
TERNATE'SCHE TEKSTEN.

DOOR

J. FORTGENS.

In het archief van den ex-Sultan van Ternate bevindt zich een
aantal geschriften, welke zoowel uit een geschiedkundig als uit een
taalkundig oogpunt waard zijn nader gekend te worden.

De meeste dezer schrifturen zijn geschreven in het Ternatesch en
dateeren uit de 19e eeuw; die uit de 18e eeuw zijn nog slechts
schaarsch voorhanden, terwijl een heel enkel stuk uit de 17e eeuw
nog fragmentarisch aanwezig is.

In den loop der tijden moeten er heel wat van deze geschiften
zijn zoekgeraakt of verloren gegaan, hetzij door onzorgvuldige be-
waring of anderszins, wat onmiddellijk te constateeren valt uit de
incompleete verzameling bundels der opeenvolgende jaren. Boven-
dien is het — meest uit een taalkundig oogpunt —• te betreuren, dat
de oudste geschriften door vocht en door gebruik van papier-aan*
tastende inkt, welke men eertijds zelf bereidde uit boom- en planten-
sappen vermengd met ijzerroest (vooral van oude vuurwapenen!),
niet meer leesbaar zijn en dus voor het taalkundig onderzoek als
verloren zijn te beschouwen.

De Ternatesche taal (van dezelfde familie als de Noord-Halema-
hera-talen), oorspronkelijk geen eigen letterschrift kennende, heeft
zich altijd — d.w.z. sedert het hof van Ternate den Islam omhelsde
— bediend van het Arabisch letterschrift, *) hetwelk alleen bekend
was aan rijksgrooten, geestelijken, schrijvers en verdere ingewijden,
terwijl de gemeene man (ngofa gam, dorpsbewoner, ongeletterde) geen
kennis bezat van deze schrijfkunst en tot op heden nog niet
bezit. Want het Ternatesch heeft geen volksliteratuur en de gewone
kampongbewoners leeren derhalve niet hun taal in letterschrift uit-
drukken. De geschreven literatuur is dan ook alleen ontstaan uit de

*) Een beeld van de Tern, teksten geven de (eenige malen verkleinde) litho-
grafische facsimile's in de „Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate",
door F. S. A. de Clercq.
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directe belangen van Sultan en rijksgrooten om hetzij onderling brief-
wisseling te houden over zaken het sultansgebied rakende, hetzij een
kroniekmatige beschrijving aan te leggen van alle voor Sultan en rijks-
grooten belangrijke aangelegenheden van den dag, hetzij om contrac-
ten, overeenkomsten e.d. tusschen de O. I. Compagnie, het N. I. Gou-
vernement en de „Kompani Inggris" — zooals zij het Engelsch
tusschenbestuur noemen — te sluiten, welke laatstgenoemde schrif-
turen veelal in het Maleisch (met Ar. kar.) geschreven zijn.

Uit deze omstandigheid volgt, dat het Ternatesch, vastgelegd in
deze geschriften, zich beweegt binnen een bepaald milieu, hetwelk
dan ook aan dat Ternatesch een bizonder karakter geeft, welk karakter
b.v. niet wordt aangetroffen bij de gewone spreektaal. Immers is in
deze geschriften in hoofdzaak de Sultan •—• de man met zijn ontzag-
wekkend langen titel — degene van wien de bevelen, in deze ge-
schriften vastgelegd, uitgaan en tot wien de belangstelling en vriend-.
schap van de oude, ronde, gulle „Kompani Wolanda" zich keert;
is in deze dagbladen al het doen en laten van dezen heerscher in het
geestelijk en wereldlijk rijk vaak van dag tot dag beschreven, maar
aangezien het leven van zulk een vorst je zich schier uitsluitend be-
paalde bij het toucheeren van zijn pipi ngara (maandelijksche gou-
vernementstoelage van een paar grove duizend gulden, waarop prinsen
en dano's aasden als roofvogels en die dan ook in een ommezien
verdwenen was; van zijn pipi moesoeng (recognitiepenningen); van
eenige zakken rijksdaalders voor de levering van z.g. „Ternaatsche
Alfoeren" (hulptroepen voor afstraffing van recalcitrante rijkjes
elders in de Molukken), enz.; de ontvangst en verzending van een
brief van en naar Batavia; de bezoeken en contrabezoeken van en
aan den Resident en „mamferooe" (residentsgade), welke gebeurte-
nissen telkens met hetzelfde ceremonieel gepaard gingen, ligt het
voor de hand, dat men uit deze geschriften wèl een „beeld" krijgt
van de Tern. taal. maar dan ook slechts een zeer oppervlakkig beeld.
Want dezelfde woorden en uitdrukkingen van de eene bladzijde vindt
men op een volgende bladzij terug. Elke nieuwe mededeeling begint
met denzelfden aanhef; of men nu de beschrijving leest van een
bezoek „ten hove" van een resident of gouverneur in het jaar 1800
of 1900, deze zijn precies hetzelfde gestileerd en hetzelfde vocabulaire
van Ternatesch is daarbij verwerkt.

Bovendien staan die schrifturen sterk onder den invloed van het
Maleisch, wat geen wonder is, aangezien de briefwisseling der Sultans
met de residenten en Batavia steeds in die taal geschiedde, waardoor
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als vanzelf de in het Ternatesch moeilijk te vertalen Maleische uit-
drukkingen gemakshalve onveranderd in de Ternatesche schrifturen
werden opgenomen, terwijl de neiging om deze stukken een meer
deftig cachet te geven, het aantal Maleische woorden nog vermeer-
derde. Ter illustratie enkel deze zin: la toean residen se Djoooe
Kolano kalari (Ned. klaar) oti ge, nistjaja (M) sagala (M) manoetjia
(M) ganapoe (M) kolofino se bingoe (M).

Dan bediende de Ternatesche hoftaal zich gaarne van de onder de
moluksche mohammedaansche geestelijkheid gangbare Arabische
woorden, welke eveneens onvertaald —• dikwijls vervormd naar de
Ternatesche uitspraak — in de geschriften werden neergelegd. Voorts
dient nog vermeld, dat ook de Nederlandsche taal een aantal woorden
en uitdrukkingen aan die schrifturen geleverd heeft, welke voor den
vertaler menig struikelblok kunnen zijn, t.w. om uit die verbasterde,
met Arabisch karakter geschreven woorden de juiste uitdrukking in
het Nederlandsch uit te vinden. Wie zal b.v. zoo spoedig uit het
met Ar. letterschrift geschreven lezvak, „lijfwacht" opdiepen; in
perestil, „voorstellen" terugvinden; begrijpen, dat marsel „marchee-
ren" moet zijn; mares, „marsch"; garanati, „kornet" (hoofddeksel);
artapc, „aardappelen" ; foris, „voorhuis" ; koldir, „commandeeren" ;
orolopoe, „voorlooper"; montere, „monteering"; frcïman, „civiel"
tegenover militair; asite, „eerste" (luitenant); obos, „overste", enz.

Uit het boven uiteengezette volgt, dat de Ternataan zijn volksver-
halen, fabelen en raadsels e.d., welke men overal elders onder de
bewoners van Halemahera in rijke mate vinden kan, niet in schrift
heeft vastgelegd en daartoe zeker nooit zal komen, aangezien —
zooals reeds gezegd — ten Ie, het schrijven met Arabisch karakter
een privilege is in engeren zin van den djooe ma ngofa (lett. sultans-
kinderen tegenover djooembala — djooe ma bala = gemeene volk
= niet-Ternataan = bevolking van Halemahera en andere eilanden
tot het sultanaat behoorende); ten 2e, het Arabisch alphabet een ge-
brekkig hulpmiddel is om een vocalische taal, zooals het Ternatesch
in haar huidig stadium nog is, uit te beelden.

De zendingsscholen op Halemahera leeren den Ternataanschen leer-
lingen hun eigen taal schrijven met latijnsch karakter, voor de verdere
ontwikkeling waarvan twee leesboekj es in het Ternatesch werden
saamgesteld met een daarop correspondeerende woordenlijst;*) deze
laatste ten dienste van de onderwijzers en verdere in het Ternatesch

l) Verkrijgbaar bij 's Lands Depot van Leermiddelen te Weltevreden, geti-
teld: „Kitab arti logat Ternate" en „Sabi Moi".
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belangstellenden. Indien deze boekjes (voorloopers voor het spoediger
en gemakkelijker aanleeren der Maleische taal) op de vele op Ternate
geopende volksscholen en elders, waar het Tern, gesproken wordt,
zullen ingevoerd worden, zal het jongere geslacht zijn eigen taal
leeren schrijven en teboek stellen, wat evenzeer in het belang van de
taalwetenschap kan zijn.

Teneinde nu het Ternatesch in bovengenoemde schrifturen toegan-
kelijk te maken voor nader onderzoek, wordt hierbij allereerst aan-
geboden een transcriptie van de teksten, opgenomen in genoemde
„Bijdragen" enz. van de Clercq, ingevoegd tusschen de bfz. 244—245.

Ter vergemakkelijking van het onderzoek is de vertaling zoo
woordelijk mogelijk weergegeven.

.. Ternate, Maart 1920.

TRANSCRIPTIE.

I.
1. Ngongadje enane isinjata:.
Madero se Djoooe Kolano As-

soeltoean Tadjoelmoelki Amir
oeddin Iskandar Kolin (Koelin?)
Sjah Poetera Mohammad Zain, se
i baba padoeka toean jang terhor-
mat moelia, Derek Feredek Her-
manoes Helbak, residen Tarinate
nga pareta madaha, toma koetika
enage simara Djoooe Allah ta'ala
sigoetji balaa sodidi lamo toma kie
Tarinate; ma tjarita rimoi isi-
ngongadje toma lefo enane maa-
doe.

2. Jaane, madero toma hidjrat -
al-nabi, njonjohi pariama tjalamoi-
se - ratoeromdidi - se - n jagiromtoha-
se-romtoha, tahoen Dal-achir ma
njiha toma ara Doelhadji, ifane
foetoe njagimoi, malam Djoemaati,
oras tjako njagimoi, moelain sodidi
wigoe togoerioewa. Berenti tjai-

Dit verhaal geeft te kennen:
Ten tijde van Heer Koning den

Sultan, eigenaar der Kroon, Hoofd
van den godsdienst, Alexander,
Vorst, Prins Mohammad Zain en
diens vader, de hoogwelgeboren
heer Dirk Frederik Hermanus
Helbach, resident van Ternate, in
hun bestuur, op dat tijdstip zoo
de Heer Allerhoogste God deed
nederdalen groote aardbeving-
ramp op den berg Ternate. Een
verhaal daarvan wordt verhaald in
dit geschrift beneden.

Namelijk, ten tijde van H. A.
(vlucht van Mohammad naar Me-
dina), getal-jaar één duizend en
tweehonderd en vijftig en vijf
(1255), laatste jaar Dal z'n rest
(einde), in de maand Zoe'lhidj-
djah, den tienden nacht der stij-
gende (wassende) (maan), Vrijdag-
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tjai bato rai wigoe kodiho, tatapi
foetoeroeöewa. Jaadi toma sifoetoe
enage besa silom lobi se kore ta-
laloe foetoeroe, mai kane toma li-
maoe madaha ge besa foforai bato,
mara toma kampong Nasarani se
Tjina se toma kie madoedoe ge,
besa talaloe lamo silom goehi to-
ma ngoeai Toegoerara mai goehi,
ge sodidi enage berentioewa, so
manoetjia toma limaoe madaha mai
hotoerioewa.

3. Sigado toma oras tjako rimoi
simara Djoooe Kolano tjatoe idin
se djooe kali bangsa Ilham, soedo
ana imam se hatibi se modin moi-
moi malom toma sigi sidego lola-
hi. Toma koetika enage toean ko-
madan, mener Lebrom soedo taboe
oespera walomoi toma kota Oranja.
Simara Djoooe Kolano soedo oepas
tara ginado se ana solodadoe djaga
toma kota ma ngara. Simara
i wad je, toean komadan soedo ta-
boe se hakawaro manoetjia soedo
hotoe afa, karana dadi pasamaroe-
wa toma kaha Jaba sodidi wigoe
foetoeroe waloromdidi bato, fala
mari matai roeba doda manoetjia
sone talaloe dofoe.

avond tien uur begon de aardbe-
ving te schommelen zonder ophou-
den. Hield slechts plotseling op om
dan weer te gaan schommelen,
doch niet sterk. Alsnog was er
dien nacht regen gepaard met wol-
ken en wind geweldig sterk, hoe-
wel hier in de stad slechts stofre-
gen, doch in de Christen- en Chi-
neesche kampongs en achter den
berg was er zeer groote regen ge-
paard met overstrooming, in den
geul (barangka) Toegoerara over-
stroomde 't ook, en de aardbeving
hield niet op, dus de menschen
binnen de stad toch sliepen niet
meer.

Totdat om één uur alzoo Heer
Koning bevel gaf aan den kali
bangsa Ilham te gelasten hun, de
imam's en chatib's en modin's alle
zich te verzamelen in de moskee
zich neer te zetten tot verzoek (ge-
bed). Op dat oogenblik heer Com-
mandant, mijnheer Le Bron (de
Vexela), beval afteschieten het ka-
non één keer in het fort Oranje.
Vervolgens Heer Koning zond op-
passer naar beneden om te vragen
aan hen, de soldaten, die aan de
deur van het fort de wacht hiel-
den (nl. te informeeren naar de
beteekenis van het schot). En zij
zeiden: heer Commandant beval te
schieten om den menschen te ken-
nen te geven niet te slapen, want
het was reeds gebeurd in het land
Ambon, dat de aardbeving slechts
twee keeren geweldig schudde, de
steenen huizen alle instortten, be-
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4. Sigado toma oras tjako raange
sodidi enage moelain foetoeroe,
ena ma boeaoe dokasaa rato ge
waloraange, tatapi foetoeroe tala-
loe hangoe. Enage pasa sodidi lo-
tje mehe-mehe se ma boeaoe doka-
saa rato ge kamatogoerioewa. Si-
gado lofo-lofo oras tjako romtoha,
lof o nita waktoe soeboe, ana djooe
lebe isabea toma sigi, toean sjech
Makkah, ngofa Makkah madihoe-
toe amoi, i ronga Mohammad
Saïd, ibn Ahmadoe'ldjami Alma-
kie Alsalah osigasa sabea, bat ja
ajat Alam Tanzil, roekoeoe hang-
modjoe, toma kokoko madaha
modjoe, sodidi rofoe talaloe foe-
toeroe serta kaha dokasaa manoe-
tjia tede ena ie-tara.

5. Silom ma boeaoe toma kie ma
toeboe dokasaa loeloe, manoetjia
toma kie enane ingitoe doeko oehi,
tatapi boekan doeko hanja doefa
toma kie ipala, silom mari loele.
Ana djooe lebe sabea, haka salam
pasa, sodidi adi walomoi ma foe-
toeroe dokage bato. Ge imam se
hatibi se modin toma sigi madaha
igaraki mohega, soepoe toma doe-
doe moi-moi; rai monjika bato
iwosa kodiho sirato nga poedji-
poedji, monjika iwosarioewa, doe-
ga-doega toean sjech Makkah se

delvende menschen, die stierven
ontzettend veel.

Totdat om drie uur de aardbe-
ving begon geweldig (te worden),
dat-wil-zeggen z'n gesuis als van
een storm, driemaal, doch altesterk
nog niet. Toen dat voorbij was, de
aardbeving schokte langzaam en
z'n gedruisch gelijk den storm, die
maar niet wilde eindigen. Totdat
't bijna vijf uur was, bijna licht
ten tijde van het morgengebed, zij,
heeren geestelijken, zij baden in
de moskee, en heer sjech Mekka,
een echt(e) Mekka-kind (zoon),
z'n naam (wiens naam was) Mo-
hammad Saïd, zoon van Ahmadoe'
ldjami Almakie Alsalah, hij droeg
't gebed voor, las vers „Alam
Tanzil", was nog niet toe (aan het
oogenblik van) zich nederbuigen,
was nog in (het moment van)
staan, de aardbeving rukte zeer
sterk, terwijl de grond alstware
door menschen werd opgetild op
en neer.

Nog z'n gedruisch op den berg
z'n top zooals 'n donderslag,
menschen op dezen berg dachten,
dat de krater stroomde (spoog),
doch 't was niet de krater, enkel
aardstorting, die van den berg los-
raakte, gepaard met rollende stee-
nen. Zij heeren geestelijken, die
baden, hadden reeds den zegen
gegeven, (toen) alweer aardbeving
één keer, z'n kracht slechts de-
zelfde. De imam's en de chatib's en
de modin's binnen de moskee be-
wogen zich springende, gingen
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djooe imam djoeroetoelis-lamo,
hadji Abdoe'lhabib bato simara
isoepoeoewa, madoeoeroe maroe-
wa sikara isoepoe; mara djooe kali
bangsa waktoe enage i badan saki-
oewa so osabea toma sigi-oewa.

6. Toma or as tjako romtoha pasa
enage Djoooe Kolano tjatoe idin
se djoeroetoelis Hai tagi se toean
residen, lahi oro fofoheka toma
kampong Mangkasar amoi, mi
ronga Boenioe, sebaboe mogolaha
haram ma'boed, mododemo ma
hodo madihoetoe, Kolano Palem-
bang ma ngofa nonaoe amoi, i
ronga Paraboe Zain. Toma wange
rimoi enage sigado sifoetoe ge, toe-
an residen se Djoooe Kolano nga
sosoedo ie se tara makoesihabar
hal rimoi-rimoi kamatogoerioewa.
Toma koetika djoeroetoelis Abdoel
Hai otagi sihabar mina Boenioe
dokasaa terseboet, oras tjako rara
pasa, Kolano Palembang soedo ma
ngofa ngamoedii ie, iseba se
Djoooe Kolano mai ilahi permisi
se toean residen hangoe, so Djoooe
Kolano tarima ana hangoe; tjatoe
idin soedo masigodiho tara, lahi
permisi, itara enage ie-rioewa.

naar buiten aan den achterkant
alle; (toen dat) afgeloopen (was)
slechts enkelen gingen weer bin-
nen om aftemaken (te beëindigen)
hun lofzeggingen, eenigen gingen
niet meer binnen, uitgezonderd
heer sjech van Mekka en heer
priester hoofd-schrijver hadji Ab-
doe'lhabib toch gingen niet naar
buiten, eerst later pas kwamen zij
naar huiten; doch heer kali bangsa
op dat tijdstip z'n lichaam was niet
lekker (voelde zich niet wel) dus
hij bad in de moskee niet. :

Reeds had 't vijf uur geslagen,
toen Heer Koning bevel gaf aan
den schrijver Hai te gaan naar den
resident, te vragen te halen een
vrouw uit de kampong Makasser,
d'r naam Boenioe, omdat zij ver-
richt had „haram ma'boed", zij
overspel gepleegd met d'r eigen
schoonvader, de vorst van Palem-
bang z'n zoon, z'n naam Paraboe
Zain. Op dien eenen dag totaan
den avond heer resident en Heer
Koning hun gezanten gingen naar
boven en beneden elkaar berich-
tende aangaande een en ander
slechts zonder ophouden.

Ten tijde dat de schrijver
Abdoel Hai, hij ging bericht-
geven (over) haar, Boenioe, zoo-
als vermeld, toen het over zessen
was, zond koning Palembang z'n
kinderen, twee hunner (van hen
twee) naar boven, zij opwachting-
maken (dichtbijkomen) bij Heer
Koning, doch zij verzochten ver-
gunning aan den resident nog niet
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7. Se adi toma oras enage bato
toean komandan-kota pane dj ara
ie kage toma ngara-lamo, ginado
Djoooe Kolano kasaa. Ana ofsir-
djaga iwadje: dakoe toma kadato.
Gila-gila oie toma ngara-oepas,
ohaka tita koga-koga se ana lewak,
rai simara okodiho sitara.

Toma oras tjako rara enage
Djoooe Kolano tjatoe idin, soedo
kokaro toean sech Makkah se
djoooe imam djoeroetoelis-lamo
ifere toma kadato, tatapi Djoooe
Kolano tego toma kadato madaha-
rioewa. Koga se maronga njawa
toma kadato madaha, soepoe moi-
moi tego toma kadato ma soanjie,
dia-tia toma fala ngasoe-ngasoe
madaha.

8. Rai tjatoe sadakaa se hatibi
bangsa Tosi; hatibi bangsa AH ;
imam Takome, Abdoel Aman;
hatibi djoeroetoelis hadji Abdoel
Fatah; hatibi Mojaoe Sidik; soedo
ana ngaromotoha tagi dij ara t (zia-
rah) koeboer-koeboer karamat se
djere-djere kolano.

Jaadi toma wange enage oras
tjako tomdii, Djoooe Kolano ise

Dl. 86.

(hadden nog niet verzacht), dus
Heer Koning ontving hen nog
niet; gaf bevel te gelasten zich-
tedoen-terugkeeren naar beneden
te verzoeken vergunning, zij daar
beneden zijnde, gingen naar boven
niet meer.

En nog (vervolgens) op dat uur
toch heer Fort-commandant be-
steeg paard ging naar boven daar
tot bij de groote poort, vroeg waar
Heer Koning was. Zij de officie-
ren-van-de-wacht zij zeiden : boven
in het paleis. Terstond ging hij
opwaarts naar de oppasserspoort,
hij gaf eenige bevelen aan hen, de
lijfwacht, en daarna hij terug-
keerde benedenwaarts.

Op dien tijd om zes uur Heer
Koning gaf bevel, te gelasten te
roepen heer sjech Mekka en heer
priester hoofd-schrijver zij op-
klimmen naar het paleis, doch
Heer Koning verbleef in het
paleis binnen niet meer. Al wat
genaamd was zielen in het paleis
binnen, allen waren naar buiten
gegaan en zaten op het erf (plein)
van het paleis, daar aan de land-
zijde in de paalwoningen binnen.

Daarna (hij) schonk aalmoezen
aan den chatib-bangsa; den chatib-
bangsa Ali; den imam van Tako-
me, Abdoel Aman; den chatib-
schrijver hadji Abdoel Fatah; den
chatib van Mojaoe (genaamd)
Sidik en zond hen vijven (van hen
vijf) te gaan bedevaarten naar de
heilige graven en 's Konings offer-
plaatsen.

IS
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habari, Todore Mariekoe amoi
ododemo ma ngofa madihoetoe,
itego kage toma Tobona. Gila-gila
Djoooe Kolano tjatoe idin se
djoeroetoelis Abdoel Hai, tagi si-
hakawaro se toean residen. Toma
enage toean residen haka tita se
Djoooe Kolano, soedo tagi oro ana
bato, oro se koeat, gasa toean resi-
den i ronga. Simara Djoooe Ko-
lano tjatoe idin se djoeroetoelis
Abdoel Mothalib se sardjeti (in het
handschrift staat „serdjent") Ha- i
joen se kabo ngamoedii, tagi oro
ana, tatapi dero ana rioewa, ifiri
pasamaroewa.

9. Toma oras tjako tomdii enage
koga se maronga oti, itji se lamo,
rorehe se pakataa, wito moi-moi
hoko toma ngolo; dahoe toma To-
boko se Kotabaroe se ie haro toma
Toloko, monjika imabelo modjoe,
monjika horoe pasamaroewa. Ge •
fomina hoko dokasaa bati taga.
Koga se maronga manoetjia tego
toma kie enane talaloe kolofino se
bingoe, moi-moi dodoho nga kira-
kira-oewa, sababoe mina-mina do-
kage walomoi hang-modjoe: so
monjika se nga diti-diti, monjika
se nga badjoe, monjika ka nga
badjoe-oewa, laba tobo-tobo ika-
ino; toma limaoe madaha doega-
doega ngasisioko, giki bariman
bato, simara ibingoenoewa; mara
giki ngasisioko nga bingoe ge f oko-
lofino silom fohohe, sababoe ma-

Dan nog op dien dag om zeven
uur, Heer Koning hoorde bericht,
een Tidorees van Mariekoe hij
besliep zijn eigen kind, hij woonde
daar bij Tobona. Dadelijk Heer
Koning gaf bevel aan den schrij-
ver Abdoel Hai, te gaan te doen
weten aan den resident. Op dat
moment heer resident gaf bevel
aan Heer Koning te gelasten te
gaan halen hen maar, te halen
met geweld, te brengen (gebruik-
maken van) den resident z'n naam.
Verder Heer Koning gaf bevel
aan den schrijver Abdoel Motha-
lib en den sergeant Hajoen en
boodschappers twee hunner te
gaan halen hen, doch vonden hen
niet meer, zij gevlucht reeds lang.

Om zeven uur wat genaamd
was prauw, groote en kleine,
rorehe's en pakataa's, werden ge-
duwd alle zeewaarts naar zee;
beneden bij Toboko en Kotabaroe
en boven komende totaan Toloko,
eenige (prauwen) lagen-nog-aan-
den-staak, eenige weggevaren al-
reeds, 't Zag er uit aan zee-zijde
alsof drijf hout tegenelkaar botste
(door de menigte prauwen). Al
wat genaamd was mensch wonen-
de op den berg hier waren erg
bang en verbijsterd, iedereen ken-
de z'n gedachten niet (ieder's
hoofd was op hol), want gezien
was zulks nog niet één keer:
sommigen met hun pakjes-onder-
den-arm, eenigen met hun baad-
jes (d.i. gekleed), anderen zelfs
zonder hun baadje, holden al-door-
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noetjia dofoe nga oti malo so roe-
pa-roepa ena ma kalakoean, mai
ngofangare tosipodo habari bato.

10. Jaane Tjina faitji se fofohe-
ka silom ngofa koeroen-koeroen,
sakira-kira ngaratoemoi foloi,
labaie gila-gila ipane se djooe
kapiten-laoet poetera Mohammad
Daoet i oti djoengkoe rimoi, tego
toma lolanga, monjika tego toma
adoe, simara isigaro soedo wito.

Jaadi ana Tjina-Tjina monjika
ipane oti rorehe rimoi, manoetjia
sakira-kira nganjagirara foloi
(ngolo ma ngido hasta rimoi
foloi) simara goegoe safi so
ihoroe; monjika dia toma njiha
imina oti enage djahaoewa, so la-
bahoko marorebe pane, mara ana
toma oti madaha-maroewa ge,
ihoroe gila-gila bato, tatapi oti to-
rihi modjoe, so itagioewa. Mara
ana toma soa Mangkasar amoi, i
ronga Badi, osibane oena i ahali
se manoetjia roregoe nga oti rore-
he rimoi, simara ogoegoe sabel ri-
moi, simahaoewa enage madihoe-
toe iseba akoeoewa. '

't-water-wadende her- en der-
waarts ; binnen in de stad alleen
enkelen, geloovige lieden slechts,
en zij waren-niet-van-streek; doch
enkele lieden hun verbijstering
was om bang te worden, voeg
daarbij om te lachen, want veel
menschen hun prauwen ontbra-
ken, zoodat verschillend was hun
wijze van aanstellen, doch ik, ik
verkort 't bericht slechts.

Tëweten, Chineesche kleine kin-
deren en vrouwen, ook maagden,
omtrent honderd hunner daarbo-
ven, holden naar boven onmiddel-
lijk instijgende Heer vlootvoogd
prins Mohammad Daoet z'n jonk-
prauw, welke lag (zat) op de op-
trekplaats; eenigen zaten eronder
(d.w.z. zooals men gewoon is on-
der en naast een prauw te zitten,
die op het drooge ligt), terwijl zij
overlegden te gelasten (de prauw)
afteduwen.

En nog zij, Chineezen sommige,
bestegen 'n rorehe-prauw, men-
schen omtrent meer dan zestig
hunner (de zee d'r diepte 'n elle-
boogslengte daarboven), en zij hiel-
den vast pagaaien en pagaaiden;
anderen landwaarts aan-land zij
zagen die prauw niet zinken, dus
holden zij zeewaarts als-om-strijd
zij inklommen,doch zij in de prauw
binnen reeds zijnde, zij pagaaiden
onmiddellijk maar, doch de prauw
raakte nog aan den grond vast,
dus zij gingen niet (vooruit). Doch
een van hen in de kampong Makas-
ser, z'n naam was Badi, hij deed
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11. Dokage ana bangsa ma do-
polo, dano Djoooe, otoeloeng oti
enage ma dihoetoe, so ogoegoe ma
sama ma sonanga, tedeie so idjaha,
ngolo ma ngido kokoko haro toma
gonora. Koga se maronga manoe-
tjia toma limaoe enane madaha
ipane toma oti; monjika tego toma
njiha modjoe ge, dofoe pane toma
oti maroewa. Simara Djoooe Ko-
lano tjatoe idin se djooe bobato
soedo hoko tahan manoetjia ge iise
idin enage rioewa. Monjika isanga
ana dj ooe bobato: ma gonaga
enane maroewa so niseba ngofa-
ngare-ngomi riafa! — Mara ana
dakoe toma Hekoe ge, toma oras
tjako romtoha hang-modjoe, no-
naoe se fofoheka, faitji se giki-
lamo iwito oti so ifiri sosira pa-
samaroewa.

12. So toma oras tjako romtoha
idin se djooe bobato ie ge, dero
ana rioewa; doega-doega ana ro-
nga-ronga monjika se ana ngofa-
taro, kasaa ana dadi baroe-baroe,

bestijgen van hem z'n bloedver-
wanten in andere menschen hun
rorehe-prauw, terwijl hij vasthield
een sabel, niet toestaande de eige-
naars ervan, zij naderbij-komen
niet-in-staat (hij gedoogde niet,
dat de prauw-eigenaars dichtbij
hun prauw kwamen.

Aldus zij adellijken hun hoofd,
dano Djoooe, hij hielp die prauw
d'r eigenaar, dus hij hield-vast de

| eene kant der uitleggers, tilde-op,
dus zij (de opvarenden) zonken,
zee d'r diepte (was) staande ko-
mende totaan het middel. Dus wat
genaamd was mensch in deze stad
binnenin zij beklommen de prau-

j wen ; sommigen, die zaten aan-land
nog, velen bestegen de prauwen
niet meer. Vervolgens Heer Ko-
ning gaf bevel aan heeren hoofden
te gaan zeewaarts tegentehouden
die menschen, zij (die) luisterden
naar dit bevel niet meer. Sommigen
zij antwoordden (aan) hen heeren
hoofden: 'n gedrag als dit niet
noodig (d.w.z. stel jelie je niet zoo
aan), derhalve laataf van dichtbij-
komen bij ons (dienaren)! -—
Evenwel zij daarboven te Hekoe,
toen geslagen vijf uur nog niet,
mannen en vrouwen, kinderkens
en volwassenen zij - duwden-af
prauwen, dus waren alreeds eerder
gevlucht.

