
L I T E R A T U U R .

De literatuur tier Ambonezen is zeer arm. Prozawerken ontbre-
ken geheel en al. Trouwens dit kan geen verwondering baren, als
men bedenkt, dat de Ambonsche landtaal geen letterschrift bezit *)
en bovendien het lied en de zang bijna bij alle volken de oudste
vormen geweest zijn, waarin de mensch zyn gevoel uitstortte of
zijne gedachten kleedde. De eenige bewijzen van literariesch leven,
die wij onder de Ambonezen aantreffen, zijn dan ook gedichten, in
den mond van 't volk bewaard. Het zijn of /capato (plur. kapatao
of kapataa) of fego?. De eersten zijn korte, in den regel vier-,
soms zesregelige gedichten, waaria de eene of andere gedachte,
hetzij van zedeknndigen, hetzij van erotischen aard ligt opgesloten.
Zij verschillen evenwel van de Maleische pantoens. Terwijl nl. b|j
deze laatsten de hoofdgedachte vervat is in de laatste twee regels,
en de eerste regels, meestal zonder slot of zin, slechts dienen
om het rijm te vormen, is zulks bij de fcapafa's niet het geval,
en staan alle vier regels met elkander in verband. Bovendien
bevatten zij geen rijm.

Van Prosodie of eene verdeeling in voeten is eigenlijk geen
sprake, en 't is slechts eene soort rythmus, die de poëzie der
Ambonezen van proza onderscheidt. Niettemin zyn hunne gedich-
ten dikwijls niet onwelluidend.

De Jê ÉE of eigenlijk fegrce tana/i of iegrae ne^ort (daar elk eiland
en soms bijzondere negorijen afzonderlijke legce's bezitten) is een
soort spos, waarin de oude geschiedenis bezongen wordt, of waar-
aan de een of andere historische bijzonderheid ten grondslag ligt.

't Is zeer goed mogelijk, dat men enkele dialecten der Ambon-
sche landtaal magtig is, zonder daarom nog den zin der kapa-
ta's te vatten, Ja zelfs is dit het geval met inlanders, en slechte
zjj, die er zich in 't bijzonder op toegelegd hebben, kunnen

*) Nimmer heb ik zelfs een brief, in de bahasa tanah geschreven, onder de
oogen gehad. Kan een inlander schrijven, hetzij met Romeinsch, hetzij dan
met Arabiesch karakter, dan heeft hij op de school tevens genoeg Maleisch
geleerd, om zich bij zijne correspondentie ran deze taal te bedienen.
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'bij 't kapata als voorzanger fungeren. Dikwijls bleek het mij zelfs,
dat hun zingen niets meer dan werktuigelijk was, en zij niet eens
begrepen wat zij eigenlijk zongen. De redenen hiervan zijn veel-
vuldig.

Vooreerst worden in die gedichten woorden uit verschillende
dialecten door elkander gebruikt, hetgeen in de gewone spreektaal
nimmer het geval is, daar ieder inlander zich dan strikt aan zijn
eigen dialect houdt. De reden van deze verwarring moet, naar
mijn oordeel, gezocht worden in de /longi. Bij voorkeur toch zingt
de inlander zijne kapata's onder 't roeijen zijner vaartuigen. De
hongi nu bragt inlanders van verschillende negorijen niet alleen
te zamen, maar zeer dikwijls deed zich het geval voor, dat zij op
dezelfde cora-cora of orembai als scheppers dienst moesten doen;
zoodat het geen wonder was, dat de verschillende dialecten, al-
thans bij 't gemeenschappelijk zingen van fcapato's, ineensmolten.
De meeste, dier gedichten zijn blijkbaar afkomstig uit den hongi-
tijd, daar er zelfs vele op de /longf» slaan. Mogt men al een
enkel maal een kapata aautretfen, dat zuiver in één enkel dialect
is vervat, dan kau men ook veilig aannemen, dat het van lateren
datum is.

Eene tweede moeijelijkheid is, dat er vele woorden in de gedich-
ten voorkomen, die uit 't oude Hoainohelsch afkomstig zijn en dus
in ' t dagelijksch leven niet meer gebruikt worden, of ook wel
woorden, die vroeger in eenig dialect voorkwamen, doch sedert
gewijzigd zijn of reeds door Maleische zijn vervangen.

