
DE VAL VAN DE KllATON VAN PADJANG DOOR
TOEDOEN VAN SEN AP ATI (± 1586), VOLGENS DE

BABAD TAN AH DJAWI.

(Met voorwoord van Gr. P. EOUFFAEE.)

Nu du totale herdruk van prof. Meinsma's uitgaaf der '/Babad

Tauah Djawi in proza" van 1871 voltooid is, en dezer dagen naast

den tweeden druk van het Eerste Stuk dien prof. Meinsina zelve

nog in 1881" mocht bezorgen, de tweede druk van het Tweede

Stuk, gereedgemaakt door prof. Vreede, algemeen verkrijgbaar zal

worden gesteld, waardoor ieder zich den volledigen tekst zal kunnen

aanschaffen van deze Javaausche Vorstenkroniek naar de proza-

bewerking vau wijlen Gericke's helper, Raden Ngabehi Kërta-

pradja ' , — kan het gepast worde.i geacht de opmerkzaamheid te

' Dat KSrt&pr&dja „vroeger in dienst, was bij den heer Gericke" blijkt uit
prof. Koorda's aanteekening naar de inlichting van Winter, vernield bij Vreede
„Catalogus van do Jav. en Mad. Handschriften der Leidseho Univ.-Bibl.",
Leiden 1892, p. 14; dat zijn rang Kliwon was, blijkt uit ibidem, p. 147; van
welke „golongan" hij echter kliwon was, wordt niet vernield. Hij is tevens
de auteur eencr prozabewerking der Manikmaja (Vroede, p. 13—14), opsteller
van een Babad Sëngkala die tot 1830 loopt (ibid. p. 147), en was — blijkens Cohen
Stuart in Bijdr. Kon. Inst. 1,1,1853, p. 46 — in Nov. 1850 te Solo bezig aan do
zuivering van don tekst der Pandji DjajalSngkara, waarbij Cohen Stuart hem
„voormalig onderwijzer in de Javaansche taal" te Solo noemt, en zijn kunde
in de toelichting van Jav. dichtwerken prijst. — Men weet dat er een vervolg
bestaat op de proza-bewerking der Babad Tanah Djawi door Kërtapradja,
welke van Winter's hand is; Kërtapradja's tekst loopt van (met permissie!)
Adam tot A. J. 1647 = 1723 A. D.; het vervolg in proza van Winter's hand
loopt tot Oct. 1743, over welk vervolg prof. Meiusma in Bijdr. Kon. Inst.
4, IV, 1880, p. 565—578 een verslag gaf. H e t ware wel zee r te
w e n s c h e u d a t he t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t óók deze v e r v o l g - B a b a d
in p r o z a h e t l i c h t d e e d z i e n ! — Over de tot nog toe uitgegevene drie
redacties der Bab. Tanah Djawi, allo gedeeltelijk slechts, zie vooral de noot 1
van Dr. Brandes in zijn Pararaton, 1896, p. 177; alsmede p. 112 noot 1 on
p. 178 aldaar over don vermoedelijken tijd ( + 1700 A. D.) waarin die Babad haar
vast karakter kreeg. — De oplaag van den 1°" druk door het Kon. Instituut
in 1874 uitgegeven, was 1100 ex., zie Bijdragen 3, VII, 1872, p. XXXVII.
Op omslag en Holl. titel van den 2"" druk van Stuk I (1884), komt de hin-
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vragen voor de Nederlaudsche vertaling van een der meest belang-
rijke historische episodes, in die Babad beschreven

Het betreft de paar jaren toen Kjahi gëde Pamaiiahan, anders
genoemd Kjahi gëde Mataram, als leenman van Padjang de aan-
vanger der Matarain'sche dynastie, reeds gestorven en opgevolgd
was door zijn zoon Mas Ngabehi Soetawidjaja, oftewel Senapati,
die eerst in stil, daarna openlijk verzet kwam tegen Padjang; toen
gebruik maakte van den weikomen, en toevalligeu (?), dood van
Padjang's eersten Sultau; door handige politiek de tweedracht aan-
wakkerde tusschen diens opvolger en den kroonpretendent, eigen
zoon van dien eersten Sultan; en eindelijk met dezen in verbond,
de kraton van Padjang aanviel en innam, om daarna de wonder-
dadige llijks-poesaka's zichzelf toe te eigenen , mee te nemen naar
Mataram, en daardoor elkeen kond te doen dat de opperheerschappij
over het Javaansche land overgegaan was van de kraton van
Padjang naar de kraton van Mataram. Dat was, toenmaals, Pasar
of Koet a gëde.

Voor dezen belangrijken ommekeer in den politieken toestand van
Java vergelijke men wat llallles, in excerpt uit Javaausche historie-
schriften, meedeelde op pag. Ill-—116 van dl. I I zijner History
of Java van 1817 (in 2™ druk, 1830, dl. I I , pag. 1 5 7 - 160), als
oudste gedrukte voorstelling; en wat de 2° uitgaaf van prof. Veth's
Java, ed. Snelleman en Niermeyer, op pag. 30S—310 van dl. I
in 1896 geeft als jongste en meest waarschijnlijke samenvatting der
gebeurtenissen volgeus de door en na llallles bewerkte inlandsche
bronnen.

Men zal zien dat de Babad Tanah Djawi haar eigen opvatting
van zaken heeft, liet wonderdadige is er niet van de lucht Op
Senapati's hoofd rust God's zegen. Wie zou tegen hem bestaan ?
De Sultan van Padjang, de vermaarde Djaka Tingkir van vroeger,
die op zijn beurt de rijkstnacht had doen overgaan van de kraton
van Dëmak naar de door hemzelven gestichte kraton vanPadjaug,
voelt dat een noodlot zich aan hem voltrekt in de rijzende groot-
heid vau Senapati, den Mataram'mer. Flij weet dat niet zijn zoon,
Paugeran Banawa (Bënawa), hem op zal volgen in de kouings-

derlijke fout voor „loopende van het jaar 1647", lees „tot liet jaar"; en in
het voorbericht je leze men voor „Soesoekoenan (sic!) Mangkoerat I" pen 11;
op den Jav. titel heet het daar ook al verkeerd „1619" in plaats van „1647".
In den herdruk loopt dus stuk 1 „van Adam"—1677, on stuk II van 1677 —
1723 A. D.
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waardigheid; maar dal de zoon van zijn vazal uitverkoren is door
hooger raadsbesluit.

Vau zijne zijde doet Senapati zich tegoed aan de bovennatuurlijke
macht die hera geschonken is. Behoudens een aardig beschreven
kinderlijk respect voor zijn bchuwdoom en patili, Ki Djoeroemartani
( = üipati Mandaraka) ' , zijn bcter-ik in vele opzichten, bedrijft
hij de eene wonderdaad na de andere. Hij is onkwetsbaar voor
sluipmoordenaais; een ster daalt neer waar hij zich te slapen heeft
gelegd op een tooversteen in het zuiden van Jogja; hij bekleedt
een gevangen reuzenviseh met goud en hergeeft dezen de vrijheid,
waarop de wateren der zee in beroering komen; de machtige
meermin der Javaansclic Zuidzee, de Lara Kidoel, lokt hem daarop
naar haar wonderverblijl' en maakt hem duidelijk dat zij een meisje is,
waarvan hij gretig en dankbaar partij trekt; hij schrijdt over de
wateren, tot verwondering zelfs van een zoo heilig man als Soenau
Kalidjaga, een der wall's, die hem meer ingetogenheid aanraadt;
als hij reeds voor de poorten van Padjang staat, met onheilspel-
leude bedoelingen, volstaat een gesprek met een voor hem alleen
zichtbaren reuzengeest om den Sultan daarbinnen den dood te doen
sterven, nadat hij dezen Sultan vroeger reeds het overtuigendst
bewijs had gegeveu van zijn wondermacht door den Mcrapi te laten
uitbarsten en het heir van luchtgeesten te doen aanrukken tot
eigen beveiliging; en wanneer hij ten slotte, na des eersten Sultan's
te stade gekomen dood, voor de tweede maal optrekt tegen de
kraton van Padjang, nu om haar met geweld in te nemen, stuiten
de gouden kogels der verdedigers af op zijn borst en laten er alleen
een gulden weerglans achter.

Naast deze voortreffelijkheid van hooger orde, dan nog vooral
een politieke listigheid waarover Macchiaveili's Principe tevreden
kan zijn, en een schijnheiligheid die Tartuffe uiet verbeteren mag.
Is hij in moeite of benauwdheid, dan staat hij in gebed verzonken
met een gezicht dat men zich wel voor zal stellen. Alleen tegen-
over Ki Djoeroemartani, bovengenoemd, voelt hij zijn zedelijke

' Ki Djoeioemartani toch was zoon van Njahi göclc Saba, terwijl Senapati
geboren was uit het huwelijk van Kjahi göde Pamanahaii met een dochter
van deze zelfde Njahi geije Saba; Senapati's vader en Djoeroemartani dus
waren eigen zwagers geweest. Dankbaar maak ik hier en daar gebruik van
een register, door Dr. Brandes voor zijn persoonlijk gerief op de Babad
Tanah Djawi vervaardigd, waaruit, ik in begin Maart '9S, kort vóór diens
vertrek naar Java, gedurende een paai- dagen excerpten mocht maken.
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minderheid, zijn hoogmoed als uitverkorene des hemels, zijn on-
dankbaarheid als gunsteling, ja opvoedeling van den Sultan van
Padjang, dien hij als volwassene belaagt en den dood aandoet.

Dit alles wordt in zijn vermakelijke naïveteit van bijgeloof en
vorstenaanbidding en ontzag voor fantastische buitensporigheden ,
als wilde bloemen op een degelijkeu grond van menschkundig
opmerken en helder beseffen, in den geijkten Javaansch-wijdloopigen
trant verhaald door het hiervolgend translaat, als tegenwoordig
n" 562 sinds lang in bezit van liet Koninklijk Instituut.

Men zal er zich een denkbeeld door kunnen vorjnen van wat
de Javanen ouder geschiedschrijving zoo al verstaan. Van een
Europeesch standpunt moge men, in vergelijk met onze moderne
opvatting van historiebehandeling, aan 't eind teleurgesteld uit-
roepen: "Tant de bruit pour une omele t te . . . Javauaise!'/, zoo
behelzen toch de niet minder dan 48£ bladzijden van prof. Meinsma's
gedrukten tekst, behalve allerlei omslag van vertellen, verschillende
bizonderheden waarmede de liefhebber van heusche geschiedenis
zijn voordeel kan doen. En beschouwt men het geheel tevens als
litterair produkt, dan moet men toch meermalen genoeglijk glim-
lachen om dit mengsel van langdradigheid en op den duur wat
vervelend wordend wondergeloof, waar liet zoo ineens opgefrischt
wordt door alleraardigste zinnetjes en door-en-door menschkundige
voorstellingen. De gesprekken van Ki Djoeroemartani met Senapati,
en de episode — hoewel een klein beetje gewaagd — van den held
met de teerhartige Njahi Lara Kidoel, zijn zoo wel de smakelijkste
gedeelten in dat opzicht.

