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Volerkentelijkheid jegens hen, die mij met mededeelingen van
gelijken aard als de hier bedoelde zijn voorgegaan ' , en mij
daardoor den weg hebben gewezen tot hulpmiddelen van groote
waarde voor mijne studie, heb ik gemeend, bij ' t benuttigen
van die aanwijzing, in zoover de omstandigheden het toelieten,
ook van mijne zijde bedacht te moeten zijn op het belang van
andere onderzoekers, en tot dat einde tijdens een kort verblijf te
Londen, in Julij en Augustus jl., aanteekening gehouden van ' t
een en ander, wat hun welligt van eenige dienst zal kunnen zijn.

Een enkel woord van nadere opheldering omtrent het oogmerk
van mijn bezoek te Londen zal van zelf leiden tot hetgeen ik
verder mede te deelen heb. In de Voorrede van mijne uitgave der
nieuw-Javaansche omwerking van de 7J)-««d-_/oec/a gaf ik (blz. 33)
den wensch te kennen, om later de uitgave van de .Brató-joeJu
Aaiüi te beproeven, doch beklaagde mij tevens over het gemis
van een' goeden tekst, daar ik wel verscheidene handschriften
van de 5 . ,ƒ. ifaiüi had kunnen magtig worden, maar daaron-
der slechts één ten naaste bij compleet, en juist dit bijzonder
onnaauwkeurig, zoodat ik voor een groot deel van dat dicht-
werk, inzonderheid van de laatste helft, tot één of twee zeer
gebrekkige teksten beperkt was. Onder de overige, min of meer
incomplete, codices was er geen, die mij toescheen meer ver-
trouwen te verdienen dan de fragmenten, door BAFFLES in zijne

1 H. KECBBONNER VAN DEK TücK, de 2tfatócne 7iandscAri#«n in ' t£a«f
/«dia Aouse «e Zonden, in het 7Y/dscfcr. t-oor A*ed. /ntfiè', 1849; Mr. 8. K E U -
ZEE, de ,/avaanscAe AandscAri/ien <e Zonden, in de JSydra^en <o< de
/and- en t'o/ien^Hnde van jV. / . , D. I I , blz. 330 vlgg.
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14(5 NOG EENIGE 15KONNEN

/ f;/' ./taw (8™ uitgave, Deel l , blz. 467, volgg.), in En-
gelsche transscriptie, uitgegeven, en in mijne TAWÉMC/K? fw ?;<«<;-
/tenin̂ CTz door letter K aangeduid. Toen ik dus uit de lijst
van den heer K E U Z E E ontwaarde, dat er zich te Londen vcr-
scheidene MSS. van de 5 . ./". A'w. bevonden, waaronder drie
in 't bezit van de iüoyuJ ^tsiah'c iSocirf?/, waarschijnlijk afkom-
stig uit de nalatenschap van RAFFLES, werd hierdoor de wensch
bij mij opgewekt, om mij in persoon te overtuigen van de be-
trekkelijke waarde dier MSS., en inzonderheid om te onder-
zoeken, of daaronder welligt hetzelfde handschrift te vinden
was, waaraan de fragmenten van RAFFLES ontleend waren. Tot
dit onderzoek vond ik thans gelegenheid, en zag het met het
meest verblijdend gevolg bekroond.

In 't Vïritec/t Afwscwm moesten zich volgens den heer KEIJZER

twee MSS. van de 5 . J. bevinden, en wel N°. 12279 en 12326
van dn afdeeling Handschriften, het laatste echter in nieuw
Javaansch. Het eerste, in klein 4'°., lederen band, volgens
aanteekeningen op het voorblad aangekocht van j . CRAWFURD,

in Febr. 1842, en geschreven in A. J. 1741 = A. D. 1814,
bleek te zijn een compleet of nagenoeg compleet handschrift
van de J5. J . A'/o., met begin van Javaansche verklaring, maar
vol van de grofste fouten, die de slordigheid en onkunde van
een' afschrijver kunnen te weeg brengen, wanneer hij zijn ori-
gineel niet lezen kan, en er veel te weinig van verstaat, om
er zich door gissing uit te redden. Ik begon evenwel, met er
de voornaamste varianten uit aan te teekenen, maar vond daar
zoo weinig baat bij , dat ik alras begreep, mijn' hoogst beperk-
ten tijd beter te kunnen besteden. — Het andere MS. was wer-
kelijk een van de 7?. «ƒ. (fyVmca, waarvan ik reeds te ruim voor-
zien was, om daar nadere aandacht aan te kunnen wijden.

Onder de Javaansche MSS. van de i2oya£ ^4«atóc /Society ver-
meldt de heer KEIJZEU, gelijk gezegd is, drie van 73. J . Aw..
waarvan echter een, N°. 15, geen 7vw., maar <//aru<a bleek te
zijn. Zoo meen ik mij althans te herinneren; want tot mijn'
spijt bemerk ik, daar geene aanteekening van te bezitten; maar
zeker heb ik het MS. in handen gehad, en zou mij zeer be-
driegen , als ik het om eene andere reden ter zijde gelegd had.
De beide andere, N". 11 en 31 , heb ik, dank zij de bekende
welwillendheid van den heer REDHOUSE, Secretaris van 't ge-
nootschap, naar Nederland medegekregen, en thans vóór mij.

