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Voor eeuigeu tijd werd ik door den heer Hazeu, leeraar in de
Javaausche taal aau de Instelling voor opleiding van Ambtenaren
te Hatavia, verrast met de toezending van vier fabelen over Menseh-
dieren, uit de residenties Djapara en Semarang afkomstig, meer
in het bijzonder uit de landstreek bezuiden Koedoes. Hij wenschte,
zoo schreef hij mij, te toonen, dat mijn onderstelling als zouden
er op Java dergelijke verhalen in omloop zijn als door mij in het
afgeloopen jaar in dit Tijdschrift (l)lz. 549 en vlg.) werden gepubli-
ceerd , gegrond was. Voor de pers had hij het viertal niet bestemd.
Toch schijnen zij belangrijk genoeg om nevens de interessante
bladzijden , door den heer Rouffaer in dit deel (blz. 67 vlg.) aan
het onderwerp gewijd, een plaats in te nemen, vooral als aansporing
tot verder onderzoek.

Met opzet druk ik de verhaleu woordelijk af zooals ik ze van
deu heer Hazeu ontving. Waut hijzelf had ze in dien vorm woor-
delijk uit den mond zijner verhalers op het papier gebracht, ten
einde het Javaansehe cachet zooveel mogelijk te behouden.

J. J. M. DE GROOT.

I .

Iu vroegeren tijd was er eens een man, die ging leeren bij een
goeroe in 't gebied van Koedoes. Toen die man veel geleerdheid
verworven had, nam kyaï goeroe hem tot schoonzoon aan: hij gaf
hem zijn dochter tot vrouw.

Toen hij twee kinderen bij die vrouw had, begon hij sterk te
verlangen zijn ouders eens weer te zien, en daarom vroeg hij kyaï
goeroe verlof om met zijn vrouw hen te bezoeken. Kyaï goeroe
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gaf zijn toestemming; slechts voegde hij er de vermaning bij:
'/Deuk er vooral om uw vrouw niet te wekken als zij slaapt. Als
gij dat doet, dan komt er ongeluk".

De schoonzoon en zijn vrouw gingen op weg. Nadat ze lang
geloopen hadden in de brandende zon, bereikten ze eindelijk een
bosch. Zij gingen wat uitrusten onder een boom, en de vrouw viel
weldra in slaap. Doch toen het langzamerhand wat laat in den
middag geworden was, werd de man bang dat zij misschien door
den nacht zouden worden overvallen. Hij wilde zijn vrouw wekken,
maar dacht met angst aan de waarschuwing van zijn schoonvader.
Doch aan den anderen kant, als hij haar niet wekte, dan — zoo
vreesde hij — zouden zij, nog in 't boscli, door den nacht over-
vallen worden en niet verder kunnen. Eindelijk besloot hij: //Kom,
ik zal maar eens probeeren haar te wekken; wat zou 't eigenlijk
voor kwaad kunnen?// Toen wekte hij zijn vrouw. * Maar mèt dat
ze wakker werd, veranderde zij van gedaante: ze verauderde in
een t i j g e r i n . - Eu die tijgerin wilde den man verslinden. Maar
hij trok zijn kris, en met een paar wel toegebrachte steken doodde
hij het dier. Daarop begroef hij de tijgerin-vrouw.

De plaats waar hij haar begroef, was gelegen in de desa
P r a t a » .

Nadat hij haar begraven had, besloot hij zijn bezoek aan zijn
ouders er aan te geven en keerde hij terug naar ziju schoonvader.
Daar gekomen, vertelde hij hem alles wat er onderweg gebeurd
was. Kyaï goeroe zeide: */Ja, wat kan men er aan veranderen; men
moet er in berusten'/. Toen zond kyaï goeroe, die tevens loerah
was, een bode naar de desabcwouers, met 't bevel dat zij de wacht
moesten houden bij 't graf van zijn dochter, die als tijgerin ge-
storven was; elk op zijn beurt 40 dagen. Telkens na 40 dagen
zouden zij elkaar aflossen. Dit geschiedde zoo. Men vertelt: als die
menschen, die de wacht hadden bij 't graf, hongerig werden,

' Er wordt niet bij verteld hoe hij dit deed. De verteller beweerde, dat hij
haar even in het been kneep en sprak: „Hé vrouw (adi), word wakker!" Op
mijn vraag, of hij misschien haar n a a m noemde, antwoordde hij, dat dit
n o o i t mocht.