Ons n" 562 draagt buitenop in vette geschreven letters "Babad*
en dan, dwars daarop, in klein schrift '/Senopiiti." De tekst zelve
is heelerblads geschreven, met aan den weerkaut het Javaansch,
links dit , en het Hollandsen rechts. Blijkbaar is het een copie
gemaakt door den een of anderen klerk te Soerakarta (?) naar een
goed origineel Fouten als "hij durf", "hij streef", «ik bewaakt" zijn
alleen dan begrijpelijk; aangezien overigens de tekstvertaling be-
hoorlijk vloeit. Of die vertaling anders in alle opzichten voldoende
getrouw is , mogen Javanici beoordeelen; maar bij gebrek aan
brood, etc men korsten van pasteien.

Dr. Brandes, die de goedheid had vóór zijn teruggaan naar
Java, in begin Maart 1898, achter te laten een "Voorloopigen
inventaris van eenige der handschriften van liet Kon. Instituut
v/d T., L. en Vk. van Ned. Indië te "s Gravenhage", loopende
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namelijk over de door hem ingedeelde nummers 301—628, alle
van Maleische, Javaansche en andere hss. in iulandsehe talen —
zie dezen Voorloopigen Inventaris reeds aangeliaald in deze Bij-
dragen, pag. 11-3 noot —, heeft ons hs. als volgt omschreven:

"562. Fol., 107 bladz. vUabad» en "Senopati." De door Meinsma
uitgegeven proza-omwerking van de babad tanah Djawi, 1= ed.
blz. 129—210, met een gedeeltelijke vertaling in 't Holl. v. bl.
129 — 202, daarnaast, op de rechterbladzijde geschreven; de Javaansche
tekst links.//

Ongelukkig loopt de Holl. vertaling niet regelmatig door, maar
bevinden zieli daarin twee groote gapingen.

Na bet aaneengescliakeld translaat dat hier zal volgen en eindigt
met den detiuitieven val van Padjang, liet wegvoeren der regalia
naar Mataram, en liet aannemen van den Sultan's-titel door den
l'anëinbahan Senapati, gelijkstaande met prof. Meinsma's Jav. tekst
van 1871', pag. 129 reg. 2 van boven — pag. 177 reg. 11 v. o.,
blijven onvertaald de bladzijden vandaar tot pag. 189 r. 'J v.o.
"boten e t c / ; daar begint dan weer het translaat tot en met pag.
192 r. II v.o. wpëdjah»; dan volgt weer een grooter onvertaald
gebleven stuk tot pag. 200 r. 6 »Ki Toeraënggoeng"; en met het
fragment vandaar tot pag. 20-3 r. l «Martalaja" eindigt alle over-
zetting, terwijl het Jav. lis. nog een 5-tal folio-bladzijden doorloopt
en midden in een zin afbreekt.

Wie deze vertaling gemaakt heeft, is moeilijk te zeggen. Waarde
schrijffouten wijzen op een lndo-Kuropcesoh copist, is het wel het meest
waarschijnlijk dal. de met gelijke hand en gelijken inkt geschreven
Jav. en Holl. teksten uit Solo komen. Ook is het me niet gelukt
te weten te komen, wanneer dit hs in liet bezit kwam van het
Kon. Instituut. Op de lijsten van "Handschriften'/ in 1863 en
1864 (Bijdragen 2 , V U , p. XL—XLIV; en 2 , V U I , p. 60—6 I)
komt het nog niet voor. Wanneer te eenigertijd de systematische
catalogus der handschriften die 's Instituuts eigendom zijn. zal
samengesteld worden , en daarbij zooveel mogelijk de herkomst en
het aantal jaren dat zij er berusten wordt nagegaan , mag hieromtrent
wellicht meer te zeggen zijn.

Behoudens een zeker getal leesteekens, eenige meerdere scheiding
van op zichzelf staande perioden, meerdere splitsing ook in aparte
zinnen, een enkel "eii" voor «of" , en verbetering van het boven-
aangeduid soort copieer-fouten, wordt het translaat geheel zoo afge-
drukt als het iu originali luidt. Het komt dus overeen met p. 129,
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r. 2—pag. 177 , r. 14 in deu 1"" druk; of met pag. 127 , r. 19—pag.
175, r. 20 van den 2'" druk, I; der Babad Tanah Ojawi in proza.

•/Men verhaalt dat Senopatie juist iu zijn paleis met Djoeroeinar-
tanni zat. Kijahie Djoeroe sprak: Jongeling, wat is uw wil? Gij zijt
door uwen vader ontboden geworden om bij hem te komen, gij
wilt niet verschijnen? Stellig zal de Sultan vergramd zijn, zoo gij
den oorlog verklaart; waarop bouwt gij dan? Uw leger is zeer gering,
het zal immers het leger van Padjang geen tegenstand kunnen bieden ;
al mogt het durven , het zal toch altijd vernield worden en de Sultan
van Padjang is beroemd door zijne bovennatuurlijke magt en wordt
door vorsten van andere landen gevreesd. Vroeger werd hij door
eenen dief verraderlijk aangevallen, juist toen hij lag te slapen,
gedekt van eene sprei; vervolgens stak de dief toe; de Sultan
gevoelde even alsof eeue vlieg over zijn lichaam liep, de sprei werd
niet eens beschadigd; daaruit kunt gij opmaken, dat de Sultan
bovennatuurlijk magtig is, en zoo gij den Sultan den oorlog wilt
aaudoen, waarop zult gij dan bouwen, zoo gij op uwe bovennatuur-
lijke magt steunt? Het water betreedt gij zonder nat te worden, gij
gaat in het vuur zonder u te branden en andere bovennatuurlijke
wetenschappen; al uwe voornoemde bekwaamheden hebt gij van den
Sultan geleerd, omdat hij u als zijnen oudsten zoon heeft aangenomen
en hij was u zeer gunstig, gij waart eveu als zijn eigen zoon. Toen
gij meerderjarig zijt geworden, heeft hij u in de bovennatuurlijke
magt en sterkte onderwezen en te Mataram zijnde hebt gij vele
weldaden genoten. Waarmede zult gij de gunst van den Sultan ver-
gelden ? Gij hebt U aan drie dingen schuldig gemaakt: 1" hebt gij
vijandelijkheden begaan tegen uwen Heer, 2" tegen uwen vader, en
3" tegen uwen onderwijzer. Het volk zal u uitlagchen en aldus
spreken: Senopatie durft wel zijnen vader den oorlog aantedoen,
maar heeft geen moed om tegeu andere volken ten strijde te trekken,
en ik ben zeer beschaamd liet volk van Padjang te zien, omdat
van hetzelve kan gezegd worden, dat het het goede niet naar
waarde weet te schatten (sic!); verklaar gij liever den oorlog aan
landen grooter dan Padjang zelve, ik ben niet bang. Kijahie
Djoeroe verweet hem nog meer.

«Toen Senopatie Ngalogo dat alles aangehoord had was hij zeer
bedroefd; hij gevoelde schuldig te zijn en sprak zachtjes op eene
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vleijende toon: Oom! daar ik mij heb laten ontvallen, dat ik mijne
verschijning bij den vorst niet wilde doen, totdat zulks den toorn
van den Sultan heeft opgewekt, — bepaal dat ik te Matarara mag ver-
blijven , en dat ik in stnat zij het eiland Java te regeren en dat
deze regering moge overgaan van geslacht tot geslacht! Kijahie
Djoeroe zeide: indien zoodanig uw verlangen is, zoo bid onop-
houdelijk het Opperwezen, opdat wanneer de vorst kwam te over-
lijden , gij hem alsdan in de regering raoogt opvolgen, alsdan hebt
gij volstrekt geene vijandelijke inzigten met den Sultan; daarenboven
moet gij in uw binnenste het voornemen opvatten, om de weldaden
van den Sultan te vergelden, daar hij U als zoon heeft aangenomen
en u een aangenaam verblijf heeft verschaft en u in verschillende
wetenschappen onderwezen. Zoo gij het Opperwezen aldus aanbidt,
zoo zult gij meer en meer bij den vorst in achting komen en hij
zal in zijn binnenste wel hebbeu vergund, dat gij hem in de
regeering opvolgt. Senopatie Ngalogo bedankte zijnen oom voor
deze raadgeving en volgde dezelfde op. Kijahie Djoeroe ging heen
en Senopatie bad het Opperwezen dag en nacht zonder ophouden.

//Toen waren alle Mantries pamadjeggans van Kedoe en Bagaleen
voornemens te Padjang te verschijnen, ten einde hunne pacht aan-
tebieden. Zij reisden over Matarara, alwaar zij aangehouden werden
door Senopatie; zij werden goed onthaald en wel behandeld en
noodigden (sic!) hen uit zich te vermaken en te eten en te drinken en
zij werden door Senopatie als zijne eigene broeders behandeld , dan
wel als zijne ouders. Voornoemde Mantries pamadjeggan waren zeer
verheugd: al de vrouwen van Senopatie werden gelast te dansen
en noodigden (sic!) haar uit hen te bedienen en met borèh te besmeren,
en versierdeii de ooren der mantries pamadjeggan met bloemen. Al
de mantries gevoelden hetgeen zij verschuldigd waren voor de wel-
daden van Senopatie en deden de belofte, dat wanneer Senopatie
oorlog mogt voeren, al de voornoemde mantries durfden ten strijde
te trekken wegens de menigvuldige weldaden van Senopatie, die
zij niet konden vergelden, doch zij hadden hun leven voor hein veil.

"Toen Senopatie de belofte dier mantries had gehoord was hij
zeer verheugd en zeide in zijn hart: thands heb ik makkers en
hulp van God, waarmede ik naar de kraton van Padjang zal streven.
Al de mantries werden beloond met schoone kleederen, ieder even
veel; de mantries waren innerlijk verheugd en zeiden eenparig:
ons vertrek van het land Kedoe en Bagaleen was met het voor-
nemen de pacht te Padjang optebrengen; nu is zulks niet door-
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gegaan; al onze schattingen bieden wij u aan, omdat hier geen
onderscheid is, daar te Padjang een vorst is en te Mataram ook.
Het gezegde van de mantries veroorzaakte een algemeen handgeklap.

'/Senopatie zeide: al mijne bloedverwanten mantries, ik heb uwe
gelofte aangenomen en het is mijn wil dat gij in de toekomst slechts
te Padjang zult verschijnen, te gelijk met mij; wanneer de Sultan
toornig wordt zal ik zulks wel tegengaan, omdat al de wil van
den Sultan op mij neerkomt; uitdienhoofde, indien al deze mijne
bloedverwanten mogten wenschen Demang, Ronggo, Ngabeliie of
Toemenggoong te worden, ben ik daartoe door den Sultan reeds
gemagtigd. Toen de voornoemde mantries zulks vernamen waren zij
zeer verheugd en vatten het voornemen op Senopatie als vorst te
erkennen; al de mantries gaven zich vervolgens aan den dans over
en allen gaven bewijzen hunner bovennatuurlijke magt en onkwets-
baarheid, sommige smeten pieken in de hoogte, andere tweepuntige
lansen en wierpen steenen ter zwaarte van ]25 'fi? in de lucht,
bij het nedervallen vingen zij dezelve met de borst of den rug op;
maar geen een hunner werden gekwetst, omdat voornoemde mantries
in eenen hoogen graad bovennatuurlijk en onkwetsbaar waren.