N. 11 bevat in klein folio, half lederen band, een' bijna com-
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pleten, zeer fijn en net geschreven' en ongemeen zuiveren tekst
van de JB. «/. /<u«., blijkens ontwijfelbare kenteekenen dezelfde,
waaruit de fragmenten bij RAFFLES in Engelsche transscriptie zijn
afgedrukt. Het laatste gedeelte, strophe 658—97, is van eene
andere hand en op ander papier geschreven dan 't vorige; wat,
ondanks een klein verschil in de cijfers, voldoende verklaring
vindt in de aanmerking van RAFFLES op blz. 522, bij str. (>56,
dat "hier de Javaansche handschriften van de J5. </. eindigen,
"en de volgende uittreksels ontleend zijn aan een MS., hem door
"den üW_?<i van .Bafo'Jic/z'ftnjr geschonken," uit welk laatste dan
waarschijnlijk het slot van onzen tekst is bijgeschreven. Deze
loopt evenwel slechts tot str. 697, en eindigt daar, zonderling
genoeg, boven aan een overigens onbeschreven blad (blz. 13(5
van 't MS.), midden in ' t laatste gevecht tusschen ARDJOENA en
ASWATTAMA ; terwijl het uittreksel van RAFFLES uit het Baline-
sche MS. een twintigtal strophen verder, met str. 719, een be-
hoorlijk afgesloten einde neemt. Welligt waren dus van dit MS.
een of twee bladen verloren gegaan, toen het afschrift gemaakt
werd. Meerdere bijzonderheden mogen bespaard blijven voor
eene meer opzettelijke behandeling van de 5 . .ƒ. A/te. — Achter
dit dichtwerk volgt in 't zelfde kostbare bandje, na eenige witte
bladen, 2". (blz. 148—62) de JWto'-sastra /Caw«, van dezelfde
hand en op hetzelfde papier als het eerste gedeelte van de 5 .
J . JTu>.; daarna 3». (blz. 171—243) volgens opschrift de/'aZa/t
l?oerf/ia ATaici (niet, zoo als de lijst van den heer KETJZEK

heeft, JaZaA j?o<?rfa), eene soort van astrologischen kalender,
in een schrift geheel afwijkende van 't gewone Javaansche, met
teekeningen van draken en andere, meest fabelachtige, voorwer-
pen, kruisvormige figuren met letters of cijfers er in, enz.,
vergezeld van een begin van transscriptie (of vertaling?) in Ja-
vaansch schrift: —onder de teekeningen dezelfde, welke voorko-
men op plaat 27 en 28 van EAFFLES' atlas, als "/ac«»i?7e o/V/</n.s
"reprfsen&'mjr £/<g rftt'Wi'on o/ </<e rfa?/ anrf </<e pasar or wiar/tó
"c?az/.s, — it. o/ t7ie s^rns o/ </ie sorfiac, —/rom an
"m pc^essïow o/ <Ae 2'ü)nt<»?̂ (7(t/i(7 o/ Te/a^ra in
waarschijnlijk is ons handschrift eene copie van datzelfde Tjeri-
bonsche MS., en zijn daaraan de kleine afwijkingen tusschen
de vóór ons liggende teekeningen en de platen van R. te wij-
ten , die niet wel toelaten, ons MS. zelf voor het model van die
platen te houden; —op pi. 27 vindt men tevens eenige staaltjes
van't hier bedoelde schrift, echter niet naauwkeurig overeenko-
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148 NOG EENIGE BRONNEN

mende met dat van ons MS., hetwelk veel zwaarder en duidelijker
is; — vervolgens 4°. een paar bladen (246—62, half beschreven)
van 't zelfde (Tjeribonsche?) schrift, houdende volgens 't opschrift:

?is /or ofttcn'mn^ succes in war fa/ attentftngr io cer-
posih'ons and superstöions;" 5°. (blz. 268—89) verschei-

dene oud-Javaansche alphabetten (die blijkbaar tot modellen
gediend hebben voor pi. 21 van RAFFLES), met voorbeelden
van schrift en Javaansche transscriptie; benevens facsimile,
transscriptie en verklaring van eenige inscripties op oude
ringen en op de ruïnes van »Soeioe/t; 6°. (blz. 292—306) eene
Javaansche beschrijving van Kawi- en nieuwere dichtmaten;
7°. (blz. 307—17) GWnrf/<2Ï rf/aw2, d. i. Javaansch schrift zon-
der janc/Aan^au's, met verklaringen (b. v. £«M)Mi<Lfn»rnft»«j«j\
verklaard (ïijmomwiMJuSoiTM), benevens meer dergelijke curiosi-
teiten en eenige gemengde opgaven. Het geheele bandje heeft
het voorkomen van opzettelijk te zijn bijeengebragt ten be-
hoeve van 't letterkundig gedeelte van RAFFLES' .Hifstory q/"Jai>a,
maar bevat niettemin nog veel. wat een nader onderzoek ruim-
schoots waardig schijnt. •