Verder worden de woorden soms willekeurig afgebroken of met
eene syllabe verlengd, al naar mate de rythmus zulks vordert; en
ten slotte zijn die gedichten geen proeven van zuivere taal, aange-
zien de grammaticale vormen dikwijls aan de euphonie worden
opgeofferd. , .;

In mijn werk ».Amb<m en weer bepaaJdeZyfc rfe Oeüasers" gaf
ik reeds voorbeelden van dergelijke rijmen. Ik doe er hier nog
eenige volgen. Men houde evenwel in 't oog dat de plaatsnamen
boven de kapata's, in verband met 't geen ik boven opmerkte, niet
het dialect aanduiden, doch slechts te kennen geven, waar ik die
gedichten hoorde zingen.

ASILCELCE. :
Hale' sawa = tihale * kakcela * lani s jo e!

" Lete' hena* si "-ahcesa '" lawa " jea " oh!
Lete hena si-ahoesa lawa

Tan i " timba'* poena" soce"* oh!
1. Ginds; 8. zee; 3. Ufa; 4. voor kcela, met; 5. zingen, gezang; 6. nadruk-

gevénd woordje; 7. in; 8. dorp, negorij; 9. zij; 10. naar buiten; 11. suel loo-
pen; 12. toch, ook; 13. weenen; 14. vervangen; 15. ni&ken; IC. geluid, stem.
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' Als ginds op zee zich het geluid der tifa en gezang doen hooreri
dan snellen de bewoners der negorjj naar buiten aan 't strand en
tranen (van vreugde) beletten hen te spreken.

Hetzelfde gedicht hooide ik met eene kleine wijziging te
zingen. — Men zong daar ??awa, voorteeken, (maicc) voor ïau>a,
hetgeen eveneens een goeden zin gaf, nl. dat de bewoners naar
buiten komen, de voorteekenen raadplegende of hunne betrekkingen,
die ter hongi gegaan waren, nog in leven zijn of niet.

Piroe ' ra" Tancence' na-si-heta 3 lata • ' , . - : . ,
Nalani* wacè° latoe' Sahcelaoe*

Sahcelace walete® kiwamüsole'°
Heta ta "-F-pahanene "

1. Twee Christen negorijen op de Zuidkust van Cmun; 2. en; 3. hakken,
snellen (koppen); 4. pcetoes; 5. de naam er van; C. aan; 7. vorst; 8. vroeger
de voornaamste vorst der ^/t/fera;; 9. «w-voor Kwjfofein, op; 10. de volstrekte
\vilderni9 nog erger dan fe>a«e; 11. niet;^12. hij; 13. hooren.

Pirce en jTarccence zullen koppensnellen zonder ophouden en
i- er den vorst van Saftosïaa? den naam (den schuld) van geven, doch

Sa/iüjZace, die hoog in de volstrekte wildernis huist, hoort van dat
snellen niets (weet er niets van).

Dit gedicht is zeer karakteristiek en 't blijkt hieruit dat 't ook
vroeger al niet anders was dan tegenwoordig. — Nog op den huidi-
gen dag gebeurt het dikwijls dat de bewoners der christennegorijeu
op de Zuidkust van Ceram koppensnellen en dan den schuld wer-
pen op de Alfoersche stammen in 't binnenland. Vooral
maakt zich hieraan schuldig.

Henamasa' lisas lete Kelwaroes . :- .'.-. ;;_,..• *> v
N i sawabe* niniai* Werinama' , •:.:•. :•!

Niniai maalopi" hcélane' -,. , •• ,<•;,'
Lisa ta lalata* pe te . .-.•..•

1. Gisteren, ook vroeger; 2. oorlog; 3. Werinama, negorij op de Zuid-Oostkust
van Oram, Kelwaroj (Ceram laoet); 4. sehab, oorzaak; 5. prinses; 6. voor
mafopt schoon, fraai; 7. maan; 8. afgebroken; 9. dag.

Vroeger was er oorlog te A'eJit'aroe, van welken strijd eene prin-
ses, zoo schoon als de maan, de oorzaak was. Een strijd zonder
ophouden.

Het blijkt uit dit gedicht dat /&Ju>aroe en Wiennama eens
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(wanneer is onbekend) een hevigen oorlog hebben gevoerd om 't
bezit eener wonderschoone prinses, de herinnering van welk feit
in dit rijmpje bewaard is. Misschien ook is het de aanhef eener
Moluksche „Ilias" doch waarvan de rest verloren is geraakt.

Satcmata' Bandang e malia (moelia) Hitce
Po jong e warë Pesi" Ncesa-telce*

Pesi Nffisa-telce roela* boeküe
Rcela boekoea Hitoea na-si-lehe soee*.