«Er was een mantrie met name Botjor, die zeer bedroefd was het
gedrag te bespeuren van zijne makkers de mantries. Hij dacht: hoe
is het met al mijne makkers gelegen? Zij gedragen zich als kinderen
en laten zich door Senopatie overhalen , allen willen Senopatie tot
vorst verheffen, zij zijn niet in staat om te bedenken dat Senopatie
een gering persoon is en wil (sic !) volstrekt Padjang beoorlogen. Wat
mij betreft, ik verkies mij nog niet aan Senopatie te onderwerpen
indien ik zijne bovennatuurlijke magt nog niet beproefd heb; ik
geloof toch dot hij geen koperen huid heeft en pezen van ijzer-
draad. Indien werkelijk mijne kris Kebo Dengen niet kwetst, wil
ik hem dienen. En Panumbahnn Senopatie wist reeds, dat Botjor
wilde beproeven (sic!), zulks bleek uit zijn gedrag, dat hij geen deel
nam aan de genoegens. Senopatie dacht: ik geloof dat Botjor
geheel anders is dan al de andere mantries, hij is niet verheugd
over de goede ontvangst en wil mij volstrekt beproeven; maar
hij heeft gelijk, ik ben als een dwerg die naar den hemel reikt en
moet derhalve geminacht worden en wanneer mijne bovennatuurlijke
magt die van andere inenschen niet overtreft, zou ik dan vorst
kunnen worden om over Java te regeren? Vervolgens keerde Panuin-
bahhan Senopatie huiswaarts; al de mantries hadden zich reeds
gelegerd. Vervolgens gaf Senopatie lust aan zijne troepen, welke
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de wacht voor de poort hadden, dat bijaldien Botjor den ringinuur
betrad, zij hem moesten laten begaan en dat niemand hem zulks
belette.

//Des nachts had Botjor zich aangekleed, met het voornemen
Seuopatie verraderlijk aautevallen, de kris werd beproefd en was
zoo scherp dat kapok daartegen geblazen doorgesneden werd. Ver-
volgens ging Botjor den kraton alleen binnen: al degene welke
aan de poort de wacht hadden, deden alsof zij het niet zagen.
Seuopatie was juist bezig aan het eten, zittende met den rug naar
de deur gekeerd; Botjor drong spoedig door en stak toe ; Senopatie
werd niet gewond en keerde zich niet oin, hij at slechts lekker;
de punt van de kris van Botjor werd stomp; Botjor viel vermoeid
op den grond neer, stak zijne kris in den grond, zijn ligchaam
was zeer verzwakt; Botjor kuste hem vervolgens de voeten en
vroeg om vergiffenis. Senopatie keerde zich om en zeide: Botjor!
ik heb het u vergeven, en stel mijn vertrouwen in U. Vervolgens
keerde Botjor huiswaarts. Te middernacht ging Senopatie heen,
begeleid door vijf personen, hij begaf zich rechtstreeks naar
Lipoero, alwaar de steen Koemaloso is; Senopatie begaf zich
daarop ter ruste.

//Men verhaalt dat Djoeroe Martani na middernacht in zijn huis
niet wilde slapen Hij begaf zich spoedig naar den kraton, met
het voornemen Senopatie te ontmoeten. Toen hij aan de poort was
gekomen, vroeg hij aan de wachters: Gij! die de wacht aan de
poort hebt, is mijn zoon wakker? De wachthebbeude antwoordde:
Kijahie Djoeroe! na den afloop van de vermaken tot zonsondergang
en maneschijn, is uw zoon heengegaan, zouder dat men weet
waarheen. Toen Kijahie Djoeroe het gezegde van den wacht-
hebbende vernam , wist hij vervolgens de verblijfplaats van Seuopatie,
en volgde hem spoedig uaar Lipoero, alwaar hij Seuopatie slapende
op den steen Gigiliug vond. Kijahie Djoeroe wekte hem spoedig
op en sprak aldus: Jongeling! sta op, gij zegt vorst te willen zijn
en gij slaapt slechts lekker. Vervolgens viel er eene star uit den
hemel, glinsterend ter grootte van eene kokosnoot in haren bast,
welke zich nederlag aan het hoofdeneinde, digt bij Senopatie.
Kijahie Djoeroe schrok, en wekte zijnen zoon: Jongeling! sta
op, wat is dat, hetwelk aan uw hoofdeneiude als volle maan
glinstert? Senopatie schrok en werd wakker, zag en vroeg: wie
zijt gij, die u glinsterend ophoudt aan mijn hoofdeueinde? zoolang
ik leef heb ik U niet gezien. De star antwoordde spoedig als een
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mensch : weet dat ik de star ben , die u mededeelt, dat uwe gebeden
verhoord zijn geworden, om te weten wat het verlangen van het
Opperwezen is; hetwelk thands door God toegestaan is. Gij wenscht
als vorst voor Java te regeren , overgaande op uwe kinderen en
kindskinderen, welke allen als vorst over Matarain zullen regeren,
zonder wederga, gevreesd door den vijand, rijk in goud en edel-
gesteenten. Uwe overklein/onen die iu de toekomst vorsten te
Mataram zullen worden, zullen deszelfs verwoesting beleven, zoo
ook de menigvuldige zon- en maansverduisteringen; de stnartster
zal alle avonden zigtbaar zijn; alle bergen zullen bulderen ; er zal
zand en lava regenen ; al hetgeen een voorteeken van de verwoesting
des lands is. Nadat voornoemde star aldus had gesproken , verdween
dezelve.

"Senopatie dacht bij zich zelven: thands is mijn verzoek door het
Opperwezen verhoord; ik zal mijnen vader den Sultan als vorst
vervangen, dalende op mijne kinderen en kindskinderen, even als
het licht zal ik over Java regeren, de inwoners van het eiland
Java zullen zich onderwerpen. Kijahie Djoeroe raadde de gedachte
van zijnen zoon en zeide: Senopatie, wees gij niet verwaand geloof
te slaan aan hetgeen niet waar is, dat is niet goed; indien gij
het gezegde van de star gelooft, dan hebt gij mis, omdat zulks
dubbelzinnig spreken heet; het is vergund te liegen en de waarheid
te spreken; zij kan niet geloofd worden, en indien gij iu de
toekomst oorlog voert met Padjaug, stellig kunt gij dan voornoemde
star niet aanmanen of hulp verzoeken; voorzeker zullen wij beiden
zelf oorlog voeren; indien wij overwinnen, zult gij stellig als vorst
over Mataram regeren, indieu wij overwonnen worden, voorzeker
worden wij krijgsgevangenen. Nadat Senopatie Ngalogo het gesprek
van den oom had aangehoord, begon hij te vleijen en sprak
zachtjes: Oom! wat raadt gij mij aan? ik zal mij daaraan houden,
ik ben als eene praauw, waarvan gij het roer zijt. Kijahie üjoeroe
zeide: Jongeling, indien gij meegaat, laat ons beiden het Opper-
wezen smeken, dat alle moeijelijkheden weggeruimd worden, laten
wij zainenwerken; begeeft gij u naar de Zuidzee, ik zal den berg
Merrapie beklimmen, beiden den wil van God bewaarheden.de; laat
ons vertrekken. Kijahie Djoeroe vertrok vervolgens naar den berg
Merrapie; Senopatie nam den weg regt Oostwaarts, aan de rivier
Hoempak gekomen, sprong hij in liet water, zwom als een lijk en
volgde de stroom van het water.

"Er wordt verhaald dat er een zoevisch bestond mei name llolor;
C= Volgr. VI. 20
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Senopatie vermaakte zich in de rivier Sainmas met werp- en kruis-
uetten te visschen; de gereedschappen daartoe waren in menigte
voor de visschers en vougen ook veel visschen. Vervolgens werd
genoemde, viscli tlolor door vele inenschen gevangen, dezelve was
zeer groot, werd uit het water gehaald en den Panumbnhhan
Senopatie aangeboden. Senopatie was zeer verheugd den visch
Holor te zien en liet denzelveu bekleeden niet goud, denzelven
werd den naam van Toemboel Woeloeng gegeven, vervolgens werd
dezelve weder in het water losgelaten. De visch Holor gevoelde
dat dezelve het leven aan Senopatie schuldig was. Bij zekere
gelegenheid wist genoemde visch, dat Senopatie zich in de rivier
Het drijven. Bij de uitwatering der zee gekomen, dreef meermelde
visch naar Senopatie toe, opdat Senopatie deszelfs rug beklom;
maar Senopatie verkoos zulks niet en sprong uit het water, staande
aan den oever der zee en bad God aan. Vervolgens ontstond er
een storm, de wind mengde zich met den regen, vele boomen
ontwortelden zich en scheurden, de golven waren zoo hoog als
bergen, derzelver gedruisch joeg vrees aan en het water was alsof
hetzelve gekookt was; vele visschen sprongen uit het water, stieten
zich tegen de rotsen, waarvan het gevolg was, dat zij dood aan
den oever vielen en zulks door de schuld van Senopatie in zijn
gebed aan God.

//Er wordt verhaald dat er eene vorstin schoon van gelaat in de
Zuidzee regeert; op de wereld is niemand, die haar evenaart; zij
is genaamd Roro Kidoel; zij beheerscht al de geesten van .lava.
Toen was Roro Ividoel juist in haar paleis, zittende op eene gouden
bank, met edelgesteenten belegd; vóór haar waren de geesten.
Roro Kidoel schrok bij het zien der verwoesting onder de visschen
der zee en liet water was zoo warm alsof het gekookt was, het
gedruisch der zee joeg schrik aan. Roro Kidoel dacht bij zich
zelven: zoo lang ik leef, heb ik zulk eene zee nog niet gezien;
waaraan zou dat toeteschrijven zijn; aan den strijd der elementen?
zou de zon gevallen zijn of zou het de jongste dag zijn? Njahie
Kidool kwam vervolgens buiten en stond op het water, zag de
wereld verlicht; er was niets als een voornaam persoon , welke aan den
zeekant stond, de oogen neergeslagen God biddende. Njahie Kidoel
sprak bij zich zelven: zeker is hij degene, die oorzaak is van de
onstuimigheid der zee en begreep vervolgens de gedachte van
Senopatie. Roro Kidoel naderde hem spoedig, kuste zijne voeten
en sprak op eene vleijende toon: Moge uw verdriet verdwijnen,
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opdat de strijd dev elementen eindige, en datgene hetwelk door de
onstuimigheid der zee verwoest is geworden, weggenomen worde;
hebt medelijden met mij, want ik ben degene die de zee bewaak
en thands hebt gij reeds verkregen hetgeen gij God gesmeekt
hebt; gij en uwe nakomelingen zullen zonder twijfel zonder
weerga over Java regeren, en deszelfs geesten. Indien gij in de
toekomst eenen vijand mogt ontmoeten , zullen zij u ook alle helpen
en uw wil zullen zij volgen, omdat gij degene zult zijn, dio
voogd zal worden over al de vorsten van het eiland Java.

//Nadat Seuopatie het gesprek van Njahie Kiedoel had aangehoord,
was hij zeer verheugd en de strijd der elementen was verdwenen,
en de doode visschen waren ook weder levend geworden. Njahie
Kidoel bewees hare hulde en lonkte met de oogen , zij keerde te
midden in zee terug. Senopatie Ngalogo was uitermate verliefd en
volgde Roro Kidoel achterna, hij liep op het water even als te
land. Bij zijne komst aan den kraton in zee, gingen beiden op
cene gouden bank zitten; vóór hen waren de geesten. Senopatie
Ngalogo stond verbaasd bij het zien van de buitengewone schoone
kraton van Njahie Kidoel, degeen tot woning dient; en de muren
zijn van goud of zilver, de keitjes op het erf zijn robijnen,
diamanten, smaragden, en al de planten van den tuin zijn uiter-
mate schoon; de vruchten en bloemen zijn allen prachtig en wel
zoodanig dat dezelve op het land niet evenaard worden.

