
CATALOGUS DER MALEISCHE HANDSCHRIFTEN
IN DE

BIBLIOTHEEK DER LEIDSCHE AKADEMIE.

P O Ë Z I E .

N«. 1626. a en 6. Zie onder II en V.
" // c. De 139 eerste disticlia van de S/a?>

(Speelman), die ecliter door den onervaren schrijver doorloopend, als
proza, geschreveu ziju. De inhoud is deze : Speelman gaat met eene
vloot van 18 groote schepen, beinaud met 740 koppen, naar Ma-
kassar, alwaar de Makassaarsche grooten, bij elkander geroepen,
zich één voor één bereidvaardig toonen,om den strijd tegen hem
optenemeu. Enkele namen dier grooteu viudt men bij Valeutijn
weer, maar de meeste zoekt men te vergeefs bij hein. Dr. de
Hollander noemt deze sjair ook in zijne Handleiding bij de be-
oefening der Maleische taal- eu letterkunde, bl. 306.

No. 1722. a en 6. Zie I , B. en I , A.
'/ * c. 135 disticha, de beschrijving vau een uitstapje,

ondernomen door Tengkoe Silangoer van Poelau Pëiijangat naar
Tandsjoeng Pinang. Het is geschreven op last van Tengkoe Said,
een invloedrijk hoofd van Kiouw, en waarschijnlijk ook opgesteld
door den schrijver van dit handschrift. Als gedicht heeft het
geen waarde.

N<>. 1734. kl. 4o. 13 p. a. 80 disticha, een minnebrief, een
<;, zooals de schrijver in 't begin zegt: ;w/o<? dè'«-

N". 1734 é. 87 disticha, klaaglied van een Maleijer over zijne
eenzaatnlieid. De auteur, die zicli /elven Mohammed van den Kam-
poug Tsjina en zijn sjair Oe^*oe/tóV<#/i«<a, O o r z a a k van he t
v e r d r i e t , noemt, is misschien wel tevens die van het eerste versje.

Dr. de Hollander noemt op bl. 308 van zijne Handleiding
een 5/atV 7);'o/4or 2}'«« â # m ? ^ \ terwijl Newbold, Straits-
settlements, II p. 346, en Anderson, Mission to the East-
coast of Sumatra, p. 291 een «AoAar (sic!) C/4««£a Zft/W« citeereu.
Ik zie in de overeenkomst van titel geen voldoende reden, on:
het voor hetzelfde gedicht te houden.

No. 1735. 8". 13 bl., bevat in 78 disticha een zedekundig
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gedicht. Na de verklaring van het Bismillah beginnen alle vol-
gende strophen met £«/a ) , £<zte t__» (A z e g t , B zeg t ) enz.
en wel zóó, dat het eerste woord begint met de letter, die
aan de beurt is, om een zedespreuk te verkondigen. Eerst komen
de Arabische letters, daarna de Maleische. Waarschijnlijk is het
een dergelijk gedicht als Dr. de Hollander op hl. 309 bedoelt
met een zekere S/air mfóafc'an ^oe?wjf èèV/fâ a *.

No. 1740. 4° en 1748. 4". Twee exemplaren van de iS/aiV
yiir/oe^ww^/yi? ,̂ uitgegeven en van eene uitvoerige inhoudsopgaaf
voorzien door Dr. P. P. Roorda van Eysinga in het Tijdschrift
v. N. I., Jg. IX, D. 4. Beide zijn zoo goed als compleet.

No. 1744. a en i. Zie onder V.
'/ " c. 162 disticha. Op den titel wordt het genoemd

«S/a?> - ^ - > dat üJUc y.al moeten gelezen worden ; liet is althans
niets anders dan" een stichtelijk gedicht.

N°. 1748. Zie hierboven onder n°. 1740.
No. 1761. fol. a. 710 disticha, getiteld 5/aiV Pra«# %'o/wr.

Het bevat drie onvolledige gedichten, te weten: eerst een ver-
haal vau een gevecht tusschen de Maleijers en de Atsjineezen
(p. 25—234), vervolgens dat van een tusschen die van
Malakka en de Hollanders (p. 247—5S6) en eindelijk dat van
een gezantschap van Dsjohor naar Patani. In liet eerste wordt
een zekere Sinjor Jonker, in het tweede een Kommandeur Kooper
genoemd. '

N°. 1761. 6. 519 disticha, eerst met Maleische en dan nog eens
met Hollandsche letters. Het bevat de //i£a/</< /fé?a/*«/a ^ « ^ o e
iWèVi, die weduwe van Sultan Mahmoed en zuster van den
Radsja-moeda üsjafar was. Het gedicht beschrijft eeue reis door
haar van Riouw naar Lingga gedaan, van February tot Mei
1831, ten einde haren broeder, die daar ernstig ziek lag, een
bezoek te brengen. De auteur is een zekere Engkoe Hadsji van
Poelau Peujangat.

No. 1765. kl 4", 1142 disticha. Dit gedicht heet op den
titel een ,<S/Wr jffiâ oe /fa/'&'ft^rala, maar beter zou wezen «S/««V

' De geachte Secretaris van het Instituut, de heer Robidt'van der Aa, maakt er
mij op attent, dat die Siujor Jonker misschien de Amboiueesche kapitein Jouker is, dien
wy uit de geschiedenis van deu oorlog met Taroena Dajaja kennen, en van wien
Valentyn zegt (II A bl. 150), dat hjj de Compagnie ook elders dan op Java
dieude; eu dat de kommandeur Kooper zeker geen audere is dan Jacob Cooper,
bevelhebber <ler zeemacht voor Malakka, maar nog voor de overgave dier stad
overleden op den 3 Jan. 1041. Zie dl. VU der Uerigteu vau het Histor. Geuoot-
schap te Utrecht.
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/(/oewy O«tfa/a, den naam , dien Pandsji had aange-
nomen aan het hof van Daha. Het is de. geschiedenis van Pandsji's
verblijf ana dat hof en zijn zijn huwelijk niet Tsjandra-Kirana.

N". 1766. kl. 4o, bevat in 263 disticha het verhaal der
wegvoering van Tsjandra-Kirana, de verloofde van Pandsji, en
der droefheid van dezen. Het eindigt abrupt en ook de 18 eerste
regels staan in geen verband met hetgeen volgt.

No. 1770. 8". 13 p., zeer smerig. Op het einde staat: soera/
^ÖOT/W^ tfoe/üaHa^ £a«2<2£, enz. Het bevat dé historie van Raden
Hoewa (^*), een verhaal uit den ouden tijd. Aan dat verhaal
gaan 7 stroplien vooraf, die alle dus beginuen:

met telkens een anderen naam vau een boom. In de voorlaatste
strophe staat «?ï jiw îm en in de laatste «̂romjtwiJM ó«e^üe/j.

No. 1771. kl. 40.. 1140 disticha. Op het einde noemt de

auteur zijn gedicht -S/air Poc^ri J ^ > . Het haudelt over eene
Poetri Aka), de dochter van den vorst. Indra Sjah Përi van
Jiëlanta-doera, (poera?). Zij wil den prins, die haar ten huwelijk komt
vragen, eerst niet tot gemaal hebbeu, maar wordt toch met
hem in 't huwelijk verbonden en krijgt, zonder dat hij het
weet, een zoou bij hem, die later als kroonprins erkend
wordt, waarop dan alles weder in orde komt. Het gedicht staat
in waarde ongeveer gelijk met n°. 1777.

No. 1775. 4o. Zestig Jt/o^«A#ci4e JD^M/OSM* met Hollandsche
letter, onderteekend Haroekoe 6 Julij 1855.

No. 1777. 4o. /S/aw- Soe/i!a« «/a/y«, 2480 disticha. De heldin
heet Dsjauhar-manikam en is de dochter van een koning van het
land Irau (Zemin Iran), die van den troou is gestooteu en uu
als koopman omzwerft. Zij heeft een broeder, Dsjaja-poetra,
die de wereld wil zien eu op zijn tochteu te Zemin Toeran bij
Sultau Jahja komt. Deze outvangt hem zoo vriendelijk, dat
hij niet meer weg kan. Na den dood haars vaders gaat Dsjauhar-
manikara, als koopmau verkleed, haar broeder opzoeken en vindt
hem aan het hof van genoemden sultan. Beideu vertrekken daarop ,
maar na hun vertrek verneemt de sultan van een papegaai, dat
die vreemde koopman, zoo als hij reeds vermoed had, een ver-
kleede vrouw was. Smoorlijk verliefd, reist hij haar achterna,
vindt haar eu trouwt haar. Dsjaja-poetra wordt op den troon
zijns vaders hersteld en allen leven te zamen in vriendschap
en geluk. — Het gedicht is eene uitgaaf niet geheel onwaardig.
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N°. 1781. 4", 36 bl. Ftf/^wze//»^ ra» /)a»loeM«, volgens het
opschrift genomen uit de f/j^q/'a< Ztewa-OTatt^e (/.ie Bijdragen
tot de Taal- land- eu Volkenkunde van N. 1. I I I . 1 bl. 442)

No. 1895. 4o, 107 bl. A>«7 &"«/o/- JTw^a, in 1478dubbel-
verzen, vervaardigd door Sultan Badroeddiu, toen hij nog te
Paleuibang regeerde als een "pangelipoer ati». — S. Kista ver-
lieft te Bosaria (?) op eene Chiueesche vrouw, Lila-majang, die hij
toevallig, van stad naar huis rijdende, in haar huis had zien
zitten. Hij zendt eeue Baliueesche vrouw op haar af, eerst te ver-
geefs, daarna met beter gevolg, eu vraagt dan verlof naar Europa.
Op den avond voor zijn vertrek schaakt hij haar. Haar echt-
genoot, de Chinees Tjeng-ko, zet haar met vijf schepen na,
docli te laat. In Europa wordt Kista door zijne moeder zoo
vriendelijk ontvangen, dat hij besluit daar te blijven. Ziju lijf-
jougeu, Bandan huwt daarop met zekere Anak Persi. Het einde
is abrupt, waarschijnlijk omdat de auteur geen einde kon vinden.
Het is een groot prul, maar in een fraai gewaad.

No. 1896. 4". 298 bl. ty"a»V /2arf*> A/a>*6«»£, in 4142
dubbel verzen, van dezelfde hand als het voorgaande uommer.
Auteur is de laatst overleden Panembahan Boepati van Palem-
bang. Ofschoon er nog al eens Javaansclie woorden in voorkomen ,
is het Maleisch veel beter dan dat van het vorige. Dewa Sjah
Pri van Belauta-poera (vrg. u° 1771 hierboven) houdt zijne
verloofde in verzekerde bewaring in liet paleis vau Zemindar
Alam. Poetri Koesoema Indra, zoo heet zij, wordt gezien door
Hadsja Mambang Dsjauhari van Belauta Indra, die op haar
verliefd- raakt, hi den daarop gevolgden strijd wordt Dewa Sjah
Pri geslagen. Terwijl hij eenzaam ronddwaalt, ontmoet liij Batara
Xala, die hem raadt, de zuster vau zijnen vijand te schaken.
Hij doet dit, waaruit een nieuwe strijd ontstaat, die eindigt,
omdat Batara Kala de strijdenden verzoent eu Dewa Sjah
Pri met de zuster van Radsja Mambang iu het huwelijk ver-
eeuigd wordt.