Dus om vijf uur opdracht aan
heeren hoofden te gaan opwaarts,
vonden zij hen niet meer; enkel
zij, sommige gegoeden, en zij ge-
ringen, van wie oppassers worden,
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simara ifiri hang-modjoe, mara
letnan Djoemaati toma soa Ngofa-
oedoe, nitaika ge oseba, so Djoooe
Kolano tjatoe idin, soedo oena ie
djai-djai, tahan manoetjia ma nji-
ha-njiha, simaha ifiri riafa ge;
oena oie bato, gila-gila ofiri adi.

Mara toma oras tjako tomdii,
dokasaa terseboet pasa ge, manoe-
tjia gasa habari dahoe-ie, wadje,
kampong Fala-djawa idj aha pasa-
maroewa. Toma enage manoetjia
ganapoe kolofino, mai habar enage
hasi bato. Mara toma oras tjako
tofkange kolano Palembang se ma
ngofa se momote sakira-kira ma-
noetjia nganjagiromdidi foloi,
dokage tagi tawaf mote tapak dai-
tai-ie tjiko-isa toma ngaralamo,
tagi sitara kodiho.

13. Rai djooe kali soedo imam
Takome f ere tede soeba se Djoooe
Kolano, tjoba akoe kira-kira moe-
moerari la mahoi toma gamoe
enane, mai Djoooe Kolano hodoe
mahoi, simara idin kokaro djooe-
goegoe se djooe kapiten-laoet se
djooe hoekoem se ana djooe boba-
to moi-moi. Gila-gila Djoooe Ko-
lano tjatoe idin se ana moi-moi:
„Waktoe enane ngoni ronga se
„bobato nia kira-kira ma gonaga

en zij gevlucht nog niet, doch lui-
tenant Djoemaati van de kampong
Ngofaoedoe, bij 't morgengloren
hij kwam-bij (maakte z'n opwach-
ting), dus Heer Koning gaf bevel,
zond hem opwaarts vlug-vlug, te-
gentehouden de menschen d'r over-
blijfselen (overgebleven menschen),
toetestaan zij vluchten niet (niet
toetestaan dat zij vluchten); hij,
hij ging al opwaarts, (doch) on-
middellijk hij vluchtte eveneens.

Doch om zeven uur, toen voor-
bij was zooals vermeld, menschen
brachten bericht van beneden naar
boven, zeggende, de kampong Fa-
ladjawa zij is verzonken alreeds.
Daardoor menschen alle vreesden,
doch dit bericht was leugen slechts.
Evenwel om acht uur vorst Palem-
bang met z'n kinderen en volge-
lingen (gevolg) van ongeveer meer
dan twintig menschen,aldus gingen
in processie (ommegang), volgden
de straat aan zeezijde opwaarts,
zwenkten landwaarts naar de
groote poort, gingen naar beneden
terug.

Daarna heer kali droegop den
imam van Takome opteklimmen te
verzoeken aan Heer Koning, in-
dien mooglijk te overwegen heel
spoedig, opdat men optrekke uit
deze stad (d.w.z. een veiliger plaats
van vestiging zoeken), doch Heer
Koning weigerde uittetrekken, en
beval te roepen heer rijksbestierder
en heer vlootvoogd en heer hoe-
koem en henlieden heeren hoofden
alle. Dadelijk Heer Koning gaf be-
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„dokasaa: nitagi atau nitego, ka-
„rana gamoe ma gonaga enane
,,maroewa; mara ngori Kolano se
„ri boki se ri ngofa ge sigado ma-
„hira mamote se kadato enane,
„ngori Kolano tomahoi rioewa."
— Toma enage ana ronga se bo-
bato imamoi-moi itede nga soeba,
Kolano se ronga se bobato ge fo-
makoetika akoeoewa: „Siino do-
„kasaa bolo dokasaa, laha mamoi-
,,moi, ira mamoi-moi, kasaa akoe
„fangare mimakoetika Djoooe Ko-
„lano?" —

14. Rai bato idin se ana moi-
moi masilage oetji-tara toma
ngaralamo. Jaadi ana manoetjia
sala-sala toma ngaralamo ge idin
sifereï ana toma pengadjaran moi-
moi. Jaadi toma koetika enage
toean residen haka tita ie se Djoooe
Kolano, soedo ma kira-kira golaha
kalari oti bato, mai Djoooe Kalono
masilahi, tjoba akoe sabar bato,
tjoba oewa, la toean residen se
Djoooe Kolano kalari oti ge,
nistjaja sagala manoetjia ganapoe
kolofino se bingoe, so isidodika
limaoe enane, marai Todore ihiri
ngone dai toma ngolo se to njiha.
Toma enage toean residen i lolahi
enage, so ana toean-toean Walanda
ge djaga soedoie, hida Djoooe
Kolano i oti bato, toean residen

vel aan hen allen: „Op dit oogen-
„blik gijlieden voornamen en hoof-
„den ulieder vorm van overwe-
„ging is hoedanig: gaan jelie of
„blijven jelie, want deze plaats d'r
„uiterlijk is niet meer (als voor-
,,heen); doch ik Koning en mijn
„gemalin en mijn kinderen, al-
„was-'t-dat verloren ging alles, dit
,.paleis ik Koning eruit-trekken
„niet meer". — Daarop zij voor-
namen en hoofden gezamenlijk zij
hieven-op hun eerbetoon, de Ko-
ning en de voornamen en hoofden
van-elkaar-te-scheiden was on-
mooglijk: „Van-nu-afaan, hoeda-
„nig of hoedanig, 't zij goed
„samen, slecht samen, waar ook
„mooglijk wij (dienaren) wij-van-
„elkaar-schéiden Heer Koning?"

Daarna bevel aan hen allen zich
opterichten (uit hun hurkende
houding) aftedalen naar beneden
naar de groote poort. Dan nog zij,
de gestraften ter groote poort,
last-werd-gegeven vrijtemaken hen
in de gevangenis allen. Dan nog
op dat oogenblik de resident gaf
bevel opwaarts naar Heer Koning,
droegop te overwegen -te maken-
gereed 'n prauw slechts, doch
Heer Koning vroeg-voor-zich, in-
dien mooglijk geduld te oefenen
slechts, indien niet, en zouden
heer resident en Heer Koning
gereedmaken die prauw, ongetwij-
feld alle menschen (zouden)
gansch bevreesd en de-kluts-
kwijt zijn, dus zij erbij-verlaten
deze plaats (stad), gewis (zou)
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simara otega se oena i roembai ma
siboea, mara mamfrooe se ana
ngofa simara ipane toma roembai
maroewa, so imaroeroe-hoko
imabelo tego toma laboean.

15. Mara toean komandan
simara osoedo djoedjoe oespera
toma kota Oranja so haka tita,
tjoba kapal se berek se oto-oti
toma kampong Nasarani, Tjina se
Mangkasar ihoroe ge, taboe ana
moi-moi, sarta ohaka tita se ana
ofsir-ofsir se solodadoe moi-moi,
domaha mina Djoooe Kolano
tagi, sikara ngone akoe fotagi.
Parenta ma koeat se ma foetoeroe
enage, mai toean fiskal mener
Henderik Oto, sarta ma ngofa' se
ma foheka idero firi siika toma
Todore, itego toma Roemoe, mara
kapiten borgor, mener Doefem-
bode se mener Wilemanis simara
ifiri se nga oti, haro dia toma
Pasilamo.

16. Mara toma oras tjako tofka-
nge enage pasa, koga se maronga
fala-mari ge ibodito moi-moi,
tatapi toma bendar Tarinate bodito

Tidore zoeken ons daar-aan-zee
op zee en aan land. Aangaande
heer resident z'n verzoek, dus zij
de hollandsche heeren waakten te
zenden-opwaarts, te zien Heer
Koning z'n prauw slechts, heer
resident toch hij zat bij zijn z'n
roembai-prauw-loods, doch me-
vrouw en zij kinderen zij aan-
boord gegaan reeds van de roe-
mbai-prauw, dus deze op-zee
drijvende, aan-staak-gebonden lig-
gende op de ree.

Evenwel heer Commandant
toch hij gelastte te laden 't kanon
in het fort Oranje, dus gaf bevel,
indien 'n schip en brik en prau-
wen uit de kampongs der Christe-
nen, Chineezen en Makassaren zij
wegvoeren, te schieten hen allen
en hij gaf bevel aan hen officieren
en soldaten alle, te wachten te
zien (of) Heer Koning ging, (zoo
ja) dan pas wij instaat te gaan.
Tegen dit bevel z'n sterkte en z'n
kracht in, evenwel heer geweste-
lijk-secretaris, mijnheer Hendrik
Otto met z'n kinderen en z'n
echtgenoote, zij slaagden te vluch-
ten derwaarts naar Tidore, zij
verbleven te Roem, terwijl de
kapitein der schutterij, mijnheer
(van Renesse van) Duivenbode en
mijnheer Willems toch zij vlucht-
ten in hun prauw, komende daar
aan-land te Pasilamo (Groot-Rif).

Terwijl het reeds acht uur ge-
slagen had, was alles wat maar
steenen huis heette verongelukt
alle, maar in de stad Ternate 't
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dadi kafoloioewa: monjika atji,
monjika anga bato. Jaadi kota
O ranja se masdjid Tarinate se
kadato ma balakoen, kota Toloko
se kota Kajoemerah, ngaralamo
se Boeloeloe ma dehe, mai dokage
adi bodito dadi kafoloioewa. Bolo-
asoe kota Oranja ma ngara ma
sonangaie simara itoefa-tara
tjikaboe, sakira-kira ma gila moho
raha foloi; jaadi totna kadato ma
liboekoe papo-tara dai-tai simara
iatji makoetalanga lamoöewa, ma
gila ie-tara moho moi foloi; mara
toma bendar Nasarani, Tjina se
Mangkasar nga fala-mari roeba
sioko-oko ge dofoe roeba, monjika
sigado mote kaha.

17. Toma wange enage la tjoba
Djoooe Allah Ta'ala sigoetji balaa
enage oewa, genae kie Tarinate ma
ramean talaloe foloi, karana hari
raja Hadji dahe wange djoemaati,
sarta Djoooe Kolano ma kabesa-
ran oepas salaka se moetjikan nga
pakean mai dogo ena ma hoenja-
hoenja silom koeas salaka. Jaadi
toean komandan sari sisoepoe i
patalioen iie ibaris-taboe toma so-
anjie lamo. Jaadi Djoooe Kolano
osabea hari raja Hadji sabea djoe-
maati wange enage se ma atoeran

ongeluk werd slechts niet veel:
sommige gescheurd, sommige ge-
barsten slechts. Dan nog het fort
Oranje en de moskee te Ternate
en 't paleis z'n balkon, 't fort
Toloko en 't fort Kajoemerah, de
groote poort en (bij) kaap Boeloe-
loe toch was 't ook aldus, 't onge-
luk was niet heel erg. Uitgezon-
derd 't fort Oranje z'n poort d'r
helft-boven toch was gestort naar
beneden 'n weinig, ongeveer z'n
lengte vadem vier meer (meer dan
4); dan nog in het paleis z'n hoek
dich beneden aan-zee-zijde (was)
toch gescheurd uitelkaar-geweken
niet groot, z'n lengte van boven
naar beneden een vadem meer
(meer dan een vadem); doch in
stad der Christenen, Chineezen en
Makasaren hun steenen huizen
waren omgevallen, van die-nog-
staan-waren-gebleven vele vielen-
om, sommige totaan te volgen den
grond (met den grond gelijkge-
maakt).

Op dien dag indien toch de Al-
lerhoogste had doen neerkomen
deze plage niet, dan zou geweest
zijn de berg (de stad) Ternate z'n
feest geweldig veel (groot), want
de feestdag Hadji trof (viel op
een) Vrijdag, en Heer Koning z'n
statie de „zilveren" oppassers en
muzikanten hun kleeding toch was
daarbij-gevoegd de versieringen
daarvan, gepaard-met kwasten van
zilver. Dan nog heer Commandant
was voornemens naar buiten-doen-
gaan z'n battaillon zij-boven zij-

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:11AM
via free access



TERNATE SCHE TEKSTEN. 231

se ma kabesaran rimoi-rimoi. Jaadi
tjoba sabea oetji, ana moetjikan
tagi tambaroe, tonjiroe se ana ro-
nga-ronga, djoooe-ngofa se no-
ngoroe nga fala; pasa, ma wange-
tjako toniroe dodengo silom toni-
roe legoe-legoe se dadangsa silom
dahe tambaroe Tjina. Tatapi koe-
asa Allah Ta'ala sigoetji balaa so
ramean enagee dadirioewa moi-
moi. Doega-doega soeisa, wange-
lobi oras tjako tofkange se lofo-
nita tjako romtoha, enage bato.

18. Mara dadi ka ma gamoe ma
istiadat dokasaa biasa sabea-ari
walomoi se walomoi, ge golaha-
rioewa moi-moi; ma lamo dokasaa
ronga se bobato nga moelia koro
Djoooe Kolano sabea, mai koro-
rioewa. Doega-doega oro salawati
bato, tatapi lebe toma langgar He-
koe imalomoe toma sigi-lamo, si-
mara ioro kawalomoi bato, enage
simara ibatja takbir dahoe toma
sigi, tagiie kokoko toma ngara
oepas. Simara idin sadaha kadato
si sard jent oro salawati sisoepoe
mote toma ngara-itji dia-tia, gasa-
hoko toma ngara oepas, sikara ana
djooe lebe itarima pake pajong ma-

exerceeren-schieten op 't groote
voorerf. Dan nog Heer Koning
hij bad (zou gebeden hebben) op
den Hadj i-feestdag 't vrijdagge-
bed, dien dag met (bepaalde) re-
geling en met statie alle. Nog, wan-
neer gebed afgeloopen, zij muzi-
kanten zouden gaan-nieuw jaren,
(n.1.) spelen bij hen voornamen,
sultanskinderen (nakomelingen) en
jongere broers (v. .d sultan) hun
huizen; daarna, op den vooravond
zou-gespeeld-worden 't schermspel
en dansen, gepaard met spelen van
den danspas, dat samen-trof met
Chineesch nieuwjaar. Doch de
macht des Allerhoogsten deed
neerdalen de plaag, zoodat dit feest
heelemaal niet meer gewerd. Uit-
gezonderd de trom (werd geslagen)
's avonds om acht uur en bij 't
ochtendkrieken om vijf uur, dat
enkel.

't Was toch de dorpen d'r ge-
woonte zooals gebruikelijk was de
gebeden van den dag eiken keer
(te houden), deze werden verricht
niet meer teneenemale; het groot-
ste (het allervoornaamste) zooals
voornamen en hoofden hun eer-
bewijs af-te-halen Heer Koning
te bidden (tot het gebed), evenwel
af-te-halen (geschiedde) niet meer.
Alleen werden gehaald liefdegaven
slechts, doch de geestelijken van
de bidkapel te Hekoe verzamelden-
zich in de groote moskee en zij
haalden 't in één keer maar, dat-
wil-zeggen terwijl zij lazen „God
is groot" beneden in de moskee,
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rioewa, kompania-lamo atau toropo
mai mote kata salawati enage
rioewa.

19. Jaadi toma koetika sabea hari
raja Hadji se djoemaati, toma
wange enage toma sigi madaha ri-
oewa. Djoooe Kolano tjatoe idin,
soedo sose djongoetoe toma soa-
njie, papo-tara toma tandjoeng
Matiti, toean sech Makkah osigasa
sabea, hatibi-bangsa Ali ofere chot-
bah; sodidi rofoe ge ana toma
kokoko sabea madaha ge rasa-rasa
nga badan sari tjiko, mai toeloe-
ngan Allah Ta'ala so nga lafal ma-
grib horofoe mai ka ma beda-
oewa. Mara chotbah toma sabea
djoemaati ge hatibi Moti, Mak-
soed, ofere. Mara dakoe toma
langgar Hekoe, toma sabea Hadji
ge imam Ngofaoedoe, Laro, osi-
gasa. Koetika soedidi rofoe-ino
ana toma sabea madaha ge maam-
oeman, imam se hatibi, modin sa-
raa, mar in j o ifiri soepoe toma doe-
doe moi-moi, pasa makoreho, mo-

gingen (zij) opwaarts (om te) staan
bij de oppassers poort. Vervolgens
bevel aan den paleisbewaarder en
den sergeant te halen de liefdega-
ven te brengen-naar-buiten te vol-
gen naar de kleine poort aan land-
zijde, te brengen zeewaarts naar de
oppasserspoort, dan-pas zij heeren
geestelijken zij-in-ontvangst-ne-
men, te gebruiken een zonnescherm
niet meer (d.i. het eerbewijs die
liefdegaven en geestelijken met een
zonnescherm te beschaduwen, werd
nagelaten), de peloton (sultans-
troep) noch troepen toch volgden
te brengen die liefdegaven niet
meer.

Dan nog op 't tijdstip 't gebed
van den Hadji-feestdag en vrijdag,
op dien dag in de moskee (ge-
beurde) niet. Heer Koning gaf
bevel, te bevelen te ontrollen slaap-
matten op 't voorerf, dicht-bene-
den bij kaap Matiti (Oorsprong),
heer sjech van Mekka hij-doen-
voordragen gebeden, de chatib-
van-adel Ali hij besteeg (las voor)
de vrijdagpreek; de aardbeving
rukte, zij in het staan-bidden ge-
voelden hun lichaam te willen
overhellen, doch door hulp des
Allerhoogsten was hun uitspreken
des zonsondergang-gebeds in de
letters toch geen enkel verschil
(merkbaar). Doch de vrijdagpreek
chatib van Moti, Maksoed, hij be-
steeg (las-voor). Evenwel boven in
de bidkapel te Hekoe, bij het
Hadji-gebed, de imam van Ngofa-
oedoe, Lare, hij-deed-voordragen.
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njika iriki imam toma kokoko,
monjika iriki-rioewa.

20. Toma wange enage toeloe-
ngan Djoooe Allah Ta'ala sitatap
Djoooe Kolano ma iman tego ogo-
ogo. Mai tjoba-oewa la Djoooe
Kolano mahoi toma kadato atau
palisi-hoko toma soanjie-lamo,
nistjaja sagala manoetjia Islam se
Nasarani se Tjina imahoi, tika
limaoe Tarinate; domaha se na-
geana bariman bato, bangkali itego
toma limaoe, sedang ma lamo do-
kasaa djooe kali bangsa Ilham,
mai ofiri haro toma Sidangoli.
Jaadi ronga-ronga tjotjooe se
Djoooe Kolano toma koersii maa-
doe, talaloe paratjaja, sajang se
gogoroe, dokare djoeroetoelis Ka-
ma, toma soa Takome, mai ofiri
toma kaha Halimahera.

21. Waktoe enage baba se ngofa,
ngofa se jaja, raka se foheka,
monjika imakoetjinta-rioewa; ma-
njonjata djoeroetoelis Kama ofiri
sidika ma jaja se ma fira madi-
hoetoe, so hatibi Ngofaoedoe, Dja-
ronga, oro sibane ana toma oti

Toen de aardbeving rukte-her-
waarts zij (waren) middenin 't
bidden (n.1.) de maamoeman's,
imam's en chatib's, de groot-mo-
din's, marinjo's zij-vluchten naar
buiten naar achteren allen, daarna
zich-omkeerende, sommigen zij-
bereikten den imam bij 't staan,
sommigen zij-bereikten reeds niet
meer.

In die dagen de hulp des aller-
hoogsten Heer maakte-vast Heer
Koning z'n geloof te blijven stil.
Doch indien niet, dat (b.v.) Heer
Koning was weggetrokken uit 't
paleis of voorbijgegaan was zee-
waarts aan 't groote voorerf, on-
getwijfeld alle Mohammedanen,
Christenen en Chineezen zij-weg-
getrokken, verlatende de stad Ter-
nate ; (en) zouden alwie nog geloo-
ven mooglijk zij-blijven in de stad,
terwijl 'n groote (voorname) zoo-
als heer kali bangsa Ilham, toch
hij-vluchtte, komende aan Sida-
ngoli. Dan nog voornamen (hooge
ambtenaren) dienende Heer Ko-
ning beneden z'n stoel (troon),
werden zeer vertrouwd, ontzien
en bemind, zooals de schrijver
Kama van het dorp Takome, ook
hij-vluchtte naar 't land Halema-
hera.

Dien tijd vaders en kinderen,
kinderen en moeders, echtgenoo-
ten (ml.) en echtgenooten (vrl.),
sommigen van-elkaar-houden-niet

I meer; wat uitkwam door schrijver
Kama hij-vluchtte liet achter z'n
moeder en z'n zuster z'n eigen (z'n
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roregoe, sigado ma baba madihoe-
toe, imam Takome, Abdoel Aman,
kokaro oena soedo oetji, simara
osango ma baba, wadje: ngoni ge
nipoeas ma doenia maroewa, ma-
ra fangare ge hang-modjoe, masiki
madoeöeroe liwangka fangare! —
Mara soseba Adjahar firi sidika
ma baba, letnan toma soa Sangadji,
i ronga Batai. Jaadi toekan goe-
ratji toma soa Takofi amoi, i
ronga Bapo, oena ofiri pane oti
roregoe, ma foheka mara pane oti
roregoe.

22. Se adi sardjeti-itji toma soa
Ngofangare ge oena se i dagilom
ngasio ilaba-hoko iwito Djoooe
Kolano i oti bangkoe, ma hema
ngatomdii rimoi, sigado siroeroe
toma ngolo ge, sababoe kolofino
bato ma monara. Jaadi ana dakoe
toma Hekoe, fofoheka se ngofa-
itji moi-moi, ka ma nonaoe-oewa,
maronga njawa-mantjia nganja-
giraange foloi ipane se hatibi Ta-
kome, Atimoe, i oti-fonae, ma
hema ngasio rimoi, simara ma io
ma ngofa fofoheka djodjaroe
amoi, mi ronga Rahima, mara
singongoedi, ana fofoheka dofoe
ihoroe, sigado haro Sidangoli.
Mara hatibi Djawa, Amil ge,
sodidi so ena irofoe-ino silom
wigo, ge omatjoho se djooe imam
Moti, Ismael, so otorara, sebaboe

eigen moeder en zuster), dus cha-
tib van Ngofaoedoe, Djaronga,
haalde-doen-instijgen hen in an-
dere prauw, zoodat z'n eigen va-
der, de imam van Takome, Abdoel
Aman, hem riep beval uittestijgen,
doch hij antwoordde z'n vader,
zeide: jelie, gij-verzadigd van de
wereld alreeds, doch ik nog niet,
ofschoon (men naderhand (wil)
boeien mij! — Doch de lakei Adja-
har vluchtte achterlatende z'n va-
der, luitenant van het dorp
Sangadji, z'n naam Batai.

Dan nog 'n zekere goudsmid van
het dorp Takofi, z'n naam Bapo,
hij hij-vluchtte bestijgende een
andere prauw, z'n echtgenoote
evenwel besteeg 'n andere prauw.

En nog de kleine sergeant van
het dorp Ngofangare, die hij met
z'n negen makkers (met-hun-
negenen) zij-holden zeewaarts zij-
duwden-af Heer Koning z'n
banken-prauw, z'n voorplecht met-
z'n-zevenen tegelijk, zoodat (zij
zich) lieten afdrijven naar zee, om
reden van vrees slechts voor de
gebeurlijkheden. Dan nog zij
boven te Hekoe, vrouwen en kin-

I derkens alle, zonder mannen (de
mannen er-niet-bij), zoogenaamd
(zoogezegd, zoo ongeveer) men-
schenzielen z'n dertigen daarboven
zij-bestegen chatib van Takome,
Atimoe, z'n visschersprauw, op de
voorplicht met-z'n-negenen tege-
lijk, terwijl z'n oudste broer z'n
dochter, 'n maagd, d'r naam
Rahima, toch bestuurde (het roer
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sodidi wigo talaloe foetoeroe; ma-
njonjata, Djooegoegoe majoroe-
perang Saptoe se djoertoelis Sa-
dang itego kage toma ngara-lamo,
sodidi wigo, ge ana ngamoedii iba-
boe toma kaha.

23. Jaadi kage toma kota Oranja
ma ngara, hoko toma ngoko tagi
ie-tara ge kaha iatj i; toma antara
kota se kampong Mangkasar ma
bati, ngoko tagi isa-hoko, enage
mai kaha atji; toma sigi-lamo ma
kintal papoie mai kaha atji; toma
kadato ma ngoko tagi isa toma
ngara-itji toma kantor-oepas ma-
doedoe mai kaha atji; jaadi toma
soa Limatahoe, toma ngoko-lamo
tagi ie-tara mai kaha atji. Mara
kaha atji ge doega-doega toma
limaoe madaha bato-oewa, toma
goera-goera se kie madoedoe
kololi-ino moi-moi atji dokage
adi, tatapi makoetalanga lamo-
oewa; monjika ma lamo akoe
singosa gia ma raga-raga rimoi,
monjika ma rasai lamo, mara cna
ma gila monjika hasta rimoi
foloi, monjika moho rimoi foloi,
monjika lebe gila adi.

hanteerde), zij vrouwen veel zij
pagaaiden, totdat komende te
Sidangoli. Doch chatib van Java
(de javaansche chatib), Amil, 't
aardbeefde, dus die (aardschok)
rukte herwaarts gepaard schom-
melen, hij-zich-vastgreep aan heer
priester van Moti, Ismael, dus hij
schreeuwde, want de aardschok
schudde alte-sterk; wat duidelijk
werd (door) rijksbestierder-oor-
logsmajoor Saptoe en schrijver
Sadang, zij zaten daar aan de
groote poort, aardschok schom-
melde, zij met-z'n-tweeën vielen
op den grond.

Dan nog daar bij fort Oranje
z'n deuropening, zeewaarts naar
den weg gaande van boven naar
beneden, de grond was gescheurd;
tusschen 't fort en kampong Ma-
kassar d'r grens, de weg loopende
landwaarts-zeewaarts, die grond
ook was gespleten; bij de groote
moskee d'r erf dicht-boven was
ook de grond gespleten; bij 't
paleis z'n weg loopende landwaarts
naar de kleine poort bij 't oppas-
serskantoor erachter, was ook de
grond gescheurd; dan nog bij 't
dorp Limatahoe, bij den grooten
weg, gaande op-afwaarts was ook
de grond gescheurd. Doch die ge-
spleten grond was alleen binnenin
de stad slechts niet, in de akkers
en achter den berg rondom was
alles gescheurd daar ook, maar
uitelkaarwijken niet groot, som-
mige (scheuren) d'r grootte kon
worden ingestoken 'n hand d'r
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24. Jaadi toma oras tjako
njagimoi pasa idin kokoro djooe
imam djoertoelis-lamo se djooe
imam-bangsa Said, fere toma
kadato mote ngara-itji dia-tia.
Simara Djoooe Kolano tjatoe
idin se ana tagi tawaf bat ja sala-
wat moelain toma ngara-oepas,
tagi-tara tjiko-hoko toma Tarinate
se Mangkasar ma bati, tagiie
sidogo toma ngara-oepas kodiho.
Waktoe enage dero lebe roregoe
mote ana rioewa, doega-doega
hatib-bangsa se hatib Moti, Mak-
soed, hatib Tarangara, Mahadoem,
se modin Abdoel Karim sarta
djoertoelis Djamaoe'ldabas, toma
tawaf enage pasa toeloengan
Allah Ta'ala sodidi marasai
sajang.

25. Toma enage pasa toean resi-
den haka-tita soedo lapas faitji se
fofoheka pane toma oti ge. Djoooe
Kolano tarima-laha, gila-gila idin
soedo wito oti bangkoe se roembai,
sarta idin se ana djooe bobato
soedo sidodemo toma sagala man-
tjia kasaa pane-pane toma oti;
akoeoewa sakali-kali ana ihoroe
sosira, domaha mina Djoooe Ko-
lano se ronga se bobato hoko pane

vinger, sommige voelden groot,
doch deze z'n lengte sommige meer
dan 'n elleboogslengte, sommige
meer dan een vadem, sommige
langer nog.

Dan nog om over tienen 't be-
vel te roepen heer priester hoofd-
schrijver en heer priester-van-adel
Saïd, op-te-gaan naar het paleis
te volgen de kleine poortingang
landwaarts. Vervolgens Heer Ko-
ning gaf bevel aan hen te gaan te
lezen formuliergebeden, in pro-
cessie naar den oppasserspoort,

| tegaan-afwaarts ombuigende-zee-
waarts naar Ternate en Makassar
z'n grens, tegaan-opwaarts doen
voortgaan naar de oppasserspoort
terugtekeeren. Toen kwam uit,
dat andere geestelijken volgden
hen reeds niet, uitgezonderd de
chatib's-van-adel en chatib van
Moti, Maksoed, chatib Tarangara,
Mahadoem en modin Abdoel
Karim met schrijver Djamaoe'l-
dabas, die toen die ommegang
voorbij was, de hulp des Aller-
hoogsten ontvingen, daar de aard-
beving hen ontzag.

Toen dat voorbij was, heer re-
; sident gaf bevel vrij tegeven kin-

derkens en vrouwen te bestijgen
de prauwen. Heer Koning stemde
toe, gaf terstond bevel te doen af-
laten de bank-prauw en de roem-
bai-prauw en beval aan hen heeren
hoofden te gelasten te doen weten
aan alle menschen, waar men aan
het instijgen der prauwen was, (dat
zij) in geen geval zij eerst weg-
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toma oti maroewa, sikara ana mai
fao belo.

Sigado toma oras tjako rom-
toha toean residen se mener Loris
pasiar-ie se Djoooe Kolano tjara
sobat; simara Djoooe Kolano gi-
nado mina Boenioe mi habar; si-
mara toean residen owadje: „Afa
„wadje mina ge masiki nage amoi
„adi waktoe enane, la Djoooe Ko-
lano lahi, malikan tosidoa. Tatapi
„domaha tosoedo oro mina la tosi-
„giha toma kota Oranja madaha,
„wange-nita sikara tosoedo kata
,,mina ie". —

26. Mai Djoooe Kolano tanma-
oewa, lahi gasa mina ie bato la
f orban mina toma Kaoe; ge toean
residen otarima-laha, owadje: atas
se Djoooe Kolano i njinga-ma-
soeka. Pasa, njemo-njemo tjikaboe
bato toean residen lahi kodiho.

Ma lobi-tara malam saptoe oras
tjako tomdii toean residen soedo
ana Mangkasar sarsan amoi, ko-
poral amoi, solodadoe ngamoedii

roeien, (doch) te wachten te zien
(als) Heer Koning en de voorna-
men en hoofden zeewaarts gingen
bestijgen de prauwen, dan pas zij
ook (mochten) uittrekken de
prauwstaken (teneinde de vaar-
tuigen lostemaken).