* Hier ziet men dus de in mijn verhandeling over den Weertijger (blz. 575)
gestelde vraag of ook op Java, evenals in China, vrouwen tijgors kunnen
worden, opgelost in bevestigenden zin. D. G-.

* Op do kaart van Stemfoort en Ton Siethoff staat deze desa aangegeven
als Broto, enkele palen bowesten Grobogan, tegen de grens van het Dja-
para'sche. D. G.
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gingen zij in tijgergedaante ronddolen in de naburige desa's, en
roofden en verslonden kippen, schapen eu buffels.

Men moet namelijk weten, dat al de bewoners van deze desa
Prata '/inatjan gailoengan" zijn. De kyaï goeroe, bovengenoemd, was de
//loerah matjan gailoeugau'/. '

Tot op den huidigen dag mag geen mensch, die een baadje
"koeloewatoe" (d. i. donkerblauw met strepen van gouddraad er
doorheen) draagt, in deze desa komen. — En wanneer iemand uit
een andere desa trouwt met een meisje uit de desa Prata, dan is
die vreemde gedwongen een cijns te betalen. Doet hij dat niet,
dan wordt zijn desa eiken nacht door matjan gadoengan lastig
gevallen.

Men vertelt nog omtreut de bewoners van de desa Prata: //Als
zij de tijgergedaante willen aannemen, dau.keereu zij hun baadje
binnenste-buiten en buitelen met ingehouden adem driemaal over
hun hoofd. Dan zijn ze tijgers.

Ook zegt men nog: Die //wong gadoengan" zijn niet in alle
opzichten gelijk aan andere menschen; ze hebben 2 keuteekenen:
n. 1. ze hebben geen hielen - en ook geen geultje in de bovenlip.
Wat dit betreft, ik zelf heb 't nooit gezien, maar ik vertel het
slechts zooals mijn oom, loerah van Djadjar in Koedoes, 't mij
vertelde

II.

Kr was eens een man, die op reis ging. Eens op een avond
bevond hij zich in een bosch, en bang dat de nacht hem daar
zou verrassen, deed hij alle moeite om een nachtverblijf te vinden.
Eindelijk kwam hij terecht in de desa Prata. — Die man nu wist
niet, dat de desa Prata een //pauggonan gadoengan// (een verblijf
van gadoeugan) was. Weldra kwam hij iemand tegen, wien hij
dadelijk om een nachtverblijf vroeg. //Als je in deze desa wilt
overnachten, ga dan maar naar den loerah//, was 't uorsche ant-
woord. IVa eenig zoeken vond onze man 't huis van den loerah;
hij ging er binnen en kreeg op zijn verzoek daar nachtverblijf.

Toen het ongeveer elf' uur in den avond was, sprak de loerah
tot hem: //Ik ga uit. Straks, als je gaat slapen, doe dan de lamp

' Eon niouw bewijs dus, dat het weortijgcrschap vaak wordt toegeschreven
aan bewoners van bepaalde streken: — zie mijne verhandeling, blz. 553. D. G-

* Evenals in China reeds vóór zestien eeuwen! Zie id., blz. 555. D. ft.
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uit'/. De gast beloofde dit, en de loerah vertrok. Nadat de loerah
vertrokken was, sprak de gast bij zichzelf: "'t Is vreemd! Na
gaat mas-loerah uit , en laat mij alleen in zijn huis achter, terwijl
hij mij nog nauwelijks kent. Zooeven heeft hij mij voor 't eerst
gezien. Die loerah is al erg goed van vertrouwen! Maar tocli, ik
voel mij niet op mijn gemak". Nadat hij aldus bij zichzelf over-
legd had, ging hij languit liggen iu de djrambah (binnengalerij),
om wat te dutten. Terwijl hij daar zoo op zijn rug lag te dom-
melen , sloeg hij toevallig eens even de oogen op en keek naar
boven: o! hoe ontstelde hij toen! Hij begon over al zijn leden te
beven, en mompelde bij zich zelf- //Wat zijn dat daar voor beenderen?
Hoe komen hier al die beenderen opgestapeld? O! nu zal ik zeker
gedood worden!" Boven op de "langitan« had hij namelijk groote
stapels menschenbeendeTen ontdekt. Na eenig nadenken bedacht
hij: "Kom, ik zal mij maar gauw gaan verschuilen op de langitan,
onder al die beenderen daar". Fluks klom hij langs een der deur-
stijlen naar boven , en verborg zich onder een der hoopeu beenderen ,
die daar boven opgestapeld lagen, zoodat zijn gansche lichaam er
onder bedolven was en men van hem niets zien kon.