P R O Z A .

l.

A. I n l a n d s e l i Rech t .

No. 1705 eu 1706, beiden kl. 4o. Het eeue (119 p.) is
geschreven in 1827 te Batavia; het andere (125 p.) in 1839 zon-
der opgaaf waar. Zij bevatten eerst, onder den titel f/ot'̂ otfia Aa-

/, 44 wetteu, waarvan vele, ofsclioou in geheel verschillende
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volgorde gerangschikt, met die overeenkomen, welker vertaling
Newbold in zijn Straitssettlements, TI p. 231 sqq., onder deu
titel van 6Wfe o/" .Sfafoc'ea heeft uitgegeven en vervolgens Zee-
w e t t e n , Oe^awj'1 /a«2. Beide exeinplareu hebben dezelfde
redactie.

No. 1722. 4°. 52 p. Het bevat vooreerst twee verzamelingen
van wetten, doch beide doorloopend, zonder afdeeling in capita.

a. Zie onder I. B.
i. p. 34—47 , volgens het slot de wetten van Sultan Mali-

moed-sjiih Algazi, a° 1789, die overigens niet de rapita van
Newbold's boven aangehaalde vertaling no. 68 , 59, 70, 73 en
74 overeenkomen. Achteraan volgt eeue naauwkeurige opgaaf
der grensscheiding van Malakka en Dsjohor.

Het handschrift is in 1828/9 gecopieerd naar het exemplaar
toebehoorende aan den Pëngoeloe van Nauing.

e. Zie onder Poëzie.
No. 1725. 4o. 72 bl., afgeschreven April 1829. Dit hand-

schrift komt overeen met dat, waarvan Newbold t.. a. p. onder
den titel van Code o/Vt/afom* de vertaling hoeft gegeven. Hier
is liet evenwel in slechts 66 capita of wetten verdeeld, terwijl
Newbold er 82 heeft, van welke echter n". 17, 18, 3 1 , 55 ,
75, 76 en 7 7 in dit handschrift niet gevonden worden. Op den
binuenomslag staat met Maleische karakters : ini tfoera^ or?«'/a«# *ag

No. 1726. 4o. 103 bl., afgeschreven Aug. 1829 door den-
zelfden schrijver, die ook de Nos. 1722—1725 heeft geschreven,
een zekeren Intsjé Ismail van Riouw, den schrijver van Tëng-
koe Said (zie uo. 1722 onder Poëzie). Op den biunenomslag
staat met Ilollaudsche letters CW7a«^ r 5M£/<IM J/a^w/cW ifa///<f
Jtfa/a^a. Het bevat vau bl. 1—20 zeewetten en is het handschrift E,
dat Uulaurier bij zijne uitgaaf der Institutions maritimes de
l'Archipel d'Asie (4<>. Par. 1845) voor het 6de deel der Collec-
tion van Pardessus heeft gebruikt. —Bl . 21 tot liet eiude bevat
een veertigtal verschillende wetten eu gebruiken.

N°. 1780. fol. 116 bl., Hollandsche letter, is getiteld C/iw/Jo»-
«c^e rec/ifc^^M/^. Het begint aldus: »Tenie djalannja orang bietjara
'/njaug terpake die uegrie Tjarbon , njang mendjadie berdjalanan
//peijagie amtenaar: djaksa 7 membetoelkeu bitjara setoeria; // —
en eindigt met de volgende woorden: «inie Lah par Eugettan waktoe,
//meiidjadiekan perdjaudjiean inie sasoedanja brentie mengawoella
//die Mataram, koetika pegang koekoem sendirie die itoe waktoe
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vbaroe bedirie, 2 sultan, sama suedara, djieka ujang Toewa,
wnjaug djadie sultan Sepoe, bernama Kaudjeug (ioesti Sultan
'/Sainsoediu, njang moeda djadie Sultan Auuoin, bernama Kaud-
//jeng üoesti Sultan Kamaroediu, Kaudjeng Goesti ujang bedocwa
witoe Lantas bikiu bebetoel serenta moepakat deugan oraug
•vBs/aar die Soerakarta, die itoe waktoe njaug niendjadie Peitor
//die negrie Cheribou Namanja Toewan Wileui Tarseinette, dja-
'/dienja Papakem inie. — Waktoe Babad üjainan. Kallie 1606,
'/Taoeu olandauja 1681."

B. M o h a m m e d a a n s e h Rech t .

No. 1633. Het origineel, waaruit Dr. A. Meursinge zijn Hand-
boek van het Mohannnedaansche regt (Amst. 18 14) heeft samen-
gesteld, liet zijn drie deeleu groot -t». iu ééuen band, een van
312 bl., dat de 27 eerste capita van Meursinge's werk, een
vau 215 bl., dat cap. 28 , het huwelijksrecht, en een van 18S
bl., dat de rest van het Handboek bevat. De inleiding gaf Mr. S.
Keyser (Bijdragen tot de Taal- land- en volkenkunde van N. I.,
Nieuwe Vr., D. VU, bl. 211 ouder den titel, dien ook hetwerk
draagt, «De spiegel voor leergierige we tge lee rden" ï ' ' ^

No. 17U7. 16o. 220 pag., geschreven 1886, bevat he t erf-
re c h t, A.'»ïaó /araü/.

N°. 1708. 4°. 180 p. , slordig schrift, zouder door grootere
of gekleurde letters in liet oog vallende afdeeliiigeu. Geen andere
datum dan aan liet slot 10 Oct. 1825. Het is verdeeld iu 15
capita, anders dan in u«. I(io3, waarmede dit handschrift in
inhoud toch vrij wel schijnt overeen te komeu. Op deu rug staat
A*ltf6 y/£^, beter zou geweest zijn A't7a6 t//«<?ö7/f£A.

J^o, 1722. a. bl. 1—a4 bevat verscheiden losse capita van Mo-
haminedaansch recht, zooals over verkoop, leen, contracten,
roof, huur, i i rar , vondst, doodslag, arakdriuken, diefstal,
afval van den godsdienst en eed.

No. 1722 4. Zie onder I. A.
« // c. Zie ouder Poëzie.

No. 1752. 4o. 55 p. II u w el ij ks re c h t, f/v«£ö«vw. «/ZW*. In
de inleiding staat: »bennoela akoe piudalikan kitab ini dari

«pad» kitab jangbesar ' jang bernama £-•*•* j dan

« dan ^ — « (sic!), dau ^ j ^ « ^ dan ^ > dan S
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//lagi moepakat dëugau haditz dau dalil dan moepakat ddngnii
// haditz dau dalil dau moepakat dëngau sëgala ibn (1. isi) Mëkah
//dau Mëdiuali dau isi Roem dan nagëri Hadsjrat (sic!) dun
//Mësir, maka datang kapada nagëri Atsjih kauin Sjat'ei dau
// omat Mohammad, barangsijapa tijada maoe mëngikoet akandija,
// maka ijaitoe kaloewar dari pada >̂ -* nabi Mohammad, dau
//dari pada madzhab imam Sjafei, lagi tijada sah uikahuja.
// Këmoediau dari pada itoe maka dipindahkan Allah m'aloein
// >xu> bëruama fakih Abdoe'lwaliab, dari pada baliasa Arab kapada
// bahasa Dsjawi enz.// — Achteraan volgen nog vijf bladzijden met
verklaring van de geloofsformule, euz. Een slot ontbreekt, zoodat
ik niet weet, of het compleet is. — No. 1774 bevat een frag-
ment van 11 p. van ditzelfde werk eu wel voornamelijk het
gedeelte voorkomende p. 27 tol 39.

No. 1753, 8o. 69 bl., slordig schrift, bevat 3 stukken van éénehand.

a. bl. 1—84. Zie onder V. no. 1744.
6. bl. 35—64, handelt over wassching en gebed.
c. bl. 65—69, bevat «y«^ , d. w. z. formules, waarmede bij

vasten en wasscliingeu de goede bedoelingen worden uitgedrukt.
N°. 1772. a. en No. 1773 a. Zie onder VI. n°. 1745.

w // i. en No. 1773 6. (bl. 37—56) handelen over recht-
spraak , getuigeu en procedeereu. In het eerste hoofdstuk is iu 1773
eene lacune, die aangevuld wordt door 1772.

No. 1774. Zie hierboven onder no. 1752.

II .

No. 1332. Dit oude handschrift wordt in de Bijdragen tot
de taal-, land- en volkenkunde van N. I. 3<= volgr. dl. 1 bl. 466
genoemd: « een zeer corrupt exemplaar // van de ^/J**»^' *>/«
^lltJ ^ ^ r J J J.iv« ^ - a i ^ ï ^ XX-J t ^ y S - ^ , dat ver-
meld wordt iu het 2" boek van de 2'a6/att (een strijdschrift van
Raniri tegen de kettersche stellingen van Sjamsoe'ddin), als
een werk van Sjamsoe'ddiu en opgesteld ouder de regeeriug van

Sultan e ^ L i f.̂ -*- Het handelt over de *^ -^ ^ * -
Het bevat nog slechts 76 pag. f., daar de grootste helft uit den
band verloren is. Bl. 21 lees ik als begin van een nieuw hoofdstuk :

Jj c: >) y.J^ W
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BI. 6 staat: ^ » ^ S->'^ ^ . ' en "U

en wederom elders, bl. 54: c>.V^ ^

No. 1626. 4o., zonder eenigen datum, zeer nette liand, waar-
schijnlijk uit het begin der vorige eeuw. Het bevat drie stukken :

a. //i/ra/a^ y'att^ iörrcawa *»éo«/oe«^ />*«£<, 11 pag. Het is
eeue beschrijving, veeleer dan een verhaal, vol mystieke uit-
drukkingen, van een vogel J»/M^/, welk woord ik niet aarzel
voor eeue verbastering te houden van 2^>«£*: V e r h a a l van
den v o g e l E e u i k s . Zou dit niet eeue proza-oinwerkiug kun-
nen zijn van het gedicht, door "Werudly en Valentiju (111 A bl. 26)
bedoeld met de 7/i£o/al Tfoeroex// £u»^i'; (zie ook de Hollanders
Handleiding bl. 307), en dat op bl. 465 van liet Ie dl. -'ie volgr.
der Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van N. I.
als een gedicht van ^a/«2a^ jPattsom' wordt opgegeven ? Zoowel
de o p g e s l o t e n maagd van Werudly, als de m u s c h van
"Valentiju, waarvan die schrijvers het verhaal in dit gedicht
zoeken , laten zich uit de verbastering van dat woord/j<n^t' verklaren.