Totdat om vij f uur heer resident
en mijnheer Laurens bezoek brach-
ten boven bij Heer Koning op
vrienden-manier (d.i. niet offi-
cieel) ; vervolgens Heer Koning
vroeg naar haar, Boenioe, d'r be-
richt (hoe het met die zaak van
B. stond), waarop heer resident hij
zei: „Laat af van te spreken over
„haar of over wie ook in dit
„oogenblik, wat Heer Koning ook
„anders moge verzoeken zal ik
„gunstig ontvangen". (De resident
wilde blijkbaar die vrouw sparen,
doch om een eind te maken aan
het gezeur van den bijgeloovigen
Sultan, zei hij verder): „Doch
wacht, ik zal opdragen te halen
„haar, opdat ik haar plaatse in het
„fort Oranje, morgen vroeg dan
„pas ik zal opdragen te begeleiden
haar opwaarts". —

Doch Heer Koning nam dat niet
aan, verzocht te brengen haar op-
waarts slechts, om te verbannen
haar naar Kau; dit heer resident
hij-vond-goed, hij zei: op Heer
Koning z'n hartewensch (op uw
verantwoording). Daarna, nog een
beetje keuvelen en heer resident
verzocht terugtekeeren.

's Avonds op den avond van
zaterdag (d.i. vrijdagavond) om
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gasa mina Boenioe ie toma ngara-
lamo. Gila-gila idin lefo tanda
rimoi, hoko sibane mina toma oti
ge, ma ngofa fofoheka itji amoi
mote mina, ma sifoetoe enage bato
kado toma Dodinga, rai sitara
toma Kaoe, haka motego dia toma
gamoe, simaha soepoe toma lako
akoeöewa sakali-kali.

27. Mara toma koetika gasa-
hoko mina Boenioe se ma ngofa
toma Boeloeloe-ma-dehe, sari si-
bane ana toma oti ge, ana nga-
moedii ikolofino talaloe, ikira-kira
bangkali djodjaha ana toma ngolo
so itorara so ana mantj ia dofoe
toma oti-oti mamabelo iise ana
jaja-ngofa nga idi ge, ikira-kira
dia toma njiha barangkali dadi
dokasaa maroewa. Gila-gila iko-
karo nga dagilom, ana toma njiha
soedo djai-djai pane. Mara ana
toma njiha ilaba-hoko silom torara,
wadje, domaha ana la ipane. Ta-
tapi monjika imadomaha-rioewa;
manjonjata toekan batoe Soela
Oeloefoela amoi, i ronga Nagara,
oetji-isa oro ma ngofa ma ngogoe
toma fala so ise geger enage so
omakoreho laba-hoko ge oriki ana
ma ngofa se foheka rioewa, ihoroe
pasamaroewa.

zeven uur heer resident droeg-op
aan hen Makassaren, een sergeant,
een korporaal, soldaten twee hun-
ner (twee soldaten) te brengen
haar, Boenioe, opwaarts naar de
groote poort. Dadelijk bevel te
schrijven een bewijs, naar zeezijde
te doen embarkeeren haar in de
prauw, haar kleine dochtertje te
volgen haar, dien nacht nog kwa-
men (zij) aan te Dodinga, daarna
zuidwaarts te Kau, vergunnende
haar te wonen landwaarts in 't
dorp (d.i. in de vroegere kampong
Kau-Slam), toetestaan naar-buiten-
tegaan naar den riviermond in
geen geval.

Doch op 't oogenblik (men)
bracht zeewaarts haar, Boenioe,
met haar kind bij kaap Boeloeloe,
willen doen instijgen hen in de
prauw, zij tweeën zij-vreesden
zeer, zij-meenden, (dat men)
mooglijk zou-doen-zinken hen in
zee, dus zij-gilden, dus zij men-
schen veel (die) in de prauwen-
aan-staken-lagen zij-hoorden hen
moeder en kind hun stem (gegil)
zij -dachten daar-land waarts-aan-

i land gebeurde er zooals reeds (ge-
schied was, n.1. een aardbeving).
Terstond zij-riepen hun makkers,
zij-aan-land bevalen vlug-vlug te
stijgen (in de prauwen). Doch zij-
aan-land zij-holden-zeewaarts, bo-
vendien schreeuwden, zeggende,
dat zij moesten wachten om inte-
stijgen. Maar sommigen deden-
zich-niet-meer-wachten; wat bleek
door een Soelaschen steenhouwer
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28. Toma sifoetoe enage oras
tjako tofkange toean residen soe-
doie se Djoooe Kolano lahi manoe-
tjia ka oena i oti-ma-awo, karana
toean residen se mamfrooe se ma
ngofa sari pane hotoe toma roem-
bai, matapoe toma laboean. Gila-
gila Djoooe Kolano haka manoetjia
nganjagiromodidi ngofa Tarinate
moi-moi se nga dopolo ofsir amoi
tara idjaga, tatapi sifoetoe-foetoe
bato, wangelamo oewa; idjaga
toma ara rao-rao-ino ge, se nga
gadji foetoe rimoi-rimoi amoi nga
gadji pipi njagi-moi

29. Jaadi toma malam sapitoe
enage ana djoooe-ma-ngofa se djo-
ooe-ma-dano, faitji se fofoheka
ikolofino hotoe toma njiha, so
Djoooe Boki motede-soeba se
Djoooe Kolano lahi mina se ana
ngofa se dano ipane hotoe toma
bangkoe se roembai. Mara oti-
bangkoe se roembai rao-rao enage
se ma oti-ma-awo toto-toto, sarta
se ma dopolo ana bobato Hekoe
se Tjim. Mara Djoooe Kolano ge

Dl. 86.

van Oeloefoela, z'n naam was Na-.
gara, (die) landwaarts-uitsteeg om
tehalen z'n kind z'n voedsel uit
(z'n) huis, dus hoorende dat la-
waai, dus hij-zich-omkeerende
holde zeewaarts en hij trof-aan
hen z'n kind en vrouw niet meer,
zij-pagaaiden alreeds weg.

Op dien nacht om acht uur heer
resident zond-opwaarts naar Heer
Koning te verzoeken menschen
voor hem' z'n matrozen (om hem
als matrozen te dienen), want heer
resident en mevrouw en z'n kin-
deren wilden embarkeeren (en)
slapen in de roembai-prauw, voor-
anker-gaande in den haven. Ter-
stond Heer Koning gaf menschen
twintig hunner, kinderen van Ter-
nate alle (allen Ternatanen) met
hun hoofd 'n officier, om beneden
te waken, enkel des nachts maar
overdag niet; (zij, die waken moes-
ten, waren degenen) die waakten
in eenige komende maanden (n.1.
die aan de beurt waren) en hun
loon was eiken nacht per man z'n
loon duiten tien.

Dan nog op dien nacht van
zaterdag (d.i. vrijdagnacht) zij
sultanskinderen en sultansklein-
kinderen, kinderkens en vrouwen
zij-vreesden te slapen aan land,

i dus Heer Koningin (Sultane) zij-
hief-op betuiging van eerbied aan
Heer Koning verzoekende te zien
naar hen kinderen en kleinkinderen
(dat) zij embarkeeren (zouden en)
slapen in de bank- en roembai-
prauwen. Evenwel de eenige bank-

16
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tego toma njiha bato.
Toma sifoetoe enage mantj ia ma

bati toma Santosa sitara ge dero
fata hoetoe sisioko se ma mantj ia
modjoe, mara toma Santosa siie ge
dero fala rimoi se madaha-rioewa.
Doega-doega fofoheka amoi, mi
ronga Dj id ja, toma soa Takofi
bato, simara motika mi fala oewa.

30. Fotagi toma limaoe madaha
ma ade-ade dokasaa njiha rara, ma-
ra oti mamabelo toma Toboko se
Kotabaroe siie kado toma Toloko-
hoko ge dokasaa bati itaga. Mara
dia toma njiha fala rimoi-rimoi
ma ngara monjika koetji, monjika
koetji-rioewa, so Djoooe Kolano
tjatoe-idin soedo djooe bobato se
ofsir tagi pataroeli toma fala ri-
moi-rimoi ma kintal.

Koetika enage Djoooe Allah
Ta'ala toeloeng sihohira mantj ia
fasik se moenafi(k) nga akal so
sagala mantj ia firi-firi enage si-
gado kodiho nga gogoroahe ka ma
koerang-oewa. Mara toma waktoe
sodidi enage dadi ka istiadat ronga
se bobato doenia se achirat, ngofa

en roembai-prauwen waren al
voorzien van voldoend-aantal roei-
ers en met d'r hoofden, (n.1.) zij
opzichters van Hekoe en Tjim.
Doch Heer Koning verbleef aan
land maar.

In dien nacht de menschen d'r
grens (was) vanaf Santosa (gaan-
de) naar beneden (werden) ge-
vonden enkele (stuks) huizen voor-
zien van menschen nog, doch vanaf
Santosa (gaande) naar boven
(werd) gevonden één huis met-
inhoud-niet-meer (zonder bewo-
ners). Uitgezonderd een vrouw, d'r
naam (was) Djidja, van het dorp
Takofi toch, zij-achterliet haar huis
niet.

Ging men in de stad binnen, zoo
was 't alsof 't aan-land leeg was,
evenwel de aan-staken-liggende-
prauwen bij Toboko en Kotabaroe,
(gaande) opwaarts komende bij
Toloko-zeewaarts geleken op te-
gen-elkaar-aanbotsend drijf hout.
Doch aan de landzijde aan-land
huizen eenige d'r deuropening
(waren) sommige gesloten, som-
mige gesloten niet, dus Heer Ko-
ning gaf bevel optedragen den
hoofden en officieren te gaan pa-
trouilleeren op elk huis z'n erf.

Dien tijd Heer Allerhoogste God
hielp te doen verdwijnen de snood-
aards en huichelaars d'r listen, dus
al die weggeloopen menschen tot-
dat (zij) terugkeerden hun huis-
raad was ja niet minder geworden
(m.a.w. niemand had iets gestolen).
Doch op het oogenblik van die
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kolano se ngofangare pihak raange
se bangsa kolano idjai-djai se ana
nga pihak ma djongihi oewa;
doega-doega djooe bobato Soa-sio
se Sangadji se bobato Hekoe se
Tjim se nga dopolo ngaroeha:
djooegoegoe, kapiten-laoet se
djooe hoekoem ngamoedii, simara
imalom toma ngaralamo kamatola-
oewa, jaadi ipalisi-hoko toma
njare-ma-ingi mai oewa.

31. Mara ana djooe lebe ge toma
koetika sabea hadji se djoemaati
ge ka ma koerang amoi hang-mo-
djoe; pasa toma enage ana nga-
malo-maroewa. Ma sifoetoe-tara
ge monjika bato ihotoe toma sigi
mara monjika ge ihotoe toma oti
maroewa, monjika ifiri-pasamaroe-'
\va, so monara toma sigi madaha
sidego-lolahi se sabea waktoe rom-
toha ge djooe imam djoertoelis-
lamo se djooe imam-bangsa Saïd,
djooe imam Moti, Ismael, sarta
ana hatibi se modin monjika bato.
Jaadi ana of sir mai ngasisioko bato
ino toma ngaralamo, mara monjika
ge ifiri-pasamaroewa. Doega-doega
ana ofsir djaga, jaane toma ngara-
lamo : letnan Pe, sardjeti Djamal-
oeddin, toma ngara-oepas sardjeti
Hadji, sarta ana toma pos-pos
toma kota Toloko, Boeloeloe-ma-

aardbeving was het gewoonte, (dat)
voornamen en hoofden, wereldsche
en geestelijke, koningskinderen
(afstammelingen) en ngofangare's
drie standen en koninklijke ver-
wanten zij heel spoedig op hen d'r
standplaats niet (zij waren niet op
de voor ieder bestemde plaats aan-
wezig), uitgezonderd heeren hoof-
den van Soasio (Negendorp), van
Sangadji en de hoofden van Hekoe
en Tjim en hun vier hoofden: de
rijkskanselier, de vlootvoogd en
twee heeren hoekoem's, vervolgens
zij-zich-verzamelden in de groote
poort onafscheidelijk, ja zelfs zij
gingen voorbij zeewaarts naar het
rif niet (d.w.z. zij vluchtten niet).

Doch zij de heeren lebai op 't
moment van 't hadji- en vrijdag-

I gebed was er een tekort toch-nog-
niet (ontbrak niemand); toen dit
was afgeloopen zij-eenigen zij-ont-
braken alreeds. Toen de nacht ge-
daald was sommigen toch zij-slie-
pen in de moskee doch sommigen
zij-sliepen in prauwen alreeds,
sommigen zij-gevlucht alreeds, dus
't werk (dienst) in de moskee bin-
nen (n.1.) doen-zitten-verzoeken
(smeeken) en bidden (op) de vijf
gebedsstonden, heer priester-
hoofdschrijver en heer priester-
van-adel, Saïd, heer priester van
Moti, Ismael, met henlieden som-
migen der chatib's en modin's
slechts (hielden den dienst). Dan
nog zij officieren slechts enkelen
hunner (kwamen) herwaarts naar
de groote poort, doch sommigen
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dehe se benteng rad ja, simara itika
toma pos enage oewa.

32. Jaadi toma djoeroetoelis mai
ngasisioko bato ikado toma astana
ma ngara; mai toma dj oemaati
moso-moso ge bato, pasa toma
enage iino-rioewa; doega-doega
djoeroetoelis Abdoe'lhair, djoe-
roetoelis Abdoe'lkarim, djoeroetoe-
lis Abdoe'lmorid, djoeroetoelis
Abdoe'ldjabir se djoeroetoelis Dja-
maoe'ldabas se imam Takome, Ab-
doe'laman se ngofamanjira Kolo-
ntjoetjoe, Abdoe'lkarim se bangsa
kolano ma dopolo djoooe-madano,
Djooe, ana ngatofkange itika
Djoooe Kolano oewa toma sifoetoe
se wange ge ana kage toma istana
ma ngara bato. Mara ana toma
bangsa kolano toma malam sapitoe
enage doega-doega dano Abdoe'1-
kabir, dano Djoeba, dano Baba,
dano Abdoe'llah bato simara iino
toma istana ma ngara, sigado toma
oras tjako njagimoi-se-romdidi
enage kodiho. Mara djooe majoroe
manjira poetera Ismoe'lnadar toma
sifoetoe enage tjai-tjai oena dahoe
se oena i fala, tjai-tjai ofere toma
kadato, tjai-tjai oena toma ngara-
lamo.

zij-gevlucht alreeds. Uitgezonderd
zij de wacht-oflficieren, teweten aan
de groote poort: luitenant Pe, ser-
geant Djamaloe'ldin, bij de op-
passerspoort de sergeant Hadji,
met henlieden bij de posten aan het
fort Toloko, Boeloeloemadehe en
koningsschans evenwel zij-verlie-
ten die posten niet.

Vervolgens van de schrijvers
toch enkelen hunner slechts zij-
aangekomen in het paleis z'n poort
(aan de paleispoort); doch na vrij-
dag toen 't daagde (d.i. zaterdag-
morgen-vroeg) toch nadien zij
(kwamen) herwaarts niet meer,
behalve schrijver Abdoel Hair,
schrijver Abdoel Karim, schrijver
Abdoel Morid, schrijver Abdoel
Djabir en schrijver Djamaoel Da-
bas en de priester van Takome,
Abdoel Aman, en kamponghoofd
van Kolontjoetjoe, Abdoel Karim,
en 't vorstengeslacht z'n hoofd,
's vorsten kleinboon, Djooe, zij
acht lieden zij verlieten Heer Ko-
ning niet, bij nacht en dag zij (wa-
ren) daar bij 'paleis z'n poort
slechts. Doch zij van 't vorstenge-
slacht op dien nacht van zaterdag
(d.i. vrijdagnacht) waren 't enkel
dano Abdoel Kabir, dano Djoeba,
dano Baba, dano Abdoellah slechts
die kwamen bij 't paleis z'n poort,
totaan twaalf uur (zij) terugkeer-
den. Doch heer oud-majoor prins
Ismoelnadar op dien nacht vlug-
vlug hij naar beneden naar hem
z'n huis, vlug-vlug hij-opklom naar
't paleis, vlug-vlug hij (was) aan
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33. Toma waktoe enage manoe-
tjia dofoe ifiri, tatapi ana djooe-
djooe se ronga-ronga monjika
ipake akal so ikodiho-ino sifoetoe
madaha. Dadi ge sinjata ana nga
ronga-ronga rioewa toma bokoe
enane madaha. Mara djooe kali
bangsa Ilham; letnan Solo; djoer-
toelis Kama; hatibi Mado, Laha-
baba; hatibi Mado, Abdoe'lsamad;
hatibi gam Tjim, Tini; soseba
Adjahar; modin Dodoti; modin
Djepi; modin Mohioeddin; modin
Abdoe'kljabar; modin Baksoe;
modin Ahmad ; modin AH ; modin
Baha; modin Ada; modin Abdoe'1-
basir; letnan Djoemaati enage,
sigado Djoooe Kolano tjatoe-idin
se djooe majoroe poetera Achmad
horoe-isa lorn mantjia dofoe firi-
firi, so ikodiho-hoko toma kie Ta-
rinate, sikara ana imomote-hoko,
dadi ge njata ana ifiri tika nga
kie se nga Kolano.

34. Mara toma koetika f iri enage
oena soseba Adjahar haro toma
Djailolo, so owadje: habar dai to-
ma Tarinate ge f owarorioewa, To-
boko se Faladjawa djaha pasama-
roewa, rai sikara ngomi firi-isa
enane. — Habari enage ikado

de groote poort.
Te dien tijde menschen veel zij-

vluchten, doch zij heeren en aan-
zienlijken sommigen zij-gebruikten
listen, want zij-terugkeerden-her-
waarts in den nacht. Daardoor
wordt duidelijk, zij hun namen
niet-meer (hebben) in dit geschrift.
Doch heer kali bangsa Ilham; lui-
tenant Solo; schrijver Kama; cha-
tib van Mado, Lahababa; chatib
van Mado, Abdoel Samadi; chatib
van 't dorp Tjim, Tini; de sirih-
drager Adjahar; modin Dodoti;
modin Djepi; modin Mohioeddin;
modin Abdoel Djabar ; modin Bak-
soe ; modin Ahamadi; modin AH;
modin Baha; modin Ada; modin
Abdoel Basir; de luitenant Djoe-
maati (hier moet blijkbaar volgen,
dat deze menschen waren wegge-
loopen, doch de schrijver breekt
zijn onduidelijke mededeeling plot-
seling af. Vert.), totdat Heer ko-
ning bevel gaf aan heer majoor
prins Achmad (Ahamadi), te
roeien landwaarts te verzamelen de
vele wegloopende menschen; der-
halve zij-van-zee-terugkeerden
naar den berg Ternate, toen pas
zij zij-volgden (gingen) naar zee,
waaruit bleek zij zij-vluchtten ver-
latende hun berg en hun koning.

Doch op dat vlucht-oogenblik
hij sirihdrager Adjahar kwam-aan
te Djailolo, dus hij zei: bericht
daar-over-zee van Ternate wij-
weten-er-niet-meer-van, Toboko
en Faladjawa verzonken alreeds,
daarna pas wij vluchtten land-
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kasaa se mantj ia nage-nage nga
ahali toma Tarinate ge ibaratjinta
so iari moi-moi. Manjonjata djoer-
toelis Badjawarati toma soa Nga-
fangare oena ge oparenta toma
Djailolo, ise habari enage gila-gila
ohoko kado toma Tarinate toma
malam sapitoe jang terseboet, gila-
gila oro ana ma jaja se fira toma
fala madaha, toma sifoetoe enage
bato imakoreho firi siisa kodiho.
Waktoe enage manoetjia ana kolo-
fino sodidi so ifiri gasa habari
toma gamoe-gamoe talaloe sangat
adjaib, sababoe se ana nga kolo-
fino bato; dadi gasa habari ma
gonaga dokage. Toma koetika so-
didi enage pasisir gamoe-gamoe
toma kaha Halemahera se kie
Mara ge baso sodidi moi-moi, ta-
tapi foetoeroeöewa. Mara toma
Todore ge sodidi lofo-lofo matero
bato se Tarinate, mai ana Todore
ma mantjia, ronga se bobato, djooe
se bala, amoi-oewa imangakoe
wad je ana idero sodidi, sigado ma-
doeöeroe maroewa, simara bala
Tarinate se kompania ma orang
ngasisioko koetika sabea-hadji ena-
ge ana daka toma Todore enage
simara ino igasa habar, wadje so-
didi adi daka toma Todore.

35. Ma nitalaha wange sapitoe

waarts hier! — Dit bericht, waar
't kwam bij menschen alwie z'n
familie had te Ternate (die) zij
hartzeer-hadden, derhalve zij
weenden allen. Dit bewees schrij-
ver Badjawarati van 't dorp Ngo-
fangare, hij-die hij-bestuurde te
Djailolo, hoorende deze tijding, on-
middellijk hij-zeewaarts kwam-
aan te Ternate op dien nacht van
zaterdag (vrijdagnacht) vermeld,
dadelijk haalde hen z'n moeder en
zuster vanuit huis, dien nacht toch
zij-zich-omkeerden vluchtten land-
waarts (d.i. naar Djailolo) keerden
terug. Dat tijdstip menschen zij
vreesden aardbeving, dus zij-
vluchtten brachten tijding naar de
dorpen heel erg wonderlijk, ter-
oorzake van hun vrees slechts;
derhalve brachten (zij) dergelijke
tijding. Op 't tijdstip der aardbe-
ving 't strand der dorpen op het
land Halemahera en Makian voel-
den alle de aardbeving, doch sterk
niet. Evenwel te Tidore de aard-
beving was bijna zooals te Ter-
nate, doch zij de Tidoreezen, voor-
namen en. hoofden, heeren en on-
derdanen niemand die erkende,
zeggende zij zij-voelden de aard-
beving, totdat later reeds onder-
hoorigen van Ternate en van het
goevernement z'n lui, sommigen
hunner, tijdens het hadji-gebed, zij
daar van Tidore (kwamen) even-
wel herwaarts zij-brachten bericht,
zeiden, (dat) de aardbeving ook
daar op Tidore (was geweest).

Den volgenden zaterdagochtend
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oras tjako rara pasa, Djoooe Ko-
lano tagi pasïar se toean residen
tjara sobat bato, kabasaran-oewa,
oepas ngaroeha, serdjeti amoi, so-
seba se djoertoelis ngaroeha; wak-
toe enage djooe majoroe poetera
Ismoe'lnadar se djooe imam djoe-
roetoelis-lamo imote-tara, simara
toean residen se Djoo.oe Kolano
tagi-ie iwosa hida kota Oranja
madaha.

Ma nitalaha Ahad-ma-wange,
ara Doelhadji enage bato ifane-
foetoe njagimoi-se-romdidi simara
Djoooe Kolano Todore se i ronga-
ronga se i bala-bala monjika iino
mario bantoeng residen se toean-
toean Walanda nga monara, ma
antara wange rao-oewa ikodiho
siika moi-moi.

Koetika enage Djoooe Kolano
Todore opasiar-ie se Djoooe Ko-
lano-oewa, i sosoedo mai-oewa.

36. Toma ara Doelhadji enage
ifane-foetoe njagimoi-se-rara,
wange salasa, toean residen lahi
djoeanga rimoi se ma mantjia se
ma dopolo gasa soerat se toean
gofernoer toma kaha Jaba, haka-
waro mangale sodidi; sarta haka
djoeanga enage ma dahe, sarta
haka nga dafoma, ma id ja dokasaa
biasa golden njagirara, pipi tam-
baga. Gila-gila Djoooe Kolano
haka djoeanga rimoi se ma oti-ma-
ao toto-toto se ma dopolo ngofa-

over zessen, Heer Koning ging
bezoeken heer resident op vriend-
schapsmanier, statie geen (zonder
vertoon), oppassers vier, sergeant
een, lij f knechten en schrijvers
vier; dat oogenblik heer majoor
prins Ismoelnadar en heer priester
hoofdschrijver zij volgden naar
beneden, vervolgens heer resident
en Heer Koning gingen opwaarts
zij-binnengingen zien fort Oranje
van binnen.

Den volgenden ochtend Zondag,
die maand Zoe'lhidjdjah toch, op-
gekomen twaalf nachten (d.i. op
den 13en dag dier maand), ver-
volgens Heer Koning van Tidore
met z'n aanzienlijken en z'n on-
derdanen, sommigen zij (kwamen)
herwaarts om tehelpen bijstaan
den resident en heeren Hollanders
hun werk, na niet veel dagen zij
keerden terug derwaarts allen.

Dien tijd Heer Koning van Ti-
dore hij-bezocht-opwaarts Heer
Koning niet, z'n afgezanten zelfs
niet.

In dien maand Zoe'lhidjdjah,
opgekomen veertien nachten (d.i.
op den 15en dag dier maand), dins-
dag, heer resident verzocht een
hongi-prauw met z'n menschen
(roeiers) en z'n hoofd te brengen
een brief aan heer goeverneur van
land Ambon, kennistegeven om-
trent de aardbeving; en te geven
die hongi-prauw z'n wapens (ge-
reedschap, benoodigdheden) en te
geven hun proviand, z'n prijs (de
kosten ervan) zooals gewoonte is
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manjira Saki, i ronga Tabaroe,
iside kata soerat dokasaa terseboet.

37. Jaadi toma wange salasa
enage kapal-perang rimoi, ma
ronga Nihalenia, ma dopolo obos,
iwosa siboi tapoe toma laboean
gofornemen. Sigado wange-tjako
oras tjako romtoha simara toean
residen se mamfrooe se toean obos
se toean komadan toma kapal-pe-
rang dokasaa terseboet pasiar-ie
se Djoooe Kolano tjara sobat bato,
ka ma hormat koga-koga-oewa.
Doega-doega djooe majoroe se
djooe imam djoertoelis-lamo bato
marimoi se Djoooe Kolano pake
fereïman bato. Koetika enage doe-
ga-doega Djoooe Boki bato soepo
torari mamfrooe. Waktoe enage
Djoooe Kolano se djooe majoroe
se djooe imam djoertoelis-lamo
oetji tarima toean residen se
mamfrooe se ana toean-toean
kage toma ngoete maadoe dokasaa
biasa. Fere-ie, wosa gila-gila toma
ganda'ria papo-isa tego toma
koeroesii. Tego pasa, sisoepoe ake-
sahoe se momami; oke se oho se
njemo-njemo sigado oras tjako
rara, simara lahi kodiho.

(n.1.) zestig gulden (in)' koperen
duiten. Onmiddellijk Heer Koning
gaf een hongi-prauw met beman-
ning compleet met z'n hoofd, 't
kamponghoofd van Saki, z'n naam
(was) Tabaroe, zij-zeilden bege-
leidden den brief zooals vermeld.

Dan nog dien dinsdag een oor-
logschip, welks naam Nehalennia,
welks hoofd 'n overste, 't kwam-
binnen wierp anker in de haven
van 't goevernement. Totdat in
den vooravond om vijf uur ver-
volgens de resident en mevrouw
(de residente) en heer overste en
heer commandant van het oorlog-
schip zooals vermeld, bezochten-
opwaarts (brachten boven een be-
zoek) aan Heer Koning, op vriend-
schapsmanier, zonder eenig eer-
betoon. Alleen (vergezelden den
vorst) heer majoor en heer pries-
ter hoofd-schrijver slechts, geza-
menlijk met Heer Koning droegen
(zij) burgerk'eeding slechts. Dat
oogenblik alleen Heer Sultane
slechts kwam-naar-buiten zich-
stellende-tegenover mevrouw (de
residente). Dien tijd Heer Koning
en heer majoor en heer priester
hoofd-schrijver daalden-af te ont-
vangen heer resident en mevrouw
en hen heeren daar aan de trap
beneden zooals gewoonte was.
Opwaarts-gaande, gingen (zij)
binnen rechtdoor naar de gaande-
rij dicht-aan-landzij (gingen zij)
zitten op stoelen. Reeds gezeten,
werd naar-buiten-gebracht warm-
water (thee) en zoetigheidjes (ge-
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38. Toma ara Doelhadji enage
ifane (foetoe) njagimoi-se-tomdii
wange djoemaati, Djoooe Kolano
tjatoe sadakaa pipi golden
njagiromotoha ka ana djooe lebe
toma sigi-lamo se langgar toma
Hekoe imamoi-moi mapoela ena.

Jaadi wange Djoemaati enage
ma lobi-tara malam sapitoe oras
tjako tomodii pasa toean residen
soedo toean f iskal, mener Teo Oto
se kapiten-borger mener Doefem-
bode, dadi komisi ie se Djoooe
Kolano hakawaro waktoe enane
toean residen se toean Walanda
moi-moi kahendak mapindah tego
toma kaha Halemahera; se toean
residen sidingo tabea se hormat
ginado Djoooe Kolano kira-kira
dokasaa. Sarta toean residen se
toean Walanda moi-moi lahi se
Djoooe Kolano toeloeng badoe
kapal-perang dakasaa terseboet
enage. Jaadi lahi haka komisi tagi
sokare gam ma djongihi kage to-
ma Dodinga, Sidangoli, Djailolo.

39. Toma enage simara Djoooe
Kolano owadje se ana toean
komisi ngamoedii: „Niwadje

bak); drinkende en etende en
babbelende tot zes uur, vervolgens
werd verzocht terugtekeeren.

In die maand Zoe'lhidjdjah den
zeventienden nacht des Vrijdags,
Heer Koning schonk liefdegaven
geld vijftig gulden aan hen heeren
geestelijken van de groote moskee
en bidkapel te Hekoe, ieder-aan-
zich te geven dit (om te verdeelen
onder elkaar).

Bovendien dien vrijdag, (toen)
't avonde, van zaterdag (vrijdag-
avond) om zeven uur voorbij (na
zevenen) heer resident zond heer
gewestelijk-secretaris, mijnheer
Theo Otto en schutterij-kapitein
mijnheer (van Renesse van) Dui-
venbode, te worden afgevaardigd
naar boven naar Heer Koning
kennistegeven thans heer resident
en heeren Hollanders allen willen
verhuizen wonen op 't land Hale-
mahera ; en heer resident deed-
zenden groeten en eerbied vra-
gende Heer Koning (erover) den-
kende hoedanig. Nog heer resident
en heeren Hollanders allen ver-
zochten aan Heer Koning te hel-
pen tegenhouden (aanhouden) het
oorlogschip zooals genoemd (ge-
noemd oorlogschip). Dan nog te
verzoeken te geven (aantestellen)
een commissie om te gaan uitkij-
ken-naar een dorp z'n plaats
(nederzetting) daar te Dodinga,
Sidangoli (of) Djailolo.