Vertellen we nu van den loerah. Deze was uitgegaan om aan
zijn kameraden mee te deelen, dat er in zijn huis een /'lekker
beetje" was. Dadelijk veranderden zij allen zich in tijgers. Nadat
zij deze gedaanteverwisseling bewerkstelligd hadden door hun baadje
binnenstebuiten te keereu en driemaal over hun hoofd te buitelen,
trokken zij gezamenlijk naar de woning van den "loerah ga-
cloeugaii". Bij hun aankomst aldaar klopte de loerah ga'loengau aan
de deur — 't was toen ongeveer half-drie iu den nacht —̂- en vroeg
zijn gast de deur te willen openen. Doch deze gaf geen antwoord:
hij was doodsbang toen hij 't gebrul van al deze «tnatjan ga'oen-
gan// hoorde. De loerah was erg in zijn schik, want hij meende
dat zijn gast al sliep. Vervolgens sloeg hij de deur in, en dadelijk
gingen al de matjau-gadoengan 't huis binnen. Ze gingen met
ijver hun prooi zoeken, maar vonden hem niet. Al 't huisraad
haalden zij overhoop. De man, die daar boven op de langitan zich
verscholen had, was als verlamd van angst; hij was meer dood
dan levend toen hij al die tijgers daar zag rondloopeu en hoorde
brullen. Nadat zij langen tijd vruchteloos hadden gezocht, gingen
ze beraadslagen. Een van hen zeide: »Ja, 't schijnt wel dat die
man woudermachtig is , dat hij zich zoo kan onzichtbaar maken».
Anderen zeiden: "Wel neen, hij is stilletjes ontkomen". Toen

6e Volgr. VI. 45'
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sprak de loerah : «'t Beste is , dat wij allen ons hier en daar op de
wegen in hinderlaag leggen en hem opwachten, opdat hij ons niet
ontsnappe". Dit gebeurde: de «matjan ga-Joengan» met den loerah
verlieten 't huis en gingen buiten overal de wacht houden,oraden
man 't ontsnappen te beletten.

Toen al de matjau-gadoengan weg waren, kwam onze man
van de laugitan naar beneden, 't Was toen reeds bijna dag. Hij
ging weer plat op den grond liggen in de djrambah. Toen de
loerah-garloengau — nu weer in menschengedaaute — terug-
kwam, ontstelde hij vreeselijk: daar lag zijn gast kalm te slapen
in de djrainbah. Toen vermoedde hij, dat deze man in 't bezit
was van een bijzondere toovermacht. Kort daarop ontwaakte de
gast, eu zeide : "ik heb u van nacht tot één uur toe gewacht, maar
ge kwaamt maar niet". De loerah antwoorde: «Wel, wij hebben
u gezocht, maar ge waart niet hier; ' ik wilde u namelijk in kennis
brengen met mijn kameraden". De gast antwoordde: //Wel, wie
heeft gezegd dat ik niet hier was? Immers den geheelen nacht
ben ik niet uit geweest, maar heb rustig hier in de djrambah liggen
slapen//.

Nu was de loerah nog meer verbaasd; hij voelde dat hij over-
troffen was in toovermacht. Nu vroeg de gast verlof oin zijn reis
voort te zetten. De loerah gaf het hem, eu gaf hem voor zijn
tocht tien klaargemaakte sirihpruimpjes mee, waarbij hij deii raad
voegde: '/Indien gij onderweg een tijger mocht tegenkomen, be-
spuit hem dan maar met sirihkauwsel//. De gast beloofde dit en
vertrok.

Na ongeveer vijf minuten geloopeu te hebben, zag hij een tijger
in zijD onmiddellijke nabijheid: hij spuwde naar hem met sirih-
kauwsel , en dadelijk veranderde de tijger in eeu mensch, die hem
vriendelijk den heilgroet bracht. Zoo deed hij telkens als hij een
tijger tegenkwam, en steeds met hetzelfde gevolg. Toen eindelijk
al zijn sirihpruimpjes op waren, toen zag hij ook geen tijgers
meer. Verder zette hij ongestoord zijn tocht voort. Onderwijl mom-
pelde hij zoo voor zich heen: «Bij Allah! gelukkig werd ik be-
schermd door de lëloehoer (voorouders). Als die mij niet beschermd
hadden, dan had ik er zeker van nacht 't leven bij ingeschoten/'.
Zoo mompelde hij maar aldoor voor zich heen, tot hij goed en
wel zijn huis bereikt had.