1. Hoed, te<fo»^; 2. soa in de negory . t ó t e t e ; 3. de eilandjes „Drie Ge-
broeders"; 4. bewaren; 5. feAe j<r« is eene uitdrukking, die in de kapata veel-
vuldig voorkomt, 't beteekent «iemand in groote menigte begeleiden", volgen.

' t Geheel is eene verheerlijking van den Eegent van .AsiteJeB, die
van Banda afkomstig schijnt te zijn, waarom hij Sacewato B a n -
rfaw</ genoemd wordt. Er wordt verder van hem gezegd, dat hij,
behoorende tot de soa Pi-si van de *l)rie Gebroeders", de boeken
van geheel iïïta? bewaart (wij zouden zeggen: »de zaken van geheel
J ï i t e regelt") zoodat gansch Jïi/ce zijne bevelen volgt. . .

Dit gedicht schijnt van lateren datum te zijn, daar eerst in de
laatste 50 jaren de Radja van ylsiJcete zoo in aanzien is gestegen, dat
de geheele Hitocsche kust als 't ware min of meer onder den invloed
van dien Regent staat en stilzwijgend zijne suprematie huldigt.

HABXEKCE (PELACE).

Hderane' e kina* pcuti preti

lano" ta-i-ane* oe-anai*
Matawana* ce-haka' mataoe*

Scesah parasadja9.

1. Maan; 2. glans, schynen; 3. visch; 4. eten; 5. mijn aas; 6 slaperig;
7 ik open; S. mijne oogen; 9. ijdel, te vergeefs.

De maan schijnt met helderen glans, de visch wil niet aan 't aas
bijten, slaperig houd ik met moeite de oogen open; 't is alles
vergeefsche moeite.

't Is dus eene verzuchting van een' visscher, die ongelukkig is
met de vangst. ,: •., »

Ina ï tace " hasa ^ ncesa * tace rehi * sawa '
Mega ' macenarce * hasa lani * tea "

Mega macenaroe hasa lanite
Toe " noesa molo molo",
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1. Moeder; 2. niet; 3. nabij, ook „langs de kust varen"; 4. eiland; 5. over-

•teken; 6. zee; 7. wolk; 8. fijn; 9. /s*i voor /tfrufc, hemel; 10. ginds; 11. zien;

12. AiAjnjr-Aifony, onduidelijk.

'k Hoorde dit gedicht aanhett'eu door eene pasgehuurde vrouw,
die op deze wijze hare droefheid lacht gaf, dat zij hare ruowler
'en 't land, waar zij was opgegroeid, moest verlaten.

Meten ' hale sawa haita - pasanoho 3
Tati * laila * horomate " ani ' nea *

ïati laila horomate ani
Toë * métene hatoro '°.

1. ü/tfe», OT^««e, zwarte lucht, donkere wolk; 2. strand; 3. branding;

4. neerlaten; 5. zeilen: 6. eer bewijzen; 7. ani voor <foi«0, wind; 8. ook;

9. zien; 10. dik.

Ginds op zee is de lucht zwaar bewolkt, en er staat hevige
branding aan het strand. Laat de zeilen neer, en bewijzen wij
zoodoende eer aan den wind. Wij zien het geheele uitspansel met
dikke wolken bedekt.

't Lied werd gezongeu onder het bergen der zeilen bij 't op-
komen van een storm.

S A P A K CE A.

Lepa' lawai 3 rcewa a ija mae * toewan s eh
Lepa lawai torce * ija mae trewan oh !

Latoea s l a t e patih c uea ' — oh !
Nince * arako pffina * soesah innnoesiao.

1. Spreken, zeggen; 2. keer, maal; 3. twee, drie; 4. y'a ma*, ja! 't is goed;
5. Radja's en Patih's; 7. »«JO»«B<Ï, drinker, ntno?, drinken; 8. x̂»na, maken.

Zij zeggen twee keer, ja drie keer, 't is alles goed wat mijnheer
beveelt. Regenten berokkenen door 't drinken van arak hunne
onderhoorigen moeijelijkheden.

't Is duidelijk dat het lied op de hongi slaat, waarbij 't geen
zeldzaamheid was, (zooals wij bij Valentijn lezen) aan de Kegenten
arak te schenken, om zoodoende achter de waarheid te komen;
daar zij dronken zijnde zich natuurlijk zaken lieten ontvallen, die
anders verzwegen zonden z\jn.
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A n e ' mcBriwesi-' rcepa teha-tehaa J =
Laoehaba 4 so3sah merasai-wa-03 * lesi ' • '-'••'' '

CEwa" oh ! cewa weria ' t i ta * o h ! '* " "
Loto^ watilo " matawaello " pasarili '- .

