte, die moet dan ook iu de
westmoesou vreesselijk kunnen spoken. De wadasbeddingen
dezer riviertjeus liggen geeu van allen in diepe terrein-inzin-
kingen; vaudaar dan-ook, dat de weg voor een weg iu een

bergland v l a k mag genoemd worden
Aan de ga-rdoe Toeugtoeroenau hielden we stil. De pondok

(waar ook twee slaaphokjens, met de grondstoffen voor slaap-
steden, waren) is op een verrukkelijk punt gebouwd; hoog, zoo-
dat men een prachtig gezicht op zee heeft, en de zeewind (die
b. v. hier te Pathoedja, geheel door de pandan, de zoogenaamde
wilde ananas, een hooge heester met sierlijke, purperen, maar
helaas! oneetbare vruchten, van welks bladen uitmuntende matten
gevlochten worden, en waarvan het nut hetzelfde is als bij ons
van de duinhelm, dat er namelijk de zandverstuiving door belet
wordt, die, «zeg ik" zou een nutverhandelaar, na, zoo'n langen
tusschenzin zeggen, b. v. hier te Patoedja geheel door de pandan
wordt opgevangen en tegengehouden) u verkwikkend tegen-
waait. Als ik ziek werd, zou ik hier wel een paar maanden voor
herstel van gezondheid willen henengaan. De demang vroeg me
hier naar Holland, of liet niet een groot land was, (waarop ik
natuurlijk, met een leugeutjeu om bestwil, ja autwoordde), en
of er enke l -Hol l ander s woonden, niet vermengd met Javanen
(iets wat ik met een geruster geweten bevestigen kon). Tk hoor,
dat er geen denken aan is , om tot Djoengkoelan (of liever tot
de plek waar het gelegen heeft, want de bevolking is sints-lang
verhuisd naar Poelo Panaïtan) te komen; dat hij het dan wel
een maand vooruit had moeten weten, om een weg door de
bosschen te laten kappen als andersins, dat hij-zelf, ofschoon
hier twintig jaar demang, er noch-nooit geweest is. Ik had toch
al van het voornemen, om er heen te gaan, afgezien; de moeite
zou door het nut van den tocht stellig niet beloond worden.
Na een kort oponthoud vervolgden we langs het strand onze
reis naar Patoedja. We leggen de drie paal meestal in gestrekten
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draf af. Tiet smalle strand bestaat meestal uit fijn, geelwit, rul
sche.lpzand, waarin de hoeven van de paarden diep wechzinken.
De weerkaatsing van het zonlicht op de witte branding en het
witte oeverzaud doet de oogen pijnlijk aan. Het oor wordt moede
van «'t eeuwig branden van 't wijd atlantisch meer, dat dondert
aau onzen voet," en welks hooge golven nimmer moede schijnen
te worden, op de gevaarlijke kustklippen zich te-pletter-te-spatten.
Ontmoedigend is het gezicht op dien oneindigen groenen water-
plas , welks eentoonigheid door geen enkel zeil verbroken wordt;
alleen het, onder Tjilangkahan ressorteerende, eilaudjen Teudjil
vertoont nevelachtig zijn grenslijn aan de kim. Bij het door-
waden van de monding der Tji Teloeg was ik bijua van mijn
paard getuimeld; het was vloed, en er kwam eensklaps zoo'n
vervaarlijke golf opzetten, dat ik in-eens tot aan mijn knieën
doornat'was, en door de kracht, waarmee dit onverwachte voet-
bad aankwam, haast liet voorbeeld gevolgd had van een der
lulandsche hoofden, die (maar h ij , ik beken het eerlijk, omdat
zijn paard bang werd), zoolang als hij was, in het water terecht-
kwam. We passeerden Taudjoeng Tjariaug, en sloegen welhaast
een binnenpad in (de strandweg houdt hier op), dat ons in weinige
minuten te Patoedja bracht, een klein, vreedsaam, zeedorpjeu.
Ik stapte af aan de balè, (de bidplaats in de vastemaaud, op
plaatsen waar geen mesigit is) een klein huisjen, bestaande uit
één vertrek, waar mijn tafel, mijn (inderhaast van bamboe op-
geslagen) ledikant, en mijn koffer de beschikbare ruimte nage-
noech-geheel vullen. Het is goed dat ik geen '/jonge maagd//
ben, want de balè (die, bijna aan het eind van de dubbele rij
huizen in een overdwarsche richting daartusschen-in gebouwd is)
beeft van voren niets, wat naar een afsluiting zweemt, zelfs geen
gordijn; ze is geheel-open, zoodat men zich aan- en uitkleedt
ten aauschouwe van het gausche Patoedja'sche publiek. De demang
vertelde me, dat d i t Patoedja eigenlijk maar een tijdelijke ver-
blijfplaats van de bewoners is; dat tegen den tijd van de be-
werking der hoema's de mannen allen naar de bergen verhuizen,
waar ze hun hoema's gaan aanleggen en een tweeden kampoeng
hebben; dat ze tegen den snijtijd door al wat leeft gevolgd
worden, en dat d i t Patoedja dan leeg blijft staan.... Daarna een wan-
deling naar de een halve minuut bewesten mijn verblijf gelegen,
monding van de Tji Patoedja, wier kalm en kristalhelder water,
tot dicht bij zee, door donker loof overschaduwd, me aan de
Tji Madoer herinnert, eu zeer tot een vaartochtjen uitlokt, dat
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echter tot de onmogelijkheden behoort, om de eenvoudige reden
dat de meuscheu zich hier de luxe van praauwtjeus niet permit-
teeren (die ze trouwens op de rivier niet noodig hebben, en op
zee, om de woedende, onophoudelijke branding, niet gebruiken
kuuiien). Vlak-bij is een overvaart (door middel van een tw/«rw),
waarmee men op een binuenpad komt, dat naar dek. Toegoe voort.

31 Juli. Zeer vroeg op, om dat ik me van den-af-te-leggen
afstand, onder den invloed van de onjuiste inlichtingen dor
inlanders overdreven voorstellingen heb gevormd. Voor zessen
zijn we reeds op weg. Na de Patoedja vlak-a.ui haar monding
doorwaad te hebben (het is vloed, «oery<?« ^as»»/;;; en we
moeten daartoe den oogenblik van den terugslach der branding
afwachten), rijden we voort over een breed, z.-uulig strand,
aan de landzijde wederom omzoomd door hooge, dichte pandan.
We passeeren onderscheideu rivieren; de Tji Ilanojan, de Tji
Daoii, de Tji Itantjètjèt, maar wier bedding lager ligt dun
het strand, zoodat ze, althans in den droogen moesou, niet
in zee uitwateren. Langsamerhand, wordt de strandweg al-
smaller en smaller, zoodat het kokende schuim van de golven
gedurig de hoeven onzer paarden bespat. Verscheiden, in zee
vooruitstekende landpunten snijden we af, door binuendoor te
gaau; Tandjoeng Rantjètjèt, T. Kakoerantjak, T. Tji Piuang,
en noch eeu paar anderen; maar aan T. Gepokan gekomen, waar
liet maken van eeu voetpad onmogelijk was omdat de geheele
landpunt uit hooge, steile rots bestaat, en waar tegelijk van
s t r a n d geen spoor meer te bekennen is, moeien we van onze
paarden klimmen, en over scherpe rotspunten, soms tot aan de
knieën door de zee waden. Haar water was, stellig door den
heftigeu golfslag, laauw om te voelen; mijne bloote voeten
genoteu er van, meer dan van den klipgrond. Tk vernam bij
deze gelegenheid (wat zich trouwens van zelf laat begrijpen),
dat iu de westmoeson er geen denken aan is, om hier door-te-
komen; dat men dan, om (van Soedimanik uit) Tji Kawoeng
te bereiken, binnendoor, den weg naar Tji Manggoe opmoet,
tot aan Tji Tangkil. — Na de moeijelijke passage van T.
Gepokan en de, oniniddelijk daarop volgende, doorwading van
den breeden, waterrijken, Tji Aèr djeroeh, gaau we een eind
biunendoor; maar komen welhaast weer op liet strand uit, waar
we iu de Tji SoerianSn, de Tji Aèr Tjegog, en de Tji Boeha,
de éérste rivieren passeeren (ua de Tji Patoedja altijd) die eeu
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behoorlijke uitwatering in zee hebben. Onze paarden hebben liet
een p o s zeer zwaai- te verantwoorden op een, door de zee-zelf
gevormde, zeewering, bestaande uit een laag blaauwe keijeu,
uit de beddingen der rivieren bij bandjirs losgcwoeld, en later
door de branding weer op strand geworpen. Vervolgens maken
we een geweldigen doorsteek binnendoor, over een terrein dat,
begroeid, deels met kort gras, deels met laag kreupelhout,
wonder wel gelijkt op een Ilollandsch duinpad; en verlaten,als
we eindelijk weer op het, in den regel hier zeer smalle, pad
uitkomen,'dat niet weer, voordat we, na doorwadiug van den
Tji Kalèdjètan, in de gardoe van dien naam zijn aangekomen
(IS paal, gelijk men beweert, maar ik niet gelooveu kan, van
Patoedja). Op dit laatste gedeelte van onzen weg langs het
zuiderstrand hadden we, éérst een poos lang hoog bosch in-
plaats-van paudau aan onze rechterhand (liet was, waar de Tji
Mokali parallel met den hier wefir breeden, zeeoever voortloopt),
daarna echte duinen; hooge zandverheftiugen, van boven tot
ouderen met paudan begroeid, en die een bijua-onweêrstaanbareu
hang naar andere duinen bij me opwekten.

De pondok te gardoe Tji Kalèdjètau (ressorteerende onder
den kampoeng Tji Boeiiar) ligt in den oostmoeson even-aange-
iiaam als die te gardoe Toengtoeroenau (aan den weg van Soe-
dimauik naar Patoedja); in den wéstmoeson echter, wanneer het
zeewater, door den westewiud voortgezweept, er binnenspat,
moet het er minder aangenaam zijn. Na in die pondok haastig
gegeten te hebben, sloegen we landwaarts in, ten einde in een
noordwestelijke richting onzen tocht naar Tji Kawoeng voort-tc-
zetten. Het grootste gedeelte van den tijd werd besteed aan hei,
overtrekken van het, in laagte met zijn lengte wedijverende
Keudeng-gebergte, waarop echter tot mijn verbazing geen spoor
van zwaar geboomte meer te bekennen was; de bekleediug be-
staat uitsluitend uit galagah en jong opgaand hout. Het schijnt
wel, dat men de bossclieu totaal vernield heeft voor liet aan-
leggen van hoema's (van welke laatsten ik, tusschen twee haak-
jeus, in het voorbijrijden hoorde, dat hier geen blijvend eigen-
domsrecht bestaat, ook al ompaggert men ze). Nadat we letter-
lijk ongemerkt (zoo-onmerkbaar is zijn glooijiug) den G. Ken-
deng waren afgedaald, kwamen we iu een water-en boschrijke
streek, waar de grond (zooals de demang zeide, hier niet met
wadas bezwangerd, maar met zand vermengd) kennelijk hoe
langer hoe beter weid. Ik kwam langs een aanplant van goe-
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veriieiiiQiits-koffi, dichtbij Tji Kawoeng, die (voor Zuidbantam
altijd) heel redelijk stond, ofschoon ze uoch geheel volgens liet
oude systeem voor liet zonlicht was afgesloten. Ook-hier groeit
in het wild een schat van bamboe en rotan, welk-laatste echter
door de bevolking geëxploiteerd schijnt te worden; althans, een
hadji uit het noorden (ik meen van Tji Loerah) is bezig, hier
drie eigen praauwen met rotan te beladen, die hij van haar
heeft opgekocht. We doorwaadden achtereenvolgens de Tji Ka-
woeug, de Tji Pinangboeloe, en de Tji Tamaudjaja (om van
allerlei kleine waterlooze of bijna-waterlooze, spruitjens niet te
spreken), en waren uu in eeu oogeublik te Tji Kawoeng, waar
ik aan de pondok afstapte.

Deze pondok, bestaande uit een lange, aan alle kanten opene,
pendopo of galerij. met een slaaphokjen zonder licht of lucht
aan weerskanten van haar zuidelijk gedeelte, staat met haar
front naar het noordeu, op hoogstens vijf-en-twintig passen
afstauds van straat Soeuda.

Het gezicht, dat men uit haar heeft, op de plek waar ik
zit te schrijven, is zeer schoon. Zuidwestelijk liet lang uitgerekte
en tegelijk hooge Pajong-gebergte, geheel geïzoleerd boven den
veel-lager liggenden omtrek uitstekende, en daardoor te sterker
uitkomende. Vlak voor zich het eiland Handëlëin en het eiland
Boboko (eigenlijk t w e e Handëlëms, een Handëlëm pinggir en
een Handëlëm tengah.) Ver rechts vóór die eilandjes vooruit-
springende, de vaste wal van Bantam, een landpuut vormende,
die Tandjoeng Alang alang heet. Daarachter een hooge berg-
rug zichtbaar, die men me zegt dat op het Prinseueilaiid
t'huis behoort (welk Priuseneiland, naar eeu djaro, die niet
dom schijnt, en die er meer-dan-eens geweest is, me verze-
kerde, zoet water in overvloed bevat). Rechts is in de verte,
op kleinen afstand van de kust, het eilandtjen Badoel zicht-
baar", dat zich als een bolroude. groene massa hoog boven de
oppervlakte der zee verheft. En nevelig vertoonen zich in
een verwijderd verschiet de omtrekken van het spitstoeloopende
Krakatoea (of, zooals het hier heet, Rakata), waar Gronovius
rust in zijn eenzaam, onbekend graf. Op de kalme, spiegelgladde
wateren van straat Soenda, wier zacht gekabbel aangenaam is
om te liooren, hier-en-daar een van die ranke bootjens (men zou
ze best met onze gieken kunnen vergelijken), waarmee de inlander
zich zoo-stout durft wagen, tot ver in zee, en aan de kim een
paar zwarte stippen , gelijk ik ze van het Scheveningsche strand
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af, zoo-dikwijls gezien heb; zeilen, wier gezicht op dien wijden
waterplas, iemand goed aan het hart doet. Ten overvloede vlak-
bezuideu mijn pendopo de monding van de Tji Tamandjaja,
gezellig gestoffeerd met de drie praauwen, waarin de boven-
genoemde hadji zijn rotan kwam laden, l ie t liefelijk, vreedsaain
en schilderachtig geheel, deed me waarlijk voor een oogerblik

mijn dolle kiespijn vergeten
1 Augustus Mijn hart was goed, om een uitstapjen naar