Naar aanleiding hiervan zeggen de ouden van dagen ook nog:
//Dikwijls zijn de menscheu reeds door 't uur hunner geboorte
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voorbeschikt om door tijgers opgegeten te worden. Zoo b. v.
wie geboren wordt vlak vóór of kort na zonsop- of ondergang
(d joe loeng ) , die is vast voorbestemd de prooi te worden van
een tijger".

III .

In 't jaar 1898 was er in de desa Kanoman (district Rëdja-
winangoen) een man, die na zijn dood een hond werd. Daarom-
trent vertelt men het volgende : —

Die man had tijdens zijn leven gestudeerd bij een ouden goeroe,
die bekend stond als erg schrander en knap. Bij dezen leerde hij
de «elmoe sampoernauing pati«.

Toen die man nu drie dagen dood was, en men in zijn
huis «de slamëtan van den derden dag'/ te zijner eere hield, kwam
er achter bij den haard een groote hond zitten, die geheel anders
deed dan de gewone honden, en zich ook niet onder zijn ras-
genooten mengde. De mensclien zagen dien vreemden houd wel,
maar niemand had er erg in.

Bij de slamëtan van den 7''*" dag kwam die hond weer; maar
nog vermoedde niemand iets. En na den 7^» dag kwam die hond
om zoo te zeggen iederen nacht. Toen vermoedde de oudste broeder
van den overledene, dat het misschien wel zijn gestorven broeder
kon zijn, die een hond was geworden. Tot deu 40*'™ dag koesterde
hij bij zich zelf dat geheime vermoeden. Toen op den 40°^" dag
de hond zich nog weer vertoonde [ter gelegenheid van de slamëtan] ,
toen maakte hij jacht op hem. De hond liep hard weg tot aan
het graf van den overledene; en daar gekomen, verdween hij plot-
seling. Bij onderzoek bleek, dat het graf hol (leeg) was. Toen ging
hij een «sarat'/ zoeken bij iemand die knap was in de //elmoe sadjati//
(de wetenschap om zijn oorspronkelijke gedaante weer aan te nemen).
Nadat deze sarat op 't graf aangewend was, vertoonde de hond zich
niet meer. '

IV.

In de desa Trampa (distrikt Këndal, regentschap Këndal) woonde
een man, kyaï Sampoer geheeten. Het was bekend, dat hij de ge-

' Dus gelooft ook de Javaan wel degelijk in de mogelijkheid van veran-
dering dei' dooden in dieren. Zie mijne verhandeling, blz. 561. D. G.
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daante van een tijger kon aannemen, eu dat wel omdat hij in
't bezit was van een t o o v e r s p r e u k , n.l. de //adji-adji matjan
galoer*. '

Toen deze kyaï Sampoer gestorven was, vertelde men dan ook,
dat hij een tijger geworden was. Men vermoedde dit, omdat na
kyaï Sampoer's ' dood zich in dat dorp herhaaldelijk een tijger
vertoonde, die daar in den nacht rondzwierf en vooral vaak gezien
werd op 't erf van de vroegere woning van wijlen kyaï Sampoer.
In de eerste 40 dagen na Sampoer's dood vertoonde de tijger zich
geregeld eiken nacht. Doch toen de 40''" dag voorbij was, zag men
hem slechts op bepaalde dagen, zooals in den nacht van Anggara-
kasih ( = Sëlasa-kliwon) en van Djoemoewah-kliwon. [Dit zijn de
nachten waarop men gewoon is te //nënëpiw op de graven der
voorouders]. Telkens als de tijger zich vertoonde, veroorzaakte dit
hevige ontsteltenis onder de desabewoners. Doch weldra bleek het,
dat de tijger geen kwaad durfde te doen aan de menschen, wier
levenswandel braaf was en wier gedachten onschuldig waren; de
slechte, zondige menschen echter viel hij aan en verslond hij. Zoo
vertelde men ten minste.

Aangezien nu dit alles de desabewoners in voortdurende onrust
deed verkeéren , gingen eindelijk de oudsten van hen tot den oudsten
broeder van wijlen kyaï Sampoer, en gaven hem in overweging
een toovermiddel (afweringsmiddel, «sarat//) tegen dezen tijger te
zoeken, opdat men niet voortdurend door angst en onrust zou
gekweld worden. Deze raad werd opgevolgd. Sampoer's broeder
vond een krachtig werkende //sarat» ; en nadat hij dit afweringsmiddel
op 't graf van den overledene had aangewend, verdween de tijger
voorgoed: men zag hem niet meer terug.

' Vergelijk mijne verhandeling, blz. 560. D. Gr.
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