Zie hier iets vau den inhoud. Er is eene hemelsche nimf met
eene stem als eene Chineesche fluit, Si-Boeroenff-Pinsi <reheeten
Wij vlechteu bloemen voor haar tot een krans, wij bereiden
nardus en geven haar dien ten gebruike voor hare kleederen,
zoo zeggen de wijzen. Si-Boeroeug-Pingi is een allerfraaiste, een
wijze en verstandige vogel, een vogel, waarin de Profeet ge-
noegeu schept, waar de wijzen naar zien eu de verstandigeu zich
mede vermaken, 's nachts, over dag, en op alle tijden. Zij be-
geeft zicli overal heen, waar zij verlangt, kleedt zich eu schikt
zich op en lofzingt haren Heer. Si-Bocroeng-Pingi is vlekkeloos
rein, uitwendig onzichtbaar, verborgen iu het daglicht, ver-
holen in haar glaus. Wauneer men haar zoekt, vindt men haar
niet; jaagt men haar na, dan verwijdert zij zich hoe langer
hoe verder. Zij is een fraaije, verstandige, zangerige vosrel.
Alles is harentwege geschapen. De aarde is haar slaapmat, de
hemel haar pajoeng, zij eet rozenkransen eu drinkt hallelujas.
Uit hare eijeren zijn Elia en alle profeten tot Mohammed toe
geboren. - Zij is losgebroken! Wie zal haar weer vangen ?
Overal zoekt men haar tot in den zevenden hernel, maar zij
aanbidt Allah nog steeds op aarde. Gabriël komt tot haar en
verzoekt haar terug te keeren tot haren meester, maar zij
antwoordt, dat dit haar verboden i s , zoolang God hare
zonden niet vergeven heeft. Gabriël gaat tot Allah, die zegt,
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dat hare zonden reeds vergeven zijn vóór haar ontstaan,
zooals geschreven staat op de tafel des noodlots, die aan
de poort des hemels hangt. Gabriël keert daarop terug en wijst
haar, die hem vraagt, waar zij dan nu heen moet, daar
geeu berg noch boom haar zal kunnen dragen, zonder verbrijzeld
te worden, eene verblijfplaats aan boven de zeven hemelen.
Daarop volgen alleilei mystieke benamingen en lofzangen en
worden Mohammed, Hasan en Hoesein van bloemkrausen voor-
zien en geeft Hasan Elbacir eene beschrijving van den boom
van het einde, waarmede het verhaal besluit.

5. Zie onder V.
c. Zie ouder Poëzie. ,
No. 1700. 4o. • 141 bl. Fraai handschrift van de M m -

ltieY/»0tf;»üt, reeds bekend uit Werndly's Boekzaal bl. 364.
Volgens hem bestaat dit werk uit 211 vragen en antwoorden,
zoodat ons handschrift, dat slechts tot vraag 95 gaat, incom-
pleet en waarschijnlijk een eerste deel is. Uit de voorrede blijkt,
dat de auteur is Sjamsoe'ddiu Abi Abdoe'llah (dezelfde als de
schrijver van no. 1332). Als datum der voltooijing wordt opgegeven
19 Dz. K. 1009 = 22 Mei 1601. Tegenover deu Maleischen
tekst staat de Hollandsche vertaling van P. van der Vorm. Het
handschrift is, zooals uit de vergelijking met Werndly's voor-
rede blijkt, anterieur aan-deze. Het werk handelt over Allah en
zijne eigenschappen, de profeten, de openbaring, de opstanding, enz.
d. i. over het tlieoretisch gedeelte vau den godsdienst, de i«a«.

No. 1710. 4o. 489 bl., geschreven (te Batavia ?) Nov. 1833.
Het bevat de /ft72a/a£06'«ja/i£iKa van Aboe'ssamad al Djawi al
Palembani (sic!), die het getrokken heeft uit Ghazali's Bida-
jatoe'lhidajat. Het is verdeeld in 7 capita. De voorrede handelt
over de wetenschap en hare voortreffelijkheid; cap. I (p. 24)
over het geloof; cap. 2. (p. 35) over godsdienstplichten, zoo
als wasschingen, gebeden , inoskee-die.ust, vasten, enz.; cap. 3
(p. 215) over het nalaten van het verbodene, de zonden van
oog, oor, tong, buik, enz.; cap. 4 (p. 274) over de zonden
van het hart, de tien ondeugden; cap. 5 (p. 339) over de tien
deugden; cap. 6 (p. 396) over ^»^r,- cap. 7 (p. 435) over
vriendschap met God en zijn medeme.7ischen. Vrg. Niemann,
Inleiding tot de kennis vau den Islam, bl. 348.

No. 1712. 4o. 86 bl. Batavia 12 Juli) 1823 (3 Dz. K.
1238). — Uittreksel (/<"»">) uit een werk van Sjeioh Alwali
Errislani van Damaskus, waarbij de vertaler Ki-mas ïakroe'ddiu

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:46:47AM
via free access



1 5 8 CATALOGUS DER MALEISCHE HANDSCHRIFTEN

van Palembang, liet een en ander gevoegd heeft uit den commen-
taar op de Fathoe'rrahinan vau Sjeicli Zakarija Ansari en uit
dien op de Hamza llkau van Sjeicli Abdoelgani ibn Ismaël. De
iulioud is geheel mystiek.

IIJ.

No. 1383. fol. Vertaling van de vier Evangelieën en Cap. IT.
1—21 der Handelingen in Hollandsche letter, geschreven in
het begin der vorige eeuw. — Als voorbeeld diene Luk. XV:
11 vgg. (zie Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van
N. I . , Nieuwe Volgr., D. I bl. 176):

11. Daan dia catta, oqang mainisscia sa'orang diadda annac
lelackij doa orang.

12. Daan Jan bougsoeu catta pada bappania, brjla, derrj
arta brappa adda bagian beta macca dia bagi-acania arta Jtou.

18. Daan tiadda brappa harri commodiau derrj pada Jtou,
sedang anna lack ij bongsoeii soiida berhiinpon (later veranderd
in berkauipon) sammoa, dia pegi di negrj dJaeiiw, daau sitou
dia balania (veranderd in balanja) artania, deugan maccan, mi-
niim, daau boatania ter laloilla enz.

1338. 4°. De Heidelbergsche catechismus enz., in het Maleisch
vertaald door J. Roman. Zie Werndly's Boekzaal bl. 323. IIol-
landsclie letter.

IV.

N». 1695. 4». 102 bl., geschreven op Java in 1843 door
zekeren Rëksa-di-poera, bevat:

1°. bl. 2—36, TVfoV tfWTïyt», d. i. U i t l e g g i n g der beteeke-
uis van droomen, naar de beginletter van iederen droom in
iedereu nacht der week; 2<>. bl. 36—53, verklaring van
zon- en maansverduisteringeu; 3°. bl. 53—70, dito van aard-
bevingen , beide verdeeld in 8 capita, naar den achtjarigen
cyclus, en ieder caput weer in 12 deelen, voor de maanden;
4". bl. 71—95, een andere 7'a'foV «UOT^Ï, verdeeld in 20 capita
naar den aard der onderwerpen van de droomeu, zoo als hemel,
inensclien, viervoetige dieren, enz.; 5". bl. 96—101, uitlegging
van de beteekenis van onwillekeurige ligchaamsbewegingenen 6°.
bl. 101 vg. verklariug van de goede en kwade teekens der katten.

N°. 171 i. f. 51'0 bl. en No. 1715 4". 947 bl., het eerste ge-
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schreven te Batavia in 1823, het aiulern in 1821 zonder plaats-
aanwijzing. Beide handschriften bevatten denzelfdeu inhoud en
redactie en heeten ^ïtai 7'«è (voor A". "tYwJöe'WiA). Het werk
begint met een verhaal van «S/ir Aa6a< of /4H^« »«e/-a/4, R o o d e
w i n d , het opperhoofd der ziekten, die door Allah tot Mo-
hammed gezonden wordt en dezen verhaalt, hoe hij, van ver-
schillende kanten in het ïnensclielijk ligchaam indringende, alle
ziekten te weeg brengt. Tot bl. 83 (van no 1715) bevat het
werk verder voorschriften over het genezen van ziekten in 't
algemeen en aanwijzingen omtrent het maken en gebruiken van
verschillende talismans tot opsporing en voorzegging van allerlei
soort van verborgen zaken. Daarna wordt tot het einde van het
werk de geneesmethode van alle bijzondere ziekten opgegeven,
zoowel door middel van medicijnen als door talismans.

No. 1769. 8°. 10 pag., bevat recepteu tegen slijm (f*^) d. i.
verkoudheid in het hoofd, de keel, de borst enz. en voorts
nog een paar toovermiddeleu.

V. Zeyew^w e?* per^afe» wa» ilfo.ia/fflwierf CM

N°. 1625. 4o. 10 bl., waarschijnlijk uit het begin der vorige
eeuw. Het heeft toebehoord aan Ca. Valeutijn ' eu bevat het
verhaal van een dochtertje van deu profeet Mozes bij eene her-
deriu. Zij verliest eerst hare moeder, daarna ook haren vader
Mozes. Deze verzoekt de engelen, die hem komen halen, nog
wat te mogen blijven, daar zijn kind nog zoo klein is eu
zijne zorgen nog niet kan missen in het groote woud, waarin
hij het alleen moet laten. Maar een koning van Jemen, die
geen kindereu heeft, droomt van het meisje, doet het opzoeken,
vindt het eu voedt het op. Hier eindigt het verhaal abrupt.

NQ. 16-26. «. Zie onder [I.
6. /7<!/fca;a£ //art £</«»«*<, V e r h a a l van deu d a g de r

o p s t a n d i n g .
c. Zie onder Poëzie.
No. 1691. 99 bl., geschreven te Batavia Sept. 1843 (Sjabar

1259), bevat twee verhalen:

' Volgens de nitslaande plaat, behoorende bij Val. I B bl. 121, beoefende
Jnfff. Cornelia Valentijn, waarschijnlijk de huisvrouw van den predikant, de
Maleische taal. ft. A.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:46:47AM
via free access



lflO CATALOGUS DER MAT,EtSOHE HANDSCHRIFTEN

a. = NQ 1727 [kl. 8,>, geschreven, waarschijnlijk te Riouw,
in Juuij 1826 (Sjawal 1241)]. /fify/a* flyo/iar ,¥a»^aM.
Beide haudschriften komen genoegzaam woordelijk overeen; het
verschil met de uitgaaf van Dr. de Hollander is aanmerkelijk.
Het werk is ook te Londen in de collectie van Raffles (zie van
der Tunk in Bijdragen, 3e ser., I bl. 449: de broeder heet
in 1691: ^ ^ * ^ , in 1727: ^tJJbli t»_Ju>) en te Parijs.

A //i^ö/W ioe/aft iè'/ót/a^, een verhaal, hoe Mohammed de
maan in tweeën verdeelde. Dien Maleischen naam geeft de over-
schrijver aan liet verhaal in een tweeregelig versje, waarmede
hij eindigt. — De heer Raat heeft in liet Tijdschrift voor In-
dische taal- laud- en volkenkunde, VII bl. 78 , tekst en ver-
taling uitgegeven, doch slechts gedeeltelijk, daar zijn tekst eerst
bl. 11 (84) van ons handschrift begint en overigens zeer van
den onzen afwijkt.

No. 1713. 4°. 114 bl., geschreven Oct. 1782 (Dz K. 1196).
Eeu net handschrift van de jl/ï/wfo/ JVafa' -S/ö^ar/me^, M o h a m-
m e d s h e m e l v a a r t .