N*. 3 1 , een Javaansch lederen band, klein 4**., blijkens op-
schrift aan 't Genootschap geschonken door Lady RAFFLES, den
6 Junij 1830, bevat alleen de Z?. ,/. Tfio., van 't begin tot
het einde, met nog een vijftal strophen achter aan 't slot,
waarin o. a. gezegd wordt, dat het afschrift voltooid is op Zatur-
dag 23 SawaJ van 't jaar 2& 1720, d. i. 24 Mei 1794. Het
is geschreven op zwaar papier, met eene duidelijke, royale
hand; maar de spelling is slordig, en de lezing zoo bedorven,
dat het MS. alleen als bijkomend hulpmiddel eenige waarde
heeft. Ik kan niet denken, dat dit het bovenbedoelde Baline-
sche MS. zou zijn: zeker althans kan het niet tot model ge-
diend hebben voor het laatste gedeelte van 't vorige hand-
schrift, of de afschrijver zou het aanmerkelijk verbeterd heb-
ben; en ook laat de Javaansch-Mohammedaansche dag-teekenino-
bezwaarlijk aan een' Balineschen oorsprong denken. Daar het
evenwel ook niet beantwoordt aan hetgeen RAFFLES t. a. p. —

1 Aangenaam is liet mij te mogen mededeelen, dat liet Bestuur van
't Kon. Instituut zich genegen verklaard heeft, behoudens toestemming van
de /?. .4. (Sooeiy, de onder N°. 5 bedoelde proeven van oud Jav. schrift,
benevens eene proeve van den .fViM £o«cMa, voor zijne rekening in litho-
grapliischc facsimile's uit te geven.
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blijkbaar te algemeen — van "de Javaansche handschriften der
J?. ,ƒ. jfiTw'." zegt, onderstel ik, dat het eerst later in zijn be-
zit gekomen is.

De MSS., die voorheen in 't iforf JMta /«owse bewaard wer-
den, zijn thans overgebragt naar /n<fia q$ïce(Ca?mon row, W7M-
tc/iaW). Ook daaronder bevond zich, onder N°. 15, eene 5 .
«ƒ. i£w>., en wel met Jav. verklaring, maar slechts de eerste
helft, waarvan ik reeds genoeg MSS. had. De opgave van
den heer KEIJZER , dat er fa/i «oren verscheiden bladen aan dit
handschrift ontbreken, moet ik voor eene vergissing houden,
welligt te wijten aan de omstandigheid, dat er vóór het begin
van de i?. ,ƒ. nog eenige beschrevene bladen ingebonden zijn,
die aan 't geheel bij oppervlakkige inzage het voorkomen ge-
ven van 't begin te missen.

Omtrent de overige nommers van de lijst van den heer KEIJZER

valt nog op te merken: dat de beschrijving van N°. 28 en 38
onderling verwisseld behoort te worden, zijnde namelijk het
laatste de "geschiedenis van sÉLa, BeRÈT, Vorst van 7jfëm/?a,"
terwijl het eerste "verschillende defecte poëtische stukken" be-
vat; dat voorts N°. 36 twee deelen, N°. 37 daarentegen maar
één deel heeft; N". 45 o. a. de geschiedenis van J ï ^ a NOER-

SÉWAN van il/arfo;ÏH, N°. 46 die van Dasa-KaTa (en RaMa?) be-
vat; en aan 't slot van de lijst nog ontbreekt N°. 50, bevat-
tende verschillende stukken.

Zulke kleine onnaauwkeurigheden zijn bij 't beschrijven van
eene verzameling handschriften, die men naauwelijks den tijd
heeft even in te zien, bezwaarlijk te vermijden, en zullen ook
in de tegenwoordige opgaven voorzeker niet ontbreken. Op de
plaats zelve had ik geen' tijd om ze behoorlijk uit te wer-
ken, en moet het daarvoor thans ten deele op het geheugen
laten aankomen. Ik meen mij evenwel door het besef van
de onvolkomenheid mijner aanteekeningen niet te moeten laten
terughouden van te geven, wat ik heb kunnen bijeenbrengen.

In J/jdm o#ice dan weiden mij, buiten de door den heer
KEIJZER beschrevene , nog eenige handschriften en papieren , tot
onze Indische bezittingen betrekkelijk, vertoond, als behoorende
tot de uitgebreide 7l/acAen2w-co/fec<to-«. Een gedeelte daarvan,
dat m de ifocord room (aan 't einde van den eersten gang,
regts van den hoofdingang van 't gebouw) behoorlijk genoin-
merd en gerangschikt stond, in eeiie kast in den Z. O. hoek,
bij 't venster, bevatte de volgende stukken. Die met een
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sterretje gemerkt, zijn in 't Engelsch geschreven, de overige,
voor zoover de taal niet uitdrukkelijk vermeld is, in 't Hol-
landsch. In de inhoudsopgaven moet over 't algemeen, wat
cursief gedrukt is, geacht worden woordelijk aan titel of op-
schrift dor MSS. zelve ontleend te zijn, liet overige als mijne
beschrijving beschouwd worden, zonder dat evenwel op die on-
derscheiding onbepaald staat te maken valt.

* 1 . Krijgskundige memorie over Batavia, gerigt' aan den
Gouverneur-Gen, ALTING, uit het Holl. (zie n°. 44); be-
nevens nog twee Fransche stukken over hetzelfde on-
derwerp.

*2. Verschillende stukken betrekkelijk de geschiedenis van Java.
* 3 . Beschrijving van Groot Java (uit het Holl. van VALENTIJN?)

*4. J / a ï r s o/' <Ae ji/o/ucca zsfottds (vertaald uit VALENTIJN).
*5 . J4 col/ecft'on o/ a /̂ //;<; ecwh-aefs a?id dommc/ite cowtaim'/y

juritiYêf/es jT(intel iy ?iahx't; jermces (van tegenwoordig
Britsch Indii') «wee 1612.