ïïandölëm te mak™, waar men van hier in een roeibootjeu
gemakkelijk en spoedig (uiterlijk twee uur; ik-voor-inij geloof:
eerder) komen kan. Maar er een heelen dag aankuoopen, in het
belang van mijn taaistudies, wil ik niet; ik moet mezelf gren/.eu
stellen, en voor loutere pleiziertochtjens heb ik hier om de
zuid geen tijd meer beschikbaar; ik ga dus maar weer aan mijn
plichtwerk, 'en zet van half-acht tot twaalven de behandeling
vau Rigg voort. We vorderen tot tfe^a^ï. Daarna noch een
poosjeu napraten met den demang, die me onder-andereu vertelt,
dat er in liet heele deinaugschap Tji Balioeng maar d r i e

hadji's zijn
2 Augustus. Daar onze weg, om naar Soemoer te komen

iredeeltelijk over het strand loopt, moeten we de ebbe afwachten;
het is-uit-dien-hoofde eerst om acht uur, dat onze kavalkade (be-
staande uit veertien personen te paard, en negentien, met bagaadjc
en andere beuoodigdheden, te voet) zich in beweging stelt. Als al
die menschen betaald moeten worden; met andere woorden: als
men de heerendieusten afschaft; is aan reizen in het eigenlijk-
gezegde binnenland geen denken meer. We gaan met prachtigen
zonneschijn van Tji Knwoeng, die echter wei-eens hinderlijk
had kunnen worden, als we niet meestal in den lommer van
hooge bootnen of vlak-langs zee gereden hadden. Ik durf een
tochtjeu van Tji Kawoeug naar Soemoer aan iederen toerist
aanbevelen. De weg is een donker-beschaduwd, schilderachtig
boschpad, dat zich telkens langs den zeekant heenslingert, en
zich in een smal, door de vreedsaam-kabbelende wateren van
straat Soenda bespoeld, door de zware stammen en het prachtige
loof van reusachtige njamploengs (die zich neerbuigen, als wilden
ze de golven kussen) overwelfd strandpad verandert, van waar
men op de omliggende eilanden en Sumatra's hooge bergen een
verrukkelijk-schoon gezicht heeft. Hoeveel moeite de bevolking
ook gedaan heeft om , ten behoeve van haar hoema s (een soort
van drooge rijstvelden) dr bosschen te vernielen; hoe-dikwijls
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men dau-ook, dien ten-gevolge, aan weerskanten van den weg
niets dan alang-alang of jong kreupelhout ziet; op vele plaatsen
met de lialfverbraude tronken van reusachtige booinen, als eeu
aandoeulijk gedenkteekeu van vernield uatuurscliooii; — verreweg
het grootste gedeelte vau den tocht gaat tneu door maagdelijke
bossclien met lmn sierlijke lianen en hun vorstelijke kiara's en
hun tooverachtige liclitspelingen, otn zich bij tusschenpoozen
weer te verkwikken aan de koele zeelucht en de liefelijkste
zeegezichten. We begonnen met eeu grooteu doorsteek biunen
door te maken, terwijl we achtereenvolgens de Tji Bocntoe, de
Tji Pinang adiug, de Tji Biuoea en de Tji Saiit doorwaadden;
gingen daarop eeu eiud, deels langs het strand, deels (waar
de neerhangende njamploengs het eigenlijk-gezegde strand ver-
sperden) door liet water heen; daarop weer landwaarts in, de
Tji Boeroeloe, de Tji Goroudoug, de Tji Pining door; en
hielden stil te Tji Piniug, eeu kleiue ampihan van den kampoeng
Tji Tangkil. Rechts van ons hadden we, op dit eerste gedeelte-
van onzen tocht, den hoogen Goenoeug Ilonjè met zijn ondoor-
dringbare bossclieu; gelijk we later het gezicht kregen op de,
kennelijk soortgelijke, bergen van Tjamara. Het schijnt hier een
waar tijgertand; althans een eenzaam huisjen, dat we tusschen
de Tji Gorondong en de Tji Piuing voorbijkwamen, rustte op
palen, die stellig tien voet boven den grond uitstaken. Ik had
hier-ergens noch gelegenheid, om de ellendige onverschilligheid
van den inlander op-te-merken; een eindtjen weg, waar jonge
klappers langs geplant waren, en dat men (ongetwijfeld te. mijlier
eer) vau onkruid had moeten zuiveren, had meu gemakshalve,
met jonge klappers en al, maar a f g e b r a n d , enkel om zich
de moeite te besparen, van vijf minuten lang zijn arit te moeten
gebruiken. — Vau Tji Piniug (vijf paal ongeveer vau Tji
Kawoeng) tot Soemoer ontmoetten we (met uitzondering van
een kleine ainpihau van k. Tji Manggoe, een paal bezuiden
Soemoer) geen spoor van bewouiug meer. In de natuur, die
ons omriugde, geen verschil, behalve dat we hier vau-tijd-tot-tijd
rijzen en dalen moesten (op de wegeu in het Tji Balioengsche
wezenlijk een zeldzaamheid) — dat we noch-meer eigeulijk-gezegd
//oorspronkelijk bosch" outmoetteu, — en dat, betrekkelijk,
het aantal riviereu minder werd (we doorwaadden enkel-noch
de Tji Poenaga, de Tji Haoer, de Tji Honjè, de Tji Awi letik
en gedè, en driemaal den, blijkbaar geweldig-kronkelenden,
Tji Soemoer, of liever twecma;il, want de derde maal lag er
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een brug.) Even-vóor den boveiigenoemden ampihan van Tji
Manggoe liep met ons pad de eigenlijke weg van Soedimanik
naar Soemoer samen., die er ook zeer uitlokkend uitzag, althans
voor iemaud die, zooals ik, van zulke donkere boschpaden
houdt. Bij dien ampihan zag ik voor-het-eerst een Goevernements-
peperaanplant, als het er o v e r a l zoo-ellendig meê geschapen
staat, zal men verstandig doen met de peperkultuur ook-hier

maar zoo-spoedig-mogelijk in-te-trekken Om een uur zoowat
kwamen we aan de plaats onzer bestemming 13e pondok
is geheel volgens het systeem van die te Tji Kavroeng, en
eveu-dicht aan de zeeoever gebouwd, maar met het front naar
liet westen, en met sierlijke klapperboomen er voor. Op drie
minuten afstands ligt het e i landjen Soemoer, van den vasten
wal door een zandplaat afgescheiden, die alleen tijdens den
v l o e d onderloopt; bij onze aankomst lag ze geheel-droog. In
een zelfde lijn met Poeloe Soemoer, en daarvan niet-meer dan
een steeuworp verwijderd, liggen, rechts het eilandjen Demang,
links het eilandjeu Oar (van-uit mijn pondok gerekend)

's Avonds aan Rigg, we avanceren tot yo^/oy.
3 Augustus. Alweer den heelen morgen lang, van hetzelfde

laken een pak. We vorderen tot /è«^««cy4ar (lees: £<z/0<?«/(/W).
Als het zoo-voortgaat, krijg ik Rigg misschien noch uit in het

Tjiringinsche Ik maak van de eb gebruik, om met mijn
onderhoorigen en eenige geleiders een wandeling naar en over
het eilaudjen Soemoer te doen. Ik zie daar voor-het-eerst liet
beroemde Marabou-hout, dat hier, evenals op /il de naburige
eilandjeus groeit; kolossale stammen met reusachtige wortels,
reusachtig dik en reusachtig-lang. Ik verneem dat er geen twintig
boomen meer overig zijn, want dat siuts jaren van heinde en
ver meu er is komen kappen, en dat er geen jonge stek-
ken uit den grond opslaan. "Van den westelijken zoom van
het eilandtje.il zien we uegeu groote driemasters door straat
Soenda zeilen. Van daar zie ik ook dat aan den vasten
wal mijn oog me bedrogen heeft; dat wel Oemang, maar niet
Oar, in éeue lijn met Soemoer ligt; dat Oar een heel eind
in een westelijke richting vooruitspringt, üe Tjiringiusche praauw,
die gisteren bezig was rotan te laden (ook-hier groeit in de
naburige bosschen een schat van bamboe en rotan in het wild;
gisteren passeerden we ouder-anderen een terrein dat er geheel
meê bedekt was; en er wordt dan-ook, vooral in rotan, vrij-
wat handel gedreveu) is noch niet verzeild. Bij eeu ander schuitjen ,
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"van de plaats» zooals men het noemt, zie ik vau die tjangkok
te droogen liggen, waar de oppasser van den demang gisteren
iu een half uur tijds vier kraujaiigs vol van ving, en die men
zegt dat bij de rijst zoo-lekker smaakt. Het is eeu klein, fijn
vischjen, niet grooter dan de sardines; ik ben overtuigd dat ze
déze-laatsten iu Indië zouden vervangen, als men ze maar wist
te bereiden. We hebben op den terachtocht te kampen met ver-
vaarlijke val-of rukwinden, die deu heelen middag al heersenen;
ze komen natuurlijk uit het O o s t e n , maar al kwamen ze uit
het W e s t e n , met andere worden ook in den Westmoeson, zou
Soemoer, geloof ik, geen last hebben van het opstuwende zee-
water. Het ligt geheel iu eeu baai, gevormd door Tandjocug
Soemoer ( zu ide l i j k ) en Tandjoeng Lusoeng ( n o o r d e l i j k ) ;
en die, zeer ondiepe, geheel doorwaadbare en dikwijls droog-
loopende baai is aan deu westkant volkomen gedekt door de
eilandjeus Oar, Soemoer en Oemang. Als een merkwaardige zeld-
zaamheid teeken ik hier noch aan, dat hier te Soemoer een vijf-
tal Palèinbangers wonen, die landbouwers zijn. Aan zee, in de
nabijheid van mijn pondok , staat een gomelastiek-stek, die schijnt
te groeijen; maar als men overal zulke kromme en oude stukkeu
tak geplant heeft, verwondert liet me niet, dat er van den heeleu
aanplant niets terecht gekomen is.

Na deu eten, tot laat in deu nacht, voortzetting der behan-
deling van Rigg. We vorderen tot üa^oe. Ik moet me schor
schreeuwen, om me boven het geloei van den wind uit verstaan-
baar te maken.

4 Augustus. Aanvaarding van den teruchtocht uit het Tji
Jialioengsche. We gaan een eindtjen weer, eerst langs zoo'n
schilderachtig boschpad, daarna over een door njainploengs over-
welfden strandweg, tot-aan de Tji Siïh. Na dien doorwaad te
hebben, krijgen we vast, glad en breed, maar zonder boom-
bekleeding van eeuige beteekenis, en daardoor eentoonig strand,
slechts eeu enkele maal (benoorden de grensscheiding) afgewisseld
door liefelijk en lommerrijk boschaadje, waar ons pad zich door-
lieeu kronkelt om welhaast weer aan strand uit-te-komen, tot
den, op vijf minuten afstauds van de zee liggenden kampoe.ng
Tjamara toe. De heftige wind van gisteren duurt noch-altijd voort;
voor mijn breedgeranden en bandeloozeu hoed is hij zeer lastig,
maar voor het afbrandingsproces, dat de hoema's dezer dageu
ondergaan moeten, allergewenschtst; hij heet dan ook iu de
wandeling de «-afgebeden wind'/ (««^i» «alalan). Ons pad, dat.
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de richting van het stand volgende, van Soemoer tot-aan de Tji
Siïli bijua-pal-oostelijk geloopen had, buigt zich vandaar-af tot
Tjiimara toe in een noordelijke richting oin. Aan de grensscheiding
van het Tji Balioengsche en Panimbangsche, de monding vau
de breede, diepe, zich in twee armen splitsende, Tji Djaralang,
die we met een è/'èJto overgaan, vervaardigd opdat we niet
tot aan de borst toe door het water zouden behoeven te waden,
verwelkomt me de mantri van Panimbang met gevolg, door ge-
hurkt de saaingevouweu handen in aanraking met mijn been te
bre7igen....

Van Tjamara gaan we in een zuidoostelijke richting landwaarts
in. Voor ons uit niets dan bosch en bergen. We rijden tusschen
nieuw-aangelegde sawah door (de eerste die ik weer zag sints
onze aankomst te Moendjoel), waarvoor de bevolking van het
naburige Tjamara bezig is, zonder eenige hulp een e waterleiding,
die we eveneens langs komen, van uit de Tji Tjamara te graven ;
doorwaden tweemaal deze laatste rivier, wier bijna-drooge bedding
me, met den mautri, voor het welslagen dezer energieke onder-
neming vreezen doet; en krijgen nu weer zoo'n echt, onophoude-
lijk rijzend en dalend bergpad, als men in Lebak aantreft.

Op een hooge helling, even-uadat we de Tji Tjamara waren
doorgegaan, zagen we aan onze rechterhand, in een r e c h t e
lijn met het punt waar we ons bevonden (zoo sterk buigt hier
de weg zich zuidoostwaarts), Soemoer met zijn eilandjens, be-
spoeld door de wateren van Straat Soenda, waarin het zonlicht
zich vrolijk weerspiegelde. Steeds rijzende en dalende, soms
langs vervaart ijk-lange en vrij-steile hellingen, passeerden we
achtereenvolgens allerlei kleine spruitjens, lorah Mareng, lorah
Poetak, lorah Waroe, lorah Kadoe, en de Tji Gëlis; even-vóór
lorah Mareng, is een kleine, maar steile, moeijelijke daling langs
afgebrokkcldeu en door wehvater glibberigen wadas, waar mijn
paard niet afdurft, zopdat ik moet afstijgeu, ten-einde me voor
een mogelijk ongeluk te vrijwaren. We rijden, gedeeltelijk tus-
bcheu dicht ineengegroeid kreupelhout, soms-ook tusschen alang-
alang, maar meestal tusschen hoog bosch door. Geen kampoeng
is aan den gezichteiuder te bespeuren in dit woeste, vale kleur-
looze bergland, waar het dan-ook wemelt, zoo als men zegt,
van tijgers en rhinocerosseu. Aan de oostzijde van de Tji Gëlis
gekomen, verlaten we, de tot-dusver gevolgde, zuidoostelijke,
richting, en slaan links, dat wil zeggen, oostwaarts, af; opeen
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punt, waar de weg een gaffel vormt, en r e c h t d o o r , zooals
men me zegt, naar zekere kampoeug Karaug Bolong voert. Wel-
haast wenden we ons noordoostelijk, en komen op een plek, waar
we links, op eenigen afstand, Straat Soenda wederom, dit maal
met het eilandjen Haliwoengën, aan onze voeten zien liggen.
We doorwaden de smalle lorah Kèkoha en Tji Lëtik, benevens
tweemaal de, daar vlak-bij zijnde, breedere Tji Pipisan, en
passeeren die rivier vervolgens op een punt, waar ze allerschil-
derachtigst, ongeveer in den vorm van een halve cirkel, een
soort van schiereilandjen besproeit, welks wclig-groenend geboomte
zijn zachte schaduwen werpt op haar kristalheldere wateren, die
in hun steenbedding liefelijk voortruisclien. We reden den kam-
poeng Sitoe door, en vervolgens de lorah Tegal, die haar naam
niet ten-onrechte draagt, want vau-nu-af slingert de weg zich
meestal, voorzoover hij niet tusschen gewezen hoema's heenloopt,
door groene hier-en-daar met geboomte beplante, tegalvelden.
Aan een punt gekomen, waar rechtuit een weg naar den kam-
poeng Tji Sërëhën loopt, sloegen wij rechts (zuidelijk) af, om
onzen weg naar Tji Sëkët te vervolgeu. We komen door Katoembiri,
een ampihan van den k. Sitoe (wel te onderscheiden van den,
in de nabijheid gelegen, k. Katoembiri); doorwaden de, aan dien
ampihan zoomende, Tji Sëkët, en wenden ons uu in een oost-
noordoostelijke richting; welhaast arriveeren we nu te Tji Sëkët.
De k. Tji Sëkët maakt weer, door het kolossale en soliede zijner
huizen, zijn rijkeu aanplant van klappers en audere vruchtboomen,
en het welgekleede en tevreden uitzicht zijner bewoners, den
indruk op me, dien (zonder eenige uitzondering) al de dorpen
in het Tjiriuginsche op me gemaakt liebbeu, dat hier, zoo-al
geen rijkdom, dan toch wezenlijke welvaart heerscht; dat hier
geen overmatige knevelarij van Hoofden moet gevoeld worden. Het
dorp ligt uagenoech op een eiland , gevormd door de (in den oost-
moeson bijiia-waterlooze) Tji Sëkët en Tji Pëtëj, die zich benoorden
de plaats vereenigen; de eerste van het westen, de ander van het
oosten daarhenen samenvloeijend. Er is geen balè, maar een
vormelijke masigit, waarhenen gisteren-avond, en heden-morgen
(ik schrijf dit op Vrijdag) na aÜoop onzer samenkomst, veel
toeloop was; zooals hier ook een pangoeloe is, die huwelijken
mag sluiten, üe huizen zijn hoog uit den grond gebouwd en
zeer ruim; het geraamte bestaat geheel uit hout. Als men bij
ons in de Preanger in de d i s t r i k t e u komt, ziet men dat
bijua-uergons; hoewel men volgens Masroeu zeer verkeerd zou
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doen, daaruit tot mindere welvaart te konkludeeren. De kampoeng-
bewoner ziet er daar, zegt hij, meer voordeel in, om liet hout
op de hoofdplaatsen tegen duren prijs te verkoopen , dan om
het zelf te g e b r u i k e n ; en dat is zeer aannemelijk. Hier in
Zuidbantam is voor hetartikel natuurlijk geen débouché te vinden....