No. 1720. kl. 8», geschreven Julij 1828 (Dz. II. 1248),
slordig in uiterlijk en taal, bevat:

a. 32 bl. //<£a/7tl .tféee Sa/wa, verhaal van de doodstraf,
die Omar aan zijn zoou Aboe Saina deed voltrekken, omdat
deze zicli in dronkenschap aan eeu Joodsch meisje vergrepeu had.
Tot die dronkenschap was hij vervallen door de list van eeu
Jood, hetgeen Allah had toegelaten als straf, omdat hij zich
zoo zeer op zijn fraai koian-lezen liet voorstaan.

6. 7 bl. 5öera< />/•* JVafli ótW,«/W£oer, verhaal, hoe de Profeet
door den engel Gabriël geschoren weid. De verkeerde titel van
don omslag, //i£o/al /-/ioe #<i£ar, is daaraan toeteschrijven , dat
dit verhaal aan dezen in den mond wordt gelegd. Zie coll. Raf-
fles no. 62, Bijdragen, I I I D. I , bl. 451.
' No. 1727. Zie onder n». Hi91 hierboveu.

No. 1730. 141 bl., geschreven Jau. 1827 en vermoedelijk
te Riouw. Het heet op den omslag ///£u/al 7iW#/« C>5a«A<jfc

maar behoorde ten minste te heeten: //*'-

Eigenlijk is AH de hoofdpersoon en volgen er na afloop der
gevechten met de twee bovengeuoemde vorsten nog een aantal
andere met booze geesten ('ty^i/*), enz. Het best ware dus
de eenvoudige titel //i£u/al ^^'. Dr. de Hollander gaf bl.
1—22 en 40—45 uit in zijn Leesboek , bl. 71 vgg.
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N». 1731. (4°. 36 bl.) en N°. 1789.(4». 23 bl.) bevatten de 7/z-
2a<fo/a .Dj/om/fe/oema en komen geiieel met elkaar over-

een, üe inhoud is dezelfde als Dr. de Hollander op bl. 314
van zijne Handleiding opgeeft.

N°. 1738. 1». 29 bl., geschreven te Riouw? zouder jaartal,
bevat de //i/ia/a< J/o^<m/ner2 .M>e&a6i7. Deze, een kadi van
Haroen Arrasjid, gaat 's nachts naar een afgelegen tuin om te
bidden en ontmoet een struikroover, met wieu hij redekavelt over
liet recht, dat deze zou hebben, om hem te bestelen; de woor-
denstrijd eindigt daarmede, dat de roover hem naakt uitplundert.
Toen de roover later den kadi weer ontmoette, gaf deze hem
nog een aanzienlijk geschenk. Op het titelblad staat verkeerd:

No. 1739. Zie hierboven onder n°.- 1731.
No. 1744. 4°. 44 bl., bevat drie stukkeu, geschreven in Mei

1845 door zekeren Mohammed Hasan.
a. bl. 1—23 = No. 1753. a. Het bevat de //i/fca/ai! JVaóï

.Möcsa y«oe««rf*/a/ £a4oetó 7W-&'«a , gesprekkeu van Allah met
Mozes op den berg Sinaï over belooningen, straften eu allerlei
andere zaken. Het handschrift n°. 1753 loopt slechts tot bl. 19
van dit en is dus incompleet; daarbij is het slordiger en minder
uitvoerig. Of echter n° 1744 ook wel compleet is blijkt niet
voldoende. In de collectie van llaflles komt onder u". 62 een
stukje inet dezen titel voor van slechts 8 bl.

6. bl. 24—31, /it£a/a< iVaói ilfo^awi/werf /«ïffi^a/fr/ar a»a£»/a
&'tó jPWwraaA, bevat lessen over de plichten der vrouwen jegens
hare mannen. Hetzelfde, onderwerp behandelt n". 1768, doch
met groot verschil van redactie. De opgegeven titel is uit dat
nommer genomen. Op den omslag van datzelfde u°. 1768 wordt
deze hikajat genoemd /Mo/at tfs/mtóra r/ari *aó>aw^ /««^ &«»"-
/a^i ts^t, op dien van no. 1744 //*'£o/al IV^wa/*. Ook in de
collectie van llaffles onder u° 62, 5 bl. groot.

c. Zie onder Poëzie.
No. 1758. kl. 8o. 36 bl., geschreven Dec. 1825, te Batavia?

bevat:
a. //«£q/a£ &*è'</«/Wia» iV0£r-3/(̂ aj>/s?«etf?, de w o r d i n g van

Noer-Mohanimed. Allah schept dit wezen eu maakt het, na er
honderde jaren door te zijn aangebeden, tot een vogel, uit welks
ligchaamsdeeleu Ali en al de oude helden van den Islam outstaau.
Daarna schept Allah zeven zeeën, in een van welke Noer-
Mohaunucd gaat zwemmen, die vervolgens, op Allahs last daaruit
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geEomeu, het water van zich afschudt, waarop uit ieder water-
droppel een profeet geboren wordt. Voorts schept Allah de vier
elementen, die op Mohammeds gebed aldus vereenigd worden,
dat daaruit de mensch ontstaat; dientengevolge heeft deze vier
hoedanigheden: de warmte van het vuur, de koude van het
water, de vlugheid van den wind en de vastheid der aarde.—In
de Hikajat Mohammed Hanatijah (zie onder Vil B) wordt ook een
scheppingsverhaal gevonden, waarin Noer-Mohammed, uit wieu
alles geschapen wordt, op Adams voorhoofd zetelt en van dezen
op zijne nakomelingen overgaat tot op Abdallah, Mohammeds
vader. Ook in de Hikajat Sjah-i-mcrdan komt op p. 74 een
scheppingsverhaal voor. (Zie onder VITI).

/>. ///'^a/a< //iue 7/a^ar f/a« r a t ó t/a^o^itfi. Een Jood, Abdil
geheeten, legt den kalif Aboe Bakar eene menigte vragen voor,
die daarop Soeleiman al-Farsi naar Ali zendt, wien de Jood
belooft, tot den Islam te zullen overgaan, zoo Ali al die vragen
beantwoordt. Ali doet het en de Jood wordt van stonde aan
geloovig. Op liet titelblad staat met de hand van den schrijver
zelf //<£o/'al 5o«̂ <?i>watt a£-^ar**.

No. 1767. kl. 8». 87 bl., zonder datum. De eerste 23 bl. een
Arabische aanhef met interlineaire Maleische vertaling. De. in-
houd is het verhaal van Mohammeds dood ,

N». 1768. Zie hierboven onder n<>. 1744. 6.

VI.

N°. 17.01 (4o. 298 bl., geschreven in 1828) en N°. 17(12 (4°.
(264 bl., geschreven in 1844) bevatten de Zft£o/al ZiW.ya *
2faK/fa/ar tffo» i2. * ATü/am/^'«, legenden van de Javaansche
kolonie in Zuid-Borueo, waaruit later het rijk Bandsjarmasin
ontstond; het verhaal loopt tot Sultan Bagoes. In redactie
loopen beide handschriften nog al uiteen. Schwaners mededee-
lingen over het Hindoesche tijdvak (Borneo I bl. 43 vgg.)
zijn denkelijk uit een slecht geschreven en geschonden exem-
plaar van dit werk afkomstig. Zijn Lembong Mangkoerat
moet Lëmboe M. wezen en zijn Akar Soeusang heet in onze
beide handschriften Sakar (wanneer de vokaleu juist zijn),
terwijl de gaping, waarvan hij op bl. 47 spreekt, hier niet
bestaat.

No. 1708, 1704, 1716, 1736 en 1760 zijn alle hand-
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schrifte'n van de StVfa/rtra 3fè7a/oe, die reeds in zijn geheel te
Singapoer is uitgegeven. No. 1 704 komt overeen met de
Singapoersche uitgaaf, die ook door Dulaurier in zijne Cliro-
niques Malayes gevolgd is. Maar n". 1703, 1716, 1736 en 17fiO
behelzen eene afwijkende redactie, zoo als te zien is uit de
varianten van Ms. A (ons n° 1716, dat evenwel minder correct
is dan de overige drie) die Dulaurier opgeeft. Ook loopen die
handschriften (uitgezonderd 1760, dat incompleet is) tot het laatst
der 16« eeuw, eeu 70 jaar verder dan de Si ugapoersche uitgaaf.

N°. 1711. 174> p. , zonder datum, waarmee n". 1746. 6 (71 p.,
geschreven Nov. 1818 te Batavia) genoegzaam woorJelijK overeen
komt. De titel, fft£a/a£ //««aMoe'/Mta, is genomen uit het
eerste stukje; liet bevat met meer of minder uitvoerige aantee-
keningen omtrent de hoofdpersonen de geslachtslijst (.uAtiYa//,
io«*öe«*a«) van Hasanoe'ddin den apostel van den Islam in
Bantam. Een tweede *ïl«»/a£ is die van Hasanoe'ddins vader, Soe-
soehoenan GW«o<?n</ Z?«/atf-*; dan volgt er eeue van Pangerau
ylw/x^; verder eene van P. B^r/ar/, dien S. Goenoeug Dsjati
reeds bij zijne komst op Java aantrof; dan eene van den
profeet Mohammed en wederom eene van S. Goenoeng Djati,
welke twee laatste alleen uit namen bestaan; eindelijk eeu
verhaal van S. Goenoeng Djati aan P. Bagdad van zijne lotge-
vallen, voordat hij op Java gekomen was. Ue titel behoorde
te zijn fó'toö «ifctVa *<^a/a «zaw âfza ^«7a«a^ ü«/a«0a.

N°. 1706. Zie hierboven onder n°. 1703.
No. 1724. 4"., geschreven Nov. 1827 (Reb. I I 1243) te

Riouw, bevat twee stukken van ééne hand:

a. 93 bl. 7fo'£<z/'a£ .ifor#«?/fca/-&fe, G e s c h i e d e n i s van den
M a a r s c h a l k , t. w. den maarschalk D a e n d e l s . De
auteur is een Arabier, Abdoe'llah ibn Mohammed Aboe Bakar
Radsja Baudarkan (cA»" ^ ' ^ ) ibn Sjeich Ibrahim al-Misri. Hij
schrijft uit genegenheid voor zijne vrienden te Poiitianak, den
Sultan Kasim en verscheidene grooten, om hen te doen zien, met
welk verstand de blanken weten te regeeren. Eerst toont hij aan,
hoe de Compagnie het aangelegd heeft, om zich zulke schatten
te verwerven, maar ook hoe op Java naast weelde armoede en
ellende heerschen. Hij haalt daarbij liet gezegde aan van eeu
paaT Arabische autoriteiten, den Said Mohsin al-Jemani en Ab-
doe'rrahinan, den wezier van sultan' Kasim, waarvan de eerste
zeide: //Twee dingen zou ik begeeren: vooreerst dat Allah mij
//weder naar Arabië terugvoerde en tea anderen, dat Hij Java
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«voor het oog der menscheu verborgen liet blijven, want daar
//worden veel meuscheu voor dit eu liet volgende leven onge-
l u k k i g " ; en de andere: «Java is eene plaats van vreugde en
//leed; de meuscheu kennen er geen leed zonder vreugde en geen
//rijkdom zonder armoede. Terwijl elders drie schepen hunne
//waren uiet kunuen slijten, komen er op Java honderd. Alle
//meuscheu hebben de tó/a hunner harten gekeerd naar Java.//
Maar hoezeer de rijkdom is te prijzeu, het verstand is dit nog
meer. Daarop volgen van bl. 23 tot 75 een aantal curieuse
anecdotes van Daendels, waaruit de heer Meursinge iu het 3e
stuk van ziju Leesboek, bl. 34 tot 4 3 , er eenige heeft mee-
gedeeld. Ook van Janssens deelt de schrijver het een en ander
mee, tot bl. 82. Na dezen komen de Eugelscheu, maar ofschoon
de Javaueu Allah gebeden liaddeu, dat de Engelscheu Java
mochten nemen, zoo waren zij nog veel strenger meesters. De
schrijver eindigt met liet verhaal, hoe de Chiueezen tot zulk een
aanzien ziju gekoineu, hetgeen volgens hem in Daendds tijd ge-
schied is, toen deze aaudeu Cliineescheu pachter van Bangor, lic.
soeki eu Paiiaroekau deu naam van Majoor Panhuijs (^£* ^ )
gegeven had.