//Senopatie zat digt naast Njahie Kidoel en verzette zich tegen
de liefde, vooronderstellende dat zij niet van zijn geslacht was.
Njahie Kidoel uam zijne manieren aan en lonkte Senopatie steeds
toe. Senopatie glimlachte en zeide tot Roro Kidoel: Mas! ik wil
uw slaapvertrek zien; op welke wijze is het zamengesteld ? Njahie
Kidoel zeide: Uw wil geschiede, zulks valt niet moeijelijk, ik
bewaak hetzelve slechts, gij zijt er bezitter van. Daarop greep
Senopatie haar bij de hand, geleide haar naar de slaapstede en
gingen beiden zitten. Senopatie fluisterde: Nie Mas! ik beu ver-
baasd uwe bedstede te zien, omdat zulks overeenkomt met het
verhaal over den hemel; zoo lang ik leef heb ik zulk een
ledikant nog niet gezien, hetzelve evenaart de bezitster, die
altoos even schoon hetzelve in orde houdt. Ik ben niet genegen
naar Mataram terug te keeren, ik wil hier verblijven; maar
er is een gebrek, dat er geene manspersonen zijn; waren er
schoone, manspersonen, zulks ware verkieslijk. Njahie Kidoel
antwoordde, het is wel ongehuwd te blijven en als vorstin te
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regeren, aan haren wil kan zieli niemand verzetten (sic!). Seiiopatie
glimlachte en zeide: Nie Mas! wees zoo goed en schrijf mij een
geneesmiddel voor, want ik ben op n verliefd. Roro Kidoel ant-
woordde en keek ter zijde: Ik kan U geen medicijn geven, want
ik ben geen geneesheer; daar gij een groot vorst zijt, ontbreken
U immers geene vrouwen, wier schoonheid de mijne overtreft.
Senopatie's hart was vrij; ten einde aan den wil van ltoro Kidoel
te voldoen droeg hij haar in zijne armen.

//Men verhaalt dat Seiiopatie drie dagen en drie nachten in zee
doorbragt, omdat hij op Roro Kidoel verliefd was. Senopatie werd
dagelijks in de wetenschappen onderwezen om als vorst te regeren,
die alle menschen en geesten aan zich onderwerpt. Senopatie zeide:
Nie Mas! ik ben zeer erkentelijk voor al het door U genotene
onderwijs, waarop ik mijn vertrouwen stel; integendeel, wanneer
ik in de toekomst eenen vijand mogt ontmoeten, wien zal ik tot u
zenden ter uituoodiging? De bewoners van Mataram zullen u stellig
kennen. Roro Kidoel sprak: Zulks valt gemakkelijk; indien gij
mij wilt ontbieden, zet alsdan de beenen regtuit en de armen
kruiselings en ziet vervolgens naar den hemel, stellig zal ik alsdan
spoedig komen en ik zal het geestenleger aanvoeren Senopatie
sprak voort: Nie Mas! ik neem afscheid van U en keer naar
Mataram terug, en ik beveel u aan alles te zullen gehoorzamen (sic!).

'/Senopatie. had de reis langs zee ondernomen even alsof hij op
het laud liep; bij zijne aankomst te Parang Taritis, schrok hij den
priester Soesoehoenan Kalie Djogo te zien zitten, met de gevou-
weue handen aan het voorhoofd en wel onder Parang Taritis.
Senopatie kuste spoedig zijne voeten en vroeg op eene vleijende
toon om vergiftenis, omdat hij zijne magt om de zee te begaan
zonder nat te worden, aan den dag had gelegd. Soesoehoenau Kalie
Djogo zeide: Senopatie! houd op staat te maken op uwe boven-
natuurlijke magt, want zulks heet hovaardig zijn; al de priesters
willen zich zoo niet gedragen, omdat men zich stellig Gods toorn
op den hals haalt. Iudien gij voornemens zijt voortdurend als vorst
te regeren, maak slechts gebruik van het geschapene. Kom aan!
laat ons naar Mataram gaan, ik wil uw huis zien.

'/Vervolgens begaven zij zicli beiden op weg en kwamen te
Mataram aan. Sang Paudito zag dat de woning van Senopatie
zonder ringmuur was en zeide: Het is niet goed dat uw huis
zonder ringmuur zij; dat heet trotsch zijn , staat te maken op uwe
bovennatuurlijke magt en onkwetsbaarheid; het gelijkt naar kara-
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bouwen en koebeesteu zonder stalling, welke heen en weder zwer-
ven ; het is goed dezelve vasttebinden, bij den avond te stallen,
voorzien van eene wacht en het overige aan God overtelateu. Zoo
ook is het wenschelijk dat uw huis van eeuen ringmuur voorzien
zij, genaamd Pagger Boemie. Laat de bewoners van Mataram in
de goede raoussou steenen bakken; indien er reeds veel zijn, bouw
er eene veelkleurige stad van. Vervolgens nam Sang Paudito eeue
met water gevulde klapperdop, goot dezelve in de rondte al
biddende uit. Sang Pandito zeide: Indien gij in de toekomst eene
stad wil bouwen, volg dit. Senopatie zeide: Uw wil geschiede.
Sang Paudito nam afscheid en keerde huiswaarts.'/

"Men verhaalt dat de Sultan van Paudjaug audiëntie verleende. Al
de familiebetrekkingen, Mautries en Boepaties waren allen verzameld.
Al de Boepaties zeiden : Uw zoon Senopatie Ngalogo wordt zeker
afvallig, omdat hij u vijaudig wordt; tot bewijs strekt de in opbouw
zijnde vesting voorzien van eene gracht. Sultan Padjang zeide tot
Pangeran Bennowo: Mijn zoon! ga gij naar Mataram met uwen
zwager lladipatie van Toeban en laat de Toemenggoong Montjo
Nagoro medegaan; vraag uwen ouderen broeder Senopatie, of het
wezenlijk zijn voornemen is mij vijandig te worden, zoo ook jegens
den Pangeran Baunowo en den lladipatie van Toeban De toemeng-
goong zeide: Uw wil geschiede; en vertrok met zijne troepen.

"Te Padjang bevond zich een mautrie, Pangalassan genaamd,
welke met Senopatie Ngalogo bevriend was; voornoemde Panga-
lassan zond spoedig eenen zendeling naar Mataram, welke Senopatie
het berigt bragt, dat de Sultan van Padjaug zijnen zoon naar
Mataram gezonden heeft, met zich medenemende krijgstoerustingen.
Toen Senopatie Ngalogo voornoemde tijding vernam, vertrok hij
spoedig naar Kandoe Lawaug; de bewoners van Mataram rukten
op en namen levensmiddelen mede.

'/Pangeran Banuowo was te Raudoe Lawang aangekomen. Toen
hij zijnen broeder hem te geiuoet zag komen, steeg Pangeran
Baunowo spoedig van zijn paard af, ging Seuopatie te gemoet en
omhelsden elkander; zij weenden beiden, om reden zij elkander sedert
lang niet gezien hadden , waarnaar zij zoozeer verlangden. Pangeran
Bannowo sprak zachtjes: Broeder! ik verlangde zeer naar u ,
omdat ik u in lang niet ontmoet heb, ten tweede ben ik een
afgezant; daar uw vader vernomen heeft, dat gij voornemens zijt
hem deu oorlog te verklaren, wil hij weten of zulks waar is of
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niet; beken zulks slechts. Senopatie antwoordde: Mas! laat liet
aan uwen vader den Sultan over; hij kan voorspellingen doen, hij
weet reeds mijn gevoelen; al hetgeen ik nu weet heb ik van uwen
vader; ik gevoel dat ik Matarain niet in bezit heb van uwen vader.
Ziedaar, ik bied u levensmiddelen aan van uwe onderdanen te
Matarain, nuttig daarvan.

//Pangeran Banuowo en zijn krijgsvolk aten vervolgens gezainent-
lijk. Senopatie Ngalogo hervatte: Jongere broeder! ik noodig u
uit vervolgens naar Mataram te gaan, alwaar ik reeds vermakelijk-
heden heb in gereedheid gebragt, zoomede arak en badèk (drank);
vermaakt gij u te Mataram, omdat gij heer zijt over al deze
mensehen. Komaan! ik noodig u uit met mij een olifant te berijden.
Paugeran Bannowo zeide tot den toetnenggoong Montjonagoro:
Toemenggoong Montjo Nagoro! de tijding die vader Sultan ont-
vangen heeft is niet heuseh; eu deze broeder Senopatie is niet
voornemens zijnen vader vijandig te worden; ik geloof broeder
Senopatie; ten bewijze, dat hij niet voornemens is zijnen vader
te beoorlogen, strekken zijn onthaal en zijne achting jegens de
bewoners van Padjang. Pangeran Bannowo steeg vervolgens met
zijnen ouderen broeder op een olifant eu vertrok van daar met
zijne troepen. Hij hunne komst te Matarain gingen zij dadelijk deu
kraton binnen en namen gezamentlijk plaats, vervolgens vermaakten
zij zich met eten eu drinken en lieten het lied gologandjoer op de
gamelan spelen; de troepen van den pangeran Bannowo en die
van den Hadipatie van Toeban vermaakten zich zeer; ook zij werden
buiten onthaald. Hadiepatie van Toeban vroeg aan Seuopatie:
Broeder Senopatie Ngalogo! ik heb vernomen dat gij gaarne met
de lans danst. Seuopatie antwoordde: Broeder! ja, ik houd daarvan ;
maar de bewoners van Mataram kunnen zulks niet. Hadipatie van
Toeban mengde zich in het gesprek; willende volstrekt de kunde
en magt zijner bedienden ten toon laten spreiden, gaf hij hun terstond
last, met de lans te dansen. De Toebauezeu hadden reeds een
begin met dansen gemaakt, eu legden hunne bekwaamheden aan
den dag, zooraede huunen moed en onkwetsbaarheid.

'/Vervolgeus was er een zoon van Pannembahhau Senopatie, de
oudste, Radeeu Ronggo genaamd, voortgesproten uit eeue vrouw
van Kalinjamat; voornoemde Radeeu Ronggo was zeer bovennatuurlijk
magtig, sterk, onkwetsbaar en driftig. Vervolgeus tikte hij deszelfs
vader, het voornemen te kennen gevende om te dausen. Senopatie
Ngalogo schepte behagen zich zelven te vernederen, en tastte het
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gevoel van eer zijns zoons aan. De lladipatie van Toeban begreep
dat Radeen llonggo gaarne mede wilde dansen; maar de vader
verbood hem zulks. Vervolgens noocligde lladipatie van Toeban
Radeen Ronggo daartoe uit. Maar hij durfde niet. Daarna moedigde
Senopatie deszelfs zoon tot dansen aan, omdat lladipatie van Toeban
hem zulks verzocht had. Terstond natn Radeen Rouggo een schild
eu eene piek: genoemd schild werd door vier personen gedragen,
zooook de piek, omdat dezelve zeer groot waren; vervolgens maakte
hij daarmede kunsten. De lladipatie van Toeban was verbaasd zulks
te zien en verstomde, lladipatie Toeban gaf aan zijne dansende
bedienden last, Radeen Ronggo te vereeren, omdat hij geloof sloeg
aan zijne bovennatuurlijke magt. Vervolgens staken en smeten de
bewoners van Toeban elkander wezenlijk met lansen. Radeen Ronggo
werd niet gekwetst, danste steeds met genoegen voort en wilde
zich niet wreken, waarop lladipatie van Toeban en deszelfs vader
hem gelastte zieh tu wreken. Radeen Ronggo wrook zich dadelijk
inet de handen, hij sloeg de Toeban.izen , waarvan hij er een
het hoofd insloeg en doodde. Vervolgens ontstond er oproer.