5 Augustus. Met geweldige hoofdpijn begin ik om zeven uur
onze samenkomst. Het werken valt me zee r zwaar; verlangde
ik niet ouweêrstaanbaar naar my dear home, ik zou een dag
rust nemen. Gelukkig kan ik toch met sukcès tot klokslag van
twaalven mijn bespreking van lligg vervolgen; we avanceeren
tot «#«>«6oe/. Ik kom meer en meer tot de overtuiging, dat —
indien ik tot het bewerken eener u i t v o e r i g e kritiek van
Higg, die me wel aaulacht, mocht, overgaan — ik zal moeten
beginnen met vergeving te vragen voor het veel-te-zoetbloeinige
van mijn vróeger-uitgesproken oordeel. Het is zeker wel vour-
het-eerst van mijn leven, dat ik niet-scherp-genoeg geweest ben—

's Avonds, ouder gewoonte, van zevenen tot twaalven weer
A(/c/«^öc/a», we vorderen tot het woord ^afè. •

6 Augustus. Om vijf uur op en vóór zessen te paard, ten-
einde van Tji Sëket naar Perdana, de hoofdplaats van het distrikt
Panimbaug, te vertrekken. Gelukkig eindelijk eens een weg,
waar zich niets anders van zeggen laat dan-dat hij iets zeer
langs, zeer vervelends en zeer Zuidbantamsch was Een en
twee paal van Tji Sukët passeerden we noch kampoeiigs, den
k. Sërëhën met zijn ainpihau Moehava Tji Sërëhën, en den
k. Tji Gabig; gedurende dien tijd reden we ook-noch tusschen,
met geboomte beplante, tegalvelden door (terwijl we de Tji
Sëkët ééns, vlak-bij den kampoeng van dien naam, doorwaadden,
en ééns met een brug overgingen); maar daarna bleven we,
altijd voortrijdende in een nageuoech-pal-oostelijke richting,
tot-aan den grooten weg van Tjiriugin naar Soedimanik toe,
tusschen hoog kreupelbosch, een enkele maal (dit was de eenige
variatie) afgewisseld door wat galagah. Bevolking en bebouwing
hielden uagenoech op, toen we den k. Kalapa Satangkal aan den
Tji Maudahan (dien we, even als een poos vroeger, den Tji
Bodas op hooge, leuninglooze bamboebruggeu overgingen) uit
waren. Het beste bewijs daarvan was, dat de dragers van mijn
goed, die gedurende de eerste acht paal driemaal verwisseld
wareu, van Kalapa Sataugkal tot k. Tjorodog, zijnde een dis-
tantie van tusschen de zes en zeven paal, door geen andere
vcivangen werden. Het terrein mag niet geakcideuteerd genoemd
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worden; de golvingen van den grond zijn wel vele, maar van
weinicli beteekenis. Daarentegen werd, van de Tji Latak af
(een eind aan déze zijde van Kalapa Satangkal) tot Tjorodog
toe, de weg buitengemeen-modderig; ik neem dau-ook gaarne
de verzekering van den mantri van Perdana voor waarheid aan,
dat men er in den regentijd te paard niet door kan komen,
en met een praauwtjen den waterweg langs de Tji Latak moet
volgen. Na (op vijf paal afstands van Kalapa Satangkal) den
k. Longkrang, en vervolgens Tji Medang en Tjimara, twee
onderhoorigheden van Tjorodog, te zijn doorgetrokken, hielden

we in laatstgenoemden kampoeng halt
Welhaast kwamen we uit op den grooteu weg van Tjiriugin

naar Soedimanik, een breede, kale, sterkgolveude weg zouder
de minste beschaduwing, maar reeds door een minder-unheimi-
sche meer-bebouwde en bewoonde streek loopende. We sloegen
links af, ten-einde in een noord-noordwestelijke richting onzen
koers naar Perdana te richten; passeerden achtereenvolgens de
gardoe Angsana, den k. Kalapa doea, de (overbrugde) Tji
Tnradjoe, den k. Pasir Moeroel; en stapten tegen een uur in
de ruime, nette, aan den waterrijken, met prnauwen van zijn
monding af tot-hier toe bevaarbaren, Tji Liman zeer Mach ge-
legen pasauggrahan af.

Indien liet waar is (wat de patih me van morgen verzekerde)
dat ook uoch in het distrikt Tjiriugin en zelfs in het Pande-
glangsche tot Baros toe Soendaueesch wordt gesproken (welk-laatste
wonder wel overeenstemt met liet door mij opgemerkte feit, dat
ook te Petir, op nagenoech denzelfden afstand van de noordkust
liggende als Baros, het Soendaueesch nocli de volkstaal is), dan
zal het wel «keine Ruh! bei Tag noch Nacht" voor me b 1 ij v e u
vooreerst. Maar enfin! ik troost me met de gedachte, dat het
«na g e d a n e n arbeid zoet rusten is."

Voor den eten eene kleiue wandeling; na den eten «al weer
van voren af aan," aan Rigg. We vorderen tot /jeZerZ.

7 Augustus. Vervolg vau het voorgaande. We avanceeren tot
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REIS DOOR SOEKAPOERA.

KORTE REISAANTEEKENIMGEN.

13 Mei. Om 7 uur 's ochtends, onder een stekende zon, van
Bandoeng vertrokken. Tandjoeng Sari. Het lange pad, zich slin-
gerend langs steile, kale wadashelliugeu aan den éenen, langs
liet diepe ravijn van de Tji aan deu anderen kant, door
een woest landschap, wekt op uieuw mijn bewondering. Evenzoo
treft het me op nieuw, dat zelfs het kleinste plekjen, waar
water gebracht kan worden, door de nijvere bevolking tot sawah
benut wordt. Laugsamerhand dalen we, en komen weer in een
vriendelijke, door kampoengs vervrolijkte natuur. Aankomst te
Soemedang Ik hoor sommige diugeu, die me belang in-
boezemen: b. v. dat in 7 jaar tijds het getal buffels, die ge-
slacht worden in de Preanger, van 7000 tot 16000 is geklommen;
dat verleden jaar het zoutverbruik maar-13 kojaugs minder is
geweest, in weerwil van een middelmatigen koffioogst, en dat
de bevolking, in-plaats-van ruim een millioen, slechts / 180 ,000
voor koffi heeft gekregen; eu dat de Javasuiker het nooit kan
of zal uithouden tegen de beetwortel. Ik vergat bijna te noteereu,
dut de Regent me onderweg meedeelde, hoe oudtijds de groote
weg niet langs het slangepad liep, maar dwars over de beltn-
dende bergen, en hoe Daeudels daar in eeu Aarfèra ' was langs
gekomen.

14 Mei. Om 7 uur op reis naar Malangbong langs den, wel
rijzenden en daleuden, maar overigens nitmunteud-onderhouden
rijweg, die in J839—40 (Rezidenten konden toen zulke nuttige
ondernemingen noch op eigen gezach aanpakken) is aangelegd.
De landstreek is alleraanvalligst, eeu aaneenschakeling van kam-
poengs en sawahs, overal doorsneden met grootere en kleinere
rivieren. Het wemelt op den weg van voetgangers. Tusschen
Soeinedang en den eersten post (Ganèas) passeeren we o. a. de
Tji Pèlès, en (eveu-voorbij de k. Tji Konèug) het rivieftjen van
dien naam. Vervolgens de Tji Soedadjaja, en deu k. Tjauoekoer,
de Tji Tjapar, zóó komen we aan deu 2" post (Tji Kadoe).
Sukcessievelijk passeeren we nu den k. Doestan, de Tji Bajawak,

is Pozt. en bet. stoel. (?)
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de Tji Houjè eu allerlei andereu; zoo bereiken we den derden
post (Dermaradja). Daarna o. a. de Tji Moedja, de Tji Mauoek (dien
we eerst links van ons in witbesclmimde golven zijn troebele
wateren zien voortstuwen over de ondiepe bedding, en daarna
tweemaal overgaan, eens op een punt waar twee van zijn armen
gafi'elvormig sainenvloeijen; kort-daarop nochmaals), den k. Wado,
enz. Waar de vierde post (Tji Lèngkrang) ligt, pretendeer ik
niet precies te weten; alleen weet ik, dat het landschap hoe-
langer hoe-bergach tiger werd; niets dan bergen, zoover het oog
reikte, in de grilligste vormen zich de een boven den auder
stapelend, meest-allen zouder boombedekking, maar (waarschijn-
lijk onder den invloed van de westmoeson) niet frisch groen
bekleed. Na den Tji Karèo te zijn overgegaan, komen we aan
den woesteu, eenzamen, langen, pasir Tji Karèo, waar de tan-
djakau Tjaè ons overleidt, uiterst-laugsaam en landziekig, want
piilen-ver moeten drie span buffels ons voorttrekken. Ik ainuzeer
me met Soendaneesch van koetsier en loopers op-te-vaugen eu te
bespreken. Gelukkig verliest, nadat we eenmaal den top van den
heuvel bereikt hebben, de natuur haar woest, verlaten, onher-
bergzaam uitzicht weer. Trotsch eu stout blijven ook-hier van
nlle kanten de, in wolken gehulde, bergtoppen, b. v. van den
üoentoer vèr aan den gezichteinder rechts, van den woudrijken
Siinpaj vlak-vooruit (om er een p&ar te noemen), den toeschouwer
aangri jnzeu; maar aan de hellingen van het gebergte hangen
halfverscholeu tusschen de geliefkoosde bamboeboschjeus eu klap-
perboomeu, gezellige kampoeugs, afgewisseld door sawahs waarop
de padi haar goudgeele airen heeu-en-weer- golft of ook-wel noch
prijkt met den onvergelijkelijk-schooneu gloed van haar prachtig
groen. In snellen draf dalende, bereiken we welhaast deu vierden
post (k. Tji Soemawaua), en bereiken tegen een uur behouden
de nette pasanggrahau te Malaugbong (31 paal van Soeina-
dang mi in) . . . . De avond (het gietregent, zoodat ik niet uitkan
om de joa#i?#«7a?z ' te bezien) vliegt om ouder het iu-orde-
brengen van mijn Soendaneesche aanteekeningen, al pratende
en kouzulteerende met Masroen * en de pasanggrahau-menscheu —

15 Mei. Om half zes uit de veeren, om half zeven in den
wagen. Naauwelijks zijn we de brug over de Tji Maleugbong
gepasseerd, of we krijgeu waarachtig weer buffels en houden
die palen ver, den lieelen Pasir Tji Sèlang over (welke laatste

' Zie vroeger.
'•* De schrijver, dien K. by zyu studièu ia dienst had.
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rivier links van de heuvelhelling, waarlangs de weg zich heen-
slingert , zich in de diepte voortkronkelt, aan den voet van
welig-groenende sawahs). Dungezaaid zijn hier de kampoengs
die we passeeren fik-herinner me enkel k. Tji Pëndëj), en aan
weêrskaiiten stuit het oog weer overal op bergen, maar toch is
het landschap niet onvriendelijk, want aan de hellingen van die
bergen hangen overal sawahs. Bij paal 35 snijden we den ouden
weg naar Manondjaja, die door voetgangers, als de naaste, noch
vaak gebruikt wordt. Dicht-bij den eersten post (Tji Panas) ver-
andert het uitzicht, en vertoont zich in zuidelijke richting niets
dan ilaauw golvend, bijna vlak, land. Tussclien den eersten en
den tweeden post (Tji Kolè) ligt de groote, blijkbaar welvarende,
kampoeng Tji Awi, waar het me frappeert in deze hontnrme
streek weer enkele houten huizen te zien, en waar (dat wil zeggen
in den k. Panjoesoekan, die er onder ressorteert) een koffipak-
huis is. Tusschen den tweeden eu den derden post (Tji Bodas)
wordt de landstreek weer hoe-langer hoe-volkrijker; de grond,
tot-noch-toe hoogrood, wordt weer zwart van kleur; en een keten
van sawahs, deels prijkende met padi, deels beplaut met tal van
tweede gewassen, omzoomt den weg. Rechts zijn nu geen bergen
meer te zien; links daarentegen teekent de G Tjeremaj en de
vooral niet-minder hooge, G. Bongkok, die daarbij lang-uitgerekt
is en zich veel-dichterbij bevindt, zich scherp aan den gezicht-
einder af. We komen o. a. door den grooten k. Redjapolah. Tus-
schen den derden en den vierden post (Tasik Malaja) ligt de
rijke pakemitau Indihiang, door de Tji Pates (waarover een
steenen brug ligt) in twee deelen gescheiden, maar stellig twee
paal lang. De menschen langs den weg en in de kampoengs zijn
over-het-algemeeu goed gekleed en ook het enorme vertier op
de pasar te Tasik Malaja getuigt dat in deze streken geen ge-
brek heerscht. Tk rijd rechtdoor naar Manondjaja (waar ik

echter, daar ik hier een annhartig stel paarden krijg) niet
al-te-vroeg aankom. Het landschap 'blijft, voortdurend vriendelijk,
vlak, bebouwd en volkrijk; de weg, belommerd door redelijk-
groeijende djatiboomen (gelijk trouwens van Soemadang af, maar
minder-geregeld, eu noch dikwerf afgewisseld door waroe's),
maakt een zeer vreedzamen, Enropeeschen indruk.

Tk stap af aan een nieuwgebouwd, zeer goed ingericht, ge-
bouwtjen voor gasten (éa/è) voor het huis van den patih. Deze
komt me bezoeken, spoedig daarop ook de Kegent; beiden zoo-
giiauw, dat ik geen tijd heb om niiju bemodderde broek met
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een schoone te verwisselen. T)e regent is een man in de kracht
van het leven, met heldere oogen iu het hoofd; de paiih een
oud man; beiden komen bijna-zonder gevolg. Ze eten met me.
Tegen vijf uur (want het gietregent) zendt de Eegent zijn rijtuig,
om me te brengen naar zijn, 11 maanden oud, buitenverblijf,
£ paal van de nagri gelegen en den stempel van een zeer goeden
bouwsmaak dragende. Ik maak kennis met de Raden-ajoe (een
zacht, vriendelijk aristokratiesch vrouwtjen) en hun oudste kind,
een meisje van 6 h 7 j aa r . . . .