*6. 27JC OM a«tZ ?iezo .Easi ./ndtVs: iJaxt/a etc. (vertaald uit
VALENTIJN).

*7. yl //w<or?/ o/</(« dzscofery e/c. o/' Ceykm (uit het Holl.?).
*8. ^1« aecoant <ƒ <Sofo or iSuracarfa o«c7 lis ASu*M/t«na?i or

«n^ej'or, 1812 ;— met nog eenige stukken over dezelfde
onderwerpen.

*9—7, met nog eenige stukken over Ceylon.
*10. Eenige opstellen van verschillende schrijvers over Java's

aardrijkskunde, geschiedenis, natuurgestcldheid, enz.
*11. v4 descripii'oH o/ </je J[/o/uc'ca is/an<is (van VALENTIJN ?)
*12. CWrespo?irft>ttce o/ CoZ. iI7ac^tn^ie, Java 1812.

13. Div. stukken over Malabar, enz. 1767.
14. Dito dito over Ceylon, 1793—7.

*15. Klad van ecne geschiedenis van Java, 1813.
*16. CeneraZ rfjoorf o/ ?/ie Com?rt('ssion /or M?sjoeci««̂  </(e

?/pper Jts(?'tt'<s «car I?atot'ta, 1808 (uit het Holl.?).
16 bis. Z^Vya Z/ai&ara: Jav. dichtwerk.
17. IFafoe Goewoewgr: als voren, met gekleurde teekeningen,

gevolgd van eene Holhndsche vertaling door G.w. VINCENT.

. *J8. Geschiedenis van Java, Jfalakka en Sumatra, vertaald
uit VAT.ENTIJN.
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*19. Verschillende stukke» over Java: oudheden; buskruid-
fabriek te Samarang; div. verslagen.

*20. Eenc verhandeling over de studie der geschiedenis, uit
het Holl. van J. VAN IPEUEN ; — vertaling van eene Jav.
genealogie, met aanteekeniugen, uit het Holl. van den-
zelfde; — ontwerp van een' brief.

*21. Beschrijving van Ceylon, met een uittreksel uit VA-
LENTUN'S beschrijving van dat eiland, enz.

22. Onvolledige woordenlijst, Engelsch, Holl., Fransch, Ma-
leisch en Javaansch.

*23. ASat//ara/t rar7/« />;a!üa: eeue Jav. genealogie, uit het
Jav. door GORDON, 1813, met aanteekeningen door J. VAN
IPEKEN , vertaald uit het IIoll. van de

— benevens div. stukken betrekkelijk de geschiedenis van Java.
24. Geschiedenis van HVitotf GO<;MÖC//</, uit het Jav.
25.)
2(3. > Niet voorhanden.
27.)

*28. Beschrijvingen van Makasser, Borneo, Bali en Siam,
vertaald uit VALENTIJN.

*29. /i!epor< o/ </te cw?«n{ssw;i _/or Ü/ast i«d/a q^airs fo </(«
<S<ai<; t/tVtc/ory <ƒ </w Uuiaüja» re^wWtc, 1803 , uit het
Holl. of Fransch.

30. Onvolledig Jav. geschrift, handelende over /tórf/'a ;V«»i</-
sa/(jua<t van Wïra</<«.

31. Memorie over Coromandel, 1738.
32. Div. defecte Jav. stukken.

*33. Vertaling uit liet Holl. van eenige Jav. stukken over
mythologie, ylĉ /'i AS(U«, enz.

34. Lijst van "speculative papieren" over div. onderwerpen
van bestuur, handel enz. in Indiii, 1811; met Eng. ver-
taling.

35. Register van contracten, boeken en papieren van "t voor-
malig Ned. bestuur in Indie, berustende in 't Gouverne-
mentsarchief te Batavia.

30. Verslagen van den Gouverneur-Gl. MOSSEL over zaken
van handel in Nagapatnam, Coromandel en Bengalen, 1739.

37. \ ragen en antwoorden over eenige twijfelachtige punten
bdrellendc de huishouding enz. der olifanten, 1787.

38. Memorie over den staat der "Wanni-landen op ('eylon, 1793.
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39. Vertalingen uit Jav. geschriften over mythologische on-
derwerpen.

40. Klad van 't vorige, voorafgegaan van een opstel over
de geographic van Java.

41. <Sè>at iandAa Wfu t̂f jpomra: Jav. wajangspelen in prosa.
42. Papers/oM»(d ü* Port ZodmijX:, Sept. 1811: Fransche

— en Hollandsche brieven over krijgszaken.
*43. //(SÉrucft'ons /or reside»^* o/ ou£ stadions (uit het Holl. ?),

— en diverse andere stukken.
44. Krijgskundige memorie over Batavia, l**e stuk.
45. Div. memoriën over zaken van Ned. Indië.

*46. Lijst van wegen op Ceylon, — en div. andere stukken
over dat eiland, — uit het Holl.?

*47. .4 ta6?e o/ ooo&s, papers and regrwiers concerning Me
JL)ufcA aj^atrs in -E. / . , /ow«d on a« j/ispec^'on o/ t/je
arcMfes o/ </*e/orrner government.

*48. Div. vertalingen en uittreksels: Geschiedenis van Groot
Java; Jav. oudheden; beschrijving van de uitbarsting van
een' vuurberg op Java; over een koorfswerend middel;
begin van eene geschiedenis van Amboina, uit RUMPHIUS.