"Pangeran Kannowo en de Hadipatie Toeban, zoomede hunne
troepen vertrokken zonder afscheid te nemen, met het voornemen
naar Padjang terugtekeereu. Bij hunne komst aldaar, verschenen
allen voor den Sultan; maar de berigten van den Pangeran Uan-
novvo en den Hadipatie van Toeban waren verschillend: liet berigt
van den eerste was zeer goed bevonden door Senopatie (sic!), en droeg
veel achting aan de bewoners van Padjang toe, zoodat het niet
te vermoeden was, dat hij voornemens was Padjang te lieoorlogen.
De lladipatie van Toeban en de Toemenggoong Montjo Nagoro
berigtten, dat Senopatie wezenlijk afvallig was geworden en voor-
nemens was Padjang te beoorlogen . omdat hij reeds eene vesting
had laten opbouwen, zoomede eene gracht, en de bovennatuurlijke
magt van zijnen zoon, genaamd Radeen Ronggo, ten toon had
doen stellen, toen hij een Toebanees liet hoofd insloeg en doodde.
De Sultan was verstomd het voornoemd verhaal aan te hooren en
hield eenigen tijd het stilzwijgen, omdat de berigten van zijnen zoon en
den naijoko verschilden. De Sultan zeide: Aan al het berigtte sla ik
geen geloof; het verhaal van Bannowo is goed, dat het onmogelijk
is dat Senopatie Ngalogo tegen mij durft; omdat ik hem heel jong
als zoon heb aangenomen, even als mijn oudste zoon, en ik heb
hem veel onderwezen; meerderjarig geworden zijnde heb ik hem
een aangenaam verblijf te Mataram geschonken, lladipatie van
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Toeban en Toemenggoong Moutjo Nagoro zeiden: liet is waar,
Senopatie Ngalogo streeft naar het Padjangsche rijk, omdat hij de
voorspelling van Soenuan Giri weet; de voorspelling van Soenuan
(xirie gelijkt naar eene bloem, die zich nu ontluikt. Toemenggoong
Montjo Nagoro en Hadipatie van Toeban zeiden : Sultan ! Mataram
vergelijk ik naar (sic!) een vonkje vuur, dat intusschen zich niet uit-
bluscht, dus is het goed hetzelve dadelijk te begieten; ik zal Mataram
beoorlogen. De Sultan sprak zachtkens . ik vrees God en het is door
God bepaald, dat er te Padjang een groot vorst zal regeren, aan
wien al de bewoners van Java zich zullen onderwerpen; waarom
wilt gij dat tegengaan? Hadipatie Toeban en Toemenggoong Montjo
Nagoro zagen vóór zich neder en konden niet antwoorden. De
Sultan keerde vervolgens paleiswaarts terug.

«Niet lang geleden was er te Padjang een boepatie, zwager van
Seuopatie Ngalogo, Toemeuggooug Majang genaamd; genoemde
Toemenggoong Majaug had een zoon, die nog jong en zeer schoon
van gelaat was; in gansch Padjang is er niemand die hem gelijkt.
De schoonheid van Radeeu Pabeelan was reeds door gansch Padjang
berucht, deze was de zoon van voornoemden Toemenggoong Majaug;
maar voornoemde Radeeu Pabeelan gedroeg zich losbandig, gaf
zich aan losbandigheden over, leefde in veelwijverij. De vader
stelde hem voor een huwelijk aantegaan; maar hij verkoos zulks
niet. De Toemeuggooug Majang was ontevreden, omdat aan zijne
onderrigtingen geen gevolg werd gegeven; vervolgens was hij
voornemens zijnen zoon onaangenaamheden te veroorzaken, opdat
hij kwame te sterven. Toen werd Radeeu Pabeelau bij den vader
ontboden; bij deszelfs komst zeide de vader: Jongeling! indien gij
niet voornemens zijt te huwen en steeds van het regte pad afgaat,
wensch ik dat gij zulks niet ten halve verrigt. Streef naar de
dochter van den Sultan genaamd Sekar Kadaton , drijf eeueu miune-
handel met haar; ofschoon gij komt te sterven, zal goed over u
gesproken worden. Indien het mogt gebeuren, dat zij door Gods
hulp uwe echtgenoot wordt, zult gij van uw vorig gedrag verschillen.
Het is niet goed, dat gij andermans vrouw en kinderen verleidt,
indien (sic!) u liet ongeluk mogt overkomen, dat er veel kwaads over
u gesproken wordt. De zoon antwoordde zachtkens: Vader! ik ben
niet in staat met de vorstin Sekar Kadaton eenen miunehaudel
te houden, omdat hare verblijfplaats in den kraton is. De Toemeng-
gooug zeide: Zulks valt gemakkelijk; daar de vrouwen gewoonlijk
zeer veel van geurige bloemen houden, weet ik een middel
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bestaande in de tjepaka bloem: zend dezelve aan de vorstin, de
uitslag van dat middel is, dat wanneer eene vrouw dezelve ont-
vangen en gezien heeft, zij stellig dadelijk verzot wordt, uiet kun-
nende eten, noch slapen, en clan moet gij dadelijk iemand afzenden.
Wacht gij iemand van de princes af, die gewoonlijk naar de markt

. gestuurd wordt om bloemen te koopen; gelast die dezelve hare
ïneesteresse aantebieden.

'/Radeen Pabeelau had reeds eeue tjepakabloem in een peperhuis
van blad gedaau, waarin hij een briefje verborg. Vervolgens begaf
radeen Pabeelau zich op den weg, gelegen digt bij de poort van
de llaloon llaloou; daarop was er een vrouwspersoon, onderdaan
van de princes Sekar Kadaton, die voornemens was bloemen op
de markt te koopeu. Radeen Pabeelan hield haar aan en gaf haar
gemelde bloem in het peperhuis over, met uitnoodiging hetzelve
hare meesteres te overhandigen. Genoemde vrouw nam de bloem
aan eu was zeer verheugd, omdat zij niet verpligt was naar de
markt te gaan om bloemen te koopeu; zij vraagde: Mogt mijne
meesteresse nu vragen, hoe uw naam is? Radeeu Pabeelan ant-
woordde eu bekende zijnen naam. Voornoemde vrouw keerde daarop
paleiswaarts en was zeer verliefd geraakt op het gezigt van Radeen
Pabeelau's schoouheid. Bij hare aankomst aan het verblijf van de
princes, bood zij haar de bloem aan. Toen de vorstin Sekar Kadaton
de bloemen iu het peperhuis had ontvangen, opende en doorzocht
zij hetzelve; op het gezigt van eene tjepaka bloem, waarin zich
eeu briefje bevond, las zij hetzelve spoedig, eu maakte daaruit
op, dat hetzelve vau radeen Pabeelan kwam, welke voornemens
was haar leveuslang te dienen Nadat de vorstin Sekar Kadaton
het briefje gelezen had, klopte haar hart hevig; daar zij reeds
meerderjarig was, was zij zeer verliefd op den zender van het
briefje. Dikwijls had zij vele vrouwen over radeen Pabeelans schoon-
heid hooren spreken; degene welke hem gezien hadden zwaaiden
hem lof toe. De vorstin Kadaton zeide tot hare bediende, llembau
Sooko genaamd: Moeder! ga den gever dezer bloemen te gemoet;
indien hij wezenlijk mij dienen wil, noodig hem uit zich dezen
avond naar de verblijfplaats der princes te begeven. Memban Sooko
zeide: Uw wil geschiede; en ging heen. Zij had radeen Pabeelan
outmoet, toeu Heinban Sooko sprak: Radeen ! gij wordt dezen avond
door de vorstin verwacht en er worden spijzen eu kleeder-en in
gereedheid gebragt; laat uiet na heden avoud in het verblijf van
de prinses te komeu. Radeen Pabeelau aeide: Ja moeder! zeg
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de vorstin, dat zij niet behoeft te twijfelen, of ik zal dezen avond
stellig komen. Vervolgens keerde Heinbau Sooko naar het verblijf
van de princes terug.

"Radeen Pabeelan verscheen vervolgens voor zijnen vader, den
Toeineuggooug Majang; hij zeide : Vader! de door u gegevene bloem
heeft de vorstin ontvangen, en vervolgens iemand afgezonden, om
mij voor dezen avond naar het verblijf van de prinses uittenoodigen,
hetgeen ik beloofd heb; maar ik zie eene zwarigheid in , namelijk
de ingang naar haar verblijf is mij onbekend. De vader antwoordde:
Indien gij nnar het verblijf van de prinses gaat, ga niet door de
deur binnen, want gij ruogt door de rondgaande wacht ontdekt
worden; het ware goed wanneer gij over de muur sprong. Komaan!
ik zal u vergezellen; het is nu de lijd dat iedereen slaapt;—waarop
de Toeraenggoong benevens deszelfs zoon vertrokken. Bij de muur
van het verblijf der prinses gekomen, werd radeen Pabeelan in de
kunst onderwezen om eene muur te verlagen. De Toemenggoong
zeide: Indien gij het vertrek van de prinses wilt binnentreden,
onthoud wel hetgeen ik u gezegd hebt, en bestrijk de muur met
de hand, alsdan zal- dezelve zich van zelven verlagen. Radeen
Pabeelan zeide dat het goed was: maar radeen Pabeelan werd ver-
keerd door den vader onderrigt, die het zoodanig wilde maken,
dat hij niet zoude kunnen uitgaan. Vervolgens bad de Toemenggoong
Majang en bestreek de muur met de hand, die laag werd. Radeeu
L'abeelan stapte spoedig over. Toen radeen Pabeelan er over was,
werd de muur weder door den Toemenggoong met de hand bestreken,
die hare. vroegere hoogte verkreeg; daarop keerde de Toemenggoong
huiswaarts, Radeen Pabeelan ging in den tuin zitten, gelegen
achter liet verblijf van de prinses. De vorstin Sekar lvadaton wachtte
reeds eenen geruiineu tijd; toen het de tijd was dat iedereen sliep,
kwam /.ij uit haar vertrek naar het achtererf; van al hare bedienden
was slechts Hcmban Sooko degene die daarvan kennis droeg en
haar volgde; vervolgens ontmoette zij radeen Pabeelan; beiden
waren zeer verheugd, even als iemand die eene mand vol gouds
vindt Zij zwoeren trouwe liefde; het was toen bepaald, dat radeen
Pabeelan bestemd was het slagtoffer des Lands te worden , omdat
vele vrouwen zich in het verblijf der prinses bevinden; hare eigene
bedienden zijn ten getale van veertig, en de wachthebbende mannen
zijn ook in menigte. Maar niemand kende radeen Pabeelan.