16 Mei Wie zijn kleêreu liefheeft en weinig geduld te ver-
liezen, durf ik niet aanraden om, als er den vorigen avond
regen gevallen is, iu een laag open wagentjen van Manondjaja
naar Bandjar te rijden. Vooreerst is het eigenlijk geen weg voor
rijtuigen, hij heeft zulke enorm-sterke golvingeu en hellingen,
dat men ieder oogenblik met macht van menschen en touwen
naar boven getrokken moet worden

Ten tweede maakt de begriruling, waarmee men bezig is
hoe prachtig liet kiezelzaud uit de Tji Taudoej ook wezen
moge, dat de paarden bijna-niet voort kunnen, en het begaan
van de scherpe kiezels voor hen een soort van Kévelaarsclie
bedevaart, voor den reiziger een geduldproef en gehoorbedert
is. En eindelijk, waar de weg noch-uiet begiïnd is, stoof ons
de geele, taaije, kleverige modder in zulke vervaarlijke klonten
en zoo'n enorme hoeveelheid om de ooreu, dat ik voor mij me
in een stortregen veiliger zou geacht hebben. Het landschap,
waar we doorrijden, is heuvelachtig; doch alleen in de richting
van het zuiden vertoonen de heuveltoppen hier-en-daar sporen
van boschbedekking. Kampoengs passeeren of zien we weinig
of niet; — van sawahs zoo-te-zeggen hier geen spoor; —
maar de nadagen van den westmoeson, gepaard met de vlijt
van den landman (die hier sterk doet aan het planten van tweede-
gewassen), houdt noch-altijd de tallooze tegals, die zich tot-aar,
den verren gezichteinder uitstrekken, getooid met een frisch
groen gewaad. Geïzoleeid vertoont zich, voor ons uit, in het
verschiet de bolvormige G. Tampa-Omas in het Tjiamissche. —
Na den 4''"' paal verdwijnen meer-en-meer de sporen van be-
bouwing; het landschnp krijgt een woest en verlaten voorkomen

Op den 1*'" post (Kebo bolong) voorzien we het rechter voor-
wiel, dat wrak begint te worden, en sukkeleu voort naar den
2**° post (Panaèkan), in deu kampoeng van dien naam. Dicht-
voorbij dien 2''"" post zien we voor-het-eerst de Tji Tandoej,
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hier noch smal, zich links op korten afstand van ons pad in
zijn diepe bedding voortkronkelen. Het is een uiterst-smalle
dalkom, waar zij zich baan door breekt; maar liefelijk is haar
aanblik, want de landman heeft haar water aanstonds weer
geutilise'erd om sawahs aan-te leggen, en daaruit zijn natuurlijk
overal kampoeugs ontstaan. Om de noord omzoomen hooge bergen,
waaronder de boven allen uitstekende G. Tjeremaj, den horizon.

We passeeren, zonder iets van belang te ontmoeten, den
8*™ post (Tji Maragas), en naderen nu allengs de kleine, maar
liefelijke, welig met" geboomte en sawahs prijkende, vallei, waar
Bandjar in ligt. Met gezwinde pas dalen we daarin af, ook omdat
de weg hier, reeds voor lang begrind, steenhard is geworden.
Ik stap aan den pasanggrahan af.

17 Mei. Om zeven uur den Tji Tandoej naar Sapoe-angin. Aan
boord scherp toeluisteren, en allerlei nieuwe woorden opvangen....
We stappen om 3 uur aan wal. Den avond besteed ik met
bespreking van het afgeluisterde, en met de rezultaten daarvan
aanvankelijk te noteereu.

18 Mei. Om vijf uur doodmoe uit de veeren, en om half zes
weer aan boord. De Tji Tandoej, met zijn genoechsaam-onbe-
woonde oevers, meerendeels begroeid met niets dan vaalkleunge
faro ' , en slechts op zeer enkele plaatsen prijkend met opgaand
geboomte (dat dan noch, althans aan den Soekapoeraschen kant,
slechts een zeer smalle streep of zoom vormt, waarachter zich,
volgens de mededeelingen die ik ontfang, enorme moerassen
uitstrekken), blijft een treurigen indruk maken; het meegegane
kampoeughoofd zegt, dat de grond zeer vruchtbaar is, maar
dat niemand lust heeft zich zoover van de bewoonde wereld af-
te-zondereu. — Gelukkig heb ik tot over tweeën werk om mijn
Soendaneesche aanteekeningen bij -te-werken; tegen half
vijf slaan onze booten de smalle, ondiepe, maar tusschen
bebouwde akkers (een oaze in deze woestenij) zich voortslingerende
Kali Poetjang in, die ons in de nabijheid van den pasanggrahau
brengt. Ik maak geen gebruik van de zeer antieke tandoe,
die aan de aanlegplaats gereed staat en wandel (ik gis, een
halve paal ver) door de welvarende, met de prachtigste vruchtboomen
prijkende "pakemitan naar de pasanggrahan, die op de aloeti-
aloen staat, op den weg van Kawasèn naar Tjikemboelan. Ik
stuur (daar ik zoo graag wat van het fcuor — eig. ruw, grof,

' Volgens Rigg Soeudancesch voor 't tekende glagah- (M-)
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dus gemeen — Javaausch zou weteu, dat de bevolking hier
spreekt, als ze onder zich is; en daar er voor mij geen denken
aan is, om iets te weteu te komeu van deze meusclien, zóo-
verlegen voor Vreemdelingen, dat ze, zelfs als mijn schrijver
hun naar de beteekeuis van een of ander woord, dat hij hen
hoort gebruiken, vraagt, niets dan »$ «/a/ie/» ' mompelen,
en wechloopeu, zoodra ze hem een potlood in de hand zien
nemen om liet op-te schrijven; in 's hemels naam, Masroen
noeh-niaar-eens op een ontdekkingstocht uit.

19 Mei. In deu voorochteud noch-altijd slagregen, zoodat
we eerst tegen tien uur kunnen opbreken. De weg, die zich
met sterke golvingen laugs eeu heuvelrug sliugert, die meu me
als den pasir Pauerèkèau noemt, is onbeschrijfelijk modderig en
glibberig. De sterke inzinkingen van het terrein zijn, waar
achtereenvolgens de kleine spruitjeus Tji Tjoela Mèga, Tji
Empak, Tji Kadoe, en Tji Tauga Wedan zich baan breken,
liet terrein is als in Zuid-Bautam, eenzame wilderuis, met
laag hout begroeid; we passeeren maareen kajnpoeug, Tji Em-
pak. — Dicht-bij het eind van dit golvend terrein gekomen,
zien we ons eensklaps verplaatst in eeu geheel ander tooueel;
we rijden uu door prachtig opgaand geboomte; rakelings langs
ouze voeten, rechts, opent zich een diep, welig begroeid ravijn:
de onmetelijke oceaan wordt op kleinen afstaud zichtbaar; we
doorwaden de, iu vergelijking met de kleiue spruitjeus die we
doorwaadden, breede en kristalheldere Tji Panerèkèan, die met
oorverdoovend gebruis over haar rotsbedding voortschuimt, be-
schaduwd door een liefelijk-groeuend loofdak; eu eensklaps be-
vinden we ons op genoegsaam-vlakken grond, in een sawahstreck,
in deu k. Poetrapinggan. We varen met eeu vasu/fc £aw;6att^ -
de breede, enkel iu den droogeu moeson te doorwaden, Tji
Poetra-pinggau over; passeereu welhaast den k. Kamoeraug; en
rijden nu een enorm eiud, langs een ïnooijeu weg met grasbe-
kleeding, door een afgeschreveu koffituin van 1S57 , treurig oin
aan te zien, zonder éen enkele vrucht. We passeereu per .?«,*«£
(eeu vaste bamboebrug) de Tji Karang bedah, varen met een
*«sa£ /fctf«i6«;z# de weer breede Tji Kidaug over, aan W k s over-
zijde de k. Parapat ligt; komen vervolgens (altijd natuurlijk om de
uoord het Kendeug-gebergte zich laugs deu horizon ziende uit-

' Dit zal wel "ik weet niet" beteekencu. Rigg geeft daarvoor »fo n;a>So." (M.)
* Zie vroeger.
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strekken) in een hoe-langs hoe meer bewoonde streek, de kam-
poengs Karaug Salam, Karaug Soeka en Karaug Simpang door;
en bereiken tegen twee uur, warm en wel, de grens van het
distrikt Tjikemboelau, tegelijk de grens van de, blijkbaar wel-
varende pakemitau Tjiketnboelan Daarna oumiddelijk weer

te paard, om de 10 paal, die me ua de afgelegde 12 noch
wachten, voor den donker tot een eind te brengen. Het is
gloeijeud-heet; de gedekte lucht heeft de atmosfeer zwaar en
drukkend gemaakt, en door die bewolkte lucht steekt nu de
middagzon, als woü ze haar schade inhalen, henen. We varen de
brcede" Tji Kemboelan over, op het punt waar de, eveneens
waterrijke, Tji Tondjoug zich in haar uitstort: zien weer de.
zee van zeer nabij, en hooren van haar klotsen meer dan ons
lief is; passeeren (links van ous) de Tji Kelewoeng (die zich op
een voor ons onzichtbaar punt met de twee pasgenoemde rivieren
verecnigt); en rijden nu, tot Parigi toe door een smalle maar
grasrijke kuststrook, waar me kudden met honderde van de prach-
tigste buflels frappeeren, volgens den wadaua het eigendom van
de uitgestrekte Kampoengs Tji Bendah en Karang Beudah (de
eerste "oumiddelijk aan den westkant van de Tji Kidang, beiden
deels langs ons pad, deels verder op naar den voet van het
Kendeng-gebergte liggende); worden aan de grens vau Parigi
opgewacht door den tjamat en bereiken nu, eerst den k. Asta-
ïnaja, en onmiddelijk daarna de daaraan grenzende pakemitan....
Ik wou de Europeanen, die van de zegeningen door Europeesch
bestuur en partikuliere ondernemingen over Java uitgestort,
altijd den mond vol hebben, wel eens in deze, van Europee-
schen invloed vrij gebleven, plaats brengen, om hun te doen
zien, hoe gelukkig en welvarend en bloeijend de Javaansche
Maatschappij is, als men haar aan zich zelf overlaat. Van de
£«j!/a •£«<(/« • tot de pasanggrahnu bedroeg de afstand meer dan
een paal; dien afstand legden we af langs een breeden, keurig
onderhouden, weg, aan weerskanten door goede woningen en

nette, ompaggerde, tuinen omzoomd Ik ben in ekstaze
over het goddelijk plekjen; ik zou er graag, ver van alle Euro-
peanen , wonen. De pasanggrahan is zeer net, en ligt allerliefst
aan de nette aloeu-aloen. — Na een halfuur slapens een lange visite
van den tjamat, die me vertelt, dat in de eigenlijke pakemitan
Soendaneesch, maar aan het zeestrand Javaansch wordt gesproken.

Rigg: An arclieU gateway, usually coustmeted of boinbu.
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Hevige aardscliudding, van het zuiden naar het noorden (?) terwijl
we zitten te praten. Ik vergat noch te noteeren, dat men ons
tusschen Manondjaja en Bandjar aan bijna-alle posten bij het
afrijden //li<«»ul/a^/" (z. v. a. ons //ga met God") toewenschte.

20 Mei. Tegen half acht op weg naar Tji Bening. Even-buiten
de pakemitan passeeren we per overdekte, op balkeu rusteude,
•?*wa£ de breede Tji Djaloe, en komen nu terstond op Tji
Djoelangah's grondgebied. Even-verder de Tji Teroesan, links
naast ous, min-of-meer glooijend, pad. Na drie paal te hebben
afgelegd, bereiken we de pakemitau Tji Djoelang, weer een
blijkbaar welvarende plaats; poozen even in den pasanggrahau,
terwijl de paarden gereed gemaakt worden; en gaan daarop
onmiddelijk verder naar het, noch 10 paal verwijderde, Tji
Bening. We passeereu, op dezelfde wijs als de Tji Djaloe, de
even-buiten de grens van de pakemitan gelegen Tji Waroe (de
kampoeng van dien naam, als-het-ware de voorstad van de
pakemitan oostelijk, hebben we reeds achter den rug); komen
door den k. Barèugkok; varen per óa«Jo<2«#aM ' de frissche,
breede, nooit doorwaadbare Tji Djoelang over (vischrijk, maar
door den tjadasbodem, die alle netwerk vernielt, weinig-exploitabel
voor de visscherij), over wier kronkelende wateren zich bevallig
de bamboeboschjens van den, aau den overkant gelegen, k.
Pasoeketan wiegelen. We trekken dien kampoeng door; passeereu
(wederom met een overdekte sasak) de Tji Pasoeketan; en
bevinden ons van-nu-af in een volslagen wildernis. De grond is
iufaam-slecht; tjadas en anders niet; op vele plaatsen, zegt me
de tjamat, is geen drie duim humus (plantaarde). Onze weg door
deze eenzame streek (waarvan geen Enropeesch bestuur en geen
Europeesclie partikulieren ooit iets zullen weten te maken) is
een aaneenschakeling van up and down's. Elk beuutbaar plekjen
is reeds benut door den vlijtigen inlander; getuige de menichte
hoekjens (soms van weinige voeten in het vierkant), met tabak
(die men hier behoorlijk weet te toppen) of met djagoug beplaut;
getuige ook de enkele kampoengs, die men vindt overal waar
gelegenheid was oin (vau den regen afhankelijke) sawalis aau-
te-leggen. Eerst passeeren we, links op kleinen afstand vau
ons pad, den k. Nagrog, wiens kokospalmen in dit onherbergsaam
oord ons vriendelijk en uitlokkend schijnen toe-te-wuiven. Daarna
komen we op een soort van heuvelrug (ik zeg: //op een soort

ecu vlot op twee schuitjes. Zie vroeger.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:02PM
via free access



VAK MR. ü. KOORDEttS. 8 7 5

van" want eigenlijk is de terreiuverheffing te smal om deu naam
van heuvel te dragen), een prachtig punt; een drietal statige
boomen, een hampelas eu twee doeriaus, werpen hun breede
schaduwen over den zounigen weg; links eu rechts openen zich
aan onze voeten diepe, uitgestrekte ravijnen of dalkommen
welig begroeid; overal in het rond, waarheneu men het oog
ook "wendt, niets dan bosch en bergen, zich als eindeloos aan
elkander schakelend, en om de noord de horizon wéér begrensd
door het Kendeng-gebergte. Onwillekeurig houdt de reiziger zijn
paard even in, om deze wilde natuur, die een, zij het ook
ueérdrukkenden, toch trotschen indruk maakt, met volle teugen
in-te-zwelgeu. — En nu weer en route, geblakerd door de
tropische zon, door de eenvormige, armelijke, eenzame kuststreek.
•De k. Tji Dadap met zijn sawahs, dien we langs komen,
maakt den indruk van een oaze in een woestenij. Evenzoo reeds
(nadat we den smallen Tji Bautar Paudjang doorwaad hebben)
het gezicht van het zijpad (links) naar den k. Gadog en den
daaraangienzenden k. Masawah; omdat,.al zijn de kampoengs-
zélf niet te zien, het bestaan van zoo'n zijpad de nabijheid
van menschen bewijst. Een poos later passeeren we den k. Tji
Walini met zijn net-ompaggerde tuinen, vrij uitgestrekte sawahs
en onder klapperbooinen en bamboestruiken verscholen woningen;
trekken per sasak of bamboe-bruggetjen de smalle, bijna water-
looze Lëwi Bali over, waar (voor-het-eerst na anderhalven dag)
het geloei van de branding weer als een verre donder in onze
ooren dreunt; bestijgen de steile, moeijelijke tjadashelling, tand-
jakan Lewi Bali geheeten; zien van haar top een oogeublik, op
korten afstand, den oumetelijken oceaan, dien we al nader en
nader komen, trekkeu haastig den laatsten kampoeng (Tji Totok)
voorbij; eu stappen weldra aan de pasanggrahan te Tji Bening af.