*49. Kerkelijke zaken van Amboina, uit VALENTIJN.

*50. Memorie over Coromandel, 1716.
*51 . Verslag over de zaken van Ned. Indië, 1803 (uit Holl.

of Fransen). <
*52. Duplikaat van N°. 1.
*53. Verslag over Jakatra en de Preanger landen op Java,

1808 (uit het Holl.).
*54. Zaken van godsdienst op Java (uit VALENTIJN?).

55. Java so ais /*e< «'s, en 20 a/s fot ian 2yn: ecne me-
morie aan RAFFLES, 1812.

*56. VALENTIJN'S reizen naar Oost-Indië, uit het Holl.
*57. Div. stukken over Bantam, Jakatra enz., uit het Holl.

58. Div. defecte Jav. stukken.
*59. Div. stukken over zaken van Java.
*60. A'o<<ces and remarks o/i some districts o/ tAe £ast o/

J a m , 1812—3, uit het Eransch.
61. UaJat /SaianJar, a 3/ate/ ilf/S. (in Eur. schrift), copied

a£ /Sura6at/a, 1814, — bevattende o. a. een fabelachtig
verhaal van de eerste vestiging van Europeanen op Java.

62. .Pm'odi('(/M(? of.'ptW/e/m^e» ot'tr de dr/ensit; «avt
1801.
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*63. Memorie over Samarang en de N. O. Kust van Java,
uit het Holl. van 1761; — eene d°. uit het Fransch? ver-
taald 1812.

64. Ontbreekt.
65. Klad van Holl. vertaling van een Jav. stuk over astro-

logische tijdrekening.
66. 4̂ coWecta'cm o/" a/pAatais wsed zn Jat-a, bevattende slechts

een paar oude schriftvormen, waarvan een veel overeen-
komst heeft met het alphabet N°. 4 op plaat 21 van RAF-
FLES ' Atlas, ofschoon sommige letters geheel verschillend
zijn •; een ander het meest gelijkt naar N°. 5 van die
plaat of naar pi. 85; voorts een Pali alphabet gelijk het
square P îZi op pi. 22, en nog een alphabet, dat slechts
in enkele letters min of meer overeenkomst toont met som-
mige alphabetten van RAFFLES; — overigens niets dan
oefeningen in 't gewone, hedendaagsche Jav. schrift.

*67. Vertaling van een Jav. geschiedverhaal, van Adam tot
het rijk van Mataram.

*68. iïwcjuoy's t;oi/a^s <o /ncfo'a, frawsZ. / row tóe Z>«<cA,
-tfarfem 1757.

*69.) Daentó's «State o/ iVrfAer/anrfs i?. 7. possmzons,
*70.j 1808—11, 2 vol., — u i t het Holl.
*71 . Zi/è o/ «Susu/iuwan ^wancw 72a< (o/ Cartasura), —

uit het Jav. 1816.
*72.) i%(>Mar<f;s iümew o/ tóe state <ƒ 1?M^7I £ . / . , 2 vol.
*73.J 1816, uit het Holl.
*74. Brief met eenige opmerkingen betreffende eene memo-

rie over den staat van Nederl. Indie, 1815: uit het Holl.?
*75. D°. over het bestuur van koloniën, met beoordeeliii"-

van een werkje getiteld Jat-a, Arast. 1816: — uit het Holl?
*76. | J/a^aiar ZeWcrs, iy il/r. Trtcoi Cawtór Fmc7<er, 2 vol
*77.JBatv. 1724: uit het HolL?
* ^ ftr/e/ r m ' w o/tóe/orwzw (mife o/tóe Du^c/t m ^sja,

% / / . Z>. Ca??ipagrHe, //a</ue anti ylmsf. 1816: —uitliet
Holl.?

*79. royale q/* J . j : rfg /?o?/ <e Borneo ancZ ^<c/ieen, Batv
1698: uit het HolL?

1 De hier en verder medegedeelde vergelijkingen lieh ik eerst t'huis
kunnen maken met behulp der kleine staaltjes van vreemde schrift vor-
men, die ik uil de MSS. tot nader onderzoek had opgcleekend.
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*80. 77w /«*7or«/ o/' fSuiuAu/uz» t̂wiawcw i?a< o/
— uit het Jav.?

/ . t"o« Q«e/few&ur<;/*'s T'iWi'aae ./JafatHcai, or
{afüm t / </;e <rcatóe o/ JTUIWHÜT, Amst. 1684, 2 vol.:
uit het HolL?

*83. ./l«suw wpow a guesfó'on jöroposeti &?/ £/i« Z?«<c/i soaWy
o/ sciences o< /Ziwfewi, over kanalen in Texel, enz.: uit
het HolL?

*84. De Cliinesche oorlog op Java: uit het Jav.P
*85. Uittreksel uit VALENTIJN'S beschrijving van Groot Java,

uit het HolL
*86. Div. stukken over het bestuur van Java.
*S7. Berigt van Sumatra, Borneo en Ceylon, door A. ESCHELS-

KUOON, uit het Hoogduitse!), Haarlem 1783.

*88. D°. van Holl. handelsplaatsen in Tndië: uit het HolL?
*89. Vertaalde uittreksels uit de Bataviasche couranten,

1818—9.
*90. Geschiedenis van RAMA, uit het Jav.