6. 113 bl., afgeschreven naar eeu handschrift in het bezit van
Téngkoe Said (zie boveu 1. A. 1726) = uo. 1741, a.

JS!«. 1736. Zie hierboven ouder u«. 1703.
.N°. 1741, folio, bevat twee stukken vau dezelfde hand:
a. bl. 1—35 ( = u<>. 1724. &.) een verhaal van liet bondge-

nootschap der Maleijers met de Boegineezen op Riouw. Op het
titelblad heet het ^oera» «ï'/ya ifoe^w rfè's^«« vWt7q/oc, Rege-
l i n g van he t v e r b o n d van de B o e g i n e e z e n me t de
Male ij e r s. Het begint met de geschiedenis der tussclieiiregeeriug
van Radsja Këtsjil eu eindigt met deu dood vau Sultau Soli-
mau Sjah, eu loopt dus van ougeveer 1718 tot 1754. Het
haudsclirift is overgeschreven op Poelau Penjaugat in 1844 uaar
eeu ander, dat in 1818 geschreven is. Aan het oorspronkelijke
waren de zegels gehecht van Sultin Ahmad Riajat Sjah (reg.
1754—1757) en van Sultau Alaoe ddiu Sjah ibu Oepoe. deu
eersten ouderkoning, gest. 1727. — De redactie van dit hand-
schrift eu van n°. 1724 is overigens geheel dezelfde.

4. bl. 36—71. Eeue kroniek, zouder opschrift, loopende van
1083 (1672/73), na de iunemiug van Dsjohor door deu vorst
vau Dsjambi, tot die van Perak door dien van Sëlangoor in
het begin dezer eeuw. De lieer Meursiuge gaf ju liet 3<= deel
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van zijn Leesboek drie stukjes uit deze kroniek; de redactie
maakt het evenwel twijfelachtig, of hij niet een ander hand-
schrift voor de uitgaaf gebruikt heeft.

N°. 1743. /ft£«/atf 5;'eec^ J9*/è7a/oeWiK, uitgegeven door
Dr. de Hollander als 5® stukje van het Maleisch Leesboek voor
eerstbegiunenden en meergevorderden, ook ouder den afzonder-
lijken titel: Verhaal van den aanvang der Padri-onlusteu op
Sumatra door Sjeich Djilal eddïn, Leiden 1857.

N«. 1745. 8». 70 p. , geschreven »op de secretarie van Më-
nangkabau" Oct. 1824 (Saf. 1240) en getiteld Ziüai oewiaw^ *
ilf&mw^aia», bevat de overleveringen van het Mënaugkabausche
rijk, in verband gebracht met de bestaande adats. De stukjes,
die de heer Meursinge in het 3^ deeltje van zijn Leesboek
uitgaf, zijn uit dit handschrift geuomen. Een beter geschreven,
maar overigens vrij goed met dit overeenkomend handschrift
van hetzelfde werk is n° 1773. a. 4o. zonder eenigen datum
p. 1—36; — een derde, n<> 1772. a., geschreven Mei 1846 met
Maleische en Hollaudsche letter door eeue Europeesche hand,
dat ook in redactie met de beide andere overeenkomt, maar
begint met een naamlijst der eerste vorsten van een aantal Oost-
Indische rijkeu, die in de andere ontbreekt, doch gevonden
wordt in E. Netscher's vertaling van dit boekje iu het Iudisch
archief I I I p. 33 vgg.

No. 1754. fol. 66 p., geschreven 1846 (Redj. 1262) dooreen
Arabier. De 8i/i eerste bladzijden heeft E. Netscher uitgegeven,
doch naar een hier en daar verschillend handschrift, in het Tijd-
schrift van Indische taal-, land- en volkenkunde I p. 12 vgg.
als A>0ny'/6 va« 5amSa* e» «a» £««£«&»«. 't Is echter niet de
geschiedenis dier rijken, die dit handschrift beschrijft, maar
die van Oepoe .öaé'Mj ü!fèW?»iö», den eersten Boegineeschen
vorst van Mampawa en den stamvader van het geslacht der
onderkoningen van Riouw.

N°. 1756. fol. 82 p . , bevat eerst eene met Hollandsche letter ge-
schreven geschiedenis van Java van de vroegste tijden tot het
jaar 1671 der Javaansche jaartelling, met nog enkele opgaveu tot
1750, en daarna een uittreksel uit eene tsjërita van deu Panëin-
bahan van Pamëkasau, bevattende de geschiedenis van Java vau
Méndang-kamolan tot het Javaausche jaar 1764, verdeeld iu
een aantal //vazals» ! — Uit het onderschrift blijkt, dat dit laatste
gedeelte eene copie is van een door den Panëmbahan zelf opge-
steld verhaal, geschreven in Jan, 1837 (Saw. 1764).

Se voljfr. V. 18
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N«. 1760. Zie hierboven ouder n". 1703.
No. 1779. f. 3 p. Holl. letter. Legenden van de oudheden

in de dessa's Bëlahau en üermó in de resideutie Pësoeroehau.
Zij komen niet overeen met de legenden in Kusseudrager,
Verzameling van oudheden, p. 32 vg.

VIT. fl«/(fc)i««-ia/e».

A. I n d i s c h e h e l d e n s a g e .

No. 1689. 2 dn. 4<>., 475 en 654 bl., geschreven in 1835
en 1S.'S6. /Ma/a/! S« .Ba»?/?. Hier ontbreekt het begin, dat
in de uitgaaf van Roorda van Eysinga 70 bl. van de 183
beslaat. Deel 1 begint met liet verblijf van Hanoman op deu
berg Tndrakila en eindigt met den brand van Langkapoera.
Dl. 2 sluit daaraan, maar begint met eene episode, die bij
R. v. E. ontbreekt, waar zij had moeten gevonden worden op
bl. 185. Het slot is compleet. — De beide fragmenten in n».
1755 6. (zie onder C) geven hetzelfde verhaal, maar eene geheel
andere lezing als dl. I. bl. 218 en 468 (R. v. E. bl. 116
en 134), doch zijn niets waard.

B. Moh a m m e d a a n s c h e h e l d e n s a g e .

No 169fi. 2 dl. 4"., een van 375 en een van 488 p. # j -
Aa/a£ Tfafiya Z#/ta«dar Tkoe^arflfUM, overgeschreven door Mo-
hammed Tsjeng Sa'idoe'llah, schrijver op de secretarie onder deu
Gouv.-Gen. van der Capellen. De redactie is vrij slordig en
het is ook misschien maar voor de helft compleet, daar het
eindigt met het beleg van Damaskus, toen Alexander uit het
Westen terugkeerde. Daarop zal zijn strijd met Darius, diens
nederlaag en Alexanders verdere tocht naar het Oosten moeten
volgen. Tot nog toe is hij slechts geweest, waar de zon ondergaat
en over Kai rowan en Misr naar Syrië gekomen, waar hij, na
de inneming van Tyrus voor Damaskus verschenen, met de
dochter van den gesneuvelden vorst dier stad trouwt. Nabi
Khidr is zijn getrouwe leidsman. De tocht naar het Westen
was begonnen met ecu bezoek bij Aristoteles te Konstantinopel,
waarna hij over Roemia, Andalis en Abessiuië naar het verre
Westen ging. Overal ontmoet men scènes als die in de Duizend
en ééne nacht. Alexander is de verdediger van het ware geloof
tegen de ongeloovigen, inzonderheid tegen de vuuraanbidders.
In de Alexaudersage van Spiegel vindt men niets over de bron,
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waaruit de Maleische vertaling onmiddellijk is voortgevloeid.
In strekking is de overeenstemming met den Emir Hamzah in
het oog loopend.

N°. 1697 eu 1698. Tïi/ta/al J W r i/arazaA. Deze, een Mek-
kaner van geboorte, maakt zich iti zijn Vaderland door allerlei
heldendaden beroemd en komt aan het hof van Noesjirwan van
Perzië, waar hij groote eer geniet, maar ook veel benijders
vindt, die zelfs den koning wel eens tot hunne belangen weten
over te halen , zoodat Emir Hamzah dan aan allerlei gevaren bloot
staat. Na een leven vol avonturen, waarin een zekere Omaja
hem steeds trouw ter zijde staat, die tevens in het verhaal
den rol van clown vervult, komt hij eindelijk te Medina,
waar hij Mohammed ontmoet en tot diens leer overgaat. Hij
sneuvelt in den slag van Lahad. Hamzah wordt voorgesteld als
de strijder voor het ware geloof; hij vervult de altijd vijandig
tegen elkaar overstaande rijken van Iran eu Toeran met den roem
zijner daden en dringt zelfs door tot het gebergte Kaf. Het
geheel is blijkbaar de vertaling van een oorspronkelijk Perzisch
heldendicht, dat in den strijd van den Islam tegen de leer van
Zoroaster een waardig onderwerp vond voor een nieuwe Sjah-i-
nameh.

Van onze twee handschriften bestaat u» 1697 uit 2 dn. kl. 4»., ] 237
bl., zonder datum, maar van dezelfde hand als 1703 (ouder VI ) , ,
dat in 1834 door zekeren Mohammed Hasan geschreven is , en
n" 1698 uit 4 dn. 8"., te zamen ongeveer 1600 p . , insgelijks zonder
datum. Beide zijn verdeeld in 91 tsjëiitëras, die evenwel niet
altijd zamen overeenstemmen, ofschoon anders de redactie nog
al niet zeer uiteenloopt. N° 1698 geeft als aanhangsel nog een
verhaal van den dood van Omar Omaja. — Uit het begin van
het werk geeft Dr. de Hollander een twintigtal bladzijden in
zijn Leesboek. Niemann geeft er insgelijks uittreksels uit in
zijne Bloemlezing uit Maleische geschriften.