Die pasanggrahan ligt, op geen tien ellen afstand van de
zee, aan de oostzijde der monding van de vrij-breede Tji Bening.
De kampoeug-zelf ligt meer binnenslands; de pasanggrahau,
klein maar van al het noodige voorzien, staat eenzaam eu
verlaten. Maar koelte en kracht waait u tegen van de oppervlakte
der wateren, die hier met woedend geweld hun schuimende
golven tegen het smalle, maar door zijn ondergrond van tjadas
en zijn bekleediug met een sierlijk-groen, roodbloeijend zeewier
stevige, strand te-pletter-stooten. De monding van de Tji Bening
stort tusscheu twee steile tjmlasklippen, die echter (zóo-onweêr-
staanbaar is in cbze tropen-landen de vrnchtbaarmakeude eu
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levenscheppende kracht der natuur) noch met allerlei struikgewas
en met stakerige pandan begroeid zijn. — Letterlijk een kolonie
van menschen is hier, terwille van den geëerdeu gast verzameld.
Het eene oogenblik kan me dat hinderen; maar het andere,
als ik de gezichten zie en het schaterlachen hoor, dringt zich
de overtuiging aan me op, dat dit geen d rukkende diensten
zijn, dat het waarlijk, bij al zijn ongerief, toch-noch, evenals
voor kinderen, een soort van pretjen voor hen is. Als ik al
die pondoks, groot en klein, voor meiischen en beesten aanzie,
zou ik geneigd zijn om mijn komst als een vloek voor deze
goede menschen te beschouwen; maar als ik bedenk, dat men
van middag noch, eenvoudig door in de onmiddelijke nabijheid
wat -$?<?£ ' en eenige boomtakken te kappen, binnen een paar
uur een keurige stalling voor zes paarden maakte, zie ik in dat

men zulke zaken niet te hoog moet opnemen
'27 Mei. Gisteren-avond wachtten me 7ioch twee verrassingen ;

vooreerst een verrukkelijk gezicht op de branding in westelijke
richting, rozenrood gekleurd door de weerkaatsing der laatste
tinten van het wechsterveud avondrood: ten-tweede na den
eten een treurig, heesch gehuil van ronggèugs uit Tji Dadap,
waaraan de kampoeuginan, om met haar te mogen tandakken,
zijn halve of heele cent offerde. — In den loop van den
avond vernam ik meteen, dat er geen k. Tji Bening i s . en
dat de //adrc^ *, waar onze pasanggrahan staat, in orde moet
gehouden worden door de bewoners van een naburig, niet meer
dan vijf huizen groot, kampoeugkjen, Pagadoengau geheeten.

Van-ochtend om zeven uur weer op ons paard; wel-te-ver-
staan: na de Tji Bening te zijn overgestoken per ia«rfoew<7a». *
Ons pad is een eenzame straudweg, uu-en-dan, waar de rotsen den
doorgang versperren , een kleine bocht binnenwaarts beschrijvend :
nadat we den, vlak aan den westkant van de Tji Bening
gelegen, k. Tji Rëma gepasseerd ziju, ontmoeten we tot-aan
den, vijf paal verwijderdeu, patrol geen auderen kampoeng meer;
de eenige afwisseling is hier het doorwaden van de monding
der Tji Gatar bij den rf/o/^ow^o-r * van dien naam geweest.
Na den patrol gepasseerd te zijn, komen we aan steile en

' Een rotansoort.
* Wachthuis (zie later.)
» Verg. p. 374.
* Een uitspringende lioek land, een voorgeberelUe. Zie Rigg in voce /
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glibberige rotshellingeu (lees: tjadashelliugeu), en vervolgens
den k. Tji Manoek voorbij (wiens bewoners voor liet onderhoud
vau den patrol te zorgen hebben); we doorwaden de monding van
de Tji Manoek, en naderen langsaam, altijd noch over het strand
gaande (dat hier zwartkleurig zand is, in den zonneschijn schit-
terend als diamanten) den trotscheu djodjongor Batoe noenggoel
die terecht zijn naam draagt, want ver in zee vooruit, door de
witte branding bespat, liggen reusachtige rotsbrokken. Nadat
we dit voorgeberchte zijn omgetrokken, ontmoet ons eindelijk
de wadana vau Mandala. We passeeren deu djodjongor Kawoe-
lan; trekken de monding van de Tji Padaboemi door; bestijgen
eeu steile helling, vanwaar we een onmetelijk vergezicht hebben,
links op den oceaan, rechts op een onmetelijke reeks van wouden
en bergen, waarboven de geïzoleerde G. Tji Goeraj, zich onder-
scheidende door zijn half-bolrondeu vorm, zich in de verte ver-
heft ; en slaan nu, van die helling afdalend, landwaarts iu, deu
k. Pameugpëk voorbij, den cirka 2J paal langen weg naar den
k. Kalapa Genep, eeu groote, welvarende plaats, tot 1850 de
pakemitan van het distrikt (die echter alstoen naar Tji Kaloug
verplaatst werd, omdat daar koffituinen, die weldra zouden uit-
sterven , te bestieren waren!) De pasanggrahau staat aan de nette
aloen-aloen ; we ziju hier weer in een zuiver-Soendaneesche streek.

Na hier gerijsttafeld te hebben, varen we de breede Tji Medang.
over (waar Kalapa Genep aan ligt), passeeren daarop deu kleinen
maar vriendelijken lemboer Tjautigi met zijn sawahs, en krijgeu
na alras het dof geklots vau de branding weer te hooren, gelijk
we spoedig, van eeu heuvelrug, de zee weer te z i e n krijgen,
en ons daarnaar weer laugsamerhand toe buigen. Van nu af
(eu we zijn zeker noch naauwelijks een paal van Kalapa Genep,
dus noch 10^- van de pakemitan verwijderd) laat zich van onze
reis niets-anders zeggen, dau dat ze, hoewel uiet rechtstreeks
over het s t r a n d loopende, maar over een , daarvan door/)««^a«-
«w«i7 als aiulerzius afgescheiden, paadjen, dat half gras-, half
zandpad was, door de onherbergsaamste, of liever eentoonigste,
afmattendste streek liep, die zich denken laat. Het zand,
waar den heeleu dag de zou op gebrand had, was zóo-gloei-
eud, dat de koelies, om hun voeten er niet mee iu aan-
raking te brengen, heele einden omliepen. Van dit heele eind
laat zicli uiets anders opteekenen, dau-dat we den k. Tji
Totak met zijn sawahs (Eden in deze wildernis) passeerden, de
Tji Rodjch (vlak aan haar monding) overvoeren, en na deu
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k. Uougas gepasseerd te ziju, een tijdlang den Tji Djoelang
ugadeg, met inenschen uit dien kampoeng op stellaadjes er in
zittende om te n/trid (met kruisnetten te vissclieu), naast ons
pad zagen voortloopen, dien we twee maal (zoo kronkelt hij
hier) achter elkaar moesten doorwaden, om landwaarts-in te
kunnen gaan naar het noch 2 paal verwijderde Tjikalong. Op
dat binnenpad trekken we tusschen een, in 1850 aangelegdeu
koffituin heen, die in orde moet gehouden worden door de be-
woners van het naburige, frisch en koel aan de breede, kron-
kelende Tji Oelan gelegene, Lëwi gedè, dat we welhaast voor-
bijtrekken. Kort-daarop naderen we, ua een diepe dalkom (door
die rivier gevormd ?) gepasseerd te zijn, de aan den uitersten
zoom daarvan op ongeveer 150 pas van de rivier liggende
pakemitau.

24 Mei. Om half-vijf wakker van den slagregen, die echter
weldra ophoudt. Om half-zes gekleed en gereed, maar (teu-einde
de koelies, die het goed dragen, gelegenheid te geven om een
eindweegs vooruit-te-komen) eerst om half zeven op het pad. We
slaan den weg naar het zeestrand weer in, dien we Zondag ge-
komen zijn, maar slaan spoedig westwaarts af, en varen de breede
Tji Oelan over, die ons op Paroengsch grondgebied brengt, en
aan wiens oever de wadana van Mandala ons vaarwel-zegt. We
trekken (altijd noch langs een landweg) de smalle Tji Dadap
over, den daaraan liggenden k. Tjidadap voorbij, den er aan
grenzenden k. Tjibërëm door (ongeveer een paal van Tjikalong).
Anderhalf paal verder komen we den k. Tjilangla door, aan
den mond van de breede Tji Langla die we overvaren, en van
wier oever we, op vijf minuten afstauds, over een kale, naakte
zandvlakte heen, het witte schuim der branding (noch-niet de
zee-zelf, daarvoor staan we op een te-laag punt) weer kunnen
ontwaren. Na die overvaart van de Tji Langla blijven we noch
een groot kwartier op een soort van binnenpad voortrijden, door
de Tji Langla (die zich links langs ons pad heenkroukelt, en
op dezen korten afstand noch-drie rivieren, ongeveer zoo breed
als de Vecht i n Maarssen, in zich opneemt, waarvan we er
twee, de Tji Kawoeng ading en de Tji Tjankoewang, doorwaden;
de laatste, de Tji Kawoeng ading gedè, om haar diepte, over-
varen) van het eigenlijke strand, en de Tji Langla door die smalle,
kale streep oeverzand van de zee, gescheiden. Eens de Tji Ka-
woeng ading gedè over, bevinden we ons dadelijk op het strand,
dat we dan ook 9 paal ver, totdat we aan de pasanggrahau Tji
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patoedja afstappen, niet-meer verlaten. Alle denkbeeld van een
eigenlijk-gezegden weg gaat hier verloren; even-gocd zou men
het Scheveningsche strand «een weg" kunnen noemen. De straud-
formatie bestaat gedurende het eerste gedeelte uit zwart, ge-
durende het tweede uit wit kalk- en schelpzand (i£/m«£, noemen
het de Soendanezen), beide zeer rul, en daardoor voor de paarden
moeijelijk te begaan; gedurende het derde en laatste gedeelte
daarentegen uit geel, vast en hard, zand, zoo glad als een kolf-
baan. Het strand was daar ook zeer breed, en de branding,
betrekkelijk altijd, niet zeer fel; gelijk trouwens heele einden
het geval was, waar men over den tjadasbodem die het kristal-
heldere water overspoelde blijkbaar ver-in-zee kon loopen. Geheel-
anders was het tooneel in den beginne van onzen tocht langs
liet strand. Daar was het maar-weinige voeten breed, en woest
huilde aan onze voeten de branding, als dol van woede dat ze
ons niet in haar feilen teruchslag kon meevoeren naar de peil-
looze diepte, die reeds zoo-tallooze mensclienlevens verslonden
heeft.. . . Dat we geen. kampoengs passeerden, spreekt wel van-
zelf; we zijn hier in een zóo-eenzame streek, dat de meuscheu,
die morgen mijn goed naar Pumëugpëk moeten brengen, elf
paal te loopen hebben, poor fellows! eer ze hier aan de pasang-
grahau, dat wil zeggen: aan het uitgangspunt van hun wande-
ling zijn. Twee wachthuizen of patrols, en aan de monding der
smalle Tji Saüt, even-vóor de Tji Patiremau haar monding (beide
geen paal van de pasanggrahan) de kleine kampoeng Tjisaüt,
ziedaar het eenige spoor van menschelijke wezens dat ik ont-
dekte. De pasanggrahan is gebouwd op 25 passen van het eigen-
lijke strand, in een soort van zandkom of vallei, waarschijnlijk
om haar te beschutten voor de felle winden; maar het treurig
gevolg daarvan, in verband met het feit dat de pasanggrahan
niet op " ueuten« maar op den vlakken grond is gebouwd,
is, dat men uit de pasanggrahan volstrekt-geeu gezicht op
de zee heeft; en dat men eerst een heel eind tot-aan de enkels
door het rulle zand moet waden, eer men de koelte, die uit
zee u tegenwaait, kau inademen. Ik deed het van middag, en
zag toen, noch-altijd in een ver verschiet, westelijk den als een
smalle, met boscli begroeiden laudtong in zee vooruitspringende
djodjougor (kaap) Tji Kaèngau teruch, dien ik, reeds van het
eerste oogenblik dat we van daag aan het strand kwamen, in
het oog kreeg (gelijktijdig met den veel kleineren, uu reeds-
lang gepasseerden , djodjongor Pasèrèhan)
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25 Mei. Voor zessen op weg naar Pamuugpek. De zon,
schuilt noch achter de bergen. Ons pad loopt weer langs
het eenzaam strand. We vinden aan de Tji Paugoekoesau een
bandoengau om ons over-te-brengen, en komen, na een zijbed-
dingjen, dat (uu althans) geen uilwatering iu zee heeft, door-
waad te hebben, aan een trotsch, iudrukwekkeud zee- en
strandgezicht. Wilder en onstuimiger dan ik het noch ergens
hoorde, huilt en schuimt hier de branding langs eu op het
smalle strookjen zand, waarop we ons langsaam voortbewegen.
Niets wat naar duin of strandlielling zweemt, is hier te vinden.
Maar de natuur, als ware ze dat gemis zich bewust, eu als
woü ze toch den laudbewoner beveiligen tegen het geweld der
woedende baren, heeft hier reusachtige steenklompen, steile
tjadas- en steeuheuvels opgeworpen, die het zwalpend nat stuiten
in zijn vaart; onder zoo'n, half neêrhangenden, steenkloinp
rijden we rakelings door. Ons pad blijft altijd oniniddelijk
langs den zeeoever voortloopen, met den omnetelijkeu oceaan
aan onze linker, een onmetelijke, even onheibergsame wildernis
aan onze rechterhand. Even-vóor het steile voorgebergte Tji
Kaèhau zijn we genoodzaakt (daar dat voorgebergte steil in
zee vooruitsteekt), landwaarts-in te slaan, ten einde zoodoende
het te kunnen doortrekken. We nemen aan de monding van de
breede Tji Kaèhan, 7 paal van Tji Patoedjah, afscheid van den
wadana van Nagara (hier is de grensscheiding), en varen de
rivier over met een bandoengau, gemaakt door de bewoners
van het, even-tevoren gepasseerde, uit 4 huizen bestaande,
kampoeugkjeu Tji Kaboejoetan (natuurlijk bij heeredieust, in het
belang van de overvaart, gesticht eu instandgehouden.) We
gaan al verder-eu-verder landwaarts in, beklimmen den zeer
steileu, uit tjadaskloinpen bestaanden, tandjakan Tji Kaclian
(waar verscheidene inlanders van huu paard gaan), dalen en
rijzen weer, uu-eens door niets dan alang-alaug, dau weer onder
schaduwrijk geboomte voorttrekkende; zien eindelijk na een vrij
lang eu vermoeijeud rondtrekken eensklaps van den top van
taudjakau Pangnjisihan de zee zich, op misschien honderd voet
beneden ons, baden iu de stralen van het zonlicht, — ziju
genoodzaakt, bij het afdalen van dien, in steilte aan den
tandjakau niet ongelijken, tjadasheuvel (of liever klip) van onze
paarden te stijgen, — doorwaden de Tji Paugujisihan; — moeten
noch een klipbrug over; en ontdekken, als we dan eindelijk
weer aan zee uitkomen, dat we hemelsbreed misschien geen
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vijf minuten gaans in dit half uur hebben afgelegd. Maar
vruchteloos, zegt de tjamat, heeft men naar een ónderen dan
dezen langen en moeijelijken weg gezocht, om het voorgebergte
Tji Kauhan om te trekken. Een ding hebben we overigens nu
gewonnen; de natuur, hoewel even eenzaam als vroeger, krijgt
plotseling een veel vrieudelijker voorkomen. De branding blijft,
ja zichtbaar en hoorbaar, maar op vrij-verren afstand; verkwikkend
kabbelt, aan onze voeten, langs het smalle (stellig geen zes voet
brecde), uit goudgeel zand bestaande, strand het blaauwe,
kristalheldere water over den tjadasbodem. Groen geboomte,
gedeeltelijk met bloemen getooid, welft zich boven onze hoofden
en buigt zicli liefdevol en sohnsuchtig naar de zilte baren over.
De weg slingert zich, met bevallige afwisseling, nu-eens langs
dit vreedsaam strand, dan-weêr door het prachtigste woud dat
men zich donken kan, het is met een woord, alsof ik me weer
in de nabijheid van Soemoer bevind. Reusachtige njainploengs
met hun gebogen kruinen, hun glanzig-groen gebladerte, hun
eigenaardig-donkere melancholiesch-stemmeude schaduwen, maak-
ten de overeenkomst noch-trefl'ender. Het was voor-het-éerst, dat
ik ze aan Soekapoera's zuiderstand aantrof.