1. Eten; 2. dccsoen, boschtuin; 3. beletten, ^We-^e^; 4. op zee; 5. wa-a voor
wiKg-a» of K><JKW-<8 voor, aan mij; 6. rotan, owaKwts, fijne rotan, roten a^atoa .
8. eigenlijk «ordenen", liever „heen en weergaan"; 9. bovenop ; 10. tent eener
orembai; 11. traan; 12. leekeu, vloeijen.

Als ik bedenk, hoeveel moeijelijkheden men mij ia den weg legt
in 't ongestoord genieten .der vruchten van myn dcesoen, en hoe-
veel meer leed ik op zee ondervind als de rotan djawa bovenop
de tent der orembaai heen en weer gezwaaid wordt, dan vloeijen
mijne tranen.

De inlander spreekt steeds van ma&an cfoescen voor „'t vrucht-
gebruik van een dcescen hebben." De roeijers werden by' de hongi
door een' marinjo, die bovenop de tent der orembai zat, met rotan-
slagen tot snel roeyen aangespoord.

Jaoe ' toki-toki • njailo * halallo *
JacB tiki-tiki * njailo taoe • maloni * eh !

Njailo njailo tao3 maloni oh !
ï a n a ' riuia-oc * pöso * hatce'° tcetcc " rcema.

1. Ik; 2. kloppen, trekken; 3. meisje, 4. biunen, kamer; 5. niet; 6. ant-
woorden; 7. wegtrekken; 8. mijn hand; 9. grijpen; 10 steen; 11. werpen.

Als ik herhaaldelijk tegen den wand tik en mijn meisje daar
binnen wil niet antwoorden, scheid ik uit met tikken, grijp een'
steen en smijt dien naar het huis.

't Is een gewoonte dat de jongelui zich aldus 's nachts toegang
trachten te verschaffen tot hunne beminden.

Jao3 ane pela, jaos ane pela oh!
Jaoe kenalo(u i ailacen * iraono '

Jaoe oh! jacc ane teri * oli!
,<• Teri maato * take ' lapa ' wawc-i'-oh! . '.

1. Oprollen; 2. blad; 3. dat; t. fijne visch jias?» to-j; 5. eveneens eenc
fijne vischsoort iia» OTafe; 6. plaatsou, leggen; 7. •*«» 'o»!^a, slechte viseh,-
soort; 8. »a»e t , voor hem.

Als ik gegeten heb, rol ik mijn blad (fint mij als bord gediend
heeft) op ; maar ik heb fijne visch, teri en mofe, gegeten, en ik
laat de grovere soort, i/can Jompa, voor hem over,
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Dit lied werd gezongen door een' jongeling, om een ander be-
schaamd te maken, die eeno oude liefde van hem aan boord had
geklampt en zich op deze verovering wonderveel liet voorstaan.

• Niniai'-i-hoeni« hoewas hoeni amce* oh!
Silo * elo ' waa hoatce ' waa hoetoc eh!

Silo silo elo * waa
Hestoe kdembano * pasarili 9 rope elo « !

1. Prinses hier voor „meisje"; 2. verbergen; 3. pinang; 4. siri; 5. instoppen,
sisi; 6. het; 7. haarvlecht, konden; 8. bloemen; 9. loopen; 10. geven.

o! Meisje (als uw hart mij genegen is) verberg dan pinang en
siri in uw haarvlecht, met bloemen versierd, en geef mij dien onder
't loopen ala teeken uwer liefde. — Eene liefdesverklaring dus.

N(ESALA(ET.

Sai' eh! pakaloema* tetcclainjos ria* oli!
Sai eh! pakaloema

Tetoelainjo toë° manoe latce* lena'.
1. Roeijcn; 2. snel; 3. landtong; 4. aanland; 5. zien; 6. mancelate,

7. langs 't strand loopen. . . .

't Geheel is dus eene aansporing om snel te rqejfen. — Waar-
schijnlijk wordt met maiw Zate bedoeld de beminde van den zan-
ger, die hij langs het strand ziet loopen, zoodat hij wenscht spoedig
bij haar te zijn.

Niniai' lope' limamoe', mai* jices seri* noti'
Hati kapa-kapa'

Jaoe eh! seri notimoe tambakoe
Jaoe seri serinno' pela °!