Bestaat deze verzameling grootendeels uit Engelsche verta-
lingen van Holl. geschriften, en andere stukken, die hier slechts
volledigheidshalve vermelding verdienen, meer waarde schijnt
voor ons te schuilen in een ander gedeelte van de JJ/ac&e/isee
col/ecte'oM (?), dat echter helaas, in den ordeloozen staat, waarin
ik het aantrof, geene geregelde beschrijving, met de noodde
aanwijzing tot het terugvinden van ieder stuk, toelaat. Men
bragt mij van elders in de .Record room een hoop MSS., deels
ingenaaid, deels in losse papieren, tot pakketten van zeer ge-
mengden inhoud zamengebonden, eenige genommerd, andere
niet, enkele ook, die tot O. I. in 't geheel geene betrekking
hadden. Bij eenige meerdere ruimte van tijd zou 't mij zeker
niet aan de vergunning ontbroken hebben, om er zooveel orde
in te brengen, als noodig was, om er een' bruikbare» catalo-
gus van te maken; maar dit zou mij te lang hebben opgehou-
den; en, in de hoop, dat ecnig ander zich daartoe zou kunnen
vcrledigen, meende ik, dat het toch reeds cenig nut kon heb-
ben, voorloopig zoo goed mogelijk op te teckenen, wat ik
vond, en in welken staat ik het vond. Ik heb tot dat einde
elk pakket geopend, vlugtig doorgezien, en weder gesloten
zoo als ik het gevonden had, en geef hier den inhoud in de
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volgorde, waaria de stukken mij teF hand kwamen, zosdef mij
te stares aau de volgorde der cijfers, die ik eï slechts tea ge-
makke der herkenning bijvoeg, waar ik ze aantrof. Zoolang
toch geene betere rangschikking van de stukken zelve heeft
plaats gehad, zou eea nader onderzoek slechts beiQoeïjelykt
worden door eene andere volgorde JE myne opgaven. Overi-
gens gelden ten aanzien van deze lijst dezelfiie onderscheid!»-
ge« als voor de vorige.

Eene woordenlijst, Maleisck, Jav&ansch, Madaxeeschj b**.
Ease dito, Engelsen, Maleiseh. klei» 4*®.
Eene dito, Javaanseh, Kawi, Maleiseh, Engelseh, zeer on-

volledig, 4**.
Ontwerp van eene Maleische spraakkunst (in *t Engelsch?);

— eenige Burmnesche en andere stukken, föl.
Een MS, iu fol., dragende tot opschrift "^paêie-iïwgïsl&'öl

— 1696": schijnt journalen van ontvangsten en uitgavea
of iets dergelijks te bevatten.

Een dito in fol., Boeginesche tekst, met Eur. dagteekenin-
gen in Arb. schrift boven elke blz., 177(5—1794.

.Eene woordenlijst in fol.: Siameesch? het schrift schijnt on-
geveer hetzelfde als dat bij RAFFLES, pi. 22, als mo(/t'r«
/Sz'amcse voorkomende.

*Berigten over Borneo, door Kpt. ROSS, aan RAFFLES, 4"".
*Spraakkunst en woordenlijst, van de Burmcsche en Siamesche

talen, 2 vol , fol. (onvolledig?).
•" • 107, Ji/ata!/ a?ifZ .Burmese rotYifo(/a?v/, 4 vol. in fol.:

schijnt minder Maleiseh dan Siameescli te bevatten, en in
een van de deelen i/aZ(n/aZa?n en nog eene andere taal, in
onderscheiden letterschrift.

•*Maleisch-Engelsehe woordenlijst, fol.
N". 47. 7iTaw</a-p«r«:a: een Jav. verhaal in dichtmaat, begin-

nen met de geschiedenis van BASOEDKWS van Madura en
GOKawaNGSiL van 6ri7in<7 IFesi; — voorafgegaan van eeni^e
Jav. brieven en andere schrifturen; — fol. op Jav. papier.

Een pakket houdende 't volgende:
*N°. 53. Een bundel brieven van en naar Makassar, Java

en Madura, niet finantiële staten, 1814.
07. Gedeelte van cone woordenlijst van verschillende talen

op Sumatra, in Europ. schrift.
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*57. Particuliere brieven van RAFFLES aan Lord MINTO,

1810—1, klein 4'°.
*48. J/emoranc7«/H o/ proceedm^s on f/;e am'uaZ o/" commi!-

m'oners //-o??t i7oWa«d/o>r resM?ra'n<7 </<e co/ony, 1816, fol.
*124. On i/te il/a/a^au HattOM, ia ' ^a ftuHslafr'ort o/t/tet'r ma-

r iene code, fol.
*152. Over eene voorgenomene verbinding tusschen Inni-

dad (?) en Bengalen.

Een pakket houdende:

*N°. 132. Verslag van eene reis naar de binnenlanden van
Sumatra, door T. BARNES, fol.

* 91. Een bundel brieven, getiteld: "A/r. Zi<//<E ret/ardimj
Q««rfa," 1786, fol.

*183. 72<;pZt/ o/ i/<e jBürt^aijrofernwent io Baron fan der Ca-
peZ/en re^arcKn^ &'n<;apore, 26 J«ne 1819, fol.

*199. Brief van Baron VAN DER CAPELLEN aan 't Bestuur van
Bengalen, over het hijschen van de Engelsche vlag te
jy/o/jor, 6 Mei 1823, fol.