Even-voor den pasanggrahan Tjibabaloekan, (16 paal van
Tji Patoedjah) komen we weer voor-goed op het strand uit,
dat hier wcêr zeer breed en hard is. Het is ,-h halftwee, tegen
dat we in die, kleine bamboeloods (onderhouden door den éenigeu
nabij-zijnden kampoeng Ran tja hèraug) afstappen. We eten er
haastig; en gaan nu—daar we bevreesd zijn voor regen, in ge-
strekten galop — altijd het strand langs en altijd met de, ver in
zee vooruitspringende-, landpunt (djodjongor) Tji Laoet èrèu in
het gezicht, verder naar het noch tien paal verwijderde Pamëng-
puk. De smalle, maar (voor een //toewan" althans) te-diepe
monding van de, daar-vlak-bij saamgevloeide Tji Sanggiring
cu Tji Merak varen we over; en voort gaat het wcêr in snellen
galop, hetgeen op het steenharde zand ver en luid en vrolijk
weerklinkt. Naar gissing 2£ paal van Pamëngpëk slaan we een
landweg in, die ons welhaast in de bewoonde wereld brengt.
Pamëngpëk (vroeger de hoofdplaats van hetdistrikt, die echter
iu 1853 verlegd is naar Tjikadjang; óok-alweêr om de koffi-
kultuur) ligt namelijk in een uitgestrekte, vruchtbare vlakte,
die zoover het oog reikt, met sawahs, afgewisseld door katn-
poeugs, gevuld is. Het terrein golft hier niet noemenswaardig
meer; alom heeft de vlijt van den landman op het landschap
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zijn stempel gedrukt; men waant /,ieli waarlijk verplaatst in de
vlakte van Bandoeng. Die vlakte van PamCngpek, waar de padi
in 4 s\ 4J maand rijp is , is dan-ook de voorraadschuur voor het
37 paal verwijderde Tjikadjaug, (waar ze, volgens den tjamat,
12 maanden noodig heeft om te rijpen.) Tusschen sawalis
doorrijdende, passceren we k. Tjiawi, doorwaden de smalle Tji
Kaso en Tji Paleboe (die echter waterrijk genoech zijn om voor
de besproeijing der sawahs benuttigd te worden), passeeren ver-
volgens k. Paiis, en stappen welhaast aan de pasanggrahan te
Pamengpëk (gelegen aan den, met een weelderig-groenen tjarin-
gin prijkenden aloen-aloen) af.

26 Mei . . . .
27 Mei . . . . Om zes uur door een even-vriendelijke landstreek

als gisteren in gestrekten draf naar Tjiurih. De kampoengs
Tjidahan, Mantja gahar, Pamalajan en Tegal gedè liggen beval-
lig tusschen de sawahs verspreid, die, daar het midden in den
oogsttijd is , met menschen en *aoen^« ' overal schilderachtig
gestoffeerd zijn Dicht bij k. Tjiêrih verminderen de sawahs
(waarschijulijk omdat we hier vlak aan zee komen), en vertoont
zich de streek als een vlak, eenvormig grasland. De kampoeng
(waar we voor achten aankomen) is klein, en maakt een treu-
rigen indruk, omdat geen-enkele boom of struik de bamboewo-
ningen overschaduwt. De pasanggrahau is weer een klein, op
den vlakken grond gebouwd, bamboeloodsjen, vanwaar men een
frisch en ruim uitzicht op de nabij zijnde zee heeft

28 Mei De reis naar Boengboelan aangenomen. Acht paal
ver in westelijke richting, op korteii afstand van liet strand
(waarop we nu-en-dan uitkomen) een eentoonigen, eenzamen
zandweg langs, altijd met het voorgebergte Haoer Tjengkoek
in het gezicht, rechts groene, met gras begroeide heuvelruggen,
begroeid met dungezaaide, wijduiteeustaande fo%4>£a£ #e£a»#. *
We doorwaden Tji Paserangau, Tji Pasèrèhan, Tji Mangkè,
Tji Tjadas; steken de Tji Mari met een bamboevlot over; en
vervolgens op dezelfde wijs de ougeloofelijk-suelstroomende mon-
ding van de Tji Kandang, die we door macht van mannen,
die tot-aan den hals door het water waden, en van een èrt'te»
(een verbindingslijn van rotan tusschen de twee oevers, geheel
volgens hetzelfde systeem werkend als het touw bij onze ponten)

' Hutten in de lioema's; zie vroeger.
* Gëbangpalm.
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gelukkig overkomen, omdat er geen hoog water is ; wanneer
het ongeluk wil dat er bandjir is , zoodat de breede bedding,
die nu voor twee-derden droog ligt, volloopt, kan men soms
twee, drie dagen wachten //dutn defluat amnis."

Even-voorbij den patrol aan gene (de westelijke) zijde van
de Tji Kandang slaan we landwaarts in, ten einde ons in
noord-noordwestelijke richting naar het, noch negen paal ver-
wijderde, Boengboelan te wenden. Ik kan van dien. weg niet-
veol-anders zeggen, dan dat hij enorm kronkelt, en een aaneen-
schakeling van steile up-and-downs is; dat het gedeelte dicht-bij
de kust door niets dan alang-alang loopt, terwijl verder-op
prachtige bosschen (waaronder reusachtig-groote en hooge bam-
boebosschen) den weg omzoomen; dat de formatie van het terrein
zeer bergachtig is, heuvels en bergen, de een grooter de ander
kleiner, zoover het oog reikt, natuurlijk met huiveringwekkend-
diepe ravijnen er tusschenj dat water en kampoengs er tot de
zeldzaamhedeii behooren (den heelen weg langs niet-anders dan
k. Kadoe poegoer; eerst m de nabijheid van Boengboelan werd
het in dit ojwicht weer beter, en passeerden we den Tji Saroewa
met den k. Tji Boelakan, daarna noch k. Lioeug goenoeng en
k. Handjoewang)

29 Mei. Elke toerist zou ik een tocht van Boengboelan naar
Tjimanoek durven aanraden De weg is misschien (hoewel
maar 16 paal lang) de moeijelijkste van heel Java; maar de
trotsche gezichten, waarop het oog met verrukking staart, loonen
die moeite dubbel. •— Boengboelan uitgaande, heeft men den
min-of-meer boogvormige G. Sang Hiang lawan in het front;
rijdt door een, reeds golvende, maar zeer sawahrijke en bebouwde
streek, (de Tji Baloeboer doorwadende, den k. Baroebjoer voor-
bij , alsmede de kaïnpoengs Badjong en Kipoetat, de Tji Itompang
vervolgens liefelijk-ruischend links van zich, daarop de Tji
Hike doorwadende, even-vóor haar uitwatering in de Tji Rompang,
die zich hier kronkelt, zoodat men ook-haar vervolgens moet
doorwaden); doorwaadt de Tji Boeni nagara en de Tji Talaga;
en bevindt zich alsdan op het zadel van den Sang Hiang lawan,
de reeks van steile, moeijelijke klimmingeu en dalingen be-
ginnend , die uiet weer ophouden, voordat men een paar paal
van Tjimanoek is gekomen. De overtrekking van den hoogen
Sang Hiang lawan duurt lang, maar valt niet lang, omdat men
voortdurend door maagdelijk woud rijdt, welks donker loof de
gloed der zonnestralen afweert. De Tji Awi tali, aan den noord-
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oostelijken voet van den Sang Hiang lawan, doorwaad hebbende,
]>asseert men achtereenvolgens den k. Nangka roeka, (na den
Tji Sariniën doorwaad te hebben) k. Poespa, doorwaadt den
Tji Tondjong berem, passeert den k. Tji Linggar en den, aan
de Tji Pëndëj liggeuden, kampoeng van dien naam, alsmede
k. Daroen (deze-laatsten allen dicht-bij elkaar). — Men bevindt
zich hier in het land van de arènpalmen; de bosschen zijn er
vol van. Ik verneem van den wadana, dat zelfs op die, in
het wild-grocijende, boomen eigendomsrecht bestaat. Door de
wadnna's krijgt ieder gezin zijn bepaald aantal boomeu in wet-
tigen eigendom en wee den indringer, die zich daaraan mocht
willen vergrijpen; hij wordt verklaagd en gestraft. De voordcelen,
die de arèusuiker afwerpt, zijn groot; tot twintig janr kan een
boom getapt worden, maar de schaduwzijde, zei de wadana, is,
dat de bevolking de padikultuur verwaarloost en zich met dit,
makkelijker verkregen, voordeel vergenoegt. Het gezicht op de
Tji Panangen, onstuimig voortbruiscliend over reusachtige rots-
blokken in zijn, tnsschen steile tandjakans ingezonken rotsbed-
ding, is zeer schoon: de afdaling er naar toe, en de beklim-
ming van zijn waterscheiding aan de oostzijde daarentegen zeer
bezwaarlijk. — Hetzelfde is toepasselijk op de Tji Ketjeinban
(die men bereikt na k. Limoes gepasseerd te hebben) — Ook
van den Tji-Bitoeng geldt het, hoewel in mindere mate. —
We komen nu in een dorre alang-alang-streek, den k. Pasir
Garoe voorbij, en dalen, dalen, alsof er geen eind aan zou
komen, en zoo-steil dat verscheiden personen van hun paard
stijgen, den Pasir Garoe af naar den Tji Legak njènang. —
En nu duurde het maar weinige oogenblikken meer, of we be-
reikten het treffendste, indrukwekkendste natuurtooneel dat ik noch
ooit aanschouwde. Verbeeld u , aan onze voeten de breede,
schuimende en kokende, Tji Boeta roewa, stellig vijf-en twintig
voet beneden de vaste houten brug die we gereed stonden over
te trekken; en omniddelijk aan haar overzijde een hooge, ge-
noechzaam-loodrecht omhoogrijzende bergrug, bedekt met ondoor-
dringbaar-dicht Urwald, waaronder b. v. Rasamala's van meer
dan honderd voet lengte, en (tusschen het geboomte door,
naauwelijks zichtbaar) in die helling, die eigenlijk geen helling
heeten mag, slangvormige uitkappingen, waarlangs de reiziger
zich naar boveu moet werken. Ik begrijp nog niet, hoe ik den
moed gehad heb om op mijn paard te blijven, want aan de
eene zijde van het bergpad niets dan de loodreclit-omhoogrijzende
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bergrug, aan de andere zijde, eveneens rakelings naast dat pad,
de diepe, even-steil afdalende, afgrond, niet minder gevaarlijk
al is hij met vriendelijk groen en allerlei geboomte bedekt.
Maar //audaces fortuna juvat'/; ik bracht liet van den, meer dan
tien minuten vereischendeu, tocht er behouden af.

Ik heb geen lust om van den verderen tocht meer te zeggen
dan-dat we, aan den oostelijken voet van den tandjakan Tji
Boeta roewa, den Tji Tjadas doorwaadden; vervolgens den Tji
Halang; in den k. Panèndjèng (teu huize van den /«a/jin i!/ai!/ar ' ) ,
haastig, wat aten (we waren daar noch _j_ 9 | paal van Tjimanoek,
ruim een paal voorbij de Tji Boeta roewa); de, aan dien kampoeng
zoomende, Tji Pakèudjèng doorwaadden; vervolgens de frissche,
ouder liet geboomte dat hem overwelft, met ooverdoovend geweld
te-voorscln ju-komende Tji Papandajan; deu k. Sandaan passeer-
den ; en na de Tji Djotang doorwaad te hebben en voortdurend
noch enorm te zijn geklommen (altijd rijdende door een bij
uitnemendheid boschrijke streek), op twee-eu-een-half paal
afstands van Tjimanoek in afgeschreven koffituinen kwamen, en
vervolgens in nieuw aangelegde, die zich uitstrekken tot aan
de grens van de pakemitan. — Als ik bedenk, dat de wadaua
me zeï, ditmaal weer een zeer slecht jaar te maken met de
koffi, uitgezonderd een in 1857 omgekapte oude tuin, waarvan de
uitloopsels, nu weer prachtige booinen, vol vruchten zitten, verbaast
het me dat men dat systeem niet veel-meer op oude tuinen
toepast Tjimanoek, een schepping van het kultuurstelsel
en enkel ten behoeve van de kofiikultuur gesticht (evenals b. v.
Peugalèngan), ligt, naar ik gis, op 5000 voet hoogte, een
kwartier gaans beoosten den G. Papandajan

30 Mei De wadana vertelt me allerlei, voor mij nieuwe
dingen, o. a. liet volgende. Het is te Tjimanoek zóo-koud, dat
noch padi noch klappers er groeijen willen. — Onder ^a
verstaat men: 1) tó*o»^, 2) ro«/?a-rüe;>a-£a(/aM#, 3)
roe^a /ioezei, 4) r//a^ow#, 5) 6a£o. * De naam paiaïow/ja wordt
ook-diiu er aan gegeven, wanneer ze (zooals b. v. h i e r )
niet als //tweede gewas// geplant worden, in. a. w. ook-dan,
wanneer ze geplant worden op groud waar niet eerst padi op
verbouwd is. — ^'oetó wordt enkel gelieven van padi eu van
kapas (welke-laatste men hier-en-daar, hoewel op zeer kleine

' Vaccinateur.
Rigg: the eggplant, Solatium Mclongena. — i«*o is tabak.
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schaal, hoogstens 3 pikols een man, verbouwt). Van arèusuiker
wordt belasting geheven, als men ze ter-markt-breugt; niet
wanneer men ze uit- of doorvoert naar elders (gelijk in Ga roet
en Tarogoug, waar van elk "doorgevoerd of uitgevoerd pikoelan
5 cents wordt geheven, en tot-auu de betaling de suiker in
beslag wordt genomen). Het vroegere regentschap Para kan
moentjang bestond uit de distrikten Kaiulang wesi, Batoe-
waugi, Solatjaoe, Taradjoe, Tasik Malaja, Singapama, Indi-
hiaug, Tjiamis, Tandjoeng-sari, en Madjalaja. Voorts was er
een regentschap Linibangau. Die twee regentschappen lieeft do
kompagnie tot een gemaakt, en (niet afsclieuring van al de
opgenoemde stukkeu, en vervallen-verklaring van het Limban-
gausche regenteuliuis) aan de vroegere regenten van Parakau
inoentjaug gegeven, die ze naar Garoet deed verhuizen.