No. 1717. fol. 194 p . , geschreven Aug.. 1821 (Dz. K. 1236).
//ï/fca/a* 3/o^a»ï««erf .fiTafto/J/aA. De titel is genomen naar
het einde van het verhaal. Bij den aanhef heet het //«fa/fll
ta/fri^ra fóVfo/Wèaa iVata' 3/o/<aw»2e .̂ Het is eene legendaire
historie van Mohammed eu de vier eerste imams. De opvolger
van Hoesein heet hier (bl. 115) Mohammed Hanafi of Hanafijah,
eén andere zoon van Ali, die met behulp zijner broeders de
veldheeren van Jezid verslaat. Docli niet slechts de legers van
dezen, ook de Frauken, Chiueezen en Abessiuiërs worden
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verslagen. Ten laatste wordt Hauafijah evenwel gewond en ge-
vangen voor Jezid gebracht. Maar de zijnen verlossen hem,
Damaskus wordt ingenomen en Jezid in een vuurpoel verbrand.
Zainoe'labidin, de zoon van Hanafijah, wordt nu Kalif en alle
bondgenooten keeren naar huis terug. Hauafijah wil vooreerst j
nog bij zijn zoon blijven, maar van eene stad vernemende, waar
zich de laatste aanhangers van Jezid verborgeu hebben, gaat
hij daarheen en brengt alle om. Door de lijken kan hij de stad niet
uit en om dezelfde reden kan zijn zoon hem, noch zelfs de stad
weervinden! Mitsdien wordt van Hauatiiah niets meer vernomen.

N». 1782. kl. 4o., 97 p., zonder datum, doch denkelijk uit
denzelfdeu tijd als n°. 1728 onder V en te Riouw geschreven.
/y^tf/al JVarftr ,S/a>4. Verhaal van den oorlog tusschen Sul-
tau Nadir Sjah van Delli en dien van Kling, eindigende
met een tweegevecht tusschen beide vorsten, waarin de laatst-
genoemde overwonuen wordt en waarop dan de onderwerping
van zijn rijk volgt. — Sultan Nadir Sjah van Delli regeerde
iu de 13e eeuw, maar toen bestond het rijk van Kling, dat
is Bidjanagara, nog niet. Daarentegen was er lang na den
ondergang van dit rijk een andere Nadir Sjah, de beroemde
vorst van Perzië, die in 1789 den Sultan Mohammed Sjah van
Delli van den troon stiet. Misschien is deze wel tie hier bedoelde
persoou.

O. J a v a a n s c h e P a n d s j i - v e r h a l e n .

No. 1699. 80. 715 bl., getiteld fltfo/a* /
Het bevat het verhaal van de omzwervingen van Paw^.y'i en
de zijnen. Toen namelijk Pandsji zich met zijne ouders aan het
hof van Daha bevond, werd zijne verloofde, de prinses 7'*/a«rfra-
£eVa#rt, plotseling vermist en ging hij met zijn en haar
broeder de verlorene zoeken. Pandsji, die bij zijne geboorte

/«,<«„ den naam van J l & » c l ^ ^AxJ ^ c , < ^ j / had ge-
^ &*,>. kregen, verandert dien nu in Pa»^ï-a^oeffi^-a«»iara-^»<if/om/-
*"*"'* /ara-«a,?^apa en later iu dien van 3/e.»a-̂ .?/a/<?«£-/fo<j,?o£»?a, maar

^ wordt in 't verhaal doorgaans alleen Pa«%7 genoemd. Zijn
«<*t broeder, die, even als die der prinses, weldra op eigen gelegen-

heid rondzwerft, steeds steden en prinsessen veroverende — want
daartoe bepalen zich hoofdzakelijk hunne heldendaden — heet
oorspronkelijk /farfe» P«/a*w/^Ma«^oe>i, later ATè7<wzd (i>a»/*»/»)
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rf.«/<i/a ,• tlie der prinses &wfe« GWoe^-tfari, later
£ Soew^fe»^, en de prinses zelve, toen zij later in mamien-

kleeren eveneens al veroverende rondtrok, 7tyara«0>-»*e.fa-£a«6ar-
*an. Het verhaal eindigt abrupt, kort nadat Pandsji en zijn
broeder elkaar weer ontmoet hebben. — Naja-koesoenia is de
naam van den Batara, die als vorst op aarde verschenen, aldaar
de vorsten van Koeripan, Daha, Gagèlang en Singa-sari tot
zoons heeft, waarvan de eerste de vader is van Pandsji, den
held van het verhaal, de tweede die der heldin, Tsjandra-
Kirana. — Het werk is door een dalang (een wajaug-ver-
toouer) uit liet Javaansch vertaald eu vol Javaansche woorden;
het is geschreven in Februari 1827 te Batavia. Zie voorts Bij-
dragen tot de taal- land- en volkenkunde van N. L , ITT D. 1 ,
p. 429 no 23.

N». 1709. fol. 184 p. , geschreven in 1821, te Batavia? /ƒ«£«-
a»e«0-jDa^. Eerst wordt de geboorte verhaald van

/?/oe-fóV(!a-/?a<i, bijgenaamd 7?a^e« 0»^a£«» .fiaKus-
^ en die van TtyaMftVa-̂ VaTza. Raden Iuoe wordt opgelicht

door de zendelingen van een vreemden vorst, die hem laat ver-
moorden. Hij leeft uogtans, maar heet nu .ffarfew 7«/e*<?/-
wffw<?«£-jB«fo'. Tsjandra-kiraua wordt geschaakt door Batara Siwa
in de gedaante van eeu boeta, die door Tsjekel-waneng-pati
verslagen wordt, waarop deze aan het hof van Daha komt eu
daar blijft. Ondertusschen zijn Raden Tiuangloeh eu nog eeu
broeder van Raden Inoe op weg gegaan, om hem te zoekeu en
veroveren op huu tocht allerlei plaatsen. Te Daha komt nu de
vorst van Magada de prinses ten huwelijk vragen, maar wordt
door haar afgewezen Op de jacht wordt echter het vangeu van
een gouden kidang tot voorwaarde gesteld van het bezit der
prinses. Tsjekel-waueng-pati vangt dien. Hier eindigt het ver-
haal eensklaps.

No. 1755. fol. 79 p. , geschreven in Nov. 1820, door een
zekeren Dsjain Abdoe'rrahman. Het bevat twcederlei fragmenten:

a. /ft£a/'al Sotsoewa» JEoe»*^ aVaw »a#2n (?a#è7a»<7, beter
/?i£o/<tó j?i£ar«a-d«w2a-<fo/a/a, den naam van den zoon van
Soesoenan Koening. Het verhaalt diens regering te Daha en zijn
huwelijk met eene prinses van Toeban, bij wie hij een zoon
verwekt, die eerst te Koeripan eu daarna ook te Daha regeert.
Het eindigt abrupt p. 65.

6. p. 66—einde. Twee fragmenten uit de geschiedenis van
Sri -Kama. Het eerste bevat den dood van Bali en de opdracht
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vau diens rijk aau Bardan eu Tsjitradan; het amlere Ilanomans
verwoesting van Langkapoera eu zijn bezoek bij Sita. Zie bij
n°. 1689 onder VII A.

N°. 1778. 122 p. 4o., zonder datum. Fragment uiteen Paudsji-
roman. De dochter van den vorst van Gagëlang wordt door drie goden,
die door den vloek van Batara Kala in vogels veranderd zijn, in
een waringin-boom bewaard en Da veel moeite verlost door Tsjandra-
Kirana, die onder den naam van üWe» ^4rza jT/aw^/toe-r/.y'q/a
schoonzoon van den vorst van Lasem is, maar eigenlijk 3/e«a-

heet.

D. M a l e i s c h e h e l d e n s a g e .

No. 1762. fol. 499 bl., op last van Sultan Soliman geschre
ven en geëindigd Nov. 1758 (Rebi I , U72). T/V&i/a* //<™#
7l«?zort//. De held van het verhaal, een Maleisclie kampioen, zou
geleefd hebben onder de regeering van den eersten vorst van
Singapoera, den oudsten zoon van den vorst van Boekit Sigan-
tang, en verdwijnt met dieu vorst eerst na de komst der
Portugeezen van het tooneel. Het werk is vau veel waarde
voor de taal, maar overigens een zamenraapsel van allerlei
verhalen. Telkens vindt men overeenkomst niet alleen met de
Sedsjara Mèlajoe (wat die van Hang Toewah zelven meedeelt,
viudl men overigens alles veel uitvoeriger in deze Hikajat
terug) maar ook met de Paudsji-veihaleu (Raden Inoe komt
bijvoorbeeld in het land der Maleijers, om zijne Tsj.andra-
Kirana te zoeken, die hij op Java nergens vinden kan, bij
welke gelegenheid eene jachtpartij aanleiding geeft tot de stichting
van Malakka) ja zelfs met de geschiedenis van Rama, zooals wan-
neer Hang Toewah den tuin van den vorst van Madsjapahit ver-
nielt, om dezen eeue herinnering aan zijn verblijf achter te
laten, (tweemaal was hij daar eu beide keeren is het verhaal
zijner ontmoetingen bijna woordelijk hetzelfde!). Ook wordt op
ééne plaats gewag gemaakt van de geschiedenis van Rama eu
wel als een gedicht van den Bandara Padoeka Radsja (vol-
geus de Sëdsjjara Mêlajoe den tijdgenoot van Hang Toewah en
Bandara van Sultan Mansoer), te weten op bl. 205, waar
de episode wordt aangehaald, dat Rama een dam legt door de
zee van Lauka. Elders (bl 301) wordt van de geschiedenis van Emir
Haur/.aJi gesproken, waaruit de vorst van Malakka zicli laat voor-
lezen. Ook gezantschapsreizeu naar alle deelen der aarde, vau
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China tot Konstantinopel, worden niet gemist. Die naar laatst-
genoemde plaats wordt ondernomen, om een nieuwen voorraad
van geweren te bekomen, ten einde zich tegen de Portu-
geezen te kunnen staande houden. Op weg daarheen doet Hang
Toewah Mekka aan, alwaar hij aan de plegtighedeu der bede-
vaart deelneemt. Na zijne terugkomst plaatst de vorst zijne
dochter Poetri Lidang op den troon en doet afstand van de
regeering, om met de zijnen boete te gaan doen. Malakka wordt
daarop door de Portugeezen met dezelfde list veroverd, die
eenmaal Carthago aau Dido , Batavia aan J. Pz. Koen zou be-
zorgd hebben. Het korte uittreksel, dat Crawfurd in het 2' deel
zijner History of the Indian Archipelago p. 51 geeft, vindt men
bl. 71 en vg. van onzen tekst, waarmee het vrij wel over-
eenkomt. — Zie ook Bijdragen voor de taal- land- en volken-
kunde van N. I. TIT. D. 1 , bl. 409 en Tijdschrift v. N. I 1849 ,
T bl. 386, waar no 66 ook een handschrift van de Hang Toewah
zal wezen. De Heer Niemann geeft in het eerste stuk zijner
Bloemlezing uit Maleische geschriften enkele uittreksels uit dit
werk, waaronder een grooter, dat een veertigtal bladzijden in
dit handschrift beslaat. .