«De prinses Sekar Kadaton vatte radeen Pabeelau vervolgens bij
de hand, geleidde hem naar de bedstede, alwaar zij aan beider
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verlangen gevolg gaven. Den volgenden nacht wilde radeen
Pabeelan huiswaarts keeren; maar kon niet, omdat de muur na
herhaaldelijk wrijven met de hand, zich niet verlaagde, ltadeen
Pabeelan dacht dat hij zou omkomen, en keerde mede naar het
vertrek der prinses terug ; ofschoon hij sterven moest, dan zoude
zulks te gelijk niet de prinses plaats hebben.

//Men verhaalt dat radeen Pabeelan zeven dagen en nachten bij
de prinses doorbragt, zonder dat iemand zulks wist; op den achtsten
dag vermoedden de minnen en bedienden van de prinses iets kwaads,
omdat zij zelden te voorschijn kwam en zich steeds te bed hield.
Voornoemde minnen en bedienden beloerden en beluisterden haar;
vervolgens begrepen zij dat de vorstin eenen ongeoorloot'den ininne-
handel met radeen Pabeelan dreef, waarop de voornoemde vrouwen
spoedig den Sultan kennis gaven, dat een eerrovend persoon in
der prinses vertrek was geslopen , welke zich aan zijne lusten over-
gaf. Toen de Sultan zulks vernam, werd hij zeer toornig en ontbood
spoedig twee hoofden der Tamtomos, Wierokarti en Soerotanoe
genaamd, en twintig soldaten; bij hunne komst bij den Sultan
werden zij gelast den boosdoener, welke zich in het vertrek der
prinses bevond, ointebrengen. De twee en twiuti? Tamtomos traden
spoedig het verblijf der prinses binnen: maar zij hielden allen in
het voorhof van het vertrek der prinses op; slechts de Ngabehie
Wierokartie trad het vertrek binnen; radeen Pabeelan omhelsde, de
vorstin, deukende met haar om te komen. De Ngabehie Wiero-
kartie sprak op eencn afstand , omdat hij bevreesd was de prinses te
te uadereii: Jongeling radeen Pabeelau! kom hier, sla geloof
aan hetgeen ik u zeg; uw vader de Toeinenggoong Majang heeft mij
alles aangaande uw gedrag bekend gemaakt; hij heeft mij opge-
dragen uw geluk te bevorderen; uitdienhooftle zal ik borg voor uw
leven staan, omdat de Sultan alle aangelegenheden van het paleis
aan mij heeft toevertrouwd, gij weet het zelfs wel; ik zal smecken
dat gij aan de prinses wordt uitgehuwd; koin aan! ik zal u naar
den Sultan vergezellen. Het geval wilde dat radeen Pabeelan ligt-
gelovig was en het gezegde van Soerokartie voor waarheid aannam;
hij rukte zich van de prinses los en volgde Soerokarti achterna.
Aan het voorhof gekomen zijnde, werd hij dadelijk door de Tam-
tomos doorstoken; radeen Pabeelan stierf; hij had zooveel wonden
als er gaten in eene mand zijn. Zijn lijk werd in de rivier
Ngelawijan gesmeten.

«De toemenggooug Majang haalde zich daardoor de toorn van den.
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Sultan op don hals, welke hem naar Samarang opzoud, begeleid
door KlUO krijgslieden, die door tachtig Ma»tries van Padjaug
werdeu aangevoerd.

»De vrouw van de» Toeinenggooug Majaug, welke te Padjaug was
achtergebleven , zond dadelijk iemaud naar Mataraui, welke Seuopatie
van het gebeurde kennis gaf. Senopatie Ngalogo werd zeer toornig
het gezegde van den zendeling aantehooren, waarop hij tot de
Mantries Pamadjeggans zeide: Broeders! ik eisch uwe hulp, miju
zwager Toemenggoong Majaug genaamd, is thands naar Samaraug
verbannen, ontweldig hem waar gij hem mogfc achterhalen, neem
slechts den weg langs Kadoe. De Mantries Pamadjeggans zeiden :
het is wel; daarop stegen zij allen te paard, draafden en galop-
peerden voort. De krijgsliedeu van Padjang werdeu te Djatiedjadjar
achterhaald, welke woedend met de piek werden aangevallen door
de Mautries Pamadjeggans. Van de troepen van Padjang werden
velen gewond en gedood, vervolgens namen zij de vlugt naar
Padjaug. De Toemenggoong Majang was door de Mautries ont-
weldigd geworden en naar Mataram begeleid. De Mantries Pamad-
jeggans voerden de hoofden der omgekomene Mautries van Padjaug
mede, welke zij Seuopatie Ngalogo aanboden.

«De troepen van Padjang waren aldaar aangekomen en hadden den
Sultan van het gebeurde kennis gegeven. Toen de Sultan zulks
vernam, vermoedde hij dadelijk dat Senopatie Ngalogo afvallig
was geworden, omdat hij zich tot den oorlog voorbereidde. Vervolgeus
gaf hij last de troepen tot den oorlog in gereedheid te brengen,
ten einde tegen Mataram optetrekken. De boepaties Montjonagoro
van Padjang waren reeds verzameld, zooook de zonen en schoon-
zonen van deu Sultan; de lladipatie van Deinak, die van Toeban ,
en die van Bantam bevonden zich reeds te Padjang met luiune
menigte troepen, welke verschillend gewapend waren. De Sultan
bereed eeneu olifant; hij reisde naar Prambannan, alwaar hij zich
legerde; de troepen vau Padjang besloegen het gansche land.

"Men verhaalt dat Senopatie Ngalogo met zijne 800 man Mata-
rammers voornemens was de. oorlog te verklaren; dezelve waren
reeds te Eandoe Lawaug in slagorde gesteld en op hunne hoede.
Kijahie Djoeroe zeide tot Senopatie: Senopatie! ik wenschte dat gij
den Sultan deu oorlog niet verklaarde, omdat uw leger gering in
getal is; dat van Padjaug is talloos. Komaan! laat ons God bidden,
opdat de bewoners van Padjang bevreesd raken; breng u de
belofte van Njahie Kiedoel te biuneu; ik zal degene die zich aan
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den berg Merrapie ophoudt aan zijn belofte herinneren ; en gelast
uwe troepen dat zij zich op den berg Kiedoel scharen en veel hout
opstapelen, op eeneii afstand van een geweerschot; maak dien berg
effen; vervolgens laat gij hetzelve in den brand steken tegen den
avond. Zulks gebeurde ook, bij het ondergaan der zon. A ervolgeus
stond Senopatie op, kruiste de armen en zag hemelwaarts. Kijahie
Djoeroe deed zulks ook. Niet lang daarna begon het te regenen
en te waaijen, vele boomen spleten open en ontwortelden zich,
het gedruisch weergalmde in de lucht, zulks was het voorteeken
van de komst der geesten, die hulp in den oorlog wilden bieden. De
berg Merrapie ontvlamde zich en donderde, dat het vrees aanjoeg;
vervolgens regende liet asch; de lava stroomde in de rivier Hoempak;
groote steenen werden naar den oever geslagen. De houtstapel op
den berg Kiedoel weiden in den brand gestoken, de. berg was in
volle vlam; en de bendee, Eietjak genaamd, werd onophoudelijk
geslagen.

"De Sultan zat juist in de Pasanggrahhan, gelegen digt bij de
rivier Hoempak, door al zijne Boepaties omringd. De Sultan zeide
op eene zachte toon: Boepaties! ik zie vuur op den Kiedoel, en
de berg Marrapie ontvlamt zich; en welk geluid is dat in de lucht?
het heeft veel van dat eens ten strijde uitrukkend legers; ik ben
er zeer bevreesd over. Iladipatie Toeban antwoorde zachtkens:
Sultan ! hetgeen u daar zegt maakt velen bevreesd, hetgeen gehoord
wordt is het gedruisch van wind en regen, dat onbeduidend is, en
de onderdanen van Padjang zijn niet bevreesd Seuopatie te beoor-
logen; indien gij slechts beveelt, zullen stellig de bewoners van
Mataram oogenblikkelijk vernield worden, door mij en de Padjang-
gers. De Sultan zeide op eene zachte toon: Mijn kind! Iladipatie
van Toeban! gij moet uwen ouderen broeder Senopatie niet vijandig
zijn; weet, dat ik eens het hoofd zal nederleggeu, omdat ik de
eeuigste ben, die de heerschappij over Padjang voer en vervangen
zal worden door uwen oudereu broeder Senopatie, wiens nakomelingen
Java zullen beheerschen. Ik begeef mij slechts naar Mataram om
Senopatie te zien, waarnaar ik sterk verlangde en ik geloof dat
Senopatie niet in staat is mij den oorlog te verklaren.

'/Het duurde niet lang of de lava stroomde naar de Pasanggrahhan;
groote steenen rolden naar de troepen van Padjang, die zich het
leven betwisten en naar alle kanten de vlugt namen. De Sultan
van Padjang en deszelfs boepaties werden medegesleept en op de
vlugt gedreven, zij dachten dat zij door den vijand werden aan-
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gevallen; het groote leger ontruimde daardoor dadelijk het veld.
"Hij hot aanbreken van den dag begaf de Sultan zich naar

Teinbajiit, alwaar hij voornemens was aan het graf zijne hulde te
bewijzen ; maar de deur der tombe was niet opentemaken; waarop
de Sultan slechts hare deur kuste, waarna hij tot derzelver sleutel-
bewaarder zeide: Waaraan is het toeteschrijven , dat de deur des
grafs niet geopend kan worden ? Waarop hij antwoordde : Sultan! mij
dunkt dat God U niet meer gunt als vorst te regeren, het bewijs
daarvan is dat gij de deur des grafs niet hebt kunnen openen. De
Sultan werd mistroostig het gezegde van den sleutelbewaarder te
hooren; vervolgens overnachtte hij in het huis Balee Kentjoer;
alwaar hij zoo aangenaam sliep, als hem zulks immer was overkomen.
Bij deszelfs ontwaking, keerde hij naar Padjang terug; de Sultan
bereed eenen olifant; onder weg zijude viel hij van den olifant af,
waardoor hij zich bezeerde. Vervolgens nam hij plaats in eene
tandoe, waardoor de reis vertraagd werd.

«Er wordt verhaald dat Senopatie Ngalogo de tijding vernam,
dat de Sultan onder weg ziek was geworden; waarop hij hem dadelijk
achterna volgde, met zich medeneinende veertig krijgslieden , welke
allen te paard zaten en op eenen afstand volgden. De zonen en
Hadipaties van Padjang werden Senopatie gewaar; pangeran Banowo
zeide tot den Sultan : Daar is Senopatie Ngalogo, welke u op eenen
afstand achterna volgt; indien Uwe Hoogheid zulks toestaat, zal
ik terugkeeren om hem om het leven te brengen, daar hij weinig
volk bij zich heeft; de troepen van Padjang zijn in menigte. De
Sultan sprak op eene zachte toon: Mijn zoon Pangeran Bannowo!
gij moet niet oneenig zijn jegens uwen ouderen broeder Senopatie,
omdat wanneer ik gestorven zal zijn, stellig uw broeder mijn vervanger
zal worden, en hij volgt mij achterna met het voornemen mij te
begeleiden, omdat hij vernomen heeft dat ik ongesteld ben; hetgeen
een bewijs is dat hij mij als vader zeer genegen is en eerbied
bewijst. Ik beveel u aan, wanneer ik overleden zal zijn, gij alsdan
met uwen ouderen broeder eensgezind zijt en hem eerbiedigt,
omdat, hij mijn vervanger is. Leeft gij in oneenigheid met hem,
dan zult gij stellig niet als vorst van Padjang kunnen regeren.