Daarop vervolgens Heer Ko-
ning hij-zeide tot hen heeren
commissie d'r tweeën: „Zegt gij-
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„tabea se ri hormat dofoe-dofoe
„bato se ri baba toean residen, i
„ngofa, ngori Kolano, tomanga-
,,koe tobadoe kapal-perang, silom
„komisi tagi sokare gamoe ma
„djongihi enage, totarima-laha,
,,mara dadi kapindah gamoe ge
„tomangakoe ena hang-modjoe".

Sigado toma ara Doelhadji ena-
ge bato ifane-foetoe njagiromo-
didi-se-rimoi, wange salasa, simara
toean residen se Djoooe Kolano
se toean obos toma kapal-perang
imarimoi so ihaka ofsir toma
kapal-perang ngaroekange, silom
kapiten-borgor, mener Doefem-
bode se toean dokter-toewa, mener
Koldenhof, letnan-mariam toma
kota, mener Karawoes se mener
Loris se djooe majoroe poetera
Ahamadi; djooe hoekoem Soasio,
Bo, se djoertoelis Sadang idadi
komisi horoe sokare gamoe toma
Dodinga, Sidangoli se Djailolo.
Ma antara foetoe romodidi, hamis
ma wange, komisi enage ikodiho.

40. Toma ara Doelhadji enage
(i)fane-foetoe njagiromodidi-se-
rara, malam Ahad, oras tjako
rara pasa simara toean residen
soedo djoeroetoelis Walanda, Pe-
roeis Boekhoewer amoi se djoe-
roetoelis Soleman igasa soerat
rimoi ie se Djoooe Kolano. Toma

„lieden groeten en mijn eerbieds-
„betuiging heel veel maar aan mijn
„vader heer resident, zijn kind, ik
„Koning, ik-stem-toe ik-aanhoud
„oorlogschip, daarbij (aantestellen
„een) commissie tegaan uitkijken-
„naar die vestigingsplaats, ik-
„vind-'t-goed, doch overteplaatsen
„deze vestiging ik-stem-toe dat
„nog-niet".

Zoodat in die maand Zoe'l-
hidjdjah toch den eenentwintig-
sten nacht, dinsdag, vervolgens
heer resident en Heer Koning en
heer overste van 't oorlogschip
gezamenlijk zij gaven officieren
van het oorlogschip drie-hunner,
daarbij gevoegd schutterij -kapitein,
mijnheer Duivenbode en oud-
docter mijnheer Coldenhoff, ka-
nonnen-luitenant (luit. der artil-
lerie) van het fort, mijnheer
Krause en mijnheer Laurens en
heer majoor prins Achmad, heer
hoekoem van Soa-sio, Bo, en
schrijver Sadang, zij-werden de
commissie (om) teroeien uitttezien
(naar een) vestiging (negorij) te
Dodinga, Sidangoli en Djailolo,
na tusschenruimte van twee nach-
ten, op donderdag, die commissie
zij-keerden terug.

In die maand Zoe'lhidjdjah den
zesentwintigsten nacht, avond van
Zondag (d.i. zaterdagavond) zes
uur voorbij (na zessen) vervolgens
heer resident zond een holland-
schen schrijver, Pruis Boekhou-
wer en schrijver Soleman zij-te-
brengen een brief opwaarts naar
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soerat enage madaha isingonga-
dje, toen residen dari nama
Goefornemen se toean-toean
Walanda imamoi-moi ilahi pindah
tego toma Halemahera. Sigado
isnen wa wange ara enage foetoe
njagiromodidi se tomodii Djoooe
Kolano tjatoe idin se djooe imam
djoertoelis-lamo se djoertoelis
Sadang gasa soerat rimoi se toean
residen; toma soerat enage madaha
isingongadje, Djoooe Kolano sarta
ronga se bobato imasilahi ampoen
i njinga-soeka-oewa, toean residen
dari nama toean Gofornemen
Walanda se toean-toean Walanda
basarta Djoooe Kolano se ronga
se bobato mapindah tego toma
Halemahera sarta isinjata rimoi-
rimoi ena malawan toma soerat
enage madaha.

41. Toma wange isnen enage
bato oras tjako raha Djoooe Ko-
lano pasiar se toean fiskal tjara
sobat bato; simara toean fiskal
osibai bokoe rimoi, ma daha tjarita
doeko silom sodidi se tofan made-
ro se Djoooe Kolano Saïd Allah
Tadj' Djalaloeddin poetera Soe-
artikroen i tempo ge ma roro ta-
hoen walo-raange toma waktoe
enage ma daha Her ngamoedii
matiadi parenta toma koetika
doeko se sodidi se tofan enage,
sigado sodidi lamo enane ge njo-

Heer Koning. In dien brief z'n
inhoud werd medegedeeld, (dat)
heer resident uit naam van heer
Goevernement en heeren Hollan-
ders allen tezamen zij-verzochten
te verhuizen te verblijven op
Halemahera. Zoodat maandag die
maand den zevenentwintigsten
nacht Heer Koning gaf bevel aan
heer priester hoofd-schrijver en
schrijver Sadang tebrengen een
brief aan heer resident; in dien
brief z'n inhoud werd medege-
deeld,, (dat) Heer Koning met
voornamen en hoofden zij-voor-
zich-verzochten-vergiffenis (zij
zich verontschuldigden), ('t was)
hun hartewensch niet (om met)
heer resident uit naam van heer
hollandsch Goevernement en hee-
ren Hollanders benevens Heer
Koning en voornamen en hoofden
teverhuizen tewonen op Halema-
hera, wat alles uiteengezet was, na-
melijk testrijden tegen dezen brief
z'n inhoud.

Op dien maandag toch om
vier uur Heer Koning bezocht
heer goevernements-secretaris op
vriendschapsmanier; vervolgens
heer goevernements-secretaris hij-
vertoonde een boek, welks inhoud
(bevatte) uitbarsting gepaard met
aardbeving en vloedgolf ten tijde
van Heer Koning Saïd Allah Tadj'
Djalaloeddin prins Zwaardekroon
z'n tijd drie jaren lang in dien
tusschentijd dat twee heeren (land-
voogden) verwisselden 't bestuur,
vanaf den tijd dier uitbarsting en
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njohi tahon nasarani ge tahon walo
njagitomodii maroewa.

Se adi toma djoemaati ma vva-
nge Djoooe Kolano soedo gasa
sadakaa goldin njagiraha se ma
dodai sosaha salaka rimoi, gasa
toma sigi-lamo ka ana djooe lebe
imamoi-moi.

42. Ma nitalaha wange sapitoe
oras tjako raha pasa toean residen
se toean obos toma kapal-perang
pasiar-ie se Djoooe Kolana tjara
sobat bato, ka ma hormat-oewa:
Djoooe Kolano tarima ana ma
atoeran dokasaa ana iie masosira
bato. Koetika enage toean obos
lahi side kodiho; ge Djoooe Ko-
lano tarima-laha. Oke ake-sahoe
pasa, tego njemo-njemo sigado
tjako rara simara ikodiho.

Jaadi ma nitalaha Ahad ma
wangeDjoooeKolano tjatoe idin se
djoertoelis Abdoe'lhair tagi se toe-
an residen gasa toean obos toma
kapal-perang, i dofoma jaane:
namo doesin raange; lemo sang-
kari lesa-lesa romodidi; lemo lo-
lamo baki rimoi; igo-ma-ake oki
njagiraange; bia-djihi tata njagi-
raange; soesoe-ma-dodai bika-ma-
ahi par moi se ma hangi; kabila
mokoe-ma-dodai rimoi. Rongamoi
enage toean residen haka tita se

aardbeving en vloedgolf totaan de
groote aardbeving (van heden) (is
de) rekening (wordt gerekend)
christelijke jaren tot-een-aantal-
van zeventig alreeds.

En nog op vrijdag Heer Koning
droegop te brengen liefdegaven
veertig gulden met z'n draagge-
legenheid een zilveren schenkblad,

i tebrengen naar de groote moskee
aan henlieden heeren geestelijken
tezamen.

Den volgenden morgen zaterdag
om vier uur voorbij (na vieren)
heer resident en heer overste van
't oorlogschip bezochten-opwaarts
Heer Koning slechts op vriend-
schapswijze, zelfs eerbewijzen
geene: Heer Koning ontving hen
(volgens) regeling zooals zij op-
waarts-kwamen vroeger toch. Dat
oogenblik heer overste verzocht te-
zeilen-terug; dit Heer Koning
vond-goed. Gedronken hebbende
warm-water (thee), zittende bab-
belen totaan zes uur vervolgens zij-
keerden-terug.

Dan nog den volgenden Zondag
Heer Koning gaf bevel aan schrij-
ver Abdoel Hair tegaan naar heer
resident tebrengen heer overste
naar het oorlogschip, zijn (d.w.z.
van den overste) reiskost (was)
dit: drie dozijn vogels (kippen);
twee schotels sinaasappelen; twee
schotels kippeneieren; twee scho-
tels aardappelen; een presenteer-
blaadje pompelmoezen; dertig
trossen kokosnootwater (d.i. jonge
klappers); dertig kratten mosselen;
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djoeroetoelis Abdoe'hair ogasa
gila-gila sibane toma kapal-perang
sidoa se toean obos.

43. Se adi toma wange Ahad
enage bato oras tjako sio Djoooe
Kolano tjatoe idin se djooegoegoe
majoroe-perang, Sapitoe; djooe
majoroe-manjira poetera Ismoe'1-
nadar; djooe imam djoertoelis-
lamo hadji Abdoe'lhabib pake
monteri-lamo, sarta djoertoelis
Djamoe'ldabas se djoertoelis Ab-
doe'lkabiri dadi komisi, pane toma
roembai saja-saja, pake bandera se
amral, horoe-tara se toean residen,
lahi permisi pane toma kapal-pe-
rang, haka Djoooe Kolano ma ta-
rimakasi se toean obos. Ge horoe-
tara oetji-isa se toean residen toma
fala, gila-gila djooe imam djoeroe-
toelis-lamo owadje-wadje Djoooe
Kolano i tabea se hormat se toean
residen, sihabar mangale toean Go-
f ornemen Walanda ma lolahi: ma-
noetjia nganjagiraange, silom gaba
totole tjala-njagimoi; katoe totore
tjala-raange ; ngasoe soki ratoemoi
ge ka ma idja-oewa; jaadi manoe-
tjia nganjagiraange dokasaa terse-
boet mai ka nga gadji-oewa,
Djoooe Kolano taloengan Gofor-
nemen bato, mara manoetjia enage
i!ga oho ge toean Gofornemen
haka wange rimoi pipi njagimoi.

melkvaten (kannen) van nautilus-
schelpen een paar met d'r onder-
stel ; een sirih-pinangdoos. Deze
artikelen heer resident droeg-op
aan schrijver Abdoel Hair, hij-
brengen dadelijk doen-inladen in 't
oorlogschip, te overhandigen aan
heer overste.

En verder op dien Zondag toch
om negen uur Heer Koning gaf
bevel aan den rijkskanselier oor-
logsmajoor, Saptoe; heer oud-ma-
joor prins Ismoelnadar; heer
priester hoofd-schrijver hadji Ab-
doel Habib aantetrekken groot-
tenue, en schrijver Djamoel Dabas
en schrijver Abdoel Kabir zij-
werden afgevaardigd te bestijgen
een bloemen-roembaiprauw (een
met bloemen versierde prauw),
voerende vlaggen en wimpel te
roeien af waarts naar heer resident,
te verzoeken vergunning te bestij-
gen het oorlogschip, te geven Heer
Koning z'n dank aan heer overste.
Pagaaiende afwaarts, debarkee-
rende aan-land naar heer resident
naar (z'n) huis, terstond heer prie-
ster hoofd-schrijver hij-vertelde
(bracht-over) Heer Koning z'n
groeten en eerbewijzen aan heer
resident, deed-berichten aangaande
heer Goevernement van Holland
z'n verzoek : menschen dertig hun-
ner, daarnevens gedroogde sago-
palm-bladsteelen één duizend; ge-
droogde sagobladeren (atapbedek-
king) drie duizend; rizophoren-
palen honderd, dit (alles) zonder
betaling; dan nog dertig menschen

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:11AM
via free access



252 TERNATE'SCHE TEKSTEN.

44. Se adi toma sodidi enage so
toean residen se toean-toean Wa-
landa nga lolahi katoe, gaba, taba-
dikoe, hate-hate se totara, ngasoe
se hate-gila, maronga fala-ngasoe-
ngasoe ma monara se mantj ia
nganjagi rao-rao golaha, silom se
toekan-toekan, Djoooe Kolano ta-
loengan parasadja bato; doega-
doega ana nga oho ge kolaha se
toean-toean enage poela oho, sarta
katoe mai se ma idja dokasaa biasa,
mara kasaa se ana gogolaha toean
residen ni fala, ge mantj ia enage
nga oho toma toean nofangoe
riafa, karana ana nga oho wange
njagiromodidi siino ge Djoooe Ko-
lano poela ana nga oho pasama-
roewa. Toma enage toean residen
haka tarimakasi, rai sisoepoe te,
soesoe se goela; djooegoegoe se
djooe majoroe se djooe imam
djoertoelis-lamo ioke.

45. Sigado toma oras tjako nja-
gimoi simara masilage haka tabea
toean residen, hoko ipane toma
roembai horoe-hoko pane toma ka-
pal-perang ge, matros ngamoedii
oetji goegoe ngoete, fere-ie sikil-
wak amoi kokoko toto hormat

zooals vermeld, doch met hun loon
niet (zonder loon), Heer Koning
hielp 't Goevernement slechts, doch
die menschen hun eten, (daarvoor
zou) heer Goevernement geven per
dag tien duiten.

Verder bij deze aardbeving heer
resident en heeren Hollanders hun
verzoek (om) dakbedekking, wand-
bedekking, bamboe, houtsoorten en
dakspanten, palen en lang-hout,
namelijk paalhuizen d'r materialen
en lieden eenige tientallen (om te)
werken benevens de bazen, Heer
Koning hielp (gaf die) om niet
slechts, behalve henlieden d'r eten
(dat) gemaakt (moest worden)
door die heeren wier huis (her-
steld werd), die heeren schonken
eten en de dakbedekking toch met
vergoeding zooals gewoonte (was),
doch alwaar zij werkende (waren)
heer resident uw huis, die lieden
hun eten voor mijnheer (voor U),
Gij-betalen niet meer (behoeft Gij
resident niet te betalen), want hen-
lieden hun eten twintig dagen lang
Heer Koning schonk hun hun eten
alreeds. Toen heer resident bracht
dank, daarna werd-buiten-gebracht
thee, melk en suiker; rijksbestier-
der en heer majoor en heer prie-
ster hoofd-schrijver zij-dronken.

Totdat om tien uur vervolgens
(zij) oprezen, gaven groeten heer
resident, zeewaarts zij-bestegen de
roembai-prauw, pagaaiden zee-
waarts, bestegen het oorlogschip,
twee matrozen daalden-af, hielden-
vast de trap, opwaarts-gaande een
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pasantir. Jaadi solodadoe ngaroeha,
sersan amoi, tamboer rimoi kokoko
mafato hormat paka sinapan bato,
tjako soeisa-oewa. Toma koetika
fere-ie ge kapiten kapal-perang,
mener Djiasis, se asti letnan amoi
domaha ana so imakoehaka tabea
kage toma deki ma njekoe, rai let-
nan oenage oöetji hakawaro se toe-
an obos, pasa ofere kokaro ana
simara oetji momote-tara toma ka-
mar. Ge sersan amoi goegoe sabel
kokoko hormat ana toma kamar
ma ngara; simara wosa-ika makoe-
haka tabea dokasaa biasa; pasa
gila-gila djooe imam djoeroetoelis-
lamo owadje: „Djoooe Kolano si-
„dingo tabea se hormat se toean
,,obos; mangale kie Tarinate ma-
„daha, toean residen dari nama
„toean Gofornemen Walanda se
„Djoooe Kolano sarta ronga se
„bobato se bala-rajat mimamoi-
„moi mimokoe kabasaran Allah
„Ta'ala; kage-kage bato toean
„obos se kapal enane iwosa ge
„Djoooe Kolano talaloe simore,
„sarta olahi badoe toean obos se
„toean-toean moi-moi se kapal-
„perang enane nitego toma wange
„njagiromodidi madaha ge Djo-
„ooe Kolano haka tarimakasi
„dofoe-dofoe se toean obos se
„toean-toean moi-moi dari nama
„toean Gofornemen Walanda ; toe-
„an ni laha enane Djoooe Kolaao
„loepa ena oewa". —

schildwacht stond in-de-houding
eerbiedig presenteerende ('t ge-
weer). Dan nog vier soldaten, een
sergeant en tamboer stonden in 't
gelid eerbewijzende (door) aante-
slaan 't geweer, trom (werd) niet
geslagen. Bij 't oogenblik van op-
stijgen de kapitein van 't oorlog-
schip, mijnheer Denies(?) en een
eerste luitenant wachten-op hen,
dus zij-elkaar-gaven-groeten daar
op dek z'n boven (bovendek),
daarna die luitenant hij-afdaalde
gaf-kennis aan heer overste, ver-
volgens hij-klom-op, riep hen, ver-
volgens (zij) daalden-af volgende
beneden naar de kamer. Daar een
sergeant hield sabel stond bewees-
eerbied aan hen bij de kamerin-
gang ; vervolgens binnen-gingen
derwaarts gaven elkaar groeten
volgens gewoonte; daarna priester
hoofd-schrijver hij-zeide: „Heer
„Koning doet-zenden groeten en
„eerbied aan heer overste; aan-
,.gaande den berg Ternate binnen
„(aangaande de aardbeving) heer
„resident uit naam van heer Hol-
„landsch Goevernement en Heer
„Kolano met rijksgrooten en hoof-
„den en volk wij-allen-voor-ons
„wij-dragen (op onze schouders)
„de grootheid des Allerhoogsten
„God (m. a. w. wij buigen ons
„voor Zijn wil); waar toch heer
„overste en dit schip binnenviel,
„daar Heer Koning zeer verheugd
„met dat hij-vroeg aantehouden
„heer overste en alle heeren met
„dit oorlogschip, gij-bleeft in de
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46. Toma enage toean obos
obalas haka tarimakasi adi se
Djoooe Kolano. Koetika enage
toean obos se toean komadan se
ana ofsir moi-moi pake monteri
moi-moi, tego njemo bato, sisoe-
poe minoeman; oke pasa bato toe-
an obos se toean komadan igasa
ana komisi siwoeni kapal enage
madaha, oetji toma deki lape ro-
rnodidi; mara kapal enage ma dahe
rete romodidi: oespera njagiromo-
toha se romodidi, pont njagiraange
tego toma adoe, pont njagiromo-
didi tego toma njekoe; oeba ko-
jang njagiromotoha. Rai, tego
toma koersii kodiho, simara toean
obos owadje: „Sidingo tabea se
„hormat bato se Djoooe Kolano;
„tarimakasi dofoe-dofoe Djoooe
„Kolano soedo ngoni ronga nidadi
„komisi tara, nipane se ngori toma
„kapal, silom golaha soesa adi to-
„foma ngori rongamoi koga-koga
„ge tarimakasi dofoe-dofoe,
„Djoooe Kolano iboedi enane to-
„loepa ena oewa". —

Pasa bato masilage haka tabea
toean obos se toean komadan se
toean-toean moi-moi, oetji ge toe-

„twintig dagen, daarvoor Heer Ko-
„ning geeft-dank veelmaals aan
„heer overste en alle heeren uit
„naam van heer Hollandsch Goe-
„vernement; heer, deze uw goed-
„heid Heer Koning vergeet deze
„niet." —

Daarop heer overste hij-vergold
(beantwoordde) gevende dank ook
aan Heer Koning. Toen heer over-
ste en heer commandant en zij alle
officieren hadden-aan groot-tenue,
zaten tepraten nog, werd-naar-bui-
ten-gebracht dranken; na drinken
toch heer overste en heer comman-
dant zij-brachten hen de commis-
sie te-doen-zien dat schip z'n bin-
nenste, daalden-af op twee dek-

! verdiepingen; doch dat schip z'n
i wapens (hadden) twee af deelingen :
i tweeënvijftig kanonnen, die van

dertig pond verbleven beneden, die
van twintig pond verbleven bo-
venop; kruit vijftig kojan; daarna
zat (men op de) stoelen weerge-
keerd, vervolgens heer overste hij-
zei: „Zendt groeten en eerbied
„toch aan Heer Koning, zeer veel
„dank (dat) Heer Koning zond
„ulieden rijksgrooten gij-werd af-
gevaardigd naar beneden, gij-be-
„steegt mijn schip, daarenboven te-
,,maken moeite nog te proviandee-
„ren mij met allerlei zaken, zeer
„veel dank daarvoor; Heer Ko-
„ning z'n weldaden deze, ik-verge-
„ten deze niet." —

Dit voorbij toch (men) zich-
deed-oprijzen, gaf groeten aan
heer overste en alle heeren, daal-
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an obos omote kata-ie toma deki
manjekoe; oetji oras tjako njagi-
moi-se-romodidi; djoewa adanja.

den-af, heer overste hij-volgde be-
geleidde-opvvaarts naar dek-van-
boven (opperdek); daalden-af (van
het schip) om twee uur; aldus.

II.

1. Madero toma hidjrat oelnabi
— salla'llahoe 'alaihi wasallam ! —
njonjohi parima tjalamoi-se-ratoe-
romdidi-se-njagisio-se-rara, tahon
Alif, toma ara Sawal, ifane-foetoe
njagimoi-se-tomdii, malam djoe-
maati satenga tomdii pasa, simara
kapal-asap mei kompania rimoi
iwosa mote Hiri se Baboea ma
soa tara, ioemo tapoe toma laboean
Gofornemen; sigado sifoetoe-
konora oras tjako njagimoi-se-
romdidi simara padoeka toean
jang terhormat Owen Moeris
Daminik soedo letnan Abdoe'lhalik
ie se Djoooe-ma-ngofa djooe
kapiten-laoet poetera Ajanhar
toma fala.

2. Koetika enage ana djoertoelis
Malajoe ngamalo moi-moi; djoer-
toelis Malajoe kapita Mangkasar
odero tita mote kapal-asap-perang
tagi toma Papoea, djoertoelis
Malajoe letnan Baba odero tita
mote toean konteier kata falalom
ma idja toma Soela se Taliabo,
Tomboekoe se Banggai; kodiho
hang-modjoe, dadi koetika enage
toean residen soedo djoertoelis
Malajoe-rioewa so soedo letnan

Dl. 86.

Ten tijde vanaf de vlucht van
den profeet — God zegene hem
en geve hem vrede! — getal jaren
een - duizend -en-twee-honderd-en-
negentig-en-zes, jaar Alif, in de
maand Sawal, zij (d.i. de maan)
opgekomen nachten tien-en-zeven,
avond van vrijdag (d.i. donderdag-
avond), half zeven voorbij (na half
zeven), vervolgens een stoomschip
mail Compagnie 't-kwam-binnen
volgde Hiri en Baboea z'n tus-
schenruimte benedenwaarts, 't-
wierp anker in goevernements-
haven; totdat middernacht twaalf
uur vervolgens hoogwelgeboren
heer Owen Maurits de Munnick

' zond luitenant Abdoel Halik op-
waarts naar Heer-z'n-kind (ko-
ningszoon) heer vlootvoogd prins
Ajanhar naar (diens) huis.

Te dien tijde zij Maleische
schrijvers zij-afwezig allen; Ma-
leische schrijver kapitein der
Makassaren hij-ontving bevel te-
volgen oorlogsstoomschip tegaan
naar Nieuw-Guinee, Maleische
schrijver luitenant Baba hij-ont-
ving bevel tevolgen heer contro-
leur tebegeleiden lij f eigenen hun
(af)koopsom naar Soela en Talia-
bo, Toboengkoe en Banggai; (zij)
teruggekeerd nog-niet, zoodat dien

17
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Abdoe'lhalik Mangkasar bato gasa
toean residen i tabea sihabar se
Djoooe-ma-ngofa djooe kapiten-
laoet, waktoe enane toean maha
bangsawan Gofornoer Djindaral
se Rat toma kaha Batawi iterpili
sarta ipoetoes rai pasamaroewa
kolano-ma-ngofa roregoe akoe-
öewa, malinkan Djoooe-ma-ngofa
djooe kapiten-laoet bato nodadi
Kolano toma kie Tarinate notiadi
ni hadji.

3. Ma sifoetoe enage, letnan
Abdoe'lhalik otagi pasa bato,
Djoooe-ma-ngofa djooe kapiten-
laoet soedo kokaro djooe imam
djoertoelis-lamo Abdoe'l'aziz o-
hoko simara Djoooemangofa djooe
kapiten-laoet owadje toean residen
i tita enage.

Sigado manitalaha djoemaati-
ma-wange oras tjako tofkange
bato, Djoooemangofa djooe kapi-
ten-laoet soedo djooe imam djoer-
toelis-lamo se toean residen
sigogise tita sarta siginado ena.
Ma waktoe okodiho-ie owadje:
toean residen i tita oena osoedo
letnan Abdoe'lhalik ie ge osihabar
bato se Djoooemangofa jang
toean Gorfornemen iterpoetoes
Djoooemangofa malinkan dadi
Kolano, mara ena ma waktoe ge

tijd heer resident zond niet meer
Maleische schrijvers (kon geen M.
schrijvers zenden), dus (hij) zond
luitenant AbdoelHalik der Makas-
saren maar tebrengen heer resi-
dent z'n groeten tedoen-berichten
aan Kroonprins heer vlootvoogd,
dit tijdstip hoogedele heer Gouver-
neur Generaal en (de) Raad te
lande Batavia zij-gekozen en zij-
uitgemaakt klaar alreeds, (dat)
een ander konigskind (troonop-
volger) niet zou mogen (aange-
steld worden), behalve de Kroon-
prins heer vlootvoogd slechts gij-
wordt Koning op den berg Ter-
nate gij-verwisselt (komt in de
plaats van) uw vader.

Dien nacht, luitenant Abdoel
Halik hij-was-reeds-gegaan-toch,
Kroonprins heer vlootvoogd zond

| teroepen heer priester hoofdschrij-
| ver Abdoel Aziz hij-zeewaarts (te
j komen), vervolgens Kroonprins

heer vlootvoogd hij-zeide (deelde
mee) heer resident z'n bevel dit
(dit bevel van den resident).

Totdat den volgenden ochtend
vrijdag-z'n-dag (op vrijdag) om
acht uur toch, Kroonprins heer
vlootvoogd zond heer priester
hoofdschrijver naar heer residen
tevernemen bevelen en tedoen-
vragen-naar deze. Dien tijd hij-
keerde-terug-opwaarts hij-zei: heer
resident z'n bevel hij hij-zond lui-
tenant Abdoel Halik opwaarts hij-
deed-berichten toch aan Kroon-
prins, dat heer Goevernement had
uitgemaakt, (dat) Kroonprins al-
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poetoes ena akoe-hangoe, sababoe
toean residen maoe chalifat-ma-
wange enage silom tarima kontrak
mamote walomoi bato, so haka-ti-
ta difoetoe sapitoe-ma-wange ge
komisi tara, simara, bitjara ena.

4. Gila-gila Djoooemangofa
djooe kapiten-laoet soedo kokaro
djooegoegoe majoroe-perang, Boe-
nga, se djooe hoekoem sangadji
Makdim, tatapi djooegoegoe ma-
joeroe-perang oöedoeroe, soepoe
akoeöewa, so djooe hoekoem sa-
ngadji bato, so gila-gila imoefakat
mote dokasaa toean residen i tita,
difoetoe oras tjako sio ana ngaroe-
kange itagi.

Sigado manitalaha sapitoe-ma-
wange oras tjako sio simara Djo-
ooemangofa djooe kapiten-laoet se
djooe imam djoertoelis-lamo se
djooe hoekoem sangadji itagi-tara
se toean residen, simara toean re-
siden owadje:

„Ngori adi tonjingasoeka tjoba
„akoe totede Djoooe Kolano toma
,,tjai-tjai dokane, tatapi kontarak
,,tiahi hang-modjoe, sabari sigado
„kontarak tiahi, sikara tede Djo-
,,ooe Kolano ; so ngori tolahi tempo
„adi ara raange." —

! leen kon worden Koning, doch
j deze z'n tijd (d.w.z. aanstellings-

tijd) uittemaken (vasttestellen) dit
was mooglijk nog-niet, want heer
resident wilde die aanstellingsdag
en ontvangst van contract zich-
doen-volgen in-eens toch, dus gaf-
bevel (dat) morgen zaterdag de
commissie beneden (zou komen),
vervolgens te bespreken dit.

Terstond Kroonprins heer vloot-
voogd zond teroepen rijksbestier-
der oorlogs-majoor, Boenga, en
heer rechter distriktshoofd Mak-
dim, doch rijksbestierder oorlogs-
majoor hij-verhinderd, uittegaan
niet-in-staat, dus heer rechter dis-
trikshoofd (kwam) slechts, dus
terstond zij-overeenkwamen te-
volgen zooals heer resident z'n be-
vel (om) den volgenden dag negen
uur zij hun-drieën zij-gaan.