N°. 1401. , uitgegeven door J. C. Praissinet onder den titel:
(/«.ïcAiertfe?»* t>a« w « / Bw/we üW/os. Leiden 1849.

N°. 1690. fol. 311 bl., geschreven Nov. 1824 (Rab. I ,
1240). /ft/fc«;a< Z^ra^oe/ra Het onderwerp van het verhaal is
de zending van ludrapoetra naar den heiligen Bërmasakti, om
Ttadja Sjah Sijan een geneesmiddel te bezorgen, waardoor diens
vrouw kinderen krijgt. Na tallooze lotgevallen komt Indrapoetra ein-
delijk bij den heilige aau, (p. 213), die hem het middel verstrekt.
De vorstin bevalt spoedig daarop van eene dochter, ludrapoetra
wordt door zijne benijders belasterd en heeft op nieuw allerlei
ontmoetingen, totdat hij terugkeert, terwijl die dochter ziek is.
Hij geneest haar eu krijgt, nadat nogmaals allerlei toeleg op
zijn leven verijdeld is , haar zelfs tot vrouw (p. 293). Na het
huwelijk vertrekt Tndrapoetra met zijne vrouw naar zijne vader-
stad, vanwaar hij in der tijd door een paauw was weggevoerd,
wordt daar herkend en tot koning verheven. Zie ook Bijdragen,
t. a. p., bl. 419.

No. 1702. a. Zie boven VI onder 1701,
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é. 5 bl. Anecdote van een dokterskuecht, die den dokter
speelt en daarbij slecht te pas komt.

N°. 1719. 8». 44 bl., zouder datum. /ft£o/'al 7bmi»i0e'iftfari.
Ofschoon hetzelfde verhaal als hetgeen in Bijdragen t. a. p.
p. 445 wordt meegedeeld, schijnt deze bewerking toch hier en
daar af te wijken, althans de volgorde der lotgevallen van den held
is eene andere en van sommige der daar vermelde bijzonder-
heden vind ik in dit handschrift niets. — Over den persoon
7'a//z«Att i#» /<»* a^-Dar» zie de Slane, Ibn Khollikan's Biogra-
phical Dictionary, IT. p. 21 noot 3 , en Herbelot in v. Tamim.

No. 1721. 8o. 121 p. , zonder datum, doch denkelijk uit
Riouw. Het bevat acht losse verhalen: 1 (p. 1) van Kodja Dsjoe-
bair (sic?) uit Hindoestan, zijne drie zonen en K. Mobarak; 2

(p. 21) van Kodja (j**-̂ * van Ispahan en zijn zoon K. Hasan;

3 (p. 81) hoe de Sultau vau Singapoer Bëutau overviel; 4 (p. 39)

van Kodja c ) ^ en zijn zoon ( j * ^ : 5 (p. 47) van een vorst

van Hindoestan en diens vrouw; 6 (p. 67) van den rijkeu

koopman van Koefa en den armen man; 7 (p. 83) geschiedenis

van Ongkoe Mal (sic?) en Dang Sari; 8 (p. 96) van K. Mir

Hoesein van Khaibar.
No. 1733. fol. 143 bl., geschreven Mei 1828, waarschijnlijk

te Riouw. 't Ts de //t'Aq/'a/ ty'n^-i- «i&v/aw, waarvan het beloop
aldus is. Sjah-i-mërdan, zoon van Bëkarma Dati (of Ditija)
Widojaja, raakt op de jacht verdwaald. Hij bevrijdt eene door
een reus opgesloten prinses en wordt in een papegaai veranderd,
maar krijgt spoedig zijne menschelijke gedaante weder en reist
onder den naam van Indradsjaja weer verder. Onderweg ontmoet
en trouwt hij ouder de avontuurlijkste omstandigheden een stuk
of wat prinsessen, waarvan eene hem vader maakt van een zoon,
die, grooter geworden, hem overal gaat zoeken eu hem eindelijk
vindt op het oogenblik, dat hij een hevig gevecht voert met
Indralalana, den zoon van koning Poetra-alam van Nederland
(! p. 97 f.), die gekomen was, om zijne schoone dochter te
rooven. Die Indralalana wordt nu overwonnen, maar komt later
toch ook in het bezit van een eigen rijk, terwijl Sjah-i-mërdan
hel zijne herkrijgt en zijn zoon zijnen moederlijken grootvader
in de regeering opvolgt. — Men treft in dit verhaal ook theo-
logische gesprekken aan; inzonderheid de leer der zielsverhuizing
treedt hier zeer ontwikkeld te voorschijn, en wel zoo, dat een
ligchaam tijdelijk verlaten kan worden voor een ander, maar
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dan ook als res nullius voor ieder eeu te betrekken is. Zoo wil
eene vrouw van Sjah-i-mërdan vruchten uit een hoogen boom
hebben. Onze held ziet een aap, schiet dien dood, incarneert
zich in diens ligchaam, maar raakt nu ook zijn eigen ligchaam
kwijt, daar een Brahmaan, die op zijne vrouw verliefd is
en dit oogenblik bespied heeft, er in kruipt. Deze wordt
echter op zijne beurt door de prinses verschalkt en verlaat zijn
ligchaam voor dat van een schaap, in welk oogenbiik Sjah-i-
mërdan het zijne terugneemt. Dit schaap wordt nu geëinpa-
leerd en gezien door een der leerlingen van eeu Brahmaan , die
naar de reden daarvan vraagt en wordt voorgesteld als de ver-
teller dezer geschiedenis van Sjah-i-mërdan. Zie ook Bijdragen,
t. a. p. bl. 449.

No. 1763. 16o, geëindigd Ramadan 1825 (!) te Batavia.
Het bevat twee stukken:

a. 117 p. //t£q/a* iVa£o//a jlfoertfa. — Nakoda Moeda is de
aangenomen naam van Siti Sara, de vrouw, van wie de vorst
van i_S"j^ (Gasuevi?=Ghazna) eerst gedroomd had eu die hij
toen gekregeu had door de hulp der zonen van eeu zijner mantris uit
de stad Batlawi. Na het huwelijk gaat de vorst jagen op het eiland.
Langkawi, waarheen zijne vrouw hem als Nakoda vermomd
volgt. Zij heeft daar allerlei ontmoetingen, zoodat de vorst bij
zijne terugkomst haar moeder vindt van een zoon, die hem later
opvolgt.

é. Zie beneden onder X.
No. 1782. fol. 44 p., zonder datum, zeer slecht Maleisch. Op

den titel staat /ft£a/a£ Jfa/fo/a jyj«£rtd.»/a/a ^ari rca^è
maar het moest heeten /7*£. .l/ö£a»;«e^ //ano/£/aA

ZJewï. De eerste is een koopman, die na den dood van
vorst Dintadsjaja met een wezier en een mantri loten moet, wie
den vorst zal opvolgen, eu uit een kroon, een boek en eene
schoone vrouw het tweede kiest, waardoor hij (want zoo had de
Sultan van Roem, Abdoelmain (?), het gewild) vorst wordt van
Sintapoeri en trouwt met zijne geliefde Radsja Dewi, de weduwe
van den overleden vorst.

IX. .FaSe/e» e» aw^ere #er2a»ze/i«0<?« »a« «erfe^««^e» aarrf.

N°. 1692. 4». 820 p. Fraai handschrift van de K r o o n d e r
K o n i n g e n , jjfafoetfa ^ a f e m/fa/a of 7W/oe-.»-.jafa2 j«a, dat aan
Adr. Reland heeft toebehoord, wien het uit Tndië was toege-
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zonden. De tekst, dien Dr. P. P. Roorda van Eijsinga onder
den titel de K r o o n a l l e r K o n i n g e n (Batavia 1827) heeft
uitgegeven en vertaald, komt vrij wel met dien van dit handschrift
overeen, althans de varianten zijn minder dan in no 1759,
insgelijks een fraai handschrift van hetzelfde werk, fol. 140 p.,
dat in 1821 op ïeruate is geschreven, maar iets minder correct
schijut, ofschoon de lezing eigenlijk al heel weinig verschilt.
Op bl. VAV heeft dit oude handschrift de ware lezing /a/o<?/aA,
waar Dr. R. v. E. (en na hem dr. de Hollander op bl. 175 m.
van zijn Leesboek) ta/oei hebben.

No. 1693. a, 1737 en 1747 zijn handschriften van de /fi&z/al
/ma-Zaft'm, uitgegeven door Dr. P. P. Roorda van Eijsinga
te Batavia, in het jaar der Hedsjra 1237. Het eerste is in 1821
geschreven en verschilt slechts in kleinigheden van de genoemde
editie. Het volgende nommer is oorspronkelijk uit Singapoer en
komt over 't geheel ook met de uitgaaf overeen, doch n° 1747
is veel uitvoeriger, munt echter niet uit door een zuiveren tekst.
Dit laatste handschrift draagt geenerlei datum.

No. 1693. 4. (fol. 7 pag.) en N». 1728 (8<>. 46 p.) bevatten de
//»<£a/a< &>efta« A/o^oe/ «iè'n^afl'.yaf^aa a«a^«/'a, verhaal van
den Sultan van Mogoel, die iu het eene handschrift Radsja

Otzm;iu, in het andere vĵ *~-J heet. Hij geeft zijn zoon, Bor-
liauoe'larifina of Lokman, een aantal wijze lessen, wier op-
volging hem in zijn verder leven gelukkig doet zijn. Behalve
het verschil der eigennamen is ook de lezing van beide hand-
schriften zeer afwijkend.

No. 1694. 4o. 465 bl., geschreven ter secretarie van Batavia,
Juli 1843 (Rab. I. 1251). ifo«f«£a-7-a/«/>«. Het boek bestaat
uit twee hoofdstukken. Het eerste bevat het zesde hoofdstuk van
een niet genoemd werk ove r m i l d d a d i g e l i e d e n (uit p.
24 blijkt, dat een vorig hoofdstuk over regtvaardige vorsten
handelde) met der» Arabischen titel: ^ ^ 5̂» ^x«j£»]) *L=a»ï)

' t^T c i i ^ ^ eA«»Ülj. Het tweede, beginnende bl. 168,
handelt over den heiligen strijd, de razzia's van Mohammed*
(die er van de 86 door hem bevolene 18 zelf bijwoonde) en de

Sahabats; daarna over de oorlogen van Omar, Sultan ^ « ? (Fjroez?
p. 346), Noesjirwan, nog een ander Perzisch vorst, Sultan Welid ,
Haroeu-arrasjid tsgen Aiuiu den Charadsjiet en Sultan Sapoer. Ik
twijfel er niet aan, of dit werk is niets anders dan liet zesde
boek van dfi i/^ttf<ö#V-i^«^««, waarvan de heer v. d. Tuuk
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in de Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde vim N. T.
ITI D. 1 , bl. 425, den korten inhoud opgeeft. En nu vraag ik
verder, is die titel Bo««^a ra/wpei (dien ik in dit nommer op
het titelblad door den afschrijyer zelf, maar in u° 1721 slechts
op den rug van deu band en nog ergens voorin zoo geschreven
vindt) eene algemeen geldige benaming voor eene verzameling
van losse stukken, uit een of meer werken zaamgebracht, of be-
teekent het, zoo als hier het geval kan zijn, dat aW<?r£e« Afowrcera ,
geplukt zijn uit rfe« ófoera^q/" fZ<?,ï swi^ass, zoodat wij hier den
oorsprong van eeue later in meer algemeeueu zin opgevatte uit-
drukking hebben? Dr. de Hollander nam uit dit handschrift ver-
scheiden stukken in zijn Leesboek op.