*138. Geschiedenis van den Vorst van /ndrapoera, uit het
Maleisch, door RAFFLES, fol.

*221. Verslag van eene reis in de JSa«a-landen, door BUK-
TON en WARD, 1824.

* 98. Woordenlijst, Menankabausch en Engelsch.
134. Maleisch verhaal van den Ohineschen oorlog op Java,

in Eur. schrift, fol.

Een pakket, houdende:

*N°. 51. Papers and ZeHers reZa<t«<; ïo iAe il/o/ucca'« .* ook
over Java, Billiton, Malakka, enz.

*165. Vertaalde brieven van deu Sultan van PaZemoa?j<7.
*192. Briefwisseling tusschen RAFFLES en VAN DERCAPELLEN,

Batv. Junij 1823.
*186. Dépêche van RAFFLES aan G. DOWDESWELL, Fort

Marlborough, 12 Aug. 1818.
*.flepor< o/' a comm^<ee ?o ?7^«ire t'/zfo </(e condition o/ <Ae

nafwe popwZah'on o/Bencoo/ew, <o jRcj(/2es, 2 Oct. 1819.
^Kritische verhandeling naar aanleiding van CBAWFURD'S

///stojvy o/ </M />idi'a/t <«r(7(Y>c!/a</o en eenige andere wer-
ken van verwanten aard.

Div. brieven, dt'pi'ches, enz.
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Verslag van de zending naar Japan aan 't Bestuur van Java,
20 Dec. 1813.

Jav. MS. in 4"., betiteld PoorraZz' (Pdrd waZi): verhaal in dicht-
maat over de waZi 's , apostels van den Islam op Java.

108. Een MS. in fol., betiteld Foc-aou/an/.- schijnt te bevatten
oefeningen in Sanskritische spraakkunst, en zamenspraken en
spreekwijzen in JlfaZa^ak»/i.

WM&MW (Pawoe&on): Jav. geschrift over astrologische tijdreke-
ning met afbeeldingen, en Maleische vertaling in Eur. schrift,
groot fol.

-Di^ere«£ Javanese cAaracters, bevattende eenvoudig oefenin-
gen in gewoon Jav. schrift, groot fol.

Een pakket, houdende:

*2 ex. Aanmerkingen op een artikel in -EdznJwro/rt Petneïo
over MARSDEN'S Maleische spraakkunst en woordenboek,
door JAMBULOS, Java 1815.

•^Statistische opgaven over Japara en A'ot'does, 1812.
* Verslag van eene commissie over zaken van Benkoelen.
*Briefwisseling van RAFFLES met inlandsche vorsten van Su-

matra en Malakka; tractaten en andere stukken betrekke-
lijk het Ned. en Britsch Bestuur op Sumatra, 1811—5.

*242. Verslag van de grondlegging der Engelsche vestiging
te jSz?i(/apoera.

, 1811.

Een pakket houdende:

Woordenlijst, Kawi en Javaansch, groot fol.
Dito Siameesch? gr. fol.

/ Twee cahiers met facsimile, Jav. transscriptie en vertaling
van eenige oud Jav. inscripties; eene (volgens de trans-
scriptie) met het jaartal 841 ( = A. D. 919—20?), waar-
van 't schrift ongeveer overeenkomt met dat van RAFFLES,

pi. 85 (specimen o/ <«e üTarci character yrom a?» mscrtjplüm
O?J one o/ i/te copper ptafcs deposited in </*e Afwsf ;<»j o/ vlrte
and sciences a< .Batawa, supposed date aiowi </te Japanese
year 700), zonder evenwel, naar 't schijnt, dezelfde in-
scriptie kunnen zijn, die R. bedoelt; — de andere, vol-
gens de transscriptie van 864 ( = A. D. 942—3?), in
een schrift, dat eenige overeenkomst, maar ook veel ver-
schil, toont met it. pi. 2 1 , N°. 4.
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*223. BURNS, brieven over
*26O. Missive naar Bengalen over het tractaat van 1824

met Nederland.
*Memorie ot' opstel over het bestuur van ü . I . , zonder da-

tum of onderteekening.
*190. Missive van 't Bestuur van Bengalen over -Baw&a en

Pafcm&anp, 15 Mei 1812.
* 52. Div. stukken betrekkelijk de verovering van Java, 1811.
*158. Verordeningen betrekkelijk het regtswezen inBenkoelen.
*238. Brieven aan Lord JUNTO.

*226. Memorie van RAFFLES, houdende 't voorstel tot ver-
overing van Java, 1810.

*Div. brieven, dépêches enz.
*Briefwisselinff van RAFFLES met Lord MINTO, 1813—4.

• ' o

Een pakket houdende:

*219. Verslag over Pat/ïtan, volgens opschrift "uery inter-
esting ", 1812?

*157. Vertaling van Maleische wetten van Benkoelen.
*135. Sitetc/j o/ tAe jEiors (in .d/Wca) > «oWected /rowi some

stages o/ </(at nation, 1796.
*231. 2 ex. JA'7»ozV o« t/<e raZwc o/ t/ie i?M<c/j possessions t«

t/ie A'. i . , and as to t/*c r«orfe o/ admmzsterin^r m case
o/ fceiwjr anne^fd to tAe JSritisA power, ion Wen 6e/öre tAc
t'dyedtfion to Java.