31 Mei. Het is zóo-koud, en er waait een zoo-kille, schrale
noordoostenwind, dat mijn handen 's ochtends letterlijk verkleumd
zijn, ik de deuren moet sluiten, en het schrijven me moeite
kost

1 Juni. Van daag is het tegen zes uur te Tjimanoek ver-
rukkelijk weer, niets koud; kompleet een koele, frissche,
Hollaudsche zomermorgen. Van den, 16 paal langen, weg naar
Baudjarwangi (ik ging niet over Tjikadjang, maar recht-toe,
recht- aan, door de koffituinen) laat zich uiets-anders zeggen,
dan dat hij eerst door een eindeloos-lange reeks van koffituinen,
oude, jonge en afgeschreven, loopt; vervolgens door prachtig
bosch; en het laatste gedeelte door tegal-velden ; al dalende,
sterk dalende, naar het in een kleine dalkom liggende, maar
door de Tji Kaèhan uoch-al redelij k-koele, Bandjarwaugi. —
Bergen en niets dan bergen, waartusschen echter nu-eu-dau
lachende valleijeu, begrenzen aan alle kanten deze gezichteiuder.
Noemenswaardige kampoengs of rivieren passeerden we niet;
enkel k. Tjlridëng, den smallen Tji Haroes, en den k.
Waroeng tjagah aan de twee kleine, maar toch overbrugde
spruitjens of riviertjens Tji Barèngkok en Tji Kembar. Voorts
hier-en-daar parate^* (bereidingsplaatseu van de koffi in het
gebergte), alsmede waroeugs (waaronder waroeng Kiara rainbaj,

zoo geheeten naar een prachtigen kiara) De pasanggrahan
is hier, evenals te Tjimanoek, zeer net. Het voorpleintjen
smaakvol aangelegd als Engelsch werk, met een fraai rozenperk
in het midden. Het gezicht, boven van den weg, op de
pakemitau en de Tji Kaèugan, zich als een zilveren lintkron-
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kelend door de kleine dalkom, wiis allervriendelijkst. Vrolijk
wapperde de Hollaudsche vlag in den top van een waringin
op den aloeu-aloen.

2 Juni. Als een merkwaardige bizonderheid, en een treffend
bewijs hoe-voorzichtig men met zoogeuaamd-onschuldige regelin-
gen in Holland wezen moet, vermeld ik noch , dat gisteren-
avond, hier in het hartjen vau de wildernis, deze ormoozele
wadana me vroeg, of het waar was, wat men vertelde, dat
uu ook Maleijers, Soendaneezen, Javanen en Amboneezen wkon-
tolioer// konden worden. — Ook vau den Samaraugschen spoorweg
wist de mau af. De Soendaueesche volksboeken kende hij, en
ze werden, zei hij, wèl gekocht — namelijk door degenen die
'/ii*a «armèa»^." ' Door de somahs, d. w. z. door de niet-
lioofden of müuaks echter noch weinich of uiet, omdat daaronder
zeer weiuigeu ziju, die lezen kunnen. De wadana betreurde
het overigens zeer, dat die volksboeken allen //meer Javaansch dan
Soendaneescli bevatten.// Alleen de Woelaug poetra, zei hij,
is echt Soendaneesch, maar — tear iasawa. De wadana van
Tjimanoek, een zeer schrander man, kwam er rond voor uit
dat in ziju distrikt (Kaudang Wesi) hij de éeuige was, die
de boekjens kocht.

Eu nu een woord over mijn tocht van Baudjar-waugi naar hier
(Dëdël, hoofdplaats van het distrikt Taradjoe). Eeu woord;

'want als ik zeg dat de weg vau Baudjarwangi naar Dedël
loopt door eenzame, uit allerslechtsten grond, vol roode tjadas,
bestaande galagahstreek, eu een aaneenschakeling vau vermoei-
jende up-aud-down's is, totdat men eindelijk met een vrij-
geleidelijke, maar zeer sterke, en meer dan een paal lauge daling
in de ongeloofelijk-enge dalkom (ze is stellig in omtrek uiet meer
dau vijf minuten groot) neerdaalt, waarin het.kleine Dëdël ligt;
dan heb ik er alles van gezegd, wat er van te zeggen valt. —
Het landschap lieeft een doodscli, eenvormig, voorkomen. Schaars
rust het oog op kampoengs en sawahs, hoewel er aan water
geen gebrek schijnt te zijn, te oordeelen, deels naar het
betrekkelijk-groot aantal rivieren en riviertjens, dat we op den
14 paal langen tocht kruisten (de Tji Hoeni, 2 paal, de Tji
Lèmo, 4 paal van Baudjarwaugi, doorwaadden we; verderop
passeerden we, per bamboebrug, achtereenvolgens de Tji Dja-
loepang, de Tji Pongpok, de Tji Djaloe — even-voorbij het

i De tembangs kunnen lezen. (M.)
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binueulandsche koffipakhuis Tji djaloe — den Tji Palasari, en den
Tji Teroes), deels naar de enorme watermassa, die een paar
solokans langs onzen weg bleken te bevatten. Ik schrijf dat toe
aan drie oorzaken: den infameu grond, de meuschenschaarschte
iu-het-algeineen iu het Soekapoerasclie, en de nabijheid vau
bosschen met arènbooineu (in wier nabijheid de bevolking zich
bij-voorkeur vestigt, omdat ze dan met weinich moeite ƒ 1 tot
ƒ 2 daags kan verdienen). We passeerden of doortrokken geen-
andere kampoeugs dau Tjihoeui (aan de Tji Loemboeng), Tji-
raudjang (aau de Tji Lèmo), Nauggerang (door een koffituin,
die, hoewel pas 6 of 7 jaren oud, op sterven stond, voor ons
oog verborgen), Nagasari en Indoerarang. — Om twaalf uur

aaukomst te Dedël Ik verneem tot mijn groote teleurstelling,
dat de pautoens, van wie meu me zooveel had voorgespiegeld, hier
niet-meer ziju; alléén een noch, dien ik weer moet wechsturen,
omdat hij niets kent dan een stuk van de Pangoeug-karaton.
Dit is me eeu dubbele teleurstelling, omdat te lkndjarwangi
de pautoen óok-al niet bruikbaar was, en omdat van konferenties
met hoofden (de ondervinding iu Bantam heeft het me geleerd)
weiuich of geeu heil te wachten is. Men moet a f l u i s t e r e n ;
gaat men aan het n a v r a g e n of een of ander woord ook hier
gebruikt wordt, dan is het '/ja-en-amen// het onveranderlijk
antwoord

5 Juni. Om zes uur weer op mijn paard naar liet, 17 paal
verre, Tji Balong. De weg weer tout comme il l'ordinaire,
een aaneenschakeling van up-aud-down's. De landstreek weer
kaal en boomloos; roodkleurige groud, sterk bezwauscerd niet
tjadas en vol reusachtige steeubrokkeu (op éen punt hing zoo'n
liefelijk steenbrok over ons, niet-meer dan vier voet breed, en
aan den anderen kant door een fonneelen rotswand begrensd,
pad); kreupelhout, harèndong en alaug-alang de eenige terrein-
bekleeding. Het uitzicht weer even doodsch en eenvormig, op
een eindelooze reeks van onbewoonde en onbebouwde heuvel-
en bergruggen, die zich van daag, bij de dikbewolkte lucht,
noch-valer dan anders voordoen. Kampoengs en menschen weer
dun-gezaaid. Heilig, heilig vergeleken bij zoo'n bergland, ons
vlakke Holland! > ' •„

We doorwaden den Tji Windoe (d. w. z. per sasak overgaan);
passecren den Tji Awi en den daaraauliggenden k. Giri pati;
komen door den k. Djati aau den Tji Teroes, die we daarop
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doorwaden; passeereu k. Pari; doorwaden den Tji Bagauding,
passeeren den Tji baros, en daarop den kauipoeng van dien naam;
daarop den Tji Pende en den kampoeng van dien naam (de grens
van liet distrikt Taradjoe); vier of vijf maal den kronkeleudeu
Tji Gorowong; den Tji Dadap en den kampoeng van dien naam;
daarna den Tji Païngën en den Tji Tjandoekoer, met den daar-
tusschen liggeuden k. Tjireudëh, deu Tji Bërem; deu Tji Panas;
doorwaden de Tji Kaudawe, passeereu de Tji Goenoeug, den
kampoeng van dien uaam, en de, vl;ik aan den weg liggeude,
blijkens de saoeugs of badkamertjens gebruikt wordende, warm-
water-bron (vijf paal van Salatjaoe), den k. Saugkoer, den Tji
Honjè, na den kampoeug van dien naam gepasseerd te zijn;
komen daarop, 5 of 10 minuten voor Salatjaoe, het pad voorbij
dat ons straks naar Tjibalang moet leiden; den k. Parong pon-
tüng doorgegaan zijnde, beviudeu we ons nu iu.de pakemitan

Salatjaoe, met zijn uitgestrekte sawahvlakte Ik vervolg daarop
de reis naar het noch een kleine 4 paal verwijderde. Tji Baloug.
Dit gedeelte van den weg is veel vriendelijker; bet loopt door
een bebouwde en bewoonde landstreek. We passeereu deu Tji
Li wat, deu k. Tjidas ugampar (de vroegere pakemitan) eu
doorwadeu den Tji Pauengah, passeereu, een eind verder-op,
den k. Tjoekang antjad, deu Tji Seër, deu Tji Moentjaug, en
den k. Sawali hilir; doorwaden den Tji Limbaugan (grens van
Salatjaoe); den Tji Lilitau; krijgeu den Tji Longgan (waaraan ook
Tji Balong ligt) inhet-oog; en stappen tegen een uur aan de
pasanggrahau af. Met-uitzondering van de Tji Teroes en de Tji
Longgan zijn al de hierboven opgenoemde riviertjens niet meer
dan kreekeu.

AANTEEKENINGEN OP EEN KEIS DOOR TJIREBON.

27 Juli. Tocht, van Paloembon, over Mandirantjang, naar
Tjilimocs, hoofdplaats van het volkomen-Soeudaneesche distrikt
Beber. Een Europeaan heeft hier een katjaugolie-fabriek, maar
werkt sints vijf jaar niet; hij kan niet tegen zijn Chinesche
konkurrenten op. Er zijn in het distrikt twee partikuliere suikerfa-
briekjens van Europeanen op Legalgrondeu; maar jaar op jaar
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werken ze- met verlies, in weerwil (omdat het distvikt voor zijn
talrijke bevolking geen sawahgroud genoech heeft) tegen twintig
cents daags vrije arbeiders in overvloed te krijgen zijn. De
allerhoogste produktie is 30 pikoels per bouw. Een school is
iu het distrikt niet, op de hoofdplaats zelfs geen /WMOM^S.

Uiterst-schaars degenen die lezen en schrijven kunnen. Geen toe-
kang pantoen hier; niemand die nembangt of stukken van dien
aard bezit. De Hoofden konespoudeeren in Tjirebonscli Javaansch.
Op de aloen-aloeu staat de prachtigste waringin, die ik tot-
heden zag.

^'«(/aA hier onbekend; «wW* alleen in de dienstboeken;
in het gewone leven is het kollektiefwoord voor ons pa r t i k u-
l i e r e n , degenen die niet-ambteuaar zijn, *^e/j (wel-te-verstaan,
zei men later, voorzoover ze grondbezitters, en daardoor heere-
dieustplichtig.zijn.) Onze oera^-MaKomjsa»^ («oe tóa?^ ara/ar,

'' ) heeten hier: ^

In het distrikt Beber zijn volgens den wadana 46 dessa's,
en daarvan zijn maar-15 ingedeeld bij de koflikultuur; de
overigen verrichten geen kuituur diensten-hocgeuaamd meer. In
het oostelijk gedeelte van het distrikt worden meer dan elf-
h o n d e r d bouws met £a(/a«£ soe-oe£ * beplant; de grond is
daar £a«aA-«s>,emA, waarop niet-anders groeijen wil.

29 Juli. In de vroegte met den wadana een uitstapjeu naar
den, twee paal in z.-westelijke richting verwijderden, 4a/ow^ »
Linggar-djati, ook-wel da/««<? Soeltan genaamd; een ijselijk-
gewonen vischvijver, met een pasanggrahan er boven gebouwd,
waar men overnachten kan. Hoewel sints-lang door de Sultans
niet meer bezeten, wordt de vijver met bijbehooreud erf door
de bevolking noch-altijd als hun eigendom beschouwd. Niemand
zou het wagen een visch uit den vijver wech-te-n emeu: "«ia/a£ rfo-
ra£a atë &>a->h>a,- w * meermalen gebeurt het, dat £a«^/>a's, «
die, 's nachts uit den vijver in een, daarmee iu kommunikatie
staanden, salokan gegaan, 's morgens door het vallen van het

' Ik geloof, dat dit moet beteekenen: de sedert twee of driejaar
nieuw aangekomenen moeten nog niet hebben eenig werk voor het goe-
vernement. (M.)

* Zie vroeger.
* Vischvijver. (?)
* Een bezondiging te weeg brengen, daar men geen gedachte op

heeft.
* Jav. en Ml. tam^ra, cyprinus sp.
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water niet-mee'r teruch kouden zwemmen, door de bevolkmg
teruchgebracht worden. — Er is een Hindoesch beeldjen (een
//ar^'aw, = (/ü?«6ar *a/»a 6a*oe, zei de wadana), waaraan noch
geofferd wordt. Het is armslengte groot, niet ten-voeten-uit,
de armen tegen liet lijf gesloten eu niet uitgebeiteld; liet hoofd
goed afgewerkt, zeer meuschelijk van voorkomen, en redelijk
gekonzerveerd. Alles wordt eveu-keurig onderhouden; drie men-
schen zijn voor dat werk afgezonderd. Het terrein behoort reeds
tot Mandirantjang.

I u l a n d s c h b e s t u u r in T j i r e b o n .

1. De o
2. In plaats van onze l/<u»al'« en /JÜSA'W^W hier de a m (in

Beber b. v. drie.)
3. De /ioewüt', = onze /wraA.
4. In de desa, buiten en behalve de £oezwe, noch de

lima, bestaande uit:
a. den w^a/Sita' (ongeveer onze
i. den /aw,&a##. i
c. den M^(/c//a^awè. f allen staande onder de bevelen
J. den ra/foa-öoe»»». l van den
e. den j5a//<//iMa. J

I n de P r e a n g e r .

1. De ?f«rfawa.
'2. De /(/aw/aAf, plaatsvervangers van den
3. De ^a^iw^i'*, plaatsvervangers van de
4. De /wrap's.
5. De j9oe«c/w^, helper en wakil van den
^a/;aoe ( = onze ^ ' ^ a s^roe) staande ouder den wadana, en

de middenpersoou, door wiens tusschenkomst, ingeval er SfWa// '
in het distrikt komen, reizende ambtenaren of de resideut b. v.,
paarden, eten, ^eia/< * enz. van de dorpshoofden wordt
gerekwireerd. De ^oera/* wè'wteA. '

/a ( = onze ^aia/'a»), de handlangers van de óaiaoe'*
,y), die de kampongs rondgaan om meê-te-deelen

' Bezoekers, vreemden.
' Muziekinstrumenten. (7)
^ Wiens werk het is te vragen (?)
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aau de dorpshoofden, wat er wordt gerekwireerd; en die daarom
in liet bezit m o e t e n zijn van een paard.