Totdat den volgenden ochtend
zaterdag negen uur vervolgens
Kroonprins heer vlootvoogd en
heer priester hoofdschrijver en
heer rechter distriktshoofd zij-
gingen-naar-beneden naar heer re-
sident, vervolgens heer resident
hij-zeide:

„Ik ook ik-hartewensch indien
„mooglijk ik-verhefïen-tot Heer
„Koning met spoed aldus, doch
„contract is gemaakt nog-niet, heb
„geduld totdat contract gemaakt is,
„dan-pas (zal) aangesteld (worden)
„Heer Koning; daarom ik ik-ver-
„zoek tijd (uitstel) nog drie maan-
„den". —
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5. Gila-gila djooe imam djoer-
toelis-lamo owadje:

„Fangare misigogise tita se toe-
,,an, tatapi kane toma Tarinate ge
„dadi se Djoooe Kaoesamasaha
„poelang-poelang chalifat ge,
„wange enage tarima kontarak
„hang-modjoe, sigado madoeöeroe
„ma-wange simara nitara la poe-
„toes ena." —

Gili-Gila toean residen haka tita
se ana komisi: „Tjoba dokage
„ngoni kodiho la nitike bokoe ena-
„ge, domaha ngori totike bokoe
„kane toma kantor adi, la salasa-
„ma-wange simara nitara la poe-
,,toes ena." —

6. Ana komisi ikodiho-ie, ma
wange enage bato soedo kokaro
sahbandar hatib-djoertoelis Sawoe
marimoi se djooe imam djoertoe-
lis-lamo ipala kantor pariksa toma
bokoe atoeran. Simara idero toma
bokoe madaha, madero se Djoooe-
mangofa djooe kapiten-laoet ma
hadji sjaj lillahi Djoooe poelang
chalifat ge sigado ma antara ara
njagimoi-se-romtoha sikara tarima
kontarak. Sidago salasa-ma-wange
ara Sawal, ifane-foetoe njagimoi-
se-rimoi, simara ana komisi nga-
roeha: djooegoegoe major-perang
se Djoooemangofa djooe kapiten-
laoet se djooe imam djoertoelis-
lamo se djooe hoekoem sangadji •—
tatapi koetika enage djooegoegoe

Dadelijk heer priester hoofd-
schrijver hij-zei:

„Wij, wij-aangehoord (hebben)
„bevelen van U, doch hier te Ter-
„nate gebeurde 't met wijlen Heer
„Zijne Majesteit, (die) aangesteld
„(werd) „(hoewel) dien dag ont-
„vangen 't contract nog-niet, tot-
„dat later heer goeverneur van
„Ambon landwaarts-kwam (d.i.
„herwaarts) toen-pas werd-in-ont-
,,vangst-genomen 't contract". —

Onmiddellijk heer resident gaf
bevel aan hen (de) commissie:
„Indien 't aldus (gesteld is) gijlie-
„den keert-terug, opdat gijlieden-
,,zoekt dat boek, wacht ik, ik-zal-
,,zoeken 't boek hier op kantoor
„ook, opdat dinsdag daarop gij-
„beneden-komt, opdat (worde) be-
„slist dit." —

Zij commissie zij-terugkeerde-
opwaarts, dienzelfden dag toch op-
dragende teroepen den havenmees-
ter-chatib-schrijver Sawoe tezamen
met heer priester hoofdschrijver
zij-openden 't kantoor te onderzoe-
ken in 't boek der regelingen (ge-
bruiken). Vervolgens zij-vonden in
't boek, (dat) ten tijde van Kroon-
prins heer vlootvoogd wijlen z'n
vader, den overleden Heer (Ko-
ning) (z'n) installatie totaan een
tusschenruimte van vijftien maan-
den toen-pas ontvangen werd 't
contract. Zoodat dinsdag den een-
entwintigsten nacht der maand Sa-
wal, vervolgens zij commissieleden
vier hunner: rijksbestierder oor-
logsmajoor en Kroonprins heer
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osoepoe akoe-hang, so ana komisi
ngaroekange bato — itagi gasa bo-
koe atoeran enage tara ibitjara se
toean residen.

7. So toma wange enage toean
residen oterfakat se ana komisi,
ipoetoes toma ara Doelkaidat
ifane-foetoe raha wange isnen ba-
to perstel Djoooe Kolano, tatapi
toean residen haka-tita soedo ko-
misi golaha se ma soerat-lahi, la
toma isnen enane singosa se toean
residen dari nama toean Goforne-
men, sarta toean residen haka tita
se komisi soedo lomoe ronga se
bobato se ngofa-kolano se bangsa-
kolano, la sihakawaro ana moi-
moi dokasaa biasa, sarta Kolano ma
adat se ma atoeran rao-rao ge gola-
ha tiahi ena moi-moi; se adi kadato
ma doedoe se ma daha ma koerang
koga-koga malinkan golaha ena
moi-moi; se adi toean residen
ohaka-tita se Djoooemangofa
djooe kapiten-laoet, difoetoe robo-
ma-wange djooe imam djoertoelis-
lamo tara tarima tjap se segel sarta
boroea kolano ma koetji; se adi
djooe imam djoertoelis-lamo haka-
waro, sari tede Kolano dokane
atoeran malinkan kolaha soerat, si-
dingo toma gamoe-gamoe sihaka-
waro sarta kokaro ana dopolo-do-
polo; ge toean residen otarima-
laha. Gila-gila ana komisi ihaka

vlootvoogd en heer priester hoofd-
schrijver en heer rechter distrikts-
hoofd — doch dien tijd de rijksbe-
stierder hij-buitenkomen instaat
nog-niet, — dus zij commissiele-
den hun drieën slechts-zij-gingen
brengen dat ceremoniën-boek naar-
beneden zij-bespraken (om te be-
spreken) met den resident.

Dus op dien dag heer resident
hij-overlegde met hen de commis-

; sie, zij-besloten in de maand
: Zoe'lkaedah den vierden nacht op

maandag toch voortestellen (aante-
stellen) Heer Koning, doch heer
resident gaf-bevel droég-op de
commissie temaken (optestellen)
een verzoek-schrift, opdat op dien
maandag (dien brief) tedoen-in-
gaan (intedienen) aan heer resident
uit naam van (bestemd voor) heer
Goevernement, riog heer resident
gaf-bevel aan de commissie, droeg-
op te verzamelen rijksgrooten en
hoofden en koningskinderen (prin-
sen) en vorstentelgen, opdat ken-
nis-gegeven-werd aan allen zooals
gewoonte is, nog de Koninklijke
gebruiken en regelingen eenige te-
maken-in-orde deze alle; en nog
het paleis z'n achterzijde en van-
binnen z'n gebreken welke ook
enkel te-maken deze alle; en nog
heer resident hij-gaf-bevel aan den
Kroonprins heer vlootvoogd om
morgen woensdag heer priester
hoofdschrijver naar beneden (te
zenden) te-ontvangen stempel en
zegel met koningskist z'n sleutel;
en nog heer priester hoofdschrij-
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tabea toean residen, ikodiho-ie.

8. Koetika ana komisi kodiho-ie
ge iwosa moi-moi kage se Djoooe-
mangofa djooe kapiten-laoet toma
fala, simara nga salam se djooe-
goegoe majoroe-perang omakoe-
tale-hoko so isihabar toean residen
i tita dokasaa terseboet enage. Pasa
ana komisi moi-moi nga salam ko-
karo djooe kali sarta djooe majo-
roe se djooe kapita-ngofa se djo-
oe kapita-kie se sadaha-kie, sah-
bandar-hatibi-djoertoelis; koetika
enage djooe imam-sowohi, Ab-
doe'lchair odero oedoeroe, soepoe-
öewa; so ana ronga-ronga dokasaa
terseboet moi-moi malomoe-ino se
Djoooemangofa kapiten-laoet toma
fala. So ana komissie ihakawaro
ana: „Waktoe enane toean residen
„haka-tita adi maroro wange nja-
„gimoi-se-raha bato Gofornemen
„tede ngone nga Kolano, so toma
„wange enane ngone pihak rimoi-
,,rimoi nisoedo hakawaro nia do-
,,oeroe: djooegoegoe soedo ma-
rinjo hakawaro djooe bobato Soa-
„sio, sangadji Hekoe se Tjim;
„djooe kali soedo modin tagi haka-
„waro ana djooe imam se hatibi

ver gaf-te-kennen, tewillen aan-
stellen den Koning (met) zulke ge-
bruiken, kan-enkel-door temaken
een brief, (dien) tedoen-zenden
naar de dorpen en tedoen-kennis-
geven en door teroepen hen de
hoofden; dit heer resident hij—
vond-goed. Onmiddellijk (daarop)
zij commissie zij-gaven groeten
aan heer resident, zij-terugkeer-
den-opwaarts.

Toen zij commissie terugkeer-
den-opwaarts zij ingingen allen
daar bij den Kroonprins heer
vlootvoogd in huis, vervolgens hun
groeten (deden) aan den rijksbe-
stierder oorlogsmajoor, (die) met-
uiterste-inspanning zeewaarts

(kwam wegens ziekte), dus zij-de-
den-bericht (gaven te kennen) heer
resident z'n bevel zooals dat ver-

j

\ meld is. Daarna zij commissie al-
len (zonden) hun vredegroet, rie-
pen-op heer kali met heer majoor
en heer prins-kapitein en heer
berg-kapitein (d.i. van Ternate) en

; berg-sadaha, havenmeester-chatib-
schrijver; dien tijd heer priester-
herder, Abdoel Chair, hij-vond
(had) verhindering, (kon) buiten-
komen-niet; dus zij rijksgrooten
zooals vermeld allen zich-vergader-
den bij Kroonprins heer vloot-
voogd aan huis. Dus zij commis-
sie zij-tekennen-gaven (aan) hen:
„Dit oogenblik heer resident geeft-
„bevel, nog den duur van veertien
„dagen slechts 't Goevernement
„stelt-aan ons, onzen Koning, dus
„op dien dag gijlieden in eiken
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„toma sigi-lamo se sigi Soela Ta-
„kome se langgar Kolontjoetjoe;
„djooe majoroe ngamoedii haka-
„idin se djooe kapita-kie, soedo
„hakawaro djooe kapita-ngofa se
„djooe letnan-ngofa, sarta soedo
„kolano-fangare tagi hakawaro
„ana of sir moi-moi; mara ana
„bangsa, ge djooegoegoe soedo
„marinjo hakawaro ma dopolo
bato." —

9 . . . . Koetika enage dano Ab-
doe'l'aziz omalo so hakawaro dano
Mahjoeb bato; oena simara osoedo
i ngofa se ngongiri tagi hakawaro
ana bangsa imamoi-moi; doega-
doega ana ngofa kolano bato si-
mara Djoooemangofa djooe ka-
piten-laoet soedo sadaha-kie haka
oepas tagi hakawaro ana; sarta
soseba se djoertoelis, mai oepas
hakawaro ana; haka-idi ana moi-
moi, difoetoe robo-ma-wange oras
tjako tofkange malomoe toma nga.-
ralamo. Se adi koetika Djoooe-
mangofa djooe kapiten-laoet dero
idi ma wange enage bato, haka idi
se sadaha kadato simara soedo

„rang gij-opdraagt kennistegeven
„(aan) uwlieder ondergeschikte
„(hoofden): rijksbestierder draagt-
„op den schout kennistegeven den
„heeren hoofden van Soasio, den
„distriktshoofden van Hekoe en
„Tjim; heer kali draagt-op den
„modin tegaan kennisgegeven hun
„heeren priesters en chatib's van
„de groote moskee en de Soela'sche
„moskee te Takome en den bidka-
„pel te Kolontjoetjoe; twee heeren
„majoors (moeten) gelasten aan
„heer berg-kapitein te-zenden ken-
„nistegeven aan heer kapitein-van-
,,den-bloede en aan heer luitenant-
„van-den-bloede, daarbij optedra-
„gen den heerendienstplichtingen
„tegaan kennisgeven hun officieren
,',alle, doch aan hen adellijken, de
„rijksbestierder (moet) zenden den
...schout kennistegeven den hoof-
„den maar (n.1. der adellijken)." —

Dat oogenblik dano Abdoel
Aziz hij-afwezig, dus (werd)
kennisgegeven (aan) dano Mah-
joeb maar; hij vervolgens hij-zond
z'n kinderen en neef jes-en-nicht-
jes tegaan kennisgeven hun aan-
zienlijken tezamen; behalve (aan)
hen vorstentelgen toch en den
Kroonprins heer vlootvoogd werd
den berg-opzichter opgedragen
tegeven oppassers tegaan aanzeg-
gen hun; en ook den sirih-dragers
en schrijvers alleen 'n oppasser
(moest) kennisgeven hun; tegeven
'n stem (aantezeggen) aan hen
allen (om) morgen woensdag acht
uur tevergaderen aan de groot?
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kokaro sangadji Fagoeodoe, sa-
ngadji Wajola se nga doöeroe soe-
poe moi-moi. Simara haka idi ana
soedo sisoepoe nga manoetjia soedo
sigoko hito romdidi toma kadato,
silom diahi paseba romdidi, silom
diahi kadato ma hisa, makoedogo
se iskoenjir ma mantros moi-moi, j
manoetjia nganjagiromotoha fo- j
loi. Djooe letnan-ngofa Aman se '
djooe letnan-ngofa Alwi isigogoko
ana; Djoooemangofa djooe kapi-
ten-laoet poela ana oho. Sarta
Djoooemangofa djooe kapiten-
laoet haka idi, sadaha-kadato
lomoe ana toma soa Ngongare
idiahi kadato ma daha silom
koewas dofoe siram bata, golaha
barsii moi-moi.

10. Sigado manitalaha robo-ma-
wange oras tjako tofkange bato |
ronga se bobato doenia se acherat
Soa-sio, Sangadji, Hekoe se Tjim
se ngofa-ngofa-kolano se bangsa-
kolano sarta ngofangare pihak
raange moi-moi hadir toma ngara-

poort (hoofdingang). En nog toen
de Kroonprins heer vlootvoogd
ontving de stem (de kennisgeving
ontving) op dien dag toch, gaf (hij)
stem (bevel) aan den paleisopzich-
ter om tebevelen teroepen het
distriktshoofd van Wajola en hun
onderschikte (hoofden) naar-bui-
ten-tekomen allen. Vervolgens gaf
stem (beval) aan hen gelastte te-

' doen-uitkomen hun menschen
(volk) tedoen-opzetten twee keu-
kens bij 't paleis, daarbij tevervaar-
digen twee loodsen, daarbij tever-
vaardigen 't paleis z'n omheining,
bijelkaar-gevoegd met (vermeer-
derd met; d.w.z. de werkkrachten)
den schoener z'n matrozen alle,
menschen (koppen) over de vijf-
tig. Heer luitenant-van-den-bloede,
Aman, en heer luitenant-van-den-
bloede, Alwi, zij-doen-staan hen
(d.i. aan het werk zetten); Kroon-
prins heer vlootvoogd (zou) geven
eten hun. Ook de Kroonprins heer
vlootvoogd gaf stem (bevel), de
paleisopzichter (moest) verzame-
len hen van 't dorp Ngofangare,
zij (moesten) maken (opknappen)
't paleis van binnen, daarbij te
kwasten (witten) veel (flink), te
spoelen de tegels, temaken schoon
alles.

Zoodat den volgenden ochtend
woensdag acht uur toch rijks-
grooten, wereidsche en geestelijke
hoofden van Soasio, Sangadji,
Hekoe en Tjim en vorstentelgen
en die-van-koninklijken-bloede,
met de drie rangen van ngofangere
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lamo. Mara djooegoegoe se djooe
hoekoem simara tagi oro fakat se
Djoooemangofa djooe kapiten-
laoet modjoe, rai simara ana nga-
moedii bato iie toma ngaralamo.
Simara letnan-djaga fato bangkoe,
gila-güa ronga se bobato se bangsa
se ngofa-ngofa-kolano imamoi-
moi wosa itego.

Simara djooegoegoe-majoroe-
perang koko-ie hakawaro ronga
se bobato doenia se acherat se
ngofa-kolano se bangsa-kolano se
ngofangare pihak raange imamoi-
moi: „Waktoe enane toean residen
„dari nama toean Gofornemen
,,haka-tita se ngomi komisi, adi
„maroro wange njagimoi foloi
„toean Gofornemen sigoko ngone
„nga Kolano, so mihakawaro se
„ngoni nimamoi-moi, koga se
„Kolano ena ma adat se ma atoe-
„ran, ma hormat se ma kabasaran,
„sarta ngone pihak rimoi-rimoi
„nga tjooe-djooe se nga moelia
„rao-rao malinkan fogolaha tiahi
„ena moi-moi."

11. Pasa ginado ana moi-moi,
wadje iise maroewa. Gila-gila
haka-idi ana moi-moi imasigo-
diho; doega-doega ana djooe bo-
bato se ofsir moi-moi imaroeba-
hangoe ibarenti toma ngaralamo

I allen verschenen aan de groote
! poort. Doch rijksbestierder en

heer rechter vervolgens gingen
halen samenspreking met den
Kroonprins heer vlootvoogd nog,
daarop zij tweeën slechts zij-op-

i waarts naar de groote poort. Ver-
| volgens de wacht-luitenant orden-

de de banken, dadelijk rijksgroo-
ten en hoofden en prinsentelgen
en vorstentelgen allen-samen kwa-
men-binnen zij-zaten.

Vervolgens rijksbestierder-oor-
logsmajoor stond-opwaarts gaf-
kennis den rijksgrooten en wereld-
lijke en geestelijke hoofden en
vorstentelgen en prinsentelgen en
drie rangen ngofangare's allen
tezamen: „Dit oogenblik heer
„resident uit naam van heer
„Goevernement gaf-bevel aan ons

: „commissie, na verloop van over
• „de tien dagen heer Gouverne-

„ment doet-oprichten (aanstellen)
' „van-ons onze Koning, derhalve
! „wij-geven-kennis aan ulieden al-

„len tezamen, wat betreft de
j „vorstelijke gewoonten en rege-

lingen, de eerbied en de hofhou-
„ding, met onze rangen elk-voor-
„zich d'r heerendiensten (vorsten-
,.diensten) en vele luister, moet-
„niet-anders-dan dit alles degelijk
„verricht worden."

Daarna werd gevraagd hun al-
len, (zij) zeiden zij-gehoord (ver-
staan) hebben alreeds. Dadelijk
vverd-gegeven-stem (te kennen ge-
geven) aan hen allen zij-zich-de-
den-terugkeeren; behalve zij hee-
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modjoe. Simara ana djooe bobato
imoefakat, rimoi-rimoi haka baroe-
baroe malolofo sigolaha ka solo-
dadoe, sidoa se djooe kapita-kie
odoto, sarta soa koga-koga nga
moelia oepas se kolano-fangare
wosa-hangoe ge djai-djai singosa;
sarta ana Hekoe se Tjim nga moe-
lia djodjaroe-itji se ngongare-itji, i
mai djoem golaha kalari bato;
sarta ana ofsir mai makoedjoem
nago-nage soepoe toma patalioen
se oepas, mara ana oepas garanati-
ahi nganjagi-romodidi-se-ngaroera
enage dahe ana soa Ngofangare
moi-moi ma koldir se djooe kapita-
kie, mara oepas garanati-salaka
nganjagimoi-se-ngaroekange enage
sitantoe-oewa manoetjia pili-pili
bato; ana djooe bobato se ofsir
imoefakat enage pasa bato imaroe-
ba; doega-doega djooegoegoegoe
se djooe hoekoem simara tagi isi-
habari ana nga fakat enage se
Djoooemangofa djooe kapiten-
laoet; pasa sikara ikodiho toma
fala.

12. Se adi toma salasa-ma-wange

ren hoofden en officieren allen zij-
zich-verwijderen-nog-niet zij-ver-
bleven aan de groote poort nog.
Vervolgens zij heeren hoofden
zij-overlegden, elk tegeven twee
politieoppassers tedoen-maken
(hen) tot soldaten, tedoen-overge-
ven (hen) aan heer berg-kapitein
hij-leeren (die hen zou africhten)
en van de dorpen, welker luister
oppassers en vorstendienstplichti-
gen nog-niet-binnengekomen wa-
ren, dezen (moesten) zoo-spoedig-
mooglijk worden binnengebracht;
en zij (de dorpen) Hekoe en Tjim
d'r luister, de kleine maagden
(meisjes) en. kleine jongelingen
(knapen) zelfs worden aangewe-
zen temaken (zich) gereed toch;
en zij officieren zelfs (moesten)
elkaar-aanwijzen wie zou-gaan-uit
't bataillon naar de oppassers;
doch zij de schildpadden-cornet-
oppassers zesentwintig hunner
treffen hen (worden gerecruteerd)
uit het dorp Ngofangare allen, on-
der commando van heer berg-kapi-
tein, doch de zilveren-cornet-op-
passers dertien hunner waren niet
bepaald (aangewezen), (deze wa-
ren) uitgezochte lieden toch; zij
heeren hoofden en officieren zij-
overlegd hebbende dit toch, zij-
zich-verwijderden; behalve rijks-
bestierder en heer rechter gingen
berichten aangaande hun samen-
spreking aan Kroonprins heer
vlootvoogd; daarop pas zij-keer-
den-terug naar huis.

En nog op Dinsdag zij ceinmis-
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ana komisi idero-idi kodiho-ie bato
soedo kokaro sahbandar-hatibi-
djoeroetoelis Sawoe marimoi se
djooe imam djoeroetoelis-lamo
igolaha soerat njagimoi-se-raange:
Dodinga, Kaoe, Tobolo, Galela,
Loloda, Tolofoeo, Tobaroe, Gam-
konora, Sahoe, Djailolo, Gane,
Mara se Kajoa; biasa lef o se djooe
imam djoeroetoelis-lamo toma fa-
la, tatapi koetika enage oena i
monara dofoe, so omasilahi ana
djoeroetoelis malomoe sahbandar-
hatibi-djoeroetoelis toma fala ilefo
soerat, enage, ma idi enane:

„Bahwa padoeka toean jang ter-
„hormat moelia, Owin, Moeris
„Daminik, residen Tarinate se i
„ronga toean Gofornemen Wa-
„landa ogoegoe parenta jang ka-
„tinggian toma kota Oranja ma-
„daha, ohaka-tita koewat-koewat
„se ngomi komisi ngaroeha toma
„kie Tarinate: djooe kapiten-laoet
„poetera Ajanhar se djooegoegoe
„majoroe-perang Boenga, se djooe
„imam djoertoelis-lamo Abdoe'1'
„aziz se djooe hoekoem sangadji
„Makdim, masilefo toma sjatar
„enane, ikado se ngana hatibi-
,.djoeroetoelis Abdoe'lkadir se
„djoeroetoelis Aboe Tahir se alfi-
„ris Baba se sardjeti Hamiroe se
„sangadji Sahoe, Aksam, se go-
„goegoe Sahoe, se dopolo-dopolo

sie zij-ontvingen-stem (opdracht)
terugtekeeren-opwaarts toch, kre-
gen-opdracht teroepen den haven-
meester-chatib-schrijver Sawoe te-
zamen met heer priester hoofd-
schrijver, zij-maken (opstellen)
dertien brieven (voor): Dodinga,
Kaoe, Tobelo, Galela, Loloda, To-
lofoeo, Tabaroe, Gamkonora, Sa-
hoe, Djailolo, Gane, Makian en
Kajoa; gewoonte was, teschrijven
door (dat die geschreven werden)
heer priester hoofdschrijver aan
huis, doch dien tijd hij zijn werk
was veel, dus hij -verzocht-voor-
zich (dat) zij schrijvers (zouden)
vergaderen bij havenmeester-cha-
tib-schrijver aan huis (en) zij-
schrijven dien brief, z'n stem (in-
houd) aldus:

„De weledelgeboren heer Owen
„Maurits de Munnick, resident van
„Ternate en in naam van heer
„Hollandsen Goevernement, hij-
heeft-in-handen (dat in handen
„heeft t') hooge bestuur in het
„fort Oranje, hij (heeft) gegeven
..krachtig bevel aan ons commis-
„sie z'n vieren op den berg Ter-
„nate, (n.1. aan): heer vlootvoogd
„prins Ajanhar en rijksbestierder
„oorlogsmajoor Boenga, en heer
„priester hoofdschrijver Abdoel
„Aziz en heer rechter distrikts-
,,hoofd Makdim om-te-doen-schrij-
„ven op deze bladzijde, 't komt tot
„u chatib-schrijver Abdoel Kadir
„en schrijver Aboe Tahir en alpe-
„res (vaandrig) Baba en sergeant
„Hamiroe en distriktshoofd van
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„Sóaraha, se dopolo-dopolo Talai
,,se Palasoa, Tatjim se Balisoa to-
„ma moi-moi kage toma djiko Sa-
,,hoe, mihakawaro toma ara Doel-
„kaidat enane ifane-foetoe raha
„wange isnen, Gofornemen iper-
„stel ngone nga Kolano so maha
„dika nibatja soerat enane pasa
„bato, ngana hatibi-djoeroetoelis
„se serdjeti Hamiroe, se sangadji
„Sahoe, nidjai-djai moemoerari
„hoko kane toma kie Tarinate ni-
,.gasa , silom ana dopolo-dopolo
„Soaraha se bala Talai se Palasoa,
,.Tatjim se Balisoa ma dopolo,
,,mara djoeroetoelis se alfiris se
„gogoegoe Sahoe simara itego dja-
,,ga parenta kage. Se adi mihaka-
„waro dadi ka ngoni djiko Sahoe
„nia tjooe-djooe se nia moelia to-
„ma Kolano dokare oepas se ko-
,,lanofangare se manoetjia ngara-
„toemoi se rongamoi koga-koga ge
,.nigolaha tiahi la nigasa ena mo-
,,mote hoko moi-moi ni-oewa sa-
„kali-kali". —

13. Soerat njagimoi-se-raange
irai, ma wange enage Djoooema-
ngofa djooe kapiten-laoet osoedo
djooe imam djoeroetoelis-lamo tagi
ogasa sibai se toean residen, sarta

„Sahoe, Aksam, en plaatsvervan-
gend hoofd van Sahoe en hoof-
„den van de Vier Dorpen en hoof-
„den van Talai en Palasoa, Tatjim
„en Balisoana aan allen daar in de
„baai van Sahoe wij-kennisgeven,
„(dat) in deze maand Zoe'lkaedah
„op den vierden op maandag 't
„Goevernement 't (zal) installee-
„ren onzen Koning, dus wacht
„laat-staan (wacht totdat) gij hebt
„gelezen dezen brief toch, gij cha-
„tib-schrijver en sergeant Hamiroe
„en distriktshoofd van Sahoe g-ij—
„lieden onmiddellijk en zeer spoe-
„dig (moet komen) zeewaarts
„hierheen naar den berg Ternate
„(opdat) gijlieden-brengt mede hen
„hoofden van Vier Dorpen en het
„volk van Talai en Palasoa, Tatjim
„en Balisoana z'n hoofden, doch
„de schrijver en vaandrig en on-
,,derbestierder van Sahoe zullen
„zij-blijven bewaken 't bestuur
„daar. En nog wij-geven-kennis 't
„wordt op ulieden uit de baai van
„Sahoe (gesteld) uw heerendien-
„sten en uw statie (te leveren) aan
„den Koning, zooals oppassers en
„vorstendienstplichtigen en hon-
„derd lieden en alle dingen welke
„ook (moet) gijlieden-maken-in-
„orde, opdat gij-brengt dit volgen-
„de zeewaarts alles, het kan niet
„zijn van n'et." —

(De) dertien brieven af zijnde,
dien dag Kroonprins heer vloot-
voogd hij-zond heer priester
hoofdschrijver tegaan hij-brengen
te toonen (die brieven) ar.:: heer
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toean residen osiboetoe tjap Kom-
pania; pasa djooe imam djoeroe-
toelis-lamo ogasa soerat enage ko-
diho-ie, sarta toean residen osidoa
tjap kolano romodidi silom segel
se djooe imam djoeroetoelis-lamo,
ogasa-ie sidoa se Djoooemangofa
djooe kapiten-laoet, mara atoeran
tjap ge domaha sigado chalifat-ma-
wange enage sikara tarima. Tatapi
koetika enage toean residen osidoa
ena lebe sosira, sarta ohaka-tita:
„Tjoba komisi golaha soerat atau
tanda se pas ge, siboetoe bato". —

Kodiho-ie ma wange enage bato,
gila-gila Djoooemangofa djooe
kapiten-laoet siboetoe tjap lamo
toma soerat njagimoi-se-raange
enage: tjap kompania toma goe-
njira, tjap Tarinate toma goebadi.
Simara Djoooemangofa djooe ka-
piten-laoet soedo kokaro ana ko-
misi malomoe moi-moi, simara
lepas soerat enage. Al f iris Siha
ogasa soerat toma Mara, Kajoa se
Gane; alf iris Mohammad ogasa
soerat toma Dodinga, Kaoe, To-
belo se Galela; sardjeti Djidoen
ogasa soerat toma Djailolo, soa
Gamkonora, Tobaroe, Tolofoeo se
Loloda; mara ana gamoe-gamoe
goedoe-goedoe Soela se Taliabo,
Banggai se Tomboekoe ge, doma-
ha chalifat pasamaroewa, la gasa

resident en heer resident hij-drukte
daarop 't Compagnie-stempel;
daarop heer priester hoofdschrij-
ver hij-bracht die brieven terug-
opwaarts, en heer resident hij-
overhandigde twee koninklijke ze-
gels, daarbij-gevoegd 't zegel aan
heer priester hoofdschrijver, hij-
bracht (die) opwaarts naar Kroon-

| prins heer vlootvoogd, doch de
aanwijzing der stempels werd uit-
gesteld tot den aanstellingsdag
dan-pas (die) te ontvangen. Maar
dat tijdstip heer resident hij-over-
handigde deze veel eerder (bij
voorbaat) en hij-gaf-bevel: „Als
„de commissie maakt (schrijft)
„een brief of 'n merk op de pas-
,,sen (wil aanbrengen), drukt 't
„dan maar af." —

Teruggekeerd-opwaarts dien dag
toch onmiddellijk Kroonprins heer
vlootvoogd drukte-af 't groote
stempel op die dertien brieven: 't
Compagniestempel op de rechter,
't stempel van Ternate op de lin-
ker zijde. Vervolgens Kroonprins
heer vlootvoogd droeg-op teroepen
hen commissie te-vergaderen al-

' len, vervolgens vrij-tegeven (te
verzenden) deze brieven. Vaandrig
Siha hij-bracht brieven naar Ma-
kian, Kajoa en Gane; vaandrig
Mohammad hij-bracht brieven
naar Dodinga, Kaoe, Tobelo en
Galela; sergeant Djidoen hij—
bracht brieven naar Djailolo,
Gamkonora, Tabaroe, Tolofoeo en
Loloda, doch zij dorpen van-verre,
Soela en Taliabo, Banggai en To-
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poedji sikara sikokaro ana isa
isoeba dokasaa biasa.

14. Se adi toma koetika djooe
imam djoeroetoelis-lamo ogasa
soerat sibai se toean residen ma
wange enage silom obitj ara ma-
ngale pipi-moesoeng ge, atoeran
pasamaroewa, tjoba habari toean
Gofornemen sitantoe sari tede
Kolano maroewa, ge komisi dero
pipi enage rioewa wosa se Djoo-
oemangofa djooe kapiten-latoet
moi-moi.

Ge toean residen mai tarima-
laha, tatapi koetika enage ma ara
kado-hang-modjoe, so Djoooema-
ngofa djooe kapiten-laoet lahi
forskot. Ge toean residen tarima-
laha, sarta haka Kolano ma
moesoeng ara moi enage se djooe
imam djoeroetoelis-lamo ogasa-ie
sidoa se Djoooemangofa djooe
kapiten-laoet otarima pasamaroe-
wa.