"Pangeran Banuowo en degene, die het gezegde van den Sultan
hadden aangehoord, weenden! Bij zijne aankomst te Padjang, trad
hij het paleis binnen; maar deszelfs ziekte was versliinmcrd.

/'Senopatie en zijn leger vestigden zich in de dessa Majang, bewesten
den kraton van Padjang. Den Sultan was reeds door zijne krijgs-
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lieden kennis gegeven , dat Senopatie zich in de dessa Majaug
gelegerd had. Daarna liet de Sultan hem ontbieden ; maar Senopatie
weigerde te komen en antwoordde tot den zendeling: Zeg aan
vader Sultan , dat ik niet verkies te komen ; maar ik zal ook niet
naar Mataram terugkceren, ik zal hier verblijven en den wil van
God afwachten. De zendeling keerde terug en had zulks aan den
Sultan gezegd.

"Vervolgens kocht Senopatie vele salasih bloemen op, welke aan
den westelijken ingang van de haloon haloon opgestapeld werden;
des nachts ging Senopatie met de beenen kruizelings zitten en
bad tot God; daarop verscheen een geest, Djoeroe Taman genaamd;
deze was Senopatie's gunsteling: maar niemand zag hem als deze
alleen, anderen zagen hem niet; zijne grootte overtrof die van
anderen. Djoeroe Taman zeide tot Seuopatie: Heer! indien gij
Padjang wilt veroveren en den Sultan doen omkomen, beveel mij
zulks slechts, alsdan zal ik stellig den Sultan om het leven brengen.
Senopatie zeide: Djoeroe Tamau! ik geloof hetgeen gij daar zesrt:
maar ik verkies het zoo niet; en indien gij zoodanig verkiest te
handelen, ik zeg u ja noch neen. Vervolgens begaf Djoeroe Taman
zich naar de kraton te Padjang, en Senopatie begaf zich op weg
ïmar Mataram.

"In dien tijd zat de Sultan juist op zijne legerstede, en werd
door al zijne vrouwen verzorgd; ook al zijne zonen omringden hem.
Pangeran Bannowo zeide: Mijn ouder broeder Senopatie heeft vele
salasihbloemen gekocht, welke vóór den ingang der haloon haloon
zijn opeengestapeld geworden. De Sultan zeide: Uw ouder broeder
bemint mij zeer en weet dat ik sterven moet. Vervolgens kwam
gemelde Djoeroe Taman aan, maar niemand bemerkte zulks; daarna
sloeg hij den Sultan op de borst, die bewusteloos op den grond
nederviel; bij zich zei ven gekomen zijnde, was deszelfs ziekte zeer
verergerd. Eenigeu tijd daarna stierf hij; en het algemeen geween
veroorzaakte veel gedruisch.'/

"Pangeran Bannowo zond dadelijk iemand af, ten einde Senopatie
uittenoodigen; al mogt hij niet willen, dan moest men hem daartoe
aandringen, omdat hij verwacht werd bij de besprenging van het
lijk van den Sultan. De zendeling rende spoedig weg en haalde
Senopatie onderweg in; nadat hij door den zendeling uitgenoodigd
was geworden, keerde Senopatie dadelijk terug; hij draafde en
galoppeerde voort. Kjahie üjoeroe bleef niet achter. Bij de komst
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van Senopatic to Padjang, trad hij dadelijk hot paleis binnen,
kuste do voeten van den Sultan en weende. Nadat het lijk gerei-
nigd on er gebeden was. werd het lijk te Boetoeh begraven./•

«Den volgenden dag waven de zonen , bloedverwanten, alle Boo-
paties, Soennan Koedoes, en Senopatie, in het paleis te Padjang
vergaderd. Soennan Koedoes sprak tot de boepaties: Boepaties! wie
aller zonen van wijlen den Sultan zou de geschiktste zijn hem als
vorst van Padjang te vervangen , omdat hij daarop aanspraak heeft?

//Soennan Koedoes zeide: Wanneer Pangeran Bannowo in de rege-
ring komt, neem ik er geen genoegen in , omdat hij jonger zoon
is; het wave beter dat Pïadipatie van Demak den overledenen
Sultan vervinge; ofschoon hij schoonzoon is, zijn beide evenwel
van vorstelijke afkomst; ook is de vrouw van den Hadipatie van
Demak de oudste dochter van den Sultan , en dat Pangeran Bannowo
Hadipatie van üjipang worde, daar heeft hij regt op. Senopatie
Ngnlogo wilde zich in het gesprek mengen; maar Kyahie Djoeroe
viel hem in de rede . zoodat hij zweeg.

//De wil van Soennan Koedoes werd opgevolgd, zoodat aan Pangeran
Bannowo liet Hadipatischap van Djipang werd opgedrongen, het-
geen hem veel hartzeer veroorzaakte. Senopatie Ngalogo keerde
vervolgens naar Matavam terug. Kyahie Djoeroe hield steeds aan,
Senopatie raad te geven: Jongeling! bemoei u niet met andermans
zaken; Pangeian Bannowo en Hadipatie van Demak betwisten
malkander een aangenaam leven; het zijn gebroeders; al mogt er
oorlog van voortkomen, laat liet zijn. Het ware beter dat gij voor
den overledene liet offeren en bidden, opdat gij daardoor zegen
behale. Senopatie volgde den raad van zijnen oom.

//Men verhaalt dat Hadipatie van Demak werkelijk over Padjang
regeerde en vele volgelingen van die plaats had medegebragt, welke
zich te Padjang vestigden. Tn dien tijd werd aan de bewoners van
Padjang, welke gronden in leen hadden, het derde gedeelte daarvan
ontnomen, hetwelk gegeven werd aan de volgelingen uit Demak;
en zij werden ieder in hun ambt verheven. De inwoners aan wie
het derde gedeelte hunner gronden werd ontnomen, waren onver-
genoegd en vatteden kwade voornemens op, hetgeen vele oncenig-
heden te Padjang veroorzaakte; velen werden boosdoeners, roovers
en dieven; sommigen verlieten hun verblijf en vestigden zich te
Mataram. Er werd een mantrie pangalassan van Padjang naar
Mataram afgezonden ten einde Senopatie kennis te geveu, dat

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:52:02AM
via free access



DE VAL VAN DE KRATON VAN PADJANG DOOK TOEDOEN VAN 309

er thands vele ongeregeldheden te Padjang heerschten, om hem aan
te sporen tot de verovering van Padjang, alwaar hij vervolgens
als vorst mocht regeren. Wanneer Senopatie Padjang durfde aaute-
vallen, zouden de krijgslieden van dut land stellig afvallig worden
en hem behulpzaam zijn. Senopatie antwoordde tot den zendeling:
Zeg aan mijnen vriend Kie Pangalassan, dat ik zeer voldaan ben
over het vertrouwen, hetwelk in mij gesteld wordt, maar nimmer
liep mij de gedachte daarover; en wanneer het den Almagtige mocht
behagen mij als vorst te laten regeren, zal het gemakkelijk
zijn Padjang te veroveren. De zendeling keerde vervolgens naar
Padjang terug.

//Er wordt verhaald dat pangeran Bannowo te Djipaug zeer be-
droefd was, en niet genoegzaam at nog sliep. Des nachts sliep hij
onder de afdrup van het dak onder den blooten hemel. In dien
tijd droomde Pangeran Bannowo, dat hij deszelfs vader zaliger zag,
die hem gelastte, hulp nan Senopatie Ngalogo te verzoeken; bij
zijn ontwaking zond hij iemand naar Mataram af, ten einde Senopatie
uittenodigen zich naar Djipang te begeven. De zendeling begaf zich
op weg,, en ontmoette Senopatie, wien hij al hetgeen hem door
Pangeran Bannowo was bevolen, mededeelde. Panumbahhan Seno-
patie zeide: Zendeling, vraag het mijnen broeder, tot welk einde
ik te Djipang word ontboden? indien het is om mij overtelialen
Padjang te veroveren, weiger ik zulks; daar het gebroeders zijn,
welke elkaar het land betwisten, verkies ik niet medetedoen , en
mij is immers ook land gegeven door mijnen vader zaliger den
Sultan; het is Mataram daar ik regt op heb. Welnu ! zeg het mijnen
broeder aldus. Vervolgens vertrok de zendeling naar Djiepang en
verhaalde al hetgeen Senopatie hem bevolen had.

//Pangeran Bannowo zeide : Keer terug naar Mataram eu zeg aan
broeder Senopatie, dat ik vroeger door vader zaliger beu gelast
geworden, al de raadgevingen van broeder Senopatie optevolgen,
omdat hij degene is, die vader moet vervangen ; en thans bied ik
het, land Padjang mijnen ouderen broeder aan, dien ik uituoodig
aldaar als vorst te regeren, hetgeen ik van ganscher harte gun;
en mijne oudere broeder is de oudste zoon van vader zaliger,
om die reden moet hij als vorst optreden. Ik stem niet toe dat
Hadipatie van Demak hem vervange, liever sterf ik dadelijk; indien
broeder gaarne mijnen dood wenscht, zal hij stellig deze mijne raad-
gevingen niet opvolgen; het is wel; vertrek dadelijk.

//De zendeling begaf zich dadelijk op weg en ontmoette Seuopatie,
G° Volgr. VI. 21
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wien hij al hetgeen hem Pangeran Baunowo had bevolen, zonder
iets uittelaten, berigtte. Senopatie Ngalogo was uitermate ver-
heugd, toen hij den zendeling had aangehoord en kreeg medelijden
met deszelfs jongeren broeder; waarop hij zeide: Wanneer zoodanig
de wil is van broeder, zal ik Padjang nemen; ik noodig hem uit
hier te komen, met zich gewapende troepen medevoerende, zeg
dat aan broeder; neem uwen weg langs den berg Kidoel, ik zal
ook langs dien weg gaan. De zendeling nam afscheid en vertrok;
hij reisde spoedig, ontmoette Pangeran Bannowo, en verhaalde het
begin tot het einde. Nadat Pangeran Bannowo hem had aange-
hoord, was hij zeer verheugd en gelastte dadelijk zijne troepen ge-
wapend gereed te zijn ; en vertrok vervolgens.

"Senopatie Ngalogo begaf zich met zijne troepen ouder weg en
kwam aan den berg Kidoel aan; hij hield op aan de dessa Werroe,
ontmoette Pangeran Bannowo, en zij omhelsden elkander en weenden
op de gedachte aan wijlen den Sultan. Vervolgens vestigden zij
zich aldaar en beraadslaagden omtrent de middelen ter verovering
van Padjang.