No. 171S, 1723 en 1750 bevatten de /7i?£«/atf #öM?ar,
dat is rfe 0e«c4ii?rtfe«w «a» rfe« Perzwc/ie» £o»i»# y4zèacA, zoo-
als reeds Werndly te recht den titel van dit boek in zijn
Boekzaal heeft opgegeven. Tn het boek zelf heet het J/££ff/a£
#rtf/a 7?0<Aï« (dat twee van de drie handschriften hebben),
hetgeen, even als Werndly's .^ziac/j, niets anders is dan eeue
corruptie van /i?«r/-?>ai/ (zoo als de vader van den held in het
Perzisch origineel, de Z?a£/ya/-«dw,e/i heet), of ook wel ZS-
yfca/atf GWaw, h e t v e r h a a l van den j o n g e l i n g , wiens
naam 7?a£/!i)'ar in het Maleische verhaal niet voorkomt. Het
bppk bestaat uit een aantal verhalen, door wier mededee-
ling de doodstraf wordt uitgesteld, waartoe de laster der hove-
lingen een jongeling had doen veroordeelen, die onbekend aan
het hof van zijn koninklijken vader verkeert. Eindelijk brengt
de roover, door wien Baktijar in der tijd was opgevoed en voor
wiens zoon hij doorgaat, de ware toedracht der zaak op den
elfden dag aan 't licht. De Hollander geeft in zijn Leesboek het
begin en het einde van dit verhaal. Onze drie handschriften
komen in redactie overeen. Een zekere Hadji Abdoe'lwahab van
Siantan wordt gezegd het Arabische origineel in het Maleisch
te hebben overgebracht. N°. 1718, fol. 355 p., is in Juni 1837
(R. T. 1253) te Riouw geschreven; n°. 1728, 4°. 488 p., ter zelfder
plaatse in Mei 1828 (Sj. 1243) door Intsjé Ismail (zie boven onder
I. A. n°. 1726); n». 1750,4°. 257 p., is zonder eenigen datum
en hier en daar met lacunes. — Zie ook Bijdragen t. a. p. bl. 451.
Werndly maakt twee verhalen van dit eene, waarvan Dr. de
Hollander t. a. p. bl. 324 de titels onder n» 32 en 33 overnam,
doch reeds de identiteit vermoedde. Evenwel verschijnt ditzelfde
werk bij hem onder n° 44 ten derden male, en wanneer hij
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de Notulen van het Batav. Genootschap dl. IV, 2 had gekend,
dau ware het onder deu titel Hik. Bochtiar ten vierden male
voorgekomen. Nu is dit laatste zeer veel kleiner en ofschoon
zonder twijfel hetzelfde werk, toch in gedaante zoo zeer afwij-
kend, dat Werudly beide bewerkingen kennende, ze licht voor
twee verschillende werken kon aanzien.

No. 1728. Zie hierboven ouder no. J698.
No. 1729. fol. 150 p . , zeer door de mieren geschonden,

geschreven in het jaar 1814, waar wordt niet gezegd. Op het
schutblad staat /ƒ$«;«* i%rfarf. Het handschrift begint inder-
daad, alsof er eene geschiedenis van een vorst van Bagdad zou
volgen, maar de schrijver bedenkt zich en zegt, dat hij niet
voort wil gaan met onwaarheid te zeggen, want dat dit die ge-
schiedenis niet is (tijadalah saja hëndak bërboewat bohong lagi,
karëna tijadakan tsjëri té ranja). Het is namelijk de fli">lo/a<
Zfl/zVa r/a« Ztam'naA. Een ander handschrift van hetzelfde werk
is no 1757, 4o. 370 bl., geschreven in 1830 te Batavia door
Mohammed Sleeman (^UjL) . De redactie van beide is geheel
gelijk. Beide hebben op dezelfde plaats (no 1729 p. 9 3 , r. 5 v. o. en
uo. 1757 p. 256 , r. 3 , tusschen /è->#/a/i, dat in de fabel van boek
5, en *arö/a4, dat iu boek 6 behoort) eene lacune, waardoor
de fabel van den k l u i z e n a a r en de o l i e k r u i k , die Dr.
de Hollander in zijn Leesboek meedeelt, gemist wordt. De Jfa-
Wa zelf eindigt in n°. 1729 reeds op bJ. 115, r. 8 v. o., in no. 1757
op bl. 318. In beide handschriften volgen dan losse verhalen,
iu het eerste zes met nog het begin van een zevende, iu het
andere slechts de drie eerste daarvan. Die zes verhalen zijn
alle uit de Hik. Zada Boektin, en iu no. 5 is er nog een in-
gelascht, dat van Radsja Anggaug, die om de dochter van
R Pipit vrijde, waarschijnlijk hetzelfde, dat v. d. Tuuk opgeeft
als Sjair Pipit dan Anggang in no 77 der collectie van Raffles,
Bijdragen, t. a. p. bl. 456.

No. 1737 en 1747. Zie hierboven onder no. 1693.
No. 1750. Zie hierboven onder n°. 1718.
No. 1757. Zie hierboven onder n°. 1729.
No. 1759. Zie hierboven onder n". 1692.

X.

No. 1742. fol. 3 bl. en verder witte bladen, een zoogenaamde
, bevat zeven modellen van /w«/*/7»a«'*, a a n h e f f e n voor
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brieven van een resident of een vorstelijk persoon aan andere
hooggeplaatste personen. Het is geschreven te Riouw 1827. Zie
ook no. 1764-, hieronder.

N°. 1746 bevat twee stukken van verschillende hand:
a. 3 pag. Opgaaf der verschillende soorten van schepen vau

den Sultan van Dsjolior met de reglementen voor het gebruik
daarvan.

ö. Zie boven VI n». 1711.
N°. 1749. 4" 272 p., geschreveu indePadangsche Bovenlanden ,

in Mei 1831 (19 Dz. C. 1246). Volgens den heer van der Tuuk
is dit verhaal, Zaóar Tbewa^/fcoe Oa«<7 7l/o<?̂ a ^s/è'w^a» 7'*ji«-
rfoer/wate, het populairste der Mënangkabausche verhalen,
maar vindt men er geen complete exemplaren van, zoo als
van bijna geeu handschrift van Sumatra's Westkust.

N°. 1751. G e b e d e n b o e k , dat toebehoord heeft aan den
in de Padrie-oorlogen op Sumatra beroemd gewordeu TbetoaM^oo
iwzawz, den verdediger van Bondsjol.

N». 1763. o. Zie boven onder VIII.
ö. eene Memorie (5öera< ÏK^aw) van Tëngkoe Said (zie boven

onder Poëzie n°. 1722) aan den Gouverneur-Generaal, gedeel-
telijk geschreveu op Blitoeng en geëindigd te Batavia iu 1824.
Het boek handelt grootendeels over zijn verblijf op Blitoeng ter op-
sporing van de roovers, die een zeker schip hadden afgeloopen
(de Generaal de Koek van den heer Thornton). De waarde voor
de geschiedenis of voor de taal is gering. Het bestaat uit 151 p.
en is verdeeld iu 12 cap. Van het begin tot bl. 59 bevat het de
geschiedenis van Riouw vanaf de onlusten der Boegineezen, kort
na het herstel van ons gezag, totaan de terugkomst van Sultan Ab-
doer'rahman uit Treugganau in 1823. In eene beschrijving van
Blitoeng wordt ook gewag gemaakt van tin aldaar; de schrijver
had gehoord, dat eens eeu stuk erts van 100 kati's was ge-
vonden, dat 50 kati's zuiver tin had opgeleverd (p. 121 vg.)

N». 1764. fol. 23 bl. Nog een Soera* tó«wo^ (zien". 1742)
onvoltooid. Het is blijkbaar veel gebruikt en heeft toebehoord
aan den schrijver van Hadsji Abdoe'lhamid van Palembang.
' No. 17 76, fol. 9 bl., Hollandsche letter, bevattende de ZotyewaWe»
»;a« (7. if. Pie^em. oarfer «fe zuerooi'er* üa» ifti</«Wu«aK, iu
het Hollandsch uitgegeven in het Tijdschrift voor Indisclie taai-
land- eu volkenkunde dl. IV bl. 491 vgg.
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Korten tijd, voordat het bovenstaande ter perse zou gaan,
is onze boekerij weder verrijkt met vijf-en-vijftig Maleische
handschriften. In afwachting, dat ik daarvan later een uitvoeriger
verslag geef, wil ik nu reeds iets over hun inhoud meedeelen.

Er zijn tien nommers Poëzie bij en nog een Sjair iu denzelfden
band met een prozawerk. Daaronder zijn drie exemplaren van
de ^irfu,»ari, twee van de .Xï» 7^w6üe/<an, waarschijnlijk
twee (want zoo het niet om de overeenkomende namen Was, zou
ik wegens liet groote verschil van redactie, althans van het begin,
uiet zeggen, dat het hetzelfde werk was) van de 3/a//g&u»^ ü.»/a«-
Aari eu Prt/w<?# /«rfra-Aotftfoma, voorts de /S/air #</«/*/««£ en
een paar leerdichten van weinig waarde.

De prozastukken bestaau uit:
twee over Moliammedaausch recht: namelijk eeu over rechtspraak,

getiteld A«SWI A » » - , en een over reinigingen;
vijf theologische: de tfariioe jWcwafa, /ftifq/'alae'jffa/i^Mf n,

Oesoe/oeWftóï, '^/«rfatoe/wzoe^^aAisa eu i7a/4aratoe7/«oerid (?)
en de 5/ar6a<0e7a*/ïH«a van Hamza Eansoeri;

drie over waarzeggerij en geneeskunde;
twee met legenden: de üfarfc/'a Zta/amtfc/otf/Aa en een buudel

met 15 afzonderlijke stukken, waarouder een aantal bekende;
acht geschiedkundige, waaronder drie uit Mënangkabau en twee

uit Atsjih (eeu daarvan, naar ik vermoed, het 2« boek van
de 7?o«tfa*0<?V-,»aJa£t»a); de andere handelen over Dsjambi,
Riouw en Siam;

zes heldeusagen: twee exemplaren vau de /fo'£a/'a£ 7*^a«rfar,
een fragment van den 2iWr Z/amzaA, de /7*£a/'at Jïawawa,
een Pa«rf*/t A?(?,»o«jBa« eu nog een Pandsji-verhaal;

twaalf Oostersche verhalen, waaronder de Tfuraa 5;'a/4rfaM, een
uit Mënangkabau, twee handschriften vau de
de /ttrfrajtw^ra, eene prozabewerking van de ^Tt»
en nog vijf kleinere, waarvan eeu in twee exemplaren;

eindelijk nog twee exemplaren van de
eeue kleine verzameling brieven, de Ba/a«

en de

J. PlJNAPPEL Gz.
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