Sigado robo-ma-wange oras
tjako romotoha pasa, simara toean
residen haka-tita se toean fiskal,
mener Sorso Rasoe Kioer, okata
boroea kolano ma koetji ie sidoa
se Djoooemangofa djooe kapiten-
laoet.

boengkoe zouden (wanneer) de aan-
stelling reeds voorbij was, opdat
gebracht (zou worden) de titula-
tuur (van den Koning), dan pas
zouden-geroepen-worden zij (te
komen) landwaarts zij (zouden)
eerbiedbetuigen (den vorst huldi-
gen) zooals gebruikelijk is.

En nog toen heer priester hoofd-
schrijver hij-bracht de brieven (en)
toonde (die) aan heer resident, op
dien dag ook hij-sprak aangaande
de recognitiegelden (welker) rege-
ling reeds voorbij was, en indien
't bericht van heer Goevernement
bepaaldwas tewillen aanstellen den
Koning reeds, (dat dan) de com-
missie ontvangen zou dat geld
niet-meer, (doch zou) binnenko-
men bij Kroonprins heer vloot-
voogd alles.

Dit vond de resident zelfs goed,
doch dat oogenblik was de maand
nog-niet uit, terwijl Kroonprins
heer vlootvoogd verzocht voor-
schot. Dit vond de resedent goed
en gaf des Konings termijngelden
voor dien maand (n.1. deel der
recognitiegelden) aan heer pries-
ter hoofdschrijver, hij-bracht-op-
waarts (dit geld) overhandigde 't
aan Kroonprins heer vlootvoogd,
hij-ontving (dit) alreeds.

Zoodat woensdag na vijven ver-
volgens heer resident gaf-bevel
aan heer gewestelijk-secretaris,
mijnheer George Razoux Kuhr,
tebegeleiden de vorstelijke kist d'r
sleutel opwaarts teoverhandigen
aan Kroonprins heer vlootvoogd.
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15. Se adi koetika toean residen
opoetoes perstel Kolano ma ara se
ma wange maroewa, tatapi ohaka-
tita soedo komisi kodiho-ie golaha
se ma soerat singosa se toean
residen, lahi perstil Djoooe Kolano
sarta sitantoe ma ara se ma wange,
sarta lahi Djoooe Kolano i poedji
sidingo se toean residen.

Sigado toma ara Savval ifane-
foetoe njagiromodidi-se-raha wa-
nge djoemaati simara Djoooe-
mangofa djooe kapiten-laoet se
ana komisi ngaroekange haka
djooe imam djoeroetoelis-lamo
ogasa Djooe Kolano i poedji sidoa
se toean residen, ma idi enane:

„Assoeltan tadjoelmachsoel bi
,,'inaj atillahilhanan siradj oelmoelki
„amiroeddin Iskandar moenawa-
„roessadik wahwa minaladilin
„Sjah".

Gasa momote se soerat komisi
nga lolahi toma ara Doelkaidat
enane ifane-foetoe raha, dahe
isnen-ma-wange perstil Djoooe
Kolano.

16. Sigado manitalaha sapitoe-
ma-wange toean residen balas
soerat enage ie, soedo djoertoelis
Malajoe gasa-ie sidoa se Djoooe-
mangofa djooe kapiten-laoet; ma
daha sihabar komisi nga lolahi
enage toean residen dari nama
Gofornemen mai otarima-laha

En nog toen heer resident hij—
bepaalde des Konings installatie
d'r maand en d'r dag alreeds (toen
hij bepaald had maand en dag van
aanstelling), niettegenstaande hij-
gaf-bevel droeg-op (dat) de com-
missie terugkeerde-opwaarts om
temaken (optestellen) z'n (een)
brief, (die) intezenden aan heer
resident, verzoekende te installee-
ren Heer Koning z'n titulatuur
intezenden aan heer resident.

Zoodat in de maand Sawal den
vierentwintigsten nacht, vrijdag,
vervolgens Kroonprins heer vloot-
voogd en zij commissie z'n drieën
schonken (droegen-op) heer pries-
ter hoofdschrijver hij-bracht (te
brengen) den Koning z'n (diens)
titulatuur te overhandigen aan heer
resident, z'n stem (luidende) al-
dus :

„De sultan, kroon van het rijk,
„door de voorzienigheid van Allah
„den Erbarmer; lamp van het
„koningschap, lichtgevend den op-
„rechten, rechtvaardigen vorst."

Tebrengen volgende met (dezen)
brief de commissie d'r verzoek,
(om) in deze maand Zoe'lkaedah
den vierden, rakende (op) maan-
dag teinstalleeren Heer Koning.

Zoodat den volgenden ochtend
zaterdag heer resident beant-
woordde dien brief opwaarts,
zond den Maleischen (inlandschen)
schrijver tebrengen-opwaarts te-
overhandigen aan Kroonprins heer

| vlootvoogd; z'n inhoud gafteken-
i nen de commissie d'r verzoek, dat
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magonaga dokage adi, sarta toean
residen sihakawaro toma soerat
enage madaha: toma isnen-ma-
vvange enage oras tjako njagimoi
bato ronga se bobato doenia se
achirat se ngofa-kolano se bangsa-
kolano se ngofangare pihak-
raange se kabasaran koga-koga
moi-moi kalari se toean residen
toma fala.

17. Se adi toma salasa-ma-
wange jang termadzkoer enage
modjoe ana komisi idero-tita ma-
diahi tede Kolano. Koetika enage
toean residen lahi se Djoooema-
ngofa djooe kapiten-laoet, perstil
Djoooe Kolano ma wange lobi-
tara ie pesta toma kadato. Ge
Djoooemangofa djooe kapiten-
laoet otarima-laha. Tatapi gamoe
ma atoeran chalifat-ma-wange-
lobi enage dahe ronga se bobato se
bangsa iseba moelia, so domaha
Djoooemangofa kodiho-ie imakoe-
tiba se komisi, simara sidingo
djoertoelis-lamo tara. Ikodiho-ie
ma wange enage bato Djoooema-
ngofa djooe kapiten-laoet omakoe-
tiba se ana komisi se hal gamoe
ma atoeran chalifat-ma-sifoetoe
enage moelia, silom toean residen
i lolahi dokasaa terseboet: simara
ngoni nga diba dokasaa?? Simara
djooegoegoe se djooe hoekoem
iwadje: „Lebe-laha Djooöema-
„ngofa tarima toean residen i lo-
„lahi lebe-sosira, mara gamoe ma

! heer resident uit naam van het
Goevernement toch hij-ontving-
goed (goedkeurde) op dezelfde
wijze, nog heer resident deed-
mededeelen in dien brief erin: op
dien maandag om tien uur toch
voornamen en wereldlijke en
geestelijke hoofden en vorsten-
telgen en prinsentelgen en drie
standen der ngofangare en statie
welke ook (moesten) gereed aan-
wezig) zijn bij den resident aan
huis.

En nog op dien dinsdag boven-
gemeld nog zij commissie zij-ont-
vingen-bevel zich-gereed temaken
teverheffen den Koning. Dien tijd
heer resident verzocht aan Kroon-
prins heer vlootvoogd op den
avond van Heer Konings instal-
latie boven te feesten in het paleis.

i Dit Kroonprins heer vlootvoogd
hij-vond-goed. Doch de gebruiken
der dorpen (landsgebruiken) op
dien installatiedag 's avonds be-
treffende rijksgrooten en hoofden
en adellijken (dat) zij (zouden)
voegen (hun) eerbewijs, zou plaats-
hebben als Kroonprins terugge-
keerd was opwaarts en over-en-
weer overlegd had met de com-
missie, vervolgens werd gezonden
den hoofdschrijver naar beneden.
Zij-teruggekeerd opwaarts dien
dag toch Kroonprins heer vloot-
voogd hij-pleegde-o verleg met hen
commissie omtrent de dorpsgebrui-
ken (aangaande) den installatie-
avond (z'n) luister, ook (omtrent)
heer resident z'n verzoek zooals
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„atoeran masiki madoöeroe". —

Gila-gila Djoooemangofa djooe
kapiten-laoet soedo djooe imam
djoertoelis-lamo tagi sihabar se
toean residen, mangale toean lahi
chalifat-ma-wange-lobi festa ge
Djoooemangofa tarima se njinga-
ma-soeka-soeka, sarta Djoooema-
ngofa lahi se toean ana toean-toean
se nona-nona ge, tjoba akoe toean
soedo not, mara ana ronga-ronga
se boki-boki toma Tarinate simara
Djoooemangofa not ana; ge toean
resident tarima-laha.

18. Se adi toma ara Sawal ifane-
foetoe njagiromdidi-se-tomdii wa-
nge salasa simara Djoooemangofa
djooe kapiten-laoet soedo djooe
imam djoertoelis-lamo tagi se toe-
an residen, lahi hagi Kolano ma
pipi moesoeng ara raange ma doeë ;
ge toean residen tarima-laha, sarta
sidoe pipi enage se djooe imam
djoertoelis-lamo gasa-ie sidoa se
Djoooemangofa djooe kapiten-la-
oet pasamaroewa; sigado chalifat j
pasa, tarima moesoeng ara moi-
moi tola roepiah ratoeraange-se-
njagiraange sigado empas.

Sigado toma ara Doelkaidat |
ifane-foetoe rimoi malam djoema-
ati satengah tjako tomdii simara

Dl. 86.

vermeld: „En hoedanig is uwlie-
„der overweging?" (vroeg de
Kroonprins). Vervolgens rijksbe-
stierder en heer rechter zij-zeiden:
„Het is beter, (dat gij) Kroonprins
„ontvangt (opvolgt) heer resident
„z'n verzoek 't eerst, doch de
„dorpsgebruiken ofschoon later". -

Dadelijk Kroonprins heer vloot-
voogd zond heer priester hoofd-
schrijver tegaan doen-berichten
aan heer resident, aangaande hij
(heer) vroeg (om) den installatie-
avond te feesten, dit Kroonprins
ontving vreugde des harten; ook
Kroonprins verzocht aan heer (re-
sident), (of) zij heeren en dames,
indien mooglijk optedragen uitte-
noodigen, doch zij rijksgrooten en
sultanes van Ternate, de Kroon-
prins (zou) uitnoodigen hen; dit
heer resident vond-goed.

En nog in de maand Sawal op
den zevenentwintigsten dinsdag,
vervolgens Kroonprins heer vloot-
voogd zond heer priester hoofd-
schrijver tegaan naar heer resident
teverzoeken op-schuld-tenemen des
Konings termijngelden (recognitie-
gelden) drie maanden z'n deel; dit
heer resident vond-goed, ook over-
handigde (hij) dit geld aan het:r
priester hoofdschrijver (dit) te-
brengen-opwaarts teoverhandigen
aan Kroonprins heer vlootvoogd
alreeds; zoodat de installatie voor-
bij (na de installatie) (zou van de)
termijngelden van elke maand wor-
den afgetrokken driehonderddertig
gulden, totdat afbetaald (de schuld).

18
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Djoooemangofa djooe kapiten-la-
oet se ma fira-kawin, djoooema-
ngofa boki Tjina if ere toma ka-
dato.

19. Ge Djoooe-ma-io djooe ma-
joroe ma njira se djooe kapita
ngofa, Hanafi, se djooe letnan
ngofa Mohammad Daoet se djooe
letnan ngofa Alwi se djooe kali
Mahdoem, sahbandar hatib dj oer-
toelis Saoe se toean Mohammad
bin Abdoel Rahman Albar sarta
ana djoooemangofa se Djoooe-
ma-nongoroe se Djoooe-ma-fira
silom ana sosowohi nonaoe se
fofoheka imote kata-ie moi-moi;
ge djoooemangofa ngamoedii hira-
bira ipane kareta, gasa ana ngosa-
ngosa Mara inaro.

Sigado Ahad-ma-wange simara
ana djooe bobato Hekoe se Tjim
singosa nga moelia: ngongare-
itji se djodjaro-itji ge soa enage
ma dopolo silom nga foheka imote
kata ana nga moelia enage, tatapi
igasa se djooegoegoe majoroe-pe-
rang sosira, rai simara djooegoegoe
soedo marinjo kata ana ie toma
paseba, momote se ana soa ma do-
polo se nga kawin, ie toma paseba
sidoa ana nga moelia enage se sa-
daha Kie se sahbandar-hatib-
djoertoelis.

20. Mara atoeran nga moelia

: Zoodat in de maand Zoe'lkaedah
I den eersten, avond van vrijdag

(d.i. donderdagavond) half zeven
vervolgens Kroonprins heer vloot-
voogd met z'n getrouwde zuster
vorstentelge prinses Tjina zij-be-
stegen (namen intrek in) het paleis.

De oudere broeder des Konings,
de oud-majoor en heer kapiteins-
zoon, Hanafi, en luitenantszoon
Mohammad Daoet en luitenants-
zoon Alwi en heer kali Mahdoem,
havenmeester-chatib-schrij ver Sa-

! oe en heer Mohammad zoon van
• Abdoel Rahman Albar met hen

prinsen en jongere broeders des
Konings en de broeders des Ko-
nings, gevoegd daarbij hen de
vrouwelijke en mannelijke boden
zij volgden te begeleiden opwaarts
allen; twee koningskinderen „ge-
schwister" bestegen den wagen,
werden gebracht door hen de Ma-
kiansche dienstplichtigen, die trok-
ken.

Totdat Zondags vervolgens zij
heeren hoofden van Hekoe en
Tjim deden-binnengaan (brachten)

| hun statie: aankomende jongens
en meisjes, die dorpen hun hoof-
den daarbij-gevoegd hun vrouwen
zij volgden brachten hun hun sta-
tie, doch zij brachten den rijksbe-
stierder-oorlogsmajoor eerst, daar-
na vervolgens de rijksbestierder
droeg op den marinjo te begelei-
den hen opwaarts naar de verga-
derloods, gevolgd door hen de
dorpen d'r hoofden met hun echt-
genooten; opwaarts (gaande) naar
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enage toma Hekoe ngongare-
itji ngaroekange, djodjaroe-itji
amoi; toma Tjim ngongare-
itji ngaroekange, djodjaroe-itji
amoi; toma enage sadaha Kie se
sahbandar ipariksa, dero doega-
doega djodjaroe-itji Ngofaoedoe
amoi; ngongare-itji Laboea amoi;
gamoe Tjim amoi; Siko amoi;
Ngofatake amoi, koerang ngonga-
re-itji ngamoedii se djodjaroe-itji
amoi: so sadaha Kie se sahbandar
itarima ena oewa, sigodiho se djo-
oegoegoe, osoedo golaha tiahi ana
moi-moi kata-ie toma paseba. Si-
mara sadaha Kie se sahbandar ita-
rima ana, sidoa se sadaha kadato,
haka se ana Djoooe-ma-fira toma
kadato madaha adanja.

21. Sigado toma ara Doelkaidah
ifane-foetoe raha, wange isnen,
oras tjako rara bato, djooe kapita
Kie, kimalaha Tomagola, Pe,
soedo tjako faranggarang, peper
se tamboer toma ngara-lamo si-
dagi-tara, mote ngoko-lamo dai-tai
haro toma Mangkasar ma bati,
tjiko-isa haro toma ngoko-lamo
dia-tia, tagi-ie haro leger Santosa
manjekoe, makoreho-tara sidogo

de vergaderloods gaven-over hun
hun statie aai* den bergopzichter
en den havenmeester-chatib-schrij-
ver. Doch de regeling hunner sta-
tie van Hekoe was: drie aanko-
mende jongens, één aankomend
meisje; van Tjim: drie aanko-
mende jongens, één aankomend
meisje; daarop de bergopzichter en
havenmeester zij onderzochten,
vonden enkel één aankomend
meisje van Ngofaoedoe en één
aankomenden jongen van Laboea,
één van Tjim, van Siko één, van
Ngofatake één, (er) ontbraken
twee aankomende jongens en één
aankomend meisje; dus de berg-
opzichter en havenmeester zij na-
men geen genoegen daarmee,
(doch) deden (hen) teruggaan naar
den rijksbestierder, droeg-op tema-
ken in orde (voltallig te maken) en
hen allen te begeleiden opwaarts
naar de vergaderloods. Vervolgens
de bergopzichter en havenmeester
ontving hen, gaf hen over aan den
paleisopzichter, om te geven aan
hen des Konings broeders in het

| paleis.

Totdat in de maand Zoe'lkaedah
den vierden nacht, maandag, zes
uur toch, heer bergkapitein, dorps-
hoofd van Tomagola, Pe, droeg-
op te slaan op 't bekken (muziek-
uitvoering te geven) door de pij-
pers en tamboers van de groote
poort te-doen-gaan naar beneden,
tevolgen den grooten weg aan zee,
tegaan-opwaarts komende aan de
grens van (kampong) Makassar,
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toma ngara-lamo, sarta tataboean j
toma ngara-lamo, momote se fa-
ranggarang dokasaa biasa, sihaka-
waro ronga se bobato se bangsa-
bangsa sarta bala se ra jat dokasaa
biasa perstel Kolano.

Sigado toma tjako tomdii pasa !
bato ronga se bobato doenia se i
acherat se ngofa-kolano se bangsa
sarta ngofangare pihak ra-
ange se kabasaran gonaga rao-rao
moi-moi kalari toma ngaralamo se
toma istanja ma ngara, jaane:
djooe bobato Soasio; sangadji He-
koe se Tjim, mie se sara se bala
kadato madaha ma dopolo se ma
ofsir sarta ngofa-kolano se bang-
sa-kolano malomoe toma ngara-
lamo; djooe lejjje, imam se hatibi
malomoe toma sigi-lamo; soseba
se djoertoelis malomoe toma
ngara-oepas.

22. Sigado toma oras tjako
tofkange simara djooe majoroe
poetera Abdoelwahab ogasa kom-
pania-lamo, solodadoe nganja-
girara, alabadir Soela nga-
roeha, Toboko ngaroeha; idoöeroe
djooe kapita-kie, letnan adjadan
Tamadi, letnan Kamis, letnan Mo-
hammad ; sard jent amoi gasa padji
ibobongo sardjent ngamoedii, ana
ngaroekange pake sabel singele,

inslaande-landwaarts komende tot-
aan den grooten weg aan de land-
zij, opwaarts-gaande komende aan
den duiker Santosa boven, zich-
omwendende-benedenwaarts nog-
maals naar de groote poort, met
bekkenslag aan de groote poort,
volgende met de taptoe zooals ge-
woonlijk, te kennengevende aan
voornamen en hoofden en adellij-
ken en aan geringen en het volk
zooals gebruikelijk is bij de aan-
stelling van den Koning.

Zoodat om na zevenen toch de
voornamen en wereldlijke en
geestelijke hoofden en koningstel-
gen en adelijken met drie standen
der ngofangare en eenige soorten
statie alles gereed was aan de
groote poort en voor de paleis-
poort, teweten: heeren hoofden
van Soasio (Negendorp); de sa-
ngadji's van Hekoe en Tjim, van
noord en zuid en de hoofden van
het binnenvolk van het paleis en
de officieren met de koningstelgen
en adelijke telgen verzamelden zich
aan de groote poort; heeren gees-
telijken, priesters en chatibs ver-
zamelden zich in de groote moskee;
wapendragers en schrijvers verza-
melden zich bij de oppasserspoort.
Zoodat om acht uur vervolgens
heer majoor prins Abdoelwahab
hij-bracht (deed aanrukken) de
groote kompagnietroep van zestig
soldaten, vier hellebardiers van
Soela en vier van Toboko; zij-
volgden heer Berg-kapitein, luite-
nant-adjudant Tamadi, luitenant
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moi-moi rofol soewisa se hioe pe-
per imarsel fere-ie toma balakoen
maadoe. Koetika kompania-lamo
ifere ge, oepas garanati-ahi nga-
njagiromodidi-se-ngaroera, alaba-
dir Soela ngaroeha, peper rimoi,
tamboer ma dopolo, alifiris Ber-
han, oepas garanati-salaka nganja-
gimoi-se-ngaroekange, ma dopolo
letnan famanjira enage iwosa so-
sira, mafato dokasaa biasa ihormat
kompania-lamo. Mara kompania-
lamo se moetjikan romodidi imote
tagi sitara-oewa, idomaha hormat
kage toma balakoen maadoe bato.
Doega-doega ma dopolo djooe ma-
joroe simara osibere kompania ie
bato okodiho-tara toma ngaralamo;
domaha omakoemote se ronga se
bobato tagi sitara perstel Djoooe
Kolano. Sigado batja aktir pasa
bato oena odjai-djai kodiho sosira
ie, odomaha koldir hormat Djoooe
Kolano kage toma balakoen maa-
doe ; mara koetika oena itagi sitara
ge tika djooe kapita Kie ana of sir
toma patalioen bato itego kage to-
ma ngara idjaga patalioen enage
adanja.

Kamis, luitenant Mohammed; een
sergeant droeg de vlag begeleid
door twee sergeanten, zij drieën
droegen afhangende sabels, allen
roffelden de trommen en bliezen
de fluiten, zij-marcheerden en ste-
gen opwaarts tot onder het balkon.
Toen de groote kompagnie op-
waarts steeg, de oppassers met de
schildpadhoo fddeksels, zesentwin-
tig hunner, vier Soelasche helle-
bardiers en een pijper, het hoofd
der tamboers, de vaandrig Barhan,
dertien oppassers met zilveren
hoofddeksels, hun hoofd was de
luitenant-kamponghoofd zij-gingen
het eerst binnen, naast-elkaar-op-
gesteld zooals gebruikelijk is
bracht de groote kompagnie-troep
eerbewijs. Doch de groote kom-
pagnie-troep en twee muziekinstru-
menten zij-volgden niet naar be-
neden, zij-wachtten eerbewijs te
geven beneden het balkon. Uitge-
zonderd het hoofd, heer majoor,
vervolgens hij -deed-opwaarts-gaan
de kompagnie toch, hij-keer de-be-
nedenwaarts-terug naar de groote
poort, om dan hij-over-en-weer-
volgende met de voornamen en
hoofden, tegaan naar beneden aan-
testellen Heer Koning. Zoodat na
het lezen van het besluit toch hij
hij-vlug-vlug keerde eerst op-
waarts, hij-wachtte het komando te
eeren Heer Koning daar bij 't bal-
kon beneden; doch toen hij hij-
terugkeerde naar beneden, bleven
de Berg-kapitein en zij officieren
bij het bataillon toch, zij-zaten daar
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23. Sigado satengah tjako nja-
gimoi simara djooe imam djoeroe-
toelis-lamo AbdoeTaziz, se sah-
bandar-hatib-d j oeroetoelis Saoe
igasa kabasaran sosira tara, ge
oepas garanati-ahi hele sosira; rai
kabasaran Kie, magogasa ana
djooe bobato Soasio se sangadji
nga ngofa, ma dopolo marinjo
Kie, Sabda; rai torompet salaka
romodidi; rai orolopoe romodidi,
magogasa ana soa Ngongare; rai
kabasaran soseba se djoeroetoelis;
rai pajoeng-gakoe raha, magogasa
ana djooe bobato Falaraha nga
ngofa, pake dasitar-ngongare se
takowa boboedo se rapi podikoe
oroe (anage igasa tagi kane tara
bato; kodiho-ie ana soseba ngofa
kaoetjil ngaroeha igasa sipajoeng
Djoooe Kolano); rai mokoe ma
dodai se gidi ma dodai se kipas,
djoertoelis gasa; rai Djoooe
Kolano i kareta ma daha malo, ana
toma Hekoe nganjagimoi-se-nga-
moedii, ipake badjoe-kamo-kamo
se toeala-kasoeba, tjalana boboedo,
inaro; ge oepas salaka sibobongo
kareta; djooe imam-d joertoelis-
lamo, sahbandar se ana hatibi-
djoertoelis sarta ana soseba se
djoeroetoelis ferei sidoöeroe.
Itagi-tara haro toma leger Soasio
bato, ronga se bobato sarta ana
ngofa-kolano se bangsa se ofsir
isoepoe toma ngaralamo; tagi-
tara toedoe ana lebe toma sigi-
lamo tagi momote-tara. Ronga se

aan de poort te passen op het ba-
taillon.

Zoodat om half tien vervolgens
heer priester hoofdschrijver
Abdoelaziz en havenmeester-
chatib-schrijver Saoe zij brachten
de statie eerst benedenwaarts, de
oppassers met de schildpadden
hoeden gingen voorop; daarna de
statie van den Berg (Ternate),
voorgedragen door hen heeren
hoofden van Soasio (Negendorp)
en distriktshoofden hun kinderen,
hun hoofd (de aanvoerder van
deze troep) was de Berg-marinjo,
Sabda; daarna twee zilveren trom-
petten, gedragen door hen (lui
van) het Jongelingen-dorp; daar-
na de statie der wapen- en sirih-
dragers en schrijvers; daarna vier
hooge zonneschermen, gedragen
door hen heeren hoofden van
Vierhuizen d'r kinderen, gekleed
met een jongelingen-tulband en
witte kabaja en een sarong gewik-
keld om den buik (dezen zij-droe-
gen (de statie) gaande hier bene-
denwaarts toch; opwaarts terug-
gekeerd, zij nakomelingen der
wapen- sirihdragers vier hunner
zij werden gebracht om te be-zon-
neschermen Heer Koning) ; daarna
de sirih-pinangdoos en kwispedoor
en waaier werden door de schrij-
vers gedragen; daarna Heer Ko-
ning z'n wagen zonder inhoud
(leege wagen), zij twaalven van
Hekoe, die gekleed waren in ge-
bloemde baadjes en roode hoofd-
doeken, witte broeken, zij trokken
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bobato palisi-tara toma sigi ma
ngara bato, Djoooemangofa djooe
kapiten-laoet oetji toma kadato.
Koetika enage Djoooemangofa
opake kapiten-laoet ma pakean
bato. Adi koetika enage toean
residen haka solodadoe Djawa
toma kota ngatofkange se koporal
amoi ie sibobongo Djoooemangofa
i kareta-bendi tagi-tara.

24. Koetika enage oepas haro to-
ma fala residen ma ngara bato,
imares-masok mafato dokasaa bi-
asa; mara kabasaran simara wosa
mafato toma gandaria madaha
masonanga papo-ie torari-tara.
Koetika enage toean-toean toma
kota se borger, sarani, tjina se
mangkasar se toean-toean arabi
sarta patalioen toma borger se to-
ropo toma kota, silom komisi To-
dore: hoekoem Soasio, Abdoe'lra-

(dat rijtuig); de zilveren oppas-
sers zij omringden 't rijtuig; heer
priester-hoofdschrijver, haven-
meester en zij chatib-schrijvers
met hen gewezen sirih-dragers en
schrijvers kwamen achteraan. Zij-
gingen benedenwaarts komende
totaan den duiker van Negendorp
toch, voornamen en hoofden met
hen koningstelgen en adelijken
en officieren zij kwamen buiten
naar de groote poort; gaande be-
nedenwaarts gingen-aan bij hen
geestelijken van de groote moskee,
die meegingen volgende beneden-
waarts. Voornamen en hoofden
waren voorbij benedenwaarts bij
de moskee-ingang toch, (toen)
Kroonprins heer vlootvoogd af-
daalde uit het paleis. Op dat oogen-
blik de Kroonprins hij-droeg des
vlootvoogds kleeding slechts. Ook
op dat oogenblik heer resident gaf
Javaansche soldaten uit het fort
acht hunner en een koporaal op-
waarts te begeleiden Kroonprins
z'n bendy-wagen te gaan beneden-
waarts.

Op dat oogenblik oppassers
kwamen aan het residentshuis z'n
ingang toch, zij marcheerden-bin-
nen opgesteld zooals gewoonlijk;
doch de statie vervolgens gingen
binnen zich scharende in de gaan-
derij binen aan de overzijde dicht-
bij boveneinde met front beneden-
waarts. Op dat oogenblik heeren
van het fort en burgers (schutters),
Christenen, Chineezen en Makas-
saren en heeren Arabieren met het
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sid se bobato ngaroeha, hatibi-
djoeroetoelis ngamoedii se djoe-
roetoelis loa-loa ngamoedii se nga
toropo rimoi ikalari moi-moi kage
toma fala residen.

Se adi toma koetika enage ro-
nga-ronga Batjaa itara adi so toe-
an residen haka-tita ana isoepoe
komisi adi, ene: ma djooegoegoe
se ngofamanjira Lata-lata se
ngofa-kolano ngamoedii ipake
fereiman se djoeroetoelis amoi.

Kabasaran sarta ana ronga-ro-
nga se bobato doenia se acherat
se ngofa-ngofa-kolano se bangsa-
kolano iwosa pasa bato, Djoooema-
ngofa djooe kapiten laoet haro-tara
ge wosa se ma kareta gila-gila toma
soanjie madaha. Simara Djoooe-
mangofa djooe kapiten-laoet oetji-
tara ge toean f iskal domaha tarima
kage toma ngoete-ngoete maadoe;
haka tabea, hele kaki se goegoe gia
toean f iskal; pasa toean fiskal tjo-
oedoe Djoooemangofa nga gia,
wosa-isa toma foris, haka tabea,
hele kaki se goegoe gia toean re-
siden, pasa tego toma koeroesii,
berenti tjikaboe torari-hoko. Ge
toean residen tego kokonora; goe-
badi-ie Djoooemangofa djooe ka-
piten-laoet ; rai toean fiskal; pasa
toean komandan borgor; rai djo-
oegoegoe majoeroe perang Boenga

battaillon der schutters en de troep
uit het fort, daarbijgevoegd de
Tidoreesche afgevaardigden, (n.1.):
rechter van Negendorp, Abdoel-
rasid en vier hoofden, twee cha-
tib-schrijvers en twee onderschrij-
vers en. een troep van hen zij-ge-
reed waren allen daar in het huis
van den resident.

En nog op dat oogenblik de
voornamen van Batjan waren nog
beneden, dus heer resident gaf be-
vel dat men-zou-doen-uitkomen
ook die commissie, teweten: de
rijksbestierder en 't oudste kam-
jonghoofd van Lata-lata en twee
koningstelgen, die in 't burger ge-
kleed waren en een schrijver.