«Men verhaalt dat de vroegeie troepen van Padjang de tijding
hadden vernomen, dat Pangeran Bannowo het eens was met
Senopatie; zij waren gelegerd in de dessa Werroe ten einde Padjang
te veroveren. De voornoemde troepen van Padjang keerden vervol-
gens bij meuigte terug en volgden hunnen vroegereu Heer;
degene welke nog te Padjang aanwezig waren, bestonden uit de
troepen welke uit Demak waren medegevoerd. Senopatie Ngalogo
en de Pangeran Bauuowo waren zeer verheugd, toen zij zagen dat
de troepen van Padjang bij menigte terugkeerden, denkende dat
het land Padjang ligt te veroveren viel. Senopatie zeide tot Pan-
geran Bauuowo: Broeder! daar zich veel krijgsvolk van Padjang
heeft onderworpen en hetzelve reeds in groot getal is, beginnen
wij morgen optebreken ten einde Padjaug aantevalleu; voert gij de
vlugtelingeu van Padjang aan en neemt de weg langs de Oostpoort
der stad; ik en de Matarammers zullen langs de Westpoort gaan.
Pangeran Baunowo zeide: het is goed.

«Den volgenden dag braken zij op; de reis der troepen ging dus
langs twee wegen; het leger en vaandels waren veelsoortig; liet
gezigt derzelve was fraai. Hadipatie van Demak, welke te Padjang
regeerde, wist reeds dat hij aangevallen zou worden door Pangeran
Banuowo en Senopatie. Vervolgens gaf Hadipatie van Demak last
aan zijne troepen en slaven: Slaven! Balinezen, Boeginezen en
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Makassaren, weest op uwe hoede, ik ben voornemens u tegen Senopatie
te laten vechten; maakt kogels van hetgeen ik aan goud en zilver
bezit, omdat Senopatie beroemd is als dapper en onkwetsbaar, zoo
ook zijne troepeu; wanneer gij met gouden kogels schiet zullen
dezelve stellig kwetsen; en dat geen uwer gedurende den strijd de
vlugt neme, want alsdan zal ik u zelfs ombrengen, omdat gij
allen mijne slaven zijt. De slaven antwoordden: het is wel, en be-
klommen vervolgens de borstwering; en de lieden uit Dem.ik,
die geen slaven waren, hadden ook de vlakte der sterkte bereikt,
en de wapens bestaande uit geweren, pieken en lansen, waren in
gereedheid gebragt.

»Niet lang daarna braken Senopatie en zijn leger van het Westen
op; zij werden met geweren beschoten , de kogels vielen als mot-
regen; maar Senopatie en zijn leger werden niet gewond en waren
ook niet bevreesd. Senopatie besteeg een paard, dat de kleur Poerno
Masodo had, genaamd Broto Yoedo; toen op hetzelve geschoten
werd, werd het niet gekwetst; de kogels kleefden aan het paard,
waardoor het de kleur eens appelschimmels kreeg; degene welke
op Senopatie's borst vielen, deed dezelve er uit zien alsof dezelve
verguld was. De geesten in de lucht juichten luid en waren Seno-
patie in den strijd behulpzaam. Senopatie sprak luid tot den vijand:
Heh ! slaven! strijdt niet te hevig, wat betwist gij? Gij hebt met
de zaak niets gemeen, het ware beter dat gij allen de vlugt
naamt; indien ik mogt overwinnen, zal ik u allen vrij maken.
Toen de slaven zulks hoorden, namen zij gezamenlijk terstond de
vlugt, met achterlating hunner wapeus.

"Senopatie en zijne troepen waren aan de Westpoort van de
Ilaloon Haloon gekomen, alwaar een Mantrie Padjang, Kyahie
Gedong genaamd , de wacht hield , vergezeld van Demaksche troepen.
Senopatie verzocht de poort te openen . hetgeen de lieden van Damak
weigerden, waarop dezelve door Kijahie Gedong werden aangevallen
en velen hunner stierven. Vervolgens namen zij de vlugt en de
poort werd door Kijahie Gedong geopend. Senopatie trad de poort
binnen, ontmoette Kijahie Gedong en bewees hem hulde.

'/Seuopatie gevoelde dat hij Kijahie Gedong verpligting verschul-
digd was en zeide: Kijahie Gedong! ik ben U veel dank schuldig,
mogen uwe nakomelingen zich in de toekomst niet van de mijne
scheiden en in al liet geluk en ongeluk deelen. Kijahie Gedong
deed een verzoek en deed een aanval op het volk van Damak, dat
op de haloon haloon geschaard stond; Seuopatie stond hem hetzelve
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toe. Vervolgens rukte Kijahie Gedong woedend voort; velen weder-
stonden hem. Kijahie Gedoner sneuvelde.

"Senopatie was zeer bedroefd en boog zich naar den knop van liet
zadel en bad het Opperwezen aan; liet volk van Damak dat op de
haloon haloon geschaard stond vocht hevig onder elkander, waarvan
er velen stierven: vervolgens namen zij de vlugt, denkende dat
Senopatie hen aanviel. Kijahie Djoeroe naderde Senopatie te paard;
Senopatie bevond zich nog in deszelfs vroegere houding; Kijahie
Djoeroe riep hem toe: Seuopatie wordt wakker! houdt gij u niet
bezig met slechts te slapen; zijt gij vergeten dat er thands oorlog
is? Senopatie schrok, werd wakker en vraagde: Waar bevindt zich
thands het volk van Damak, dat zoo even geschaard stond? Kijahie
Djoeroe antwoordde : Het is op de vlugt gegnan ; laten wij naar
den Kraton gaan; ik geloof dat de lladipatie van Damnk den
oorlog niet durft voorttezetten. Senopatie steeg vervolgens van het
paard af en liep te voet naar den kraton. Kijahie Djoeroe vroeg :
Waarom stijgt van liet paard af? het is immers beter dat gij er
op blijft. Senopatie antwoordde: Ik stijg vau het paard af, omdat
wijlen den Sultan vroeger op de Pagelaran en Sitihinggil gezeten
heeft. Kijahie Djoeroe steeg vervolgens ook van het paard af, on zij
kwamen aan de eerste poort aan.

"De vrouw van den Hadipatie van Daraak, dochter van wijlen
den Sultan, ging dadelijk Seuopatie te gemoet en kustte hem de
voeten; zij sprak en weende: Broeder Senopatie! laat uwen jongeren
broeder mijn echtgenoot niet om het leven brengen. Toen Senopatie
deszelfs zuster (sic!) gezien en haar gezegde aangehoord had, kreeg hij
medelijden en zeide: Zuster! wees bedaard en ween niet; uw
echtgenoot zal ik niet laten ombrengen; ik wil hem slechts op
zijne plaats stellen, omdat het hem niet toekomt vorst van Padjang
te zijn; wanneer uw echtgenoot gevoelt dat hij ongelijk heeft, haal
hem over naar den Sitinggil te gaan en vleugel hem, ten blijke
dat hij overwonnen is. Senopatie verscheen vervolgens op de
Sitinggil, zittende nevens Kiedjoeroe; Pangerau ISannowo benevens
zijne troepen waren ook aldaar aangekomen, en de echtgenoot van
den Hadipatie van Damak begaf zich vervolgens naar den kraton.

"De lladipatie van Daraak werd met een zijden doek gebonden
naar den Sitiuggil begeleid, gevolgd door zijne echtgenoote en vele
vrouwen; hij zat in eene gebogene houding vóór den vorst en
Pangeran Bannowo.

"Seuopatie zeide tot den Hadipatie van Damak: Broeder! het rijk
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Padjang is niet uw erfdeel, deszelfs erfgenaam is mijn broeder de
Pangeran Banuowo; liein komt het toe wijlen den Sultan te ver-
vangen en uw erfdeel is het land Dainak; vertrek dadelijk derwaarts!
lleh! gij lieden van Mataram! begeleidt deu Hadipatie van Damak
en een gedeelte drage deszelfs taudoe; ontdoe hem niet van zijne
banden, doe zulks slechts bij uwe aankomst te Damak De troepen
van Mataram zeiden : het is wel. De Hadipatie van Damak werd
met vrouw en kinderen in de tandoe gedragen, onder geleide van
gewapende lieden.

«Senopatie Ngalogo, Pangeran Bauowo en hunne troepen ver-
maakten zich; omdat zij pas de overwinning hadden behaald,
vierden zij bot aau alle vermakelijkheden. Pangeran Bauuowo
sprak tot zijnen broeder Senopatie: Broeder! ik noodig u uit
als vorst over Padjang te regeren, ter vervanging van uwen
overleden vader, omdat gij het oudste kind zijt; ik stem er van
ganscher harte in ; en al hetgeen door den overledene is achtergelaten
bestaande in goederen, laat ik aan u over. Senopatie antwoordde:
Broeder! ik ben u veel dank schuldig voor het vertrouwen het-
welk gij in mij stelt; maar ik zal niet als vorst over Padjang
regeren , ik verlang slechts over Mataram te regeren , omdat hetzelve
eene gift is van wijlen vader Sultan; en door God is bepaald, dat
ik en mijne afstammelingen als voorname vorsten over Mataram
zullen regeren; en te Padjaug wil ik u als vorst laten regeren, ter
vervanging van den overledenen Sultan; ik verlang slechts de
erfstukken: gong Kijahie Sekar Dalimo, de stang Matjau goegoeh,
de bok van het zadel Kijahie Gatajoe, en al de zegen aanbrengende
goederen. Pangeran Bannowo nam er genoegen in. Vervolgens
keerden zij paleiswaarts.

«Toen op zekeren ochtend al de zegen aanbrengende goederen
van vroegere tijden uit deu kraton werden gehaald, om naar Mataram
te worden overgebragt, verschenen Senopatie Ngalogo en Pangeran
Uannowo op de Pagelarran. Senopatie zat op eenen gouden zetel
waaronder een tapijt, omringd door mantries en boepaties; het
gezigt was luisterrijk; Paugeran Bannowo nam plaats naast hem.
Senopatie zeide tot al degene, welke tegenwoordig waren: Boepaties
en Mantries! gij allen getuigt, dat ik mijnen broeder den Pangeran
Bauuowo als Sultan over Padjaug zal laten regeren, ter vervanging
van wijlen deszelfs vader. De Boepaties en Mantries namen er genoegen
in en kregen meer ontzag voor Senopatie, omdat zij niet dachten
dat Pangeran Baunowo in de regering zoude komen. Vervolgens
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onderwees Seiiopatie deszelfs broeder in de wijze om het land te
besturen, opdat hem geen staatkuude mogt ontbreken en raadde
hem aan drie klasse van menschen daartestellen: 1" Priesters, 2°
Sterrewigchelaars, en 3" kluizenaars. Wanneer gij moeijelijkheden
mogt ondervinden in het regeren, raadpleeg alsdan de priesters;
wilt gij de toekomst weten, vraag het aan de sterrewigchelaars;
indien gij bovennatuurlijk magtig wilt worden, vraag zulks den
kluizenaars. Pangeran Bannowo bedankte.//

//Vervolgens nam Seiiopatie afscheid met het voornemen naar
Matarain terugtekeeren, waarom hij zich met zijn leger op weg
begaf en aldaar aankwam. Seiiopatie Ngalogo regeerde als Sultan
te Matarain; maar werd door velen niet als zoodanig herkend; allen
noemden hem slechts Panumbahau Seiiopatie.

//In dien tijd verhief Panumbahan Seiiopatie zijne meerderjarige
jongere broeders in graad: Rad een Tompèk werd geheeten Pangeran
Toemenggoeng Gagak Banning; Radeen San trie werd genaamd Pan-
geran Singosarie; Radeeti Djamboe kreeg den naam van Pangeran
Mankoe Boemie; een der zonen van Panumbahan Seiiopatie, ver-
wekt bij eene vrouw van Kalienjaniat was meerderjarig; dezelve
werd Radeen Rouggo genaamd.'/
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