1. Prinses, hier meisje, <&?<#«>•#; 2. geven; 3. uw haud; 4. kom hier; 5. ik}

6. betalen; 8. kloppen, popelen; 9. prijs; 10. geheel en al.

Dat dit versje onder bedekte termen eeu eenigzins trivialen zin
bevat, is duidelijk, en het bolioeft wel geen nadere verklaring waar
dat » se/'t «oii iamba&ü?'' op duidt.
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Hoetcei kimbasa ch! --*,-.*, .v..-., l e ü £ 2 -
hoetce kimbas eh! _->.- .-.' ."£;;;_;!:;

Pasalihoe*, oio* jakiai*> toho' ._ •,. ' . ;
Pasalihoe oio.

1. Haarwrong, kondeh; 2. gladgekamd ; 3. prinses hier rf?W)a;u>; 4. rombaq;
5. staan; 6. prins hier ü^ra^are; 7. met de vlakke hand slaan.

Een meisje heeft een mooijen gladgekamden kondeh gemaakt, maar
een jongeling geeft er schertsend een slag tegen, zoodat de hnar-
wrong geheel en al uit elkander valt.

Hoewel dit gedicht niet veel scboons bevat en ook geen diepen
zin heeft, wordt 't hier vermeld, omdat het 't meest geliefkoosde
is van alle kapata's bij de bewoners van Noesalacet, en met

Hece, hece oh! tita b.ece hece oh!
Makepoeti janane katita kaisana. *)

't meest gezongen wordt, en dikwijls hebbeu zij mij, als ik in een
draagstoel op reis was, uren lang met ' t zingen van deze twee
gedichten verveeld.

Hahcenno' ehe" keemee kcemas'
Wararali* ïal* caka^ meten' ^ .

V-•'."••-'- . W a r a r a l i na la* ocka m e t e n n o : _ j . .. • „'.

A n e ' hoewani'" s a n e " . . •

1. Duif; 2. djangan; 3. kirren; 4. wachten; 5. kanarivrucht; 6. ryp; 7. zwart:
8. totaan; 9. eten; 10. zijn vrucht; 11. een.

De duif moet nu nog niet kirren, maar wachten totdat de kanari
zwart (goed rijp) is, dan eerst kan hij een der vruchten eten.

Eon meisje geeft hiermede aan haar minnaar onder bedekte ter-
men te kennen, dat het nu nog geen tijd is om aanzoek te doen
om hare hand, doch dat hij nog eenigen tjjd geduld moet hebben.

Hcbrane' mauoesoe oh!
;:;-. c , Ena^ wararali* hala^ riinba" waello ' • - •

Wara eh! wararali . /
Ana rimba waello koko» rima loë«

1. Maan; 2. binnengaan, ondergaan; 3. djaugan; 4. wachten; 5. dragen;
6. putten; 7. water; 8. op het hoofd leggen; 9. gezamenlijk.

Eeu liedje, dat de jonge dochters zingen als zy 'smorgens zeer
vroeg gezamenlijk naar de put gaan om water te scheppen,

*) De vertaling van dit gedicht is te vinden op blz. 20 van mijn „Vocabu-

•larium van Ambonsch-Mkleisch".
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Niniai • lete 2 tehe 3 hoeelo * . ;.' ..,; 1. :;...
Mutasi* laas* lea' nerarolo * , ,;..'-„ ;-.-..'••

Mata eh! matasi laoe sawa9 ela'" i'.̂ -..'."_
Tata " atoea " iiama nea " .

1. Een jong meisje; 2. boven; 3. plukken; 4. katjang; 5. haaroogen; C. naar
zee; 7. leallo, lea, zeil; 8. geopend, uitgespreid; 9. zee; 10. groot, uitgestrekt;
11. misschien; 12. geschenk, kariman; 13. reeds.

Als het jonge meisje boven op den berg katjang plukt dan staren
hare oogen naar de zee of zij ook ergens op de wijde waterplas
een geopend zeil kan ontdekken, dat haar boodschapt, dat hetgeen
zij wacht reeds daar is.

L a h a n o ' icswa kai sama jea 1- •-•— •••- **

Rcewa o h ! kai sama e h ! • •- • • j •> - "• •'

Mananoeroe ® i m i ' tora s jami 9 lehi '*.

1. Makkers; 2. twee; 3. morgen; 4. scheiden; 5. ook; 6. medgezel; 7. gijl ;

8. blijven; 9. wij; 10. oversteken.