*173. J4M account f/ P o ^ w?es.
*178. Eenigc stukken betreffende Poe?o M a s : tractaat met

de inlandsche vorsten, enz.
Div. brieven: officieel en partikulier.

^ln account o/ </ie proceedm^rs o/ t/te Wafe'-zoaZi or 7s?a»»'tfl
es ü» Ja«a; volgens een ander, Maleisch opschrift:
«arfjamA na6i-wo6i Jan rfoa-doa, d. i. geslachtlijst van

profeten, en gebeden, — in Jav. taal met Arb. karakter.
Wetten van Malakka, in 't Maleisch.

/ tana& T '̂aTOrt: Maleische geschiedenis van Java, met
gedeelte van Eng. vertaling, fol.

C/ionrfro senJko/o (7}anrfra-s«?i/cató): Jav. tijdtafel.
Eenige Jav. en Maleische stukken van gemengden inhoud.
Een geschrift in onbekend karakter (üfalayakm?).
5UCC?.<!«O?J o/ t/te />atu's o/ LMIOU, in 't Maleisch.

Een Jav. geschrift, betiteld A'oonforo, JooAoZ JJ/oo(/o a«<?
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7Wo#O 7?><l«gr (KOENTHïlRa , DJOEGOEL MOEDIIa, TeLaGa

ëNING).

Een dito, houdende eenige tijdsopgaven uit de geschiedenis
van Java.

Een dito, betiteld ifoej^/iura.
Een dito, over zedeleer ?
Een dito, Soer;a i%<iZam.
Een Maleisch geschrift, hebbende tot opschrift: i>w s<ya/<i

o/>a<, or </jc Jl/aZa)/ jl/afm'a ?«erf«ca, /rom </JC> /waeta'ctf <ƒ
Ja?>ia, p/a/szetnn to ?/ie iüo//a£ /(O?wt'/«oW o/ / / . if. o/
Pcwh'anac, CO/MW J/arc/j 1813; en in Arb. karakter: A7-
tai o.W-oiai as»«rt£, d. i. beschrijving vnn genees- en
toovermiddelen.

Het schrift van al die MSS., of althans van drie, is oogen-
schijnlijk hetzelfde, ongeveer gelijk aan dat van den
boven beschreven Fafo& i?oed/«t; ja welligt — wat bij
vergelijking spoedig ware uit te maken — hebben wij
hier een facsimile van 't zelfde Tjeribonsche MS., waar-
van de .FaZa£ Z?. is afgeschreven: althans een van de
bedoelde MSS. heeft, langs de linkerzijde, figuren van
draken en dergelijke, even als wij ze in den j ^ . Z?.
aantroffen; een ander prijkt met menschenbeelden in
den trant der wajangpoppen.

*jl/?\ .Burton's accoMM< o/' Me Zamjwa^e, tö«ra<wre a«(Z
Zau's o/ </ie 29a«a's, met een' brief, gedagteekend van «Si-
% a , Maart 1821.

*224. Over wetten en gebruiken van de Batta's.
*Inleiding tot een Battaasch woordenboek.
^Vertaling van een Maleisch berigt betrekkelijk de "JfeZ-

Zwms" of Parfri's.
*Woordenlijst, en vertaling van eene inlandsche geschiedenis

van Java, kl. 4'°.
Facsimile van eene Kawi-inscriptie op koper, berustende iu

't Museum van 't Bataviaasch Genootschap, gevonden in
't oostelijk deel van Java: het schrift (en waarschijnlijk
de inscriptie zelve?) == RAFFLES, pi. 85.

Dito van eene inscriptie op steen, van gelijke afkomst, met
vertaling iu hedendaagsch Javaansch); — bovenaan
een inenschenbeeld; jaartal volgens de verklaring 1056
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( = A. D. 1134—5?): het schrift niet met zekerheid bij
RAFFLES herkend.

Dito vaneene inscriptie van P^a&w^aH, zonder verklaring:
schrift ongeveer = KAFFLES, pi. 84 (/acw'/«i7e <ƒ a»

Dito van eene inscriptie op steen van JJ/aü^ang.
Dito van eene inscriptie, in de levende rots gehouwen te

in A!atfAoe.

Hiertoe bepaalt zich, wat ik gevonden heb. Veel, wat hier
kortheidshalve onder onbepaalde uitdrukkingen als "diverse" is
zamengevat, had wel eene nadere specificatie verdiend. Is er
aan den anderen kant onder het medegedeelde ook veel, vat
naauwelijks onder de "bronnen" mag gerekend worden; is ook
datgene, wat oppervlakkig meest belangrijk scheen, reeds groo-
tendeels, en wclligt nog meer dan mij bekend is, door vroe-
ger onderzoek en benuttiging als uitgeput te beschouwen, toch
mag het zeker hoogst wenschelijk heeten, dat eene verzame-
ling, die in zoo naauwe betrekking staat tot de taal-, land-
en volkenkunde onzer tegenwoordige en voormalige bezittingen
in O. I . , door eene betere beschrijving, en, voor zooveel noo-
dig, door eene betere rangschikking, meer in het bereik van
den Nederlandschen onderzoeker gebragt wierd. Mogten mijne
gebrekkige mededeelingen daartoe slechts tot aanleiding dienen,
dan zou ik mij de daaraan bestede moeite niet hebben te be-
klagen.

's Gravenhage, September 1862.
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