De statie met hen voornamen en
wereldlijke en geestelijke hoofden
en koningstelgen en adelijke telgen
waren reeds binnengegaan toch,

j (toen) Kroonprins heer vlootvoogd
van beneden aankwam en binnen-
ging met de wagen rechtdoor bin-
nen het (paleis-)plein. Vervolgens
Kroonprins heer vlootvoogd steeg-
afwaarts, daar wachtte heer ge-
westelijk secretaris om te ont-
vangen daar bij de trappen bene-
den; gaf groeten, deed een pas
vooruit en hield de hand van den
gewestelijk secretaris ;• daarna heer
gewestelijk secretaris hield den
arm van Kroonprins heer vloot-
voogd, ging landwaarts binnen in
de binnengaanderij, gaf groeten,
zette zich in postuur en hield de
hand van den resident, daarna zit-
ten op een stoel, rusten een beetje
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se djooe kali se djooe majoroe, se
djooe kapita-ngofa, se djooe let-
nan-ngofa se komisi Todore se
Batjaa tego torari-tara; toean re-
siden i gonjira-tara toean koman-
dan kota; pasa toean-toean toma
kota se toean-toean toma borgor
tego torari-ie, mara ronga se bo-
bato (se) bangsa imamoi-moi ko-
koko toma gandaria torari-isa,
monjika tego toma koeroesii. Tego
berenti tjai-tjai bato, toean residen
koko-ie, ge Djoooemangofa djooe
kapiten-laoet se toean imamoi-moi
ikoko-ie. Simara toean residen
ohaka-tita:

25. „Waktoe enane ngori toha-
„kawaro se toean nimamoi- moi,
„wange enane toean gofornemen
„itede Kolano toma Kie Tari-
nate". — Pasa simara omakoreho-
ika se Djoooemangofa djooe ka-
piten-laoet osidodemo:

„Ni papa Djoooe Kolano oko-
„diho toma asal siino maroro ta-
„hon walo raange foloi Goforne-
„meti itede Kolano iakoe-hangoe
„ge sababoe se kaha Halemahera

tegenover zeezijde. De resident zat
in het midden; links-opwaarts
Kroonprins heer vlootvoogd; daar-
na heer gewestelijk secretaris;
daarna heer schutter ij-comman-
dant ; daarna rijksbestierder de
oorlogsmajoor Boenga en heer kali

; en heer majoor en kapitein-prins
en luitenant-prins en de afgevaar-

, digden van Tidore en Batjan zaten
tegenover het zuiden; aan heer re-
sident z'n rechterkant-afwaarts
(zat) heer fort-commandant; daar-
na heeren uit het fort en heeren
uit de burgers zaten tegenover het
noorden, doch voornamen en hoof-
den (en) adelijken zij allen teza-
men stonden op de voorgalerij
tegenover de landzijde (d.i. het
westen), sommigen zaten op stoe-
len. Zitten rusten heel eventjes
slechts, heer resident stond-op,
toen ook Kroonprins heer vloot-
voogd en heeren allen gezamenlijk
opstonden. Vervolgens heer resi-
dent hij-gaf bevel (nam het
woord):

„Dit oogenblik ik, ik-geef-ken-
„nis aan heeren uallen, dezen dag
„heer Goevernement het-stelt-aan
„den Koning op het eiland Ter-
„nate". — Daarna vervolgens hij-
zich-keerende-tot den Kroonprins
heer vlootvoogd hij-deed-te-ken-
nen-geven:

„Vanaf Heer Koning uw va-
„der hij-terugkeerde tot (zijn) ge-
slachten (vanaf den dag van zijn
„overlijden) tot thans, lang meer
„dan drie jaren was het Goever-
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„ihiri-hara hal se parakara Hasan.
„Tatapi waktoe enane ogo pasama-
,,roewa se toean maha bangsawan
„Goebernoer Djendaral se toean-
„toean Rat toma kaha Batawi
„ihakawaro se ngomi jang ana
„iterpili ma laha pasamaroewa
„Kolano-nia-ngofa roregoe akoe-
„oewa itiadi toma pangkat enage
„malinkan Prins kapiten-laoet
„bato notiadi toma pangkat jang
„gakoe enage, sababoe se ngofa
„halal jang manjira se Djoooe Ko-
„lano jang poelang so wange ne
,,sigalaran ni ronga toma pangkat
„pasamaroewa:

„Assoeltan tadjoelmachsoel bi
,.'inajatillahilhanan siradjoelmoel-
,,ki amiroeddin Iskandar moena-
„waroessadik wahwa minaladilin
„Sjah". —

„Sarta kage toean Gofornemen
„igolaha djanjian soengi-soengi
„rimoi, domaha tarima madooe-
„roe". —

26. Toean residen osidodemo
enage pasa bato, Djoooe Kolano
obaratanda sarta osiboetoe tjap,
sarta djooegoegoe se djooe hoe-
koem se djooe kali se djooe imam
se djooe niajoroe se djooe kapita-
ngofa se djooe letnan-ngofa iba-
ratanda moi-moi; rai Djooos Ko-
lano osasi tjobo Koran. Pasa bato
toean residen hakatita se djooe
imam-d j oeroetoel i s-lamo sigiha
Djoooe Kolano i stampa. Gila-

,,nement nog niet instaat te benoe-
,,men een Koning omreden het
„land Halemahera in opstand was
„aangaande de zaak van Hasan.
„Doch nu is dat reeds voorbij en
„de hoogaanzienlijke heer Goever-
„neur Generaal en heeren Raden
„ten lande Batavia zij-te-kennen-
,.geven ons, dat zij zij-verkozen
„dus zij-vonden 't goed alreeds dat
„geen andere zoon des Konings
„instaat zou zijn de plaats intene-
„men van het ambt dan gij, prins
„vlootvoogd slechts gij-neemt-de-
„plaats-in van dit ambt, dat hoog
„is, want van de wettige oudste zo-
„nen van den overleden Koning
„zal op dezen dag uw naam wor-
„den betiteld voor genoemd ambt:

„De Sultan, kroon van het rijk,
„door de voorzienigheid van Allah
„den Erbarmer; lamp van het ko-
ningschap, lichtgevend den op-
rechte, een der rechtvaardigen".-—

„Bij dat heer Goevernement hetr
„zal-maken een nieuw contract,
„dat later zal worden ontvan-
gen" . —

Heer resident hij-te-kennen ge-
geven hebbende dit, Heer Koning
teekende en deed afdrukken 't
stempel, nog heer rijksbestierder
en heer rechter en heer kali en
heer priester en heer majoor en
heer prins-kapitein en heer prins-
luitenant zij-teekenden allen ; daar-
na Heer Koning hij-zwoer hield-
vast den Koran. Dit voorbij heer
resident gaf-bevel aan heer pries-
ter-hoofdschrijver te doen plaat-
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gila Djoooemangofa djooe kapi-
ten-laoet opala i dastar simara
sosowohi oena Nasaroe'din osidafo
sosaha salaka rimoi sidjahe sere-
wet boboedo, ogasa sigodiho sosira
toma kadato. Toma koetika enage
Djoooemangofa opala i dasitar
pasa bato, djooe kali se djooe
imam-djoeroetoelis-lamo itede i
stampa giha se Djoooe Kolano,
toma tabea ge hormat taboe oes-
pera toma kota Oranja walo nja-
gimoi-se-raange, sarta sipake
Djoooe Kolano i banda rante goe-
ratji. Pasa bato toean residen
ohaka salamat Djoooe Kolano; rai
Djoooe Kolano haka tarimakasi
toean residen dari nama toean Go-
fornemen; pasa ana toean-toean
toma militèr se toean-toean toma
borgor imamoi-moi ihaka salamat
Djoooe Kolano; rai ronga se bo-
bato doenia se acherat se ngofa-
ngare fihak raange se ngofa-ko-
lano se bangsa-kolano imamoi-moi
itede nga soeba.

27. Pasa ana komisi Todore se
Batjaa itede nga soeba; pasa bato
tego toma koeroesii kodiho. Si-
mara djooe imam-djoeroetoelis-
lamo ohakawaro se toean residen,
gila-gila ana djooe lebe Ahgrah

sen (opzetten) Heer Koning z'n
kroon. Onmiddellijk Kroonprins
heer vlootvoogd hij-deedaf zijn
hoofddoek vervolgens de gezant,
hij (genaamd) Nasaroedin hij-in-
ontvangst-nam (dien hoofddoek
op) een zilveren schenkblad, be-
dekt met een wit servet, hij-bracht
deed-terugkeeren eerst (dien
hoofddoek) naar het paleis. Op
dat oogenblik Kroonprins (toen)

| hij had afgenomen zijn hoofddoek
alreeds, heer kali en heer priester-
hoofdschrijver zij-namen-op zijn
kroon plaatsten die op Heer Ko-
ning, voor groeten en eerbewijzen
werd afgeschoten het kanon in het
fort Oranje dertien keeren; ook
werd bekleed Heer Koning (werd
hem omgehangen) zijn gouden
bandelier-ketting. Daarna heer re-
sident wenschte geluk aan Heer
Koning; vervolgens Heer Koning
gaf dankbetuigingen aan heer resi-
dent in naam van het Goeverne-
ment; daarna zij heeren van de
militairen en heeren burgers zij-
gezamenlijk zij-gaven heil Heer
Koning; daarna voornamen en
wereldlijke en geestelijke hoofden;
daarna de drie standen der ngofa-
ngare en Koningstelgen en adelijke
telgen zij-gezamenlijk zij-maakten
hun scinbah.

Daarna zij afgevaardigden van
Tidore en Bat jan zij-maakten hun
scmbah ; daarna zaten (zij) op stoe-
len weer. Vervolgens heer priester-
hoofdschrijver hij-gaf-kennis aan
heer resident (waarschuwde hem),
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simara djooe kali Mahadoem oba-
tja do'a; ram gonaga pasa sima-
ra toean residen ma oepas sisoe-
poe kanapoe rimoi, ma daha mo-
koe se ma padjabea salaka sigiha
kage se Djoooe Kolano toma koe-
roesii ma gonage; rai sisoepoe ake
se ma safo salaka kage se Djoooe
Kolana; pasa sisoepoe ake sahoe
tè se momami roepa-roepa se toean
residen se Djoooe Kolano se toe-
an-toean imamoi-moi oke ake sa- '
hoe; rai toean residen tjooedoe
Djoooe Kolano i gia, soepoe hoko
kokoko toma gandaria madaha to- |
rari-hoko; simara toean f iskal
obatja Djoooe Kolano i aktir; ge
patalioen borgor se militèr sarta ;
oepas salaka se ahi itoto hormat
moi-moi dokasaa biasa. Rai wosa-
isa tego toma koeroesii kodiho,
njemo-njemo tjikaboé bato. Toean
residen wadje Djoooe Kolano, laha
maroewa sarta soedo kata. Gila-
gila toean residen se Djoooe Ko-
lano masilage toma koeroesii ma-
koekeler, soepoehoko, ge kompania
borgor se militér se oepas itoto
hormat moi-moi; haro toma ga-
ndaria ma ngoete-ngoete makoe-
haka tabea, hele kaki se goegoe gia
sarta hame goenjira se goebadi
sigoreho to goenjira, rai simara
Djoooe Kolano pane toma kareta.
Ge soseba ngofa kaoetjil ngaroeha
itarima pajoeng se ana bobato Fa-
laraha nga ngofa isipajoeng
Djoooe Kolano; ge fiskal omote
kata Djoooe Kolano ie toma ka-
dato,

terstond zij heer geestelijke Ah-
grah en heer kali Mahadoem hij-
las de gebeden; nadat de handen
over het gelaat waren gestreken,
vervolgens heer resident z'n op-
passer bracht tevoorschijn een
knaapje, welks inhoud betel en de
zilveren areekbak werd geplaatst
daar bij Heer Koning voor bij den
stoel; daarna werd voorgebracht
water met z'n zilveren kom daar
bij den Koning; daarna werd
voorgebracht warm water thee en
zoetigheden in soorten en heer re-
sident en Heer Koning en heeren
gezamenlijk dronken warm water ;
daarna heer resident nam den arm
van Heer Koning, ging naar bui-
ten zeewaarts, staande op de gaan-
derij binnen naar de zeekant; ver-
volgens heer gewestelijk secretaris
hij-las Heer Koning z'n benoe-
mingsbesluit ; het battaillon der
schutterij en der militairen met de
zilveren oppassers en de schild-
padden (oppassers) stonden aan-

| getreden voor het eerbewijs allen
; zooals gewoonlijk. Daarna ging

(men) landwaarts binnen en zat
op stoelen weer, pratende een
beetje toch. Heer resident zeide
Heer Koning, dat 't reeds goed
(afgeloopen) was en gaf bevel tot
begeleiding. Onmiddellijk heer re-
sident en Heer Koning richtten-
zich op van de stoelen, namen el-
kaars arm, gingen-naar-buiten-
zeewaarts, daar de schutters en
soldaten en oppassers stonden in
het gelid eertebewijzen alk" ; aan-
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28. Koetika enage hele tagi-ie,
ge oepas garanati ahi hele sosira;
rai toropo Todore; rai kabasaran
Kie; rai torompèt salaka romo-
didi; rai kabasaran soseba se
djoeroetoelis; rai orolopoe romo-
didi; rai Djoooe Kolano se ma
kareta; ge lewak Djawa se oepas
salaka ibobongo; rai djoeroetoelis
gasa-gasa mokoe ma dodai se gidi
ma dodai se kipas isidoöeroe, sarta
djooe imam-djoeroetoelis-lamo se
sahbandar se ana hatibi-djoeroe-
toelis sarta soseba se djoeroetoelis
fereï isidoöeroe; pasa ronga se
bobato doenia se acherat se ngo-
fangare sarta ngofa-ngofa-kolano
se bangsa-kolano, silom ana ko-
misi Todore se Batjaa isidoöeroe
tagi-ie haro toma kota Oranja ma
ngara, hormat taboe oespera walo
njagimoi se raange. Ie haro toma
tapak dj ere ma ngara, hormat
tjako tataboean, tasa se saragi toma
(ma) ngaralamo; sarta taboe
oespera-panta romodidi toma Boe-

gekomen bij de gaanderij d'r trap-
pen, groetten elkaar, deden een pas
vooruit en hielden eikaars hand en
kusten rechts en links, herhalende
aan den rechterkant, daarna ver-
volgens Heer Koning steeg in het
rijtuig. De vier telgen der sirih-
wapendragers ontvingen de zon-
neschermen en zijlieden hoofden
van Vierhuizen d'r kinderen be-
zonneschermden Heer Koning; de
gewestelij ken secretaris hij-volg-
de, begeleide Heer Koning op-
waarts naar het paleis.

Op dat oogenblik toen men op-
waarts marcheerde, gingen de
oppassers met de schildpadden
kornetten voorop; daarna de troep
van Tidore; daarna de statie van
Ternate; daarna twee zilveren
trompetten; daarna de statie der
sirih-wapendragers en schrijvers;
daarna twee voorloopers; daarna
Heer Koning en z'n wagen; de
Javaansche lijfwacht en de zil-
veren oppassers zij omringden (het
rijtuig); daarna schrijvers dra-
gende de beteldoos en de spuw-
bak en de waaier liepen achteraan,
ook heer priester-hoofdschrijver en
de havenmeester en zijlieden cha-
tib-schrijvers en wapendragers en
ex-schrijvers zij liepen achteraan;
daarna voornamen en wereldlijke
en geestelijke hoofden en jonge-
lingen en koningskinderen en ko-
ningstelgen, gevoegd daarbij zij
de afgevaardigden van Tidore en
Batjan zij liepen achteraan gingen
opwaarts komende totaan het fort
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loeloe ma dehe walo njagimoi-se-
raange, sigado haro toma fala-
djawa ma ngara bato, kompania-
lamo itoto hormat, tjako soewisa
se hioe peper, sarta oepas garanati
salaka se garanati ahi se toropo
Todore imares-masok toto hormat
sarta ana moetjikan fiola hormat
toma balakoen maadoe; moetjikan
torompèt se kalawarnet ikoko to-
ma ngoete maadoe hoko ihormat
kage.

29. Gila-gila toean fiskal se
Djoooe Kolano ioetji toma kareta,
fere-ie ge hormat tjako soewisa-
boko toma balakoen maadoe, ge
ronga de bobato doenia se acherat
se ngofa-ngofa-kolano se bangsa-
kolano sarta komisi Todore se
Batjaa momote-ie moi-moi, wosa
gila-gila toma foris, Djoooe Ko-
lano tego toma koeroesii toma
ngara foris kokonora, torari-hoko
kanapoe se ma djahe biloedoe ro-
riha igoebadi-ie toean fiskal.

Oranje z'n poort, saluutschoten uit
het kanon dertien keeren. Op-
waarts komende totaan den weg
(van) het kerkhof z'n ingang, eer-
bewijzen op slaginstrumenten, bek-
kentjes en bekkens aan de groote
poort; ook 't afschieten van twee
groote kanonnen bij kaap Boeloe-
loe dertien maal, totdat (men)
kwam aan het wachthuis z'n poort
toch, (toen) de groote Compagnie
in het gelid stond eerbewijzen te
geven, trom werd geslagen en pij-
pers bliezen, ook de zilveren-kor-
net-oppassers en schildpadden-kor-
net-oppassers en de eerewacht van
Tidore zij-marcheer den-binnen,
gaven eerbewijzen en zij muzikan-
ten speelden de viool als eerbewijs
onder het balkon; de muzikanten
met trompet en klarinet zij-ston-
den beneden de trap zeewaarts
daar zij eerbewezen.
, Onmiddellijk heer gewestelijk

secretaris en Heer Koning zij-
af daalden uit den wagen, stegen-
opwaarts, toen eeresaluut gesla-
gen werd op den turkschen trom
bij het balkon beneden en voorna-
men en wereldlijke en geestelijke
hoofden en de koningskinderen en
vorstentelgen met de commissie
van Tidore en Batjan volgden-
opwaarts allen, gingen dadelijk
naar binnen in binnenhal, Heer
Koning zat op een stoel bij den
ingang midden in de binnenhal,
daartegenover-zeewaarts een knaap
(tafeltje) met z'n bedekking van
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Mara djooegoegoe-majoroe-pe-
rang se djooe hoekoem sarta ana
komisi Todore se Batjaa tego toma
koeroesii torari-ie; ana nga doe-
doe-ika fato bangkoe rete raha-
ika ka ana djooe bobato Soasio,
Sangadji, Hekoe se Tjim, mie se
sara se bangsa; mara djooe kali
se ana djooe imam ngaroeha toma
sigi-lamo se hatibi ngaroeha tego
toma koeroesii torari-tara; nga
doedoe-ika bangkoe rete raha adi,
ka ana djooe lebe moi-moi se of-
sir; mara ana djooe majoroe se
djooe kapita se djooe letnan-
ngofa, sarta Batjaa ma Kolano ma
ngofa atau ma bangsa ngamoe,dü,
pake fereiman enage, tego toma
koeroesii toma ngara ma sonanga
papo-ie, torari-hoko sibapo toma
mesel; mara ana ngofa-kolano se
bangsa tego toma koeroesii toma
ngara ma sonanga papo-tara to-
rari-hoko^ mara ana bangsa moi-
moi tego toma koeroesii sibapo
toma mesel; kololi-ino monjika
tego toma bangkoe, dofoe ana
djooe bobato se of sir; mara ana
ofsir monjika tego toma balakoen;
mara ana dopolo mie se sara se
modin moi-moi itego toma siboea
paseba; mara ana kompania-lamo
se oepas salaka se ahi ihormat
Djoooe Kolano fere pasa bato,
djooe majoroe okoldir rofol soe-
vvisa se hioe peper imarsèl toma
balakoen, ma gonaga hoko,
imakoedofa mafato torari-hisa

rood fluweel, links-opwaarts (zat)
heer gewestelijk secretaris.

Doch de rijkskanselier-oorlogs-
majoor en heer rechter en zij
afgevaardigden van Tidore en
Batjan zaten op stoelen daar-
tegenover-opwaarts; henlieden hun
rug derwaarts waren gesteld vier
rijen banken, (daar zaten) zij hee-

• ren hoofden van Negendorp,
Distriktsdorp, Hekoe en Tjim,
van noord en zuid en de adellijken ;
doch heer kali en zij lieden vier

j heeren priesters van de groote
moskee en vier chatibs zaten op
stoelen tegenoverbeneden; hun
ruggen derwaarts waren vier rijen

I banken nog, (daar zaten) zij lieden
heeren geestelijken allen en offi-
cieren ; doch zij heeren majoor en
heeren kapitein en heeren prinsen-
luitenant, met de vorst van Batjan
z'n twee zonen of telgen, die maar
in het burger waren, zaten op
stoelen bij den ingang z'n over-
zijde dichtbij boven, tegenover

i zeezijde vlak bij den muur, doch
zij prinsen en adelijken zaten op
stoelen bij den ingang z'n over-
zijde dichtbij beneden tegenover
zeezijde, doch zij adelijken allen
zaten op stoelen vlakbij den muur;
rondom herwaarts sommigen zaten
op banken, (onder wie) veel hun-
ner heeren hoofden en officieren;
doch sommige officieren zaten op
het balkon; doch zij hoofden van
noord en zuid en de modins zij-
zaten in de loods; doch zij de
groote kompagnie en de zilveren
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idomaha hormat batja Djoooe
Kolano i aktir.

30. Koetika enage tego tiahi ,
bato, djooe hoekoem Jadi Abdoe'1- j
rasid otede-soeba-moelia se ma
poedji-poedji, mote dokasaa atoeran
ïodore se Tarinate; rai, djooe
hoekoem-sangadji Makdim osoe-
ba ; rai, kimalaha-Marsaole Todore
osoeba; rai, kimalaha-Marsaole
Tarinate osoeba; rai, kimalaha
Tomatjala Todore osoeba; rai,
ngofamanjira Batjaa Lata-lata
osoeba; rai, ngofamanjira Tasoe-
ma Todore osoeba; pasa sikara
ana djooe lebe, djooe imam-
sangadji Bian otede-soeba-poedji-
poedji. Pasa bato toean fiskal
otjooedoe Djoooe Kolano i gia, j
soepoe-hoko kokoko toma bala-
koen, seba toma garande; torari-
hoko; simara toean fiskal obatja •
Djoooe Kolano i aktir atau soerat
pangkat behasa Malajoe; rai,
djooe imam-djoeroetoelis-lamo j
Abdoe'l'aziz obatja ma Tarinate, j
ma idi enane : !

en schildpadden oppassers, toen
zij eerbewijzen gegeven hadden
toch, heer majoor kommandeerde
te roffelen den trom en de pijpen
te blazen, zij-marcheerden naar
het balkon, hun front naar zee,
zich-met-elkaar-vereenigende zich-
opstellende tegenover landzijde, in-
af wachting-van (het te geven)
eerbewijs bij het voorlezen van
Heer Koning z'n besluit.

Op dat oogenblik, (toen men)
gereed zat toch heer rechter Jadi
Abdoelrasid hij-nam-op vereering
en huldebewijzen, volgde (daarbij)
zooals de instelling van Tidore en
Ternate was; klaar zijnde, heer
rechter-distriktshoofd Makdim
hij-vereerde; klaar zijnde, het
kamponghoofd van Marsaole te
Tidore hij-vereerde; klaar, het
kamponghoofd van Marsaole te
Ternate hij-vereerde; klaar, het
kamponghoofd van Tomatjala op
Tidore hij-vereerde; klaar, de ngo-
famanjira van Lata-lata op Bat jan
hij-vereerde; klaar, de ngofama-
njira van Tasoema op Tidore hij-
vereerde ; daarna pas zij de heeren
geestelijken, heer priester-distrikts-
hoofd Bian hij-hief-op-vereering-
aanbidding. Daarna toch heer ge-
westelijk secretaris hij-nam-in-
den-arm Heer Koning z'n arm,
ging-naar-buiten-zeewaarts, staan-
de op het balkon, dichtbij 't hek-
werk, tegenover zeezijde; vervol-
gens heer gewestelijk secretaris hij-
las-voor Heer Koning z'n besluit
of ambtsbrief in de Maleische taal;
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„Soerat sitantoe Djoooemangofa
„djooe kapiten-laoet poetera A-
„janhar salakoe Kolano, pake
„ronga se galar „Assoeltan tadjoel
„machsoel bi 'inajatillahilhanan
„siradjoelmoelki amiroeddin Is-
„kandar moenawaroessadik wah-
„wa minaladilin Sjah". Poetera
„Ajanhar sitiadi Kolano Tarinate
„jang poelang jaane: „Assoeltan
„almachfoed bi 'inajatillahilhanan
„siradjoelmoelki Mohammad Ar-
„sjad wahwa minaladilin Sjah" —
,,ge Gofornemen toma Hindia
„Nederlandi iterpilih maroewa se
„tede Djoooemangofa djooe kapi-
„ten-laoet poetera Ajanhar toma
„Tarinate ngofa halal jang manji-
„ra se Kolano jang poelang, saba-
„boe enage poetera Ajanhar toma
„Tarinate, kapiten-laoet toma wa-
,,nge enane toma ara Oktober,
„foetoe njagiromodidi, tahon tja-
, ,la-moi-se-ratoetof kange-se - n j agi -
„tomodii-se-sio, sarta osasi pasa-
,,maroewa se ngori, Owen Moris
„de Moenik, residen Tarinate, sar-
,,ta osiboetoe tjap se ogia i gia se
„hadapan se ngori maroewa ge
„soerat perdjandjian kage imomote
„se soerat enane dadi ge poetera
„kapiten-laoet Ajanhar so enane
„ngori tosikoeat toma njekoe
„pangkat Kolano Tarinate sironga
„i galar: „Assoeltan tadjoelmach-
„soel bi 'inajatilahilhanan siradjoel-

Dl. 86.

klaar, heer priester-hoofdschrijver
Abdoelaziz hij-las-voor in het Ter-
nate'sch, z'n stem aldus (aldus
luidende):

„Brief te-doen-aanstellen Kroon-
,,prins heer vlootvoogd prins
„Ajanhar als Koning, onder den
„naam en titel: „De sultan, kroon
„des rijks, door de voorzienigheid
„van Allah den Erbarmer; lamp
„van het koningschap, lichtgevend
„den oprechte, een der rechtvaar-
„digen". — „Prins Ajanhar ver-
„wisselt den Koning van Ternate,
„die overleden is, teweten (ge-
„naamd): Sultan enz. enz. Mo-
„hammad Arsjad enz. enz. zoodat
„het Goevernement van Neder-
„landsch Indië heeft verkoren
„reeds en aangesteld Kroonprins
„heer vlootvoogd, prins Ajanhar
„van Ternate, wettige oudste zoon
„van den overleden Koning, daar-
„om wordt prins Ajanhar van Ter-
„nate, de vlootvoogd, op dezen dag
„van de maand October, den twin-
„tigsten nacht, van het jaar dui-
„zend-en-achthonderd-en-zeventig-
„en-negen (1879), nadat hij-gezwo-
„ren had voor mij, Owen Maurits
„de Munnick, resident van Ter-
„nate en had gedrukt het stempel
„en hij gezet had zijn hand (tee-
„kening) voor mij reeds en een
„verbintenisbrief overeenkomstig
„dezen brief (had overhandigd),
„derhalve prins vlootvoogd Ajan-
„har, dus thans ik, ik-bevestig
„daarenboven het ambt van den
„Koning van Ternate, onder den

19
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„moelki amiroeddin Iskandar moe-
„nawaroessadik wahwa minaladilin
„sjah, poetera Ajanhar adanja". —•

31. Bat ja pasa bato, wosa-isa
tego toma koeroesii kodiho. Ge
kompania-lamo se oepas mai imar-
sel kodiho-ika mafato dokasaa
masosira kodiho, domaha hormat
toean fiskal oetji. Djooe majoroe
sidiahi kompania pasa bato, ofere-
ie, tego toma koeroesii; pasa bato
sisoepoe ake-sahoe, Djoooe Kaoe-
samasaha se toean fiskal ioke; rai,
singosa kodiho, simara sisoepoe
ronga se bobato doenia se acherat
Tarinate se Todore se Batjaa ima-
moi-moi, sarta ngofa-kolano se
bangsa se of sir nga tjotjatoe ake-
sahoe; ge kokaro toropo Todore
ma dopolo fere oke ake-sahoe.

Koetika enage sangadji Lima-
tahoe, Achmar, osoeba siloloa se
ma poedji-poedji; rai, simara ita-
rima tjotjatoe. Koetika enage toe-
an fiskal malahi kodiho; gila-gila
Djoooe Kolano tjatoe-idin se djooe
majoroe Abdoe'lwahab kata toean
fiskal oetji-tara; ge kompania-
lamo se oepas toto hormat tjako
soewisa se hioe peper sarta tjako
soewisa-boko.

„titel van: (zie vertaling bo-
,,ven)." —

Na het voorlezen (men) ging
binnen landwaarts, zat op stoelen
weer. De groote kompagnie en
oppassers toch zij-marcheerden te-
rug derwaarts, zich opstellende als
vroeger weer, teneinde eerbewijs
te geven aan heer gewestelijk se-
cretaris als (hij) afkwam (naar be-
neden ging). Toen heer majoor de
kompagnie had opgesteld toch, hij-
ging-opwaarts, zat op een stoel;
daarna werd buitengebracht warm
water (thee), Heer Zijne Majesteit
en heer gewestelijk secretaris zij-
dronken ; klaar, werd (de thee)
weer binnengebracht, vervolgens
naar buitengebracht aan voorna-
men en wereldlijke en geestelijke
hoofden van Ternate en Tidore en
Bat jan gezamenlijk, met de prin-
sen en adelijken en officieren hun
eerbewijs (was) warm water
(thee); toen werd geroepen de
troep van Tidore d'r hoofden op-
teklimmen te drinken warm wa-
ter.

Op dat oogenblik het distrikts-
hoofd van Limatahoe, Achmar,
hij-vereerde, deed-groeten en
(bracht) aanbidding; klaar, vervol-
gens nam in ontvangst het ge-,
schenk (n.1. een kom thee). Op dat
oogenblik heer gewestelijk secre-
taris verzocht terugtekeeren; ter-
stond Heer Koning gaf last aan
heer majoor Abdoelwahab te be-
geleiden heer gewest, secretaris af-
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32. Toean fiskal oetji pasa bato,
Djoooe Kolano wosa toma kamar,
mangadi istampa pake toeala wari
se toloe banta; soepoe torari ronga
se bobato sigado tarima tjotjatoe
ake sahoe; pasa simara sisoepoe
tjotjatoe mokoe se sadakaa soseba
gasa. Jaane komisi Todore nga
sadakaa roepia njagiromtoha, ma
dodai sosaha salaka, ma djahe se-
rewèt boboedo; toropo Todore
roepia njagimoi, ma dodai sosaha
salaka se ma djahe serewèt, soseba
amoi gasa; hatibi djoeroetoelis
mote kata tara, sidoa se ma dopolo
kage toma ngoete maadoe. Mara
ana komisi Batjaa nga sadakaa
roepia tofkange mote ana nga
atoeran ma dero se Kompania iper-
stèl Djoooe Kolano Batjaa ge
ihaka komisi Tarinate nga sada-
kaa roepia tofkange. Mara ana
ronga se bobato doenia se acherat
Soasio, Sangadji, Hekoe se Tjim,
mie se sara sarta ngofa-ngofa ko-
lano se bangsa se ngofangare nga
sadakaa ge sigado sibere poedji,
oho doa salamat, sikara sisoepoe.

tedalen naar beneden; de groote
kompagnie en de oppassers ston-
den in het gelid, (gaven) eerbe-
wijs (door) slaan op den trom en
blazen der pijpen met slaan op den
turkschen trom.