•ATaia/a». Iedere dessa heeft er hier een of meer. Het ziju
degenen, die op last van den koewoe in de dessa liet door den
/KtëfMa^a/a, uit naam van den iaiaoe, gerekwireerde gaan
opsehommeleii. In de Preanger zijn deze kabajan's onbekend.

De £ö<?z0oe',s en de ja#a£a-£*/«a worden gekozen door de
dessabewoners.

Van een »««/« &««a/-, gelijk die in de Preanger is, woon-
achtig op de hoofdplaats, staande onder den Patih, en diens
wakil, weet men in Tjirebon niet.

Hier -iaytWa tf/afaw (staande onder den wadana), — bij ons
&>meft> rl/ala» (eveneens staande onder den wadaua; maar dan
bovendien in de Preanger per regentschap noch éen fee/«e^>
Aww, staande ouder den Regent, eu dieus bevelen omtrent de
wegen overbrengend aan den wadaua.)

30 Juli. Naar Lëwinioendiug ( ± 1 8 paal van Tji Lemoes)
een zuiver-soendaneesch distrikt, maar welks hoofden in hun
korrespondeutie weer niets dau Javaansch gebruiken. Tu 1859
moet liet Goevernement, zei me Masroen, al vruchteloos een
verzameling van dieustbrieven hebben verlangd. — Een zeer
mooije pakemitan, met een groot steeneu huis voor den wadana
waar ik logeerde, tegenover de kontroleurs-woniug. Er schijnt
niet veel alang te groeijeu, althans ik zag verscheiden woningeu
met bamboe («Wip «W) bedekt.

31 Juli. Biunendoor (door een zijpad in-te-slaan aau de grens
van Lëwimoending, te Tjiwariugin) naar Ardjawinangoen
(± 7^ paal) waar de twee suikerfabrieken vau Ament zijn
(een met een aanplant van 400, een met 600 bouws). Een
zuiver Javaansch distrikt. De wadana vau Beber verzekerde me,
dat in deze residentie de bevolkiug per bouw suikerriet f105
ii f120 krijgt, gemeenlijk onder drie personen verdeeld; naar
de welvaart, die overal blijkbaar is, te oordeelen, komt me
deze mededeeling geloofwaardig voor.

De bevolking van Ardjawinangoen, zei men me in den
pasanggrahau, //djahat sakali."

5. Aug. Aankomst te Bantar kawoeng (hoofdplaats van liet
Soendaneesche distrikt Salein), ruim drie paal bezuiden de rivier
Pamali, grensscheiding van de Javaausch-eu Soendaneesch
sprekende bevolkiug. — In de zeestreek van Cheribou, waar
de groot-e weg doorloopt, sprak men uitsluitend Javauusch.
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Vrije arbeiders hier niet te krijgen, voor geld noch goede,
woorden, zei me de opzichter van de militaire opname, die hier
meer dan een jaar woont. Evenmin levensmiddelen, zei hij, tenzij
in r u i l voor it/ató b. v. (zelfs-die plant de bevolking hier niet;
en de wadana trekt zich geen van deze dingen aan, evenmiu
als b. v. uitbreiding van klapper-aanplant, vruchtboomen, arèn-
pabnen, van welke-laatste ik hier geen enkel exemplaar vond).

Het distrikt bijna-alleen uit bergen bestaande, schaars-bevolkt
en arm. Tóch de bevolking gehecht aan het plekjen waar ze
gewonnen en geboren is. Men vertelde me, dat b. v. te Sindang-
wangi de bevolking (daar de grond enkel uit ?öâ a.< bestaat)
iii dezen tijd zich letterlijk met boschblarcn voedt; en op een
andere plaats, na een aardstorting die verscheiden menschen deed
omkomen, de rezident l a s t gaf aan de menschen, om te ver-
huizen ; — op geen van beide de plaatsen woü of wil men het.

Onze roerat hier ^oe»;oe; onze /W7M/^* hier rows//; daar-
boven hier de ««wfowa. Ik beu zoo gelukkig", een toekang pan-
toen aan-te-treflen, natuurlijk weer blind, Bangsa goena, uit
de dessa Pangrasan, die zes tjarita's (verhalen) kent. Hij was
echter zóo-bevreesd voor kwade gevolgen van het mêedeelen dier
verhalen, dat hij den eersten avond telkens in verzuchtingen
(«atf^a /aiVfo/l/» God vergeve mij") uitbarstte, en eindelijk
zei, dat hij eerst wierook moest branden («&«£<" w.e»/a«) om die
gevreesde gevolgen af-te-wenden.

Een nieuw proefjen van de mogelijkheid van vrijen arbeid.
Heden (7 Augustus) moest de wadana naar Salam, omdat de
opzichter der militaire opname aldaar gisteren zijn nood kwam
klagen, dat hij geen-enkel man kou krijgen om, tegen betaling,
hem bij zijn opmetingen als koeli te helpen. Voor een geit durfde
meu ƒ 1 0 zilver vragen. Voor een pikoelan gras (en noch wel
een zeer kleinen) moet de opzichter hier 20 duiten betalen;
twee paarden kosten hem aan gras (door twee menschen ge-
sneden) ƒ 2 0 zilver per maand.

Vroeger was in de nabijheid van Salam indigo-kultuur; maar
de bevolking verliep bij-den-dag, uit haat aan het werken in
de fabriek (niet zoozeer uit afkeer van de k u i t u u r ) . Eerst na
de intrekking der kuituur is ze teruehgekomeii. De beschaving
gaat hier vooruit. Tk zag briefjens van den wadana in het Ma-
leisch geschreven, aan den opmeter hier, maar eindigend met
ons '/Goedemorgen!"
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Ilior de oude duiten noch in omloop.
In deze maand Moeloed mag men hier 1. niet trouwen, 2.

geen huizen bouwen (doet men het, /ia/weroe?ca« ' ) , 3. de gamelan
niet slaan (in de Preanger enkel—2; 1 enkel van den lsten
lot den 12den; 8 niet bekend). Nooit mogen in dit distrikt
»«/'««(/ worden vertoond (waarschijnlijk uit gehechtheid aan de
adat der Soendaneezen). Zaw //adz,? (voorschrift van den profeet),
maar (/è'£ /ii/ai joannzaAöM , zei M., 1 en 2 , en daarom ö^a/4. *

Men gebruikt hier het Javaansclie letterschrift, maar zoo-
te-zeggen niemand in dit distrikt, die lezen of schrijven kan.
Vroeger de mantri-koedang belast met den verkoop der Soen-
daneesche volksboeken; maar nu siuts geruimen tijd die onver-
koopbare voorraad weer teruchgezonden.

Hier op de hoofdplaats een pasantrèn , maar volgens den wadana
door zeer weinigen maar bezocht.

Boven een M a l e i s c h e vertaling van een Javaansclie dienst-
brief aan den wadana van Losari, zette de wadana hier dood-
bedaard: Fentaaifa». Ik verneem nu, dat niet te Bautar kawoeug
maar te Paiigrasau de bovenbesproken pasantrèn staat, doch dat
er op dit oogenblik geen-enkel kind meer is.

Hier geen-enkele Soendanees, die schrijven kan, wel de
wadana, de assistent, de djoeroe-toelissen (een partikulier), de
pangoeloe en al de kaoem-meuschen, de mantri koedang,
maar — allen Javanen. Van de 20 koewoe's onder den loerah
van Bantar-kawoeng, maar-twee', die een beet jen (Javaansch
schrift, geen Arabiesch of Hollandsen) kunnen schrijven; al de
rapporten van koewoe's en loerahs geschieden hier dau-ook
mondel ing (£oe *oe«^oe^) aan den djoeroetoelis (de koewoe's
samen met hun loerah).

13 Augustus. Komst te Tji Ledoeg, hoofdstad van Losari
(Tjirebon), een buitengemeen-welvarende streek, en zeer nette
distrikthoofdplaats. Het z w a r t e suikerriet, vroeger op bevel
van den Tjirebonscheu regent overal uitgeroeid, door hem, op
aansporing vau den tegenwoordigen inspekteur (toen kontroleur)
weer aangeplant, en van-hier-uit allengs over geheel Java
verspreid. Er zijn hier twee Goevernements-suikerfabrieken,

i Dan krijgt men brand. (M.)
* Parirembon, zal wel het Jav. primbon zijn, toover formule, een ge-

heimzinnig teeken; maai' Je zin is mij toch niet duidelijk. (M)
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beiden van Gonzalvez, eu vier partikuliere. Die partikuliere
fabrieken huren de sawahs vau de bevolking a ƒ 1 7 per bouw
-f- betaling van de padjag (.-fc_/7); zij laten ze bewerken door
boedjangs. De Goeveruements-fabrieken hier hebben voor het
transport vau het riet naar de fabrieken vrije kontrakten met
de bevolking; het aantal personen die hun buffels aanbieden,
overtreft tegenwoordig de behoefte. De wadana vergeleek overigens,
zeer terecht, den kleinen man bij k i n d e r e n , die men moet
dwingen tot hetgeen tot hun eigen bestwil dient. Hij zeï, dat
bij zijn komst de streek een wildernis• was; dat hij had moeten
(1 w i 7i g e n oin jpafazpi^/a, * klappers als anderzins te planten;
maar dat, nu de kleine man het voordeel daarvan bij-oudervinding,
kende, dwang langsamerhand onnoodig wordt. Een treffend
bewijs, hoe onverschillig de kleine man is, deelde hij me meê;
in het heele distrikt was tot vóór korten tijd noch-geen-enkele
cloekoe of doerian; hij gaf nu van den aanplant een voorbeeld.

De wwfawa heette hier, tot voor een groote twintig jaar,
/£man^ «fome; de tegenwoordige £O<?K>0<? a m (ze heeten niet
aris-alléeu) toen war/a«a. De naam £oewo<?, zei hij, afkomstig
daarvan dat er voor de komst van Sheikh Moelana een koewoe
Tjirebon was, die jaarlijks tera.« als i e i a t ó (wij zouden
zeggen als cijns, als bewijs van cijnsbaarneid) naar Padjadjaran
zond; de Sultans-regeering bestond toen noch-niet. De over-
eenkomst van het Noordbantamsch en het Tjirebonsch bleek
me ook uit zijn mededeelingen haar grond te hebben in de
vroegere onderhoorigheid van Noordbantam aan Tjirebon, en
het gedurig uitzenden van Tjirebouners daarhenen. 7}tfwö»#
is hier nu, even als in de Preanger, een bloote t i t e l ;

LOSSE OPMERKINGEN OP EEN UITSTAP JEN DOOR DE ZUIDELIJKE

EN WRSTEI.IJKE DISTRIKTEN VAN TJ1ANÜJOER.

"Van Tji Helët (vroeger patrol op de grens van Pangalèngan
en Tjidamar) opgebroken (op de kaart Tji Belet). Van Tji
Hëlët kwamen we te Pamojanau (niets dan een paar huizen).
Van Pamojanan te Njalindoeug (op de kaart Ngalindoeng,

' Tweede gewassen.
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wa;;r buiten van der Wijck noch-nooit iemand geweest is).
[Hierbij staat als datum 23 Junij 1805, moet zijn LS66(M)]. Van
Njalindoeug over Tiwoe gentoiig (op de kaart Tjiwoe genting
en ten zuiden van Pamalajau geplaatst) en Tjikarang naar
Pamalajan.

Van Pamalajan over Tjibatocr en Tjiseroewa naar Tjidaoen
(aan den O. oever van do Tji Damar). De (zooals men beweert,
g e m e t e n ) , afstanden bedragen, volgens opgave, van Panga-
lciigan tot Pamojiinan 11J paal, van Pamojauan tot Njalindoeng
6 paal, van Njalindocng'tot Tiwoe-gentèng 7 paal, van Tiwoe-
genteng tot Pamalajan 7 paal, van Pamalajan tot Tjidaoen 9 paal.
We passeerden, buiten een menigte kleinere spruitjens, tusschen
Njalintloeng en Pamalajan, de Tji Gcmbong (nadat we het rcus-
nchtig-lange en steile, uit taneh leer en losse steenen bestaande,
toengtoeroeuau Gembong waren afgedaald), de Tji Pitjoeng, de
Tjitengah, de Tji Talaga en de Tji Awi (van de, op de kaart
als een vrij-groote rivier afgeteckende, Tji Kawang djamboeng
heb ik niets gemerkt); van Pamalajan vertrekkende, staken we
den snelstroomenden Tji Laki (lees met de a in ons vader; zoo
spreekt men het uit) over, en passeerden vervolgens, voor we
aan Tjidaoeu kwamen, een onnoemelijke menigte kleine spruit-
jens en beekjens, wier namen ik vergeten ben.

Hierna volgen deze opmerkingen : «Vet of mager van g rond / /
heet in het Javaansch, het eerste /o//, het tweede ^arre*.

Volgens v. d. Tuuk (Tijdschrift voor Ned. lndië, 1851 I
bl. 341) is //Loetoeng kasaroeng'/ een bijnaam van 7)7oe#^
JFdwara. Hij noemt de geschiedenis van Loetoeng kasaroeng
een "Sundauesche wajangv (?!) 2W</<?r̂  iara<;« is een tongèrèt-
soort, die men enkel in zware bosschen vindt, en die, den h e e 1 e n
dag door (ik hoorde ze, bij prachtigeu zonneschijn, tusschen
tienen en twaalven) een vervaarlijk snerpend geluid maken.

V. d. Tuuk'berispt v. Hoëvell, dat hij ^We^oe.? schrijft, en
zegt dat het moet wezen: ^w/oioe*. Allebei mis: In Buitenzorg
eu Ratavia zegt men: ^e^eioe*, en in de Preanger:
Het /%oe, waar Rigg j ^ow van wil afleiden, en dat hij
vertaalt door een vreemde ui t spraak hebbend , bestaat niet,
en moet zijn: ^ o , beteekenende: niet een v r e e m d e , maar
een onduidel i jke en daardoor onvers taanbare uitspraak
hebbeu (zooals b. v. de Chinezen als ze Maleisch spreken.)//

Verder vinden we van den weg nog slechts deze korte
aanteekening '/Van Tjidaoen vertrekkende, trokken we op een
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paar paal afstands vandaar de Tji Damar, de Tji Toè en de
Tji Widi over, en de Tji Pandak, aan welks westzijde (een waar
tijgerland- van 1 Januari]—31 Maart waren daar 12 menschen
opgepeuzeld) een tempat tjatjar en de k. Tji Pandak. Ongeveer
halfweg Sindang baraug trokken we de Tji Boeutoe en de Tji
Oedjoeng over, rustten in de k. Tji Oedjoeng; passeerden
k. Tji Olèng en verschillende andere kampoengkjens, allen
levende van den zoutaanmaak; en kwamen eindelijk de mon-
ding van de Tji Sadéa langs een tweede Tji Toè over te
Sindang barang.

Tji Damar is het tijgerland bij-uitnemendheid; in Mei van
dit jaar 13 meuschen opgepeuzeld. — En van-d aar het zonderlinge
feit, dat men in heel Tji Damar geen-enkele waroeng vindt:
w(/'flifoe// zet men, //^oe-*ai«6 fo£a w a o ^ w ; ' ging men
waroeng-houden, de tijgers zouden //

is mij niet helder, het andere beteekent: om reden van de
vele tijgers. (M). '

' Loopen naar het dorp. (M.)
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