Dit versje behoeft geen nadere verklaring en ' t is duidelijk d a t

' t bij ' t afscheid nemen gezongen wordt . • . : i.ji;

ma ta : - i -pama3 masce* meleneas oh! -* •*•>* '•-'«

(Ewa® m a r a n o ' ralja* maraloko^ - - • ' • ' -. ^ i -

Nin ia i ' ° - i -hcesa" lace'* hdnno '3 - - •• " : -"

K o k o " rima's e l e " k a n i " . • " •-' -

1. Zon voor % a m t o of ria?«ate; 2. sterven, hier „ondergaan"; 3. maken;

4. bijna; 5. voor m«'«ae«ea reeds donker; C. gelaat; 7. zacht; 8. hart; 9. arm,

ongelukkig; 10. meisje; 11. naar buiteu gaan; 12. naar; 13. strand; 14. eigenl

op Art Aoo/Wrfro^B hier op Art Aoo/rf /e^e*; 15. hand; 16. staan; 17. weeneu

Als de zon ondergaat en het reeds bijna donker is, dan gaat het
meisje met een zacht gelaat en een bedroefd hart naar het strand,
legt hare handen op het hoofd en staat te weenen. — 't Is dus
eene zinspeling op een meisje, dat haar minnaar wacht, die afwezig is.

Het blijkt hier en daar uit deze gedichten, dat er ook nog wel
snaren in den ziel van den inlander zijn, die trillen kunnen en dat
hij toch zoo ongevoelig niet is als hij oppervlakkig wel schijnt.

Wat de boven door mij genoemde Zegfce's betreft, deze zijn van
nog oudere dagteekening dan de /cajsato's. De moeijelykheden, die
men ondervindt om de fcapaia's te begrijpen, doen zich bij de

dus nog in veel ruimer mate voor. — Slechts zeer ouden
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Van dagen kannen de beteekenis ervan, en dan nog dikwijls hoogst
gebrekkig, verklaren. — Drie dergelijke fegree's, allen afkomstig
van iVcesataeef, zijn in mijn bezit. — De eerste twee worden ge
zongen bij gelegenheid van. een huwelijk en wel de eerste den eenen
nacht door de djcerfjaras's en de andere den daaropvolgenden nacht
door de M^an^are's. — 't Lied dat de jonge dochters zingen is

niets anders dan eene zeer uitvoerige opsomming van de huweiijks-
gift, die eens betaald is voor eene der dochters van Ttenia Situa-
t e , vorst van iVbena'safta? (Ceram) en voor welke /ict/'ta alle
Ambonsche] eilanden, tot Banda inkluis, hun contingent schijnen
geleverd te hebben. — Het lied der jongelingen bevat eene uiterst
gerekte beschrijving van tie vischvangst eu alles wat daarop betrek-
king heeft.

De derde Ze</oe heeft meer van een epos en geeft een verhaal
van de oude geschiedenis van JVcesotaeet. — Het gedicht is zoo
groot, dat verscheidene nachten met 't zingen ervan worden door-
gebragt. — De inhoud komt neer op 't geen daarover in 't Mu-
leische stuk achter mijn „Vocabulariuin van Amhonseh Maleisch"
voorkomt. — De strijd tusschcn A/o;tóa en de 7 andere negorijen
van 2Vh?scrfaa?tf maakt er 't onderwerp van uit, terwijl do helden-
daden van den kapitan A/ctfa/iaa (vieroog) bezongen worden. —
Deze strijd schijnt zeer hevig geweest te zijn en de partijen bekamp-
ten elkander waïse fcaZa «erna Jaa (als de verschillende stroomin-
gen in de zee) zooals in dat gedicht staat, totdat de oorlog eindigde
met den ondergang van JWüe/aa, dat verwoest werd, zoodat er
//geen haan meer kraaide" (naJa wan» rface sarafcafca).

't Is mij niet mogelijk deze logee's hier in hun geheel te leveren,
aangezien er eene menigte woorden in voorkomen, die ook mij nog
niet duidelijk zijn, zoodat de vertaling al te periphrastiesch zou
moeten zijn. — 'k Geloof daarom beter te doen, dit tot eene andere
gelegenheid uit te stellen. — Ook andere eilanden, als o. a. fla-
m/ca? bezitten dergelijke Je</# *ana/i. — De negorij Z,a?7ios (West-
Ceram) heeft er een, die zeer zeker belangrijk moet zijn met betrek-
king tot de geschiedenis en den ondergang der negorijen op Hoa-
woAeï, doch ik heb tot nu toe het geluk niet gehad die üe</ce te
hooren zingen.
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