Nadat de gewest, secretaris ver-
trokken was, ging Heer Koning
de kamer binnen te verwisselen
den kroon en optezetten 'n ge-
opende hoofddoek en een ban-
ta-hoed; ging naar buiten, stelde
zich vóór voornamen en hoofden,
totdat zij beschonken werden met
thee; vervolgens werd naar buiten
gebracht beschenking van betel en
(geldelijke) geschenken gebracht
door de wapendragers. Namelijk
het geschenk van de Tidoresche
commissie was vijftig gulden, z'n
vat (het voorwerp waarop die 50
gld. gedragen werden) was een
zilveren schenkblad; ::'n overdek-
king een wit servet; de Tidoresche
eerewacht (troep ontving) tien gul-
den, z'n vat was een zilveren
schenkblad met 'n servet als over-
dekking, een wapenknecht bracht
dat; de chatib-schrijvers volgden te
brengen benedenwaarts, overhan-
digden dat aan hoofden daar be-
neden aan de trap. Doch de com-
missie van Bat jan d'r geschenk was
acht gulden, volgens d'r eigen re-

• geling, ten tijde dat de Kompania
; aanstelde Heer Koning van Batjan
: en de Ternate-commissie acht gul-
; den ontving. Doch zij voornamen
en wereldlijke en geestelijke hoof-

^ den van Soasio, Sangadji, Hekoe
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Koetika ronga se bobato itarima
tjotjatoe mokoe pasa bato, Djoooe
Kolano tjatoe idin se komisi To-
dore se Batjaa masilage kodiho
sarta Djoooe Kaoesamasaha si-
dingo salam ta'lim bato se Djoooe
Kolano Todore. Gila-gila ana ko-
misi se Batjaa masilage isoeba
Djoooe Kaoesamasaha pasa, sima-
ra oetji, ge ana komisi Todore
igasa silom nga toropo.

33. Ana itagi pasa simara
Djoooe Kaoesamasaha tjatoe idin
wangelobi toean residen se mam-
fraoe se toean-toean se nona-nona
moi-moi ie festa kanè toma ka-
dato; so moelia hang-modjoe, do-
maha difoetoe lobi simara sigogise
idin. Sarta idin wangelobi kabasa-
ran rao-rao enagé sisoepoe moi-
moi, doega-doega kabasaran Kie
bato simara sisoepoe-oewa. Sarta
idin se djooegoegoe se djooe hoe-
koem se djooe majoroe se djooe
kapita-ngofa se djooe letnan-ngo-
fa pake monteri moi-moi, mara
ana ngofa-ngofa se nongoroe loa-
loa ge idin masosira pasa maroewa
pake f ereïman; moi-moi wange-
lobi oras tjako tomdii fere toma

en Tjim van noord en zuid met de
koningstelgen, adelijken en onder-
geschikten hun geschenk (werd
eerst uitgereikt toen zij) opklom-
men tot huldebewijs en na gege-
ten (ontvangen) te hebben heil-
wensch, vervolgens (zij) gingen
naar buiten.

Toen voornamen en hoofden de
betelbeschenking ontvangen had-
den, beval Heer Koning aan de
commissie van Tidore en Bat jan
optestaan terugtekeeren, terwijl
Zijne Majesteit meezond heil en
zegen toch aan Heer Koning Ti-
dore. Terstond zij commissie van
Batjan stond op, gaf eerbewij-
zen aan Zijne Majesteit, daarna
vervolgens daalden-af, zij de Ti-
doresche afgevaardigden zij na-
men met zich hun eerewacht.

Nadat zij vertrokken waren ver-
volgens Zijne Majesteit gaf bevel,
(dat) dien avond heer resident en
mevrouw en heeren en dames al-
len hier boven zouden fuiven in
het paleis; maar nog geen festivi-
teit (zou er zijn), daaromtrent zou
morgenavond het bevel afgewacht
worden. Ook nog werd bevolen,
dat er enkele optochten zouden
uitkomen, alleen de statie van Ter-
nate toch moest niet opkomen. Ook
nog werd bevolen aan den rijks-
kanselier en heer rechter en heer
majoor en heer prins-kapitein en
heer prins-luitenant om tenue aan-
tetrekken allen, maar de telgen en
werkelijke broeders (des Konings)
hadden reeds eerder bevel ont-
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balakoen marimoi se Djoooe Ka-
oesamasaha; se adi idin se djooe-
goegoe majoroe-perang soedo ma-
rinjo tagi sibaba fala toma ngoko-
lamo dai-tai toma Mangkasar ma
bati, haro toma ngaralamo fala
rimoi-rimoi ma ngara pake salo
kof o se mokoe moi-moi; mara to-
ma ngaralamo siie haro balakoen
maadoe sadaha kadato giha.

Tjatoe idin enage pasa bato idin
se ronga se bobato se ngofa-kolano
se bangsa imamoi-moi imasilage
kodiho. Gila-gila itede nga soeba;
oetji pasa idin se sadaha-kie, sah-
bandar siroeba soseba se djoeroe-
toelis se ana kabasaran-kie mago-
gasa. Se adi djooe kapita-kie osi-
marsel kompania-lamo kodiho tara
toma ngaralamo; ana oepas-ahi se
salaka imares soepoe-ika toma kan-
tor dokasaa biasa.

vangen zich te kleeden in burger;
allen moesten 's avonds om zeven
uur opklimmen tot het balkon te-
gelijk met Zijne Majesteit; dan
nog een bevel aan rijkskanselier-
oorlogsmajoor (dat hij zou) zen-
den een boodschapper te gaan er-
voor-zorgen( (dat) de huizen van-
af den grooten weg aan zeezijde
bij de grens van de Makasaarsche
wijk, komende totaan de groote
poort, elk huis afzonderlijk moest
voorzien zijn van verlichte pisang-
stammen en bladerfranjes; doch
vanaf de groote poort totaan be-
neden het balkon zou de paleisbe-
waker (die versiering) aanbrengen.

Dat bevelen was afgeloopen,
werd bevolen aan voornamen en
hoofden en aan prinsen en adelij-
ken allen gezamenlijk optestaan
(en) terugtekeeren. Terstond zij
gaven hun huldeblijk; afgedaald
zijnde, (werd gegeven) bevel aan
den Berg-opzichter te doen mar-
cheeren de groote kompagnie te-
rug benedenwaarts naar de groote
poort: zij de schildpadden oppas-
sers en de zilveren (oppassers) zij-
marcheerden naar buiten, zich
richtende naar het kantoor, zooals
gewoonlijk.

III.

1. Madero toma hidj rat oelnabi —
salla'llahoe 'alaihi wasallam — njo-
njohi pariama tjalamoi-se-ratoero-
modidi-se-njagirara-se-rimoi, ta-
hoen Ba, ma ara Sawal ifane-foetoe

Tentijde vanaf de vlucht van
den Profeet — God zegene hem
en geve hem vrede! — 't getal
jaren een-duizend-en-tweehon-
derd-en-zestig-en-een, jaar Ba, z'n
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njagimoi-se-tomodii, wange Ahad,
simara Djoooe Kaoesamasaha sila-
hir idin lomoe ronga se bobato
Soasio se Sangadji se Hekoe se
Tjim, sarta djooe lebe, kali se
imam se hatibi se ngofa-kolano se
ngofangare fihak raange.

Toma oras tjako sio mamoi-moi
hadir toma ngaralamo, simara soe-
do kokaro ana fere toma kadato,
tego toma foris dokasaa biasa. Pa-
sa simara Djoooe Kaoesamasaha
silahir idin:

„Ngori Kolano tolomoe ngoni
„ronga se bobato se kali, imam se
„hatibi, basarta ngofa-kolano se
„bangsa-kolano se ngofangare fi-
„hak raange mamoi-moi toma wak-
„toe enane, ge mangale gam enane
„ma galib se loekdi. Madero se
„ngori Kolano ri goeroe se hadji
„rete-rete nan-nan se ngoni nia
„himo-himo ronga se bobato ma-
„sosira igolaha adat se atoeran; rai
„pasamaroewa toma limaoe Fora-
„madiahi sigahado (sigado) toma
„limaoe Malajoe dadi ka adat se
„kabasaran toma gogahoe sigodiho
,,ge rimoi-rimoi se ma bati so toma
„hal gogahoe ge pake dokasaa biasa
„bato; mara toma godiho ge, kage
„monjika larang toma hoekoem sa-
„raa toma kitab Allah madaha
,,soedo-oewa. Sarta tjatoe idin gi-
„nado se ngoni ronga se bobato:
,,laha pake dokasaa biasa bato

maand Sawal, opgekomen nachten
tien-en-zeven, Zondag, vervolgens
Zijne Majesteit openbaarde 't be-
vel om te vergaderen voornamen
en hoofden van Soasio en Sanga-
dji en Hekoe en Tjim, met heeren
geestelijken, den kali en priesters
en chatibs en prinsen en de drie
rangen van ngofangare.

Ten negen ure waren allen te-
zamen tegenwoordig aan de groote
poort, vervolgens werd opgedra-
gen teroepen hen opteklimmen in
't paleis, te-gaan-zitten in de bin-
nengaanderij (voorhuis) zooals ge-
woonlijk. Daarna vervolgens Zijne
Majesteit openbaarde 't bevel:

„Ik, Koning, ik verzamel u
„voornamen en hoofden, de kali,
„priesters en chatibs, mede prin-
„sen en adelijken en drie standen
„ngofangare allen tezamen op dit
„oogenblik, dit ter oorzake van dit
„land z'n noodzakelijkheden en
,,gebruiken(?). Ten tijde van — ik
„Koning — mijn voorvaderen van
„geslacht tot geslacht en uw ulieder
..ouderen (voorouders), voorna-
„men en hoofden, die maakten
„vroeger tijd de gewoonten en re-
gelingen; daarna (in later tijd)
„vanaf (de sultansvestiging) te Fo-
„ramadiahi totaan die in de negorij
„Malajoe werden toch de gebrui-
„ken en staties een beroep, terug-
gegeven aan enkelen met z'n
„grenzen (d.i. onder voorbehoud),
„dus ten aanzien van deze beroe-
„pen (betrekkingen), deze worden
„gehandhaafd, zooals gewoonlijk
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„ataoe laha fopili kasaa se lara-
„ngan saraa fohoi ena?". —

2. Toma enage gogoegoe majo-
roe perang Gamsoengi se hoekoem
Soasio se hoekoem Sangadji, ka-
pita perang se bobato Soasio se
sangadji Hekoe se Tjim mamoi-
moi itede nga soeba:

„Djoooe Kaoesamasaha ma djaiz
„ma gonaga dokasaa ge ngofa-
„ngare ngomi mitaadim (ta'lim)
,.ena, mote ma gonage dokage;
„tjoba akoe ge adat se kabasaran
„kasaa se larangan saraa fopake
„riafa".

Pasa, idin ginado se djooe lebe
simara djooe kali bangsa Ilham se
imam se hatib itede nga soeba:
„Adat se kabasaran dadi kalara-
„ngan saraa enage, madero toma
„zaman djahiliah modjoe; toma
,.kitab Allah madaha soedo-oewa;
„tjoba pake bato, dokasaa bara-
„hala dadi kaharam ma dosa tala-
„loe lamo".

„toch; doch betreffende deze te-
„ruggeving, daarvan zijn er enkele
..verboden bij de goddelijke wet,
„in het Boek Gods (Koran) wor-
„den die niet bevolen. Bevolen
,,wordt te vragen aan ulieden
„voornamen en hoofden: is het
„goed te doen zooals we gewoon
„zijn of beter dat wij kiezen, wat
„door de goddelijke wet verboden
„is en dat wegdoen (afschaffen ?)".

Daarop de rijksbestierder oor-
logsmajoor van Gamsoengi en de
rechter van Soasio en de rechter
van Sangadji, de oorlogskapitein
en de hoofden van Soasio en de
distriktshoofden van Hekoe en
Tjim gezamenlijk zij hieven op
hun eerbewijs (d.i. zij antwoorden):

„Uwer Majesteits keuze van
„hoedanigen aard ook, wij, wij
„vereeren die, volgende die aldus;
„indien mooglijk de gewoonten en
„staties, waar die verboden zijn
„wettelijk, die zullen wij niet meer
„volgen".

Daarna (werd) bevolen te vra-
gen aan heeren geestelijken, ver-
volgens heer kali van vorstelijke
afkomst, Ilham, en de priesters en
chatibs zij hieven op hun eerbewijs
(zij antwoordden): „De gebruiken
,.en staties, welke bij de godde-
„lijke wet verboden zijn, zijn nog
„uit de tijden der onwetendheid;
„in het boek Gods worden die niet
„bevolen; indien die toch gebruikt
„worden, zooals afgoden, dan
„wordt dat verbod z'n zonden
„altegroot".
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Rai, idin ginado se ronga se
bobato, ana lebeh itede soeba:
„Enage maroewa, ge dokasaa ngo-
,,ni". — Simara majoroe-perang
se ronga se bobato terseboet ma-
moi-moi itede nga soeba: „Adat
„se kabasaran rao-rao dadi kalara-
„ngan saraa ge ngofangare milahi
„hoi ena; ge talaloe rame njinga-
soeka se simore, karana idadi ka-
„pahala sarta moerah se gampang
„rimoi se ngofangare ngomi; mara
„adat se kabasaran rao-rao dadi
„kalarangan saraa oewa, enage si-
„kara fopake la idadi kalaha se
„djangoe". —

3. Sjahadan toma enage Djoooe
Kaoesamasaha se ronga se bobato
se lebe mamoi-moi terfakat, tjoba
dadi kagodiho ge adat:

perkara rimoi: ronga se bobato
itede-soeba-moelia se ma poedji-
poedji, dokasaa toma gogahoe adi,
akoeoewa;

perkara romodidi: ronga se
bobato se ngofangare fihak raange
nga kawin pake daoe-daoe-side,
akoerioewa; imote tagi kata mait
toma dj ere, mai akoerioewa;

Daarna gevraagd aan voorna-
men en hoofden, zij temeer zij
hieven-op hun eerbewijs: „Dit is
„niet noodig, zooals jelie (aldus
„besluiten ook wij)." — Vervol-
gens oorlogsmajoor en voornamen
en hoofden voornoemd tezamen
zij-hieven-op hun eerbewijs:
„Eenige gebruiken en staties, ver-
,,boden bij de goddelijke wet, wij
„verzoeken die afteschaffen; dit
„zal algemeen verheuging des har-
„ten en blijdschap zijn, want dit
„wordt toch (onze) verdienste,
„(terwijl) dit teneenenmale licht en
„gemakkelijk aan ons Uwe diena-
„ren zal vallen; doch eenige ge-
„bruiken en staties, die niet bij de
„goddelijke wet verboden zijn,
„deze toch zullen wij gebruiken,
„opdat het goed en mooi
„worde".

Voorts ten aanzien hiervan Heer
Majesteit en voornamen en hoof-
den en geestelijken tezamen be-
sloten, dat zou worden terugge-
keerd tot deze gewoonten:

eerste zaak: dat voornamen en
hoofden zouden eerbewijzen en
huldigen (den overleden vorst) als
nog in leven zijnde, wordt niet
toegestaan ;

tweede zaak: dat de voornamen
en hoofden en de drie standen der
ngofangare hun vrouwen over-
kleeden-van-pandan dragen, wordt
niet meer toegestaan; dat zij vol-
gende wegbrengen het lijk (van
den overleden vorst) naar de be-
graafplaats (in genoemde klee-
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perkara raange: kabasaran
toloe-mesa se poro-poro magogasa
fofoheka, akoeoewa, malinkan
sitiadi nonaoe;

perkara raha: legoe-legoe iban-
da toma kadato madaha se toma
dj ere akoerioewa;

perkara romotoha: toropo rimoi
se bobato ngamoedii tagi koro
Kolano ma jaja se ma baba, jaane:
kimalaha Marsaoli se bobai
Marsaoli la ino, simara kimalaha
Marsaoli osoeba-moelia, bobai
Marsaoli moari toma kadato se
toma djere, akoerioewa;

perkara rara: palangki se boba-
ne djara pake boraka, akoerioewa;
gasa ena mote tagi toma djere, mai
akoeoewa;

perkara tomodii: woto pasa
simara golaha djongihi toma
kadato madaha, akoerioewa; mara
legoe-legoe ibanda se toloe mesa
se poro-poro, magogasa fofoheka,
akoeoewa; maronga fofoheka
mote tagi woto sone, akoeoewa;
sigolaha sone-sone ma djongihi
toma fala madaha, akoerioewa.

ding), dat toch wordt niet meer
toegestaan;

derde zaak: de statie met de
hooge hoeden en gouden drink-
bakken, gedragen door vrouwen
(bij de begrafenis van den vorst)
mag niet meer, mannen moeten
haar daarin vervangen;

vierde zaak: het legoe-legoe-
met-zang in het paleis of bij de
begraafplaats, mag niet meer;

vijfde zaak: dat een brigade
met twee hoofden gaan afhalen de
Koning z'n moeder en z'n vader,
teweten het kamponghoofd van
Marsaoli en een-in-ondertrouw-
zijnde-vrouw, (en wanneer die
vorstelijke ouders) herwaarts ko-
mende, vervolgens dat het kam-
ponghoofd van Marsaoli (aan hen)
eerbied bewijst, en de-in-onder-
trouw-zijnde-vrouw van Marsaoli
weent in het paleis en op het graf,
mag niet meer;

zesde zaak: dat de palangkijn en
het paard overdekt worden met
rouwbekleeding, mag niet meer;
deze (rouwbekleeding) brengende,
volgende, gaande naar de begraaf-
plaats, mag niet meer;

zevende zaak: dat na het begra-
ven vervolgens wordt gemaakt een
verblijfplaats (voor den doode) in
het paleis, mag niet meer; voorts
legoe-legoe-met-zang en hooge
hoeden en drinkbakken, gedragen
door vrouwen, mag niet meer; al
wat vrouw heet volgen gaan be-
graven dooden, mag niet; dat ge-
maakt wordt de dooden hun
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4. Ge dadi pasamaroewa ma-
tt jon jata Djoooe ma nongoroe
kapiten-laoet Poetera Aboe Maha; !
rai Djoooe ma ngofa majoroe
1'oetera Ahmad; rai Djoooe ma
io kapiten-laoet Poetera Moham-
mad Daoed, ana ngaroekange
ipoelang ge pake ena rioewa.

So adat se kahasaran toma
larangan saraa, perkara rao-rao
dokasaa terseboet toma Ie f o enane
madaha, ge Djoooe Kaoesamasaha
se ronga bobato Soasio, se Sa-
ngadji, Hekoe se Tjim basarta
kali, imam se hatib iterpoetoes
pasamaroewa toma istana madaha
akoerioewa sakali-kali pake ma
gonaga dokage, malinkan mote
toma kitab Allah madaha; mara
adat se kabasaran rao-rao dokasaa
biasa ge pake dokage bato, hoi ena
oewa, haroes sipake, karana hoe-
koem al saraa toma kitab Allah
madaha larangoewa.

Pitoesan fakat enane toma sem-
poerna madaha, manjonjata Djoo-
oe Kaoesamasaha itanda tjap ma-
ha-moelia toma awal al-satar, sarta
ronga se bobato Soasio se Sanga-
dji, Hekoe se Tjim se djooe lebe,
kali, imam se hatib mamoi-moi
igiha gia toma lefo enane maadoe.

(slaap)plaats binnen in huis, mag
niet meer.

Dit werd reeds duidelijk ge-
maakt toen des Konings jongere
broeder, zeekapitein Prins Aboe-
rnaha; daarna des Konings kind
(zoon), majoor Prins Ahmad;
daarna des Konings oudere broe-
der, vlootvoogd Prins Moham-
mad David, toen zij-drieën over-
leden, waren deze (gewoonten) al
niet meer in zwang.

Aldus de gebruiken en staties,
bij de goddelijke wet verboden, n.1.
eenige zaken, zooals genoemd in
dit geschrift, deze Heer Zijne Ma-
jesteit en grooten en hoofden van
Soasio, en van Sangadji en van
Hekoe en van Tjim, daarbijge-
voegd de kali, de priesters en cha-
tibs zij reeds hebben uitgemaakt
binnenin het paleis mogen ten-
eenemale niet meer op die wijze
gebruikt worden, alleen moet ge-
volgd worden het boek Gods z'n
inhoud; hoewel eenige gebruiken
en staties, zooals de gewone, aldus
kunnen gebruikt worden toch, deze
opteheffen is niet noodig, (doch)
moeten ingebruik gesteld blijven,
want bij de goddelijke wet in het
boek Gods zijn die niet verboden.

Het besluit dezer overeenkomst
wordt ter vervollediging geopen-
baard doordat Zijne Majesteit
(zijn) luisterlijk zegel afdrukt op
het begin (hoofd) dezes geschrifts,
daarbij voornamen en hoofden van
Soasio en Sangadji, Hekoe en
Tjim en heeren geestelijken, de
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5. Toma enage madoöeroe i
ngofa, ngori Kolano, se ronga se
bobato misaraha pitoesan enane se
ri baba toean residen Tarinate
dari-nama-toean-Gofornemen, sar-
ta milahi pitoesan enane ma koeat
adanja.

Gogoegoe majoroe-perang Gams-
oengi ri gia X ;

Hoekoem Soasio, Abdoe'lrahman,
ri gia X ;

Hoekoem Sangadji kapiten-per-
ang, Abang, ri gia X ;

Sowohi Sangadji-Malajoe-Kono-
ra Abdoel Boki, ri gia X ;

Kimalaha Marsaoli, Abdoe'lmatlib,

n gia X;
Sangadji

ri gia
Kimalaha

gia
Kimalaha

Sangadji
ri gia

Kimalaha

Sangadji '

Limatahoe, Abdoe'llah,
X;

Tomagola, Hodoe, ri
X;

Tomaito, Dian, ri gia
X;

Malajoe Tjim, Makdim,
X;

Pajahe, Sadaha, ri gia
X;

Toboleoe, Dai, ri gia X ;
Ngofamanjira Ngofaoedoe, Mata-

la, ri gia X ;
Ngofamanjira Saki, Tabaroe, ri

gia X;

kali, priesters en chatibs tezamen
zij-zetten (hun) hand (teekening)
op dit geschrift eronder.

Aldus zal later zijn kind, ik Ko-
ning, en voornamen en hoofden,
wij (zullen) overhandigen dit be-
sluit aan mijn vader heer resident
van Ternate uit-naam-van-heer-
Gouvernement, daarbij wij (zullen)
verzoeken dit besluit z'n bekrach-
tiging aldus.

Onderbestierder oorlogsmajoor
van Gamsoengi (Nieuwdorp) mijn
hand(tekening) (kruis);

Rechter van Soasio (Negendorp)
Abdoelrachman mijn hand(teeke-
ning) (kruis);

enz.

enz.
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Ngofamanjira Siko, Koniri, ri
gia X ;

Ngofamanjira Togolobe, Bapo, ri
gia X ;

Ngofamanjira Tomaofo, Doeri, ri
gia X ;

Ngofamanjira Gam Tjim, Tair, ri
gia X ;

Kali-bangsa, Ilham, ri gia X ;
Imam-bangsa, Said, ri gia X ;
Imam Djiko, Mahasoer, ri gia X ;
Imam Sangadji, Daim (Zaim), ri

gia X ;
Imam Moti, Sadok, ri gia X ;
Chatib-bangsa, Tosi, ri gia X ',
Chatib-bangsa, Ali, ri gia X ;
Chatib Djiko, Abdoe'1 Gani, ri

gia X;
Chatib Djawa Abdoe'lhakim, ri

gia X;
Imam Takome, Abdoe'laman, ri

gia X;
Chatib Sangadji, Adjahar, ri

gia X;
Chatib Moti, Maksoed, ri gia X ;
Chatib Tarangara, Mahadoem, ri

gia X ;
Chatib Mojaoe, Adja, ri gia X ;
Chatib Mado, Abdoe'lsamad, ri

gia X ;
Chatib Togalobe, Masir, ri gia X ;
Chatib Siko, Fakir, ri gia X ;

Imam-djoeroetoelis-lamo,
Abdoe'lhabib ri gia.

Hadji
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AANTEEKENINGEN.

I.
1. ngongadje, van wadje, spreken (vgl. Mal. adji; Sahoesch

adjele); singongadje, verhalen, te kennen geven.
djoóoe, alleen gebruikt voor Allah en den vorst van Ternate, in
alle andere gevallen djóoe.

2. jaane, verb. Mal. ja'ni; in navolging daarvan vormde men van
adji: jaadi.

3. tjatoe idin, (bevel geven, vgl. Mal. tjatoe en izin, idjin); ook
wel silahir (Mal. melahirkan) idin; deze uitdrukking wordt
alleen van den vorst gebezigd; van een resident b.v. heet het:
haka tita (Mal. titah).
kaha Jaba of goera-ma-ngofa Jaba, land of eiland Ambon
(goera, akker; ngofa, kind, deel, onderdeel).

4. lebe, Mal. lebai; ngofo Makkah, Mekkaan; ngofa Tarinate,
Ternataan.

5. badan (Ar.) verternataanscht tot badang; het eigenlijke woord
voor lichaam, rehe, heeft thans een andere beteekenis.

7. soa, oorspr. beteekenis: opengekapte plek, ontboscht terrein,
ie, opwaarts.

10. koeroen-koeroen (Mal. koeroeng), de opgeslotenen, d.w.z. de
huwbare meisjes, die naar Ar. adat nog binnenshuis gehouden
worden.

11. faitji, verk van ngofa itji, kleine kinderen, kinderkens.
12. tawdf, Ar. ommegang rond de kabah in Mekka.
14. pengadjaran, verb. Mal. pendjara.
17. tambaroe, Mal. tahoen baharoe.
18. sabea, Mal. sembahjang.

salawati, Ar. salat, pi. selawat.
19. tandjoeng, Mal. i.p.v. Tem. dehc.

maamoeman, vgl. Ar. moeminin, plus Tern. pref. ma.
20. van Mal. tetap vormde men caus. sitatap;

bangkali, Mal. barangkali.
tjotjooe van djooe, heer.

21. maskena, van Mal. meski en Tern, cna (Mal. ini); masiki,
Mal. meski.

24. marasaï, van Mal. rasa.
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28. oti-ma-awo, Tern, vertaling van Mal. awak perahoe.
37. Nehalcnnia, locale naam voor de germaansche godin Nerthus;

(P. J. Blok, Gesch. N. V. I, 18).
42. sangkari, mandje, vlechtwerk van arenbladeren, waarin deze

soort limoenen verpakt worden; vgl. Mal. sangkar.
baki, wrsch. niet van Ned. bakje, maar van Ar. tabak, presen-
teerblad.

45. atnoi en rimoi staan hier gelijkwaardig naast elkaar; met
„tamboer" bedoelt men dan ook minder den naamsdrager dan
wel het instrument, aangezien een trom ook wel „tamboer"
i.p.v. socisa heet. Verderop wordt voor „muzikanten" ook het
telwoord voor zaken gebruikt.

II.

1. Djoóoemangofa is de titel van den kroonprins.
2. hadji, vadernaam voor vorsten, wrsch. uit eerbied voor hen

als bedevaartgangers; goeroe se hadji, voorvaderen.
3. Ar. cltalifah in verbalen zin: aanstellen tot kalief, hoofd van

den godsdienst, wat tevens in zich sluit: hoofd van den staat,
dus: chalifat ma wange, kroningsdag.

4. oedoeroe, Ar. 'oezoer.
5. kaocsamasaha, van Ar. kaut (kauts), schoen; synoniem met

padoeka, titel van vorstl. personen;
saha, handpalm, voetzool, (Mal. tapak); via, part. tot vorming
der genitief.
poelang-poelang, i.p.v. poelang kerachmatoe'-llah, synoniem
met in 6 sjai Hllahi.

8. kolanofangare, verkort: kolofangare; kolano, vorst, fangare,
ngofangare, dienaar (Mal. hamba, patik); ngongare, jongeling,
vrijgezel.

9. haka idi, synoniem met spreek-Mal. kasi soeara.
iskoenjer, schoener; istanja, Mal. astana, istana.

11. garanati-ahi en garanati-salaka, aldus genoemd naar de twee
verschillende hoofddeksels, e.s.v. helmen of kornetten; eerstgen.
belegd met platen van ori ma ahi (wrdl. schildpaddenhuid), de
andere met platen van zilver (salaka).

17. madzkoer voor terseboet op andere plaatsen.
omakoetiba, recipr. van Mal. timbang.
soedo, (Mal. soeroeh) als kroonprins; zoodra de „perestil" tot
„kolano" heeft plaats gehad, heet het: tjatoe idin.
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not, verb. Ned. noodigen, uitnoodigen. ^
Niet eigen aan het Tern, zijn de woordherhalingen (ronga-
ronga; ngofo-ngofa; boki-boki, enz.) en kunnen beschouwd
worden als een navolging van het conversatie-Maleisch.

18. empas (Bat.) impës (Jav. sprkt), gedelgd, afbetaald.
19. de reduplicatie sosowohi staat voor de wrdherh. so-wohi-sowohi;

ngosa-ngosa van wosa (Mal. masoek), de binnenkomenden
(dienstplichtigen), die voor allerlei werkjes gebruikt worden;
ook naam van een prauw, door zulke lieden bemand.

20. paseba (Jav. pdséban van séba, voor een meerdere z'n opwach-
ting maken) ; Tern, seba, dichtbij, naast, in de buurt van.

21. faranggarang, vgl. Mal. ërang-rangan.
lègèr, wrsch. van Ned. legger (duiker).
tataboean, Mal. taboeh-taboehan. '

22. de volg. woorden zijn schier alle verb. Ned.
pèpcr, pijper; moetjikan, muzikant, muziek; toropo, brigade,
troep; balakoen, balkon; rofolo, roffelen, trommelen; koldir,
commandeeren; marsel, marcheeren; alabadir, hellebardier;
foris, voorhuis; enz.
famanjira, verk. van ngofamanjira, ook wel verk. tot fanjira.

23. kaoetjüi, nakomelingen van de soseba.
26. banda goeratji, gouden band, bandelier.

kanapoe, tafeltje, „knaapje".
31. tocala (Port) zvari, de witte hoofddoek op houten vorm opge-

maakt en stijf gestreken, aan een zijde met een open (warï)
punt.

III.

1. galib (Mal.); lockdil (lockoedi), laatstgen. wrd. van onbeken-
den oorsprong.
hoekoem saraa, Ar. alsjara'.

2. djais, Ar. wettelijk geoorloofd.
zaman djahiliah, de tijd vóór den Islam.
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