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SJAMSUDDINS ONVINDBARE
SJARH RUBA'I HAMZA AL-FANSURI

Na de geschriften van NurudDin al-Raniri en van Hamza
al-Fansuri te hebben opgesomd, gaat Van der Tuuk in zijn

welbekend ,,Kort Verslag der Maleische handschriften toebehoorende aan
de Royal Asiatic Society te Londen" (B.K.I. I l l : 1 (1866), biz. 465,
466) over tot de vermelding van de hem bekende geschriften van
SjamsudDin van Pasai, den in 1630 in Atjeh overleden schrijver van
mystieke verhandelingen naar de leer van Hamza. Als tweede geschrift
staat daar genoemd een Sjarh ruba si Hamza al-Fansuri; van dit werk
zegt Van der Tuuk: ,,Ik zag te Padang hiervan een exemplaar (8T° van
16 bladzijden), doch de eigenaar wilde er geen afstand van doen. Het
is een commentaar op de alles behalve duidelijke gedichten van gemel-
den Hamzah".

Dit onbekend gebleven handschrift is sindsdien bij de beoefenaren
der Maleise letteren blijven rondspoken. Maar geen verzamelaar heeft
op een tweede exemplaar ooit de hand kunnen leggen; niemand heeft
ooit een werk van dien titel bij enig Indonesisch letterlievende gezien,
en hoewel sinds Van der Tuuk schreef nagenoeg alle verzamelingen
Maleise handschriften zijn gecatalogiseerd, heeft men nergens een Sjarh
ruba 'i Hainsa al-Fansuri aangetroffen: het werk bleef onvindbaar.

Ook heeft men het onder de bekende handschriften gezocht.
In zijn Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften

der Leidsche Universiteits-bibliotheek (1899) heeft dr. H. H. Juynboll
geopperd dat de blzz. 210-227 van Cod. 1983 te Leiden wellicht deze
commentaar zouden bevatten. Kraemer (diss. Leiden 1921, biz. 26)
vermeldt deze suggestie, doch kon ze niet controleren, daar het hs.
tijdelijk afwezig was. Van Nieuwenhuyze (diss. Leiden 1945, biz. 290
nt. 1) vond daartoe wel gelegenheid; hij zegt: ,,Voor d e . . . geuite
veronderstelling dat men hier te doen zou hebben met de Sarh ruba'i
Hamza al-Fansurl levert de inhoud van het Ms. nauwelijks eenige
grond. Weliswaar wordt eenige malen iets uit het werk van H a m z a
aangehaald — en het betrekkelijk groote aantal dier aanhalingen zal
voor den auteur van dit geschrift wel geen toevalligheid zijn geweest —,

L.
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32 SJAMSUDDINS ONVINDBARE SJARH RUBA5I HAMZA AL-FANSURI.

doch het blijft steeds ter illustratie van het betoog, zooals ook Qur'an-
citaten en het werk van een anderen auteur worden benut. Evenzoo
valt geen aanwijzing te vinden voor de juistheid van de gissing — even-
eens door JUYNBOLL geopperd — dat dit werkje een deel van de Mir'at
al-muhaqqiqin zou zijn".

In feite bevatten de genoemde blzz. geen enkele grond voor de door
Juynboll geopperde gelijkstelling. Het werkje is van SjamsudDin, gelijk
uit de vermelding van de naam van den schrijver valt op te maken, doch
in tegenstelling tot Van Nieuwenhuyze, die zegt dat een titel van dit
geschrift ,,niet te vinden" is, meen ik dat de Arabische inleiding wel
degelijk ook de naam bevat. Die staat juist daar waar men hem ver-
wachten mag, nl. na de motivering van het schrijven van dit boekje,
zijnde de onbekendheid van een hooggeplaatste onder de broederen met
de Arabische en Perzische talen, die hem belemmerde in het vorderen
op het mystieke pad. Daarop volgt (biz. 215 van het hs.): wabajjantu
ladaihi tanqata 'l-salikln wa zvasaftu ilaihi sablla 'l-musajirln enz.,
,,ik zette in zijn tegenwoordigheid de weg der adepten uiteen en
beschreef hem het pad der medereizenden". Ziet men nu dat op
biz. 220—221 opnieuw met een zekere breedvoerigheid over het nut en
de noodzaak van het kennen van d e j u i s t e w e g wordt gesproken,
dan is het toch wel zeer waarschijnlijk dat daarmee op de hier geciteerde
passage wordt teruggegrepen: er wordt a.h.w. een rechtvaardiging van
deze woorden gegeven, en het ligt voor de hand daarin de titel van
het werkje te zoeken. Die luidt dus Tariqatu 'l-sdlikln (wa-sabllu
'l-musajiriri), en daar het boekje geschreven is in 1020 A.H., zal de
Atjehse Sultan Iskandar Muda wel het ,,hoge personage" geweest zijn
voor wie het bedoeld is.

Hoe dit ook zij, in alle geval is dit geschrift van SjamsudDin niet
de Sjarh rubasi Hamza al-Fansuri.

Van Nieuwenhuyze heeft voorts, ter bepaling van de verhouding
tussen Hamza en SjamsudDin, die door Kraemer als tijdgenoten waren
voorgesteld — tegenover de mening van Snouck Hurgronje dat Hamza
een voorganger van SjamsudDin zou zijn — opgemerkt dat in Hamza's
geschriften voor zover bekend SjamsudDin nergens wordt vermeld.
Omgekeerd is dat wel het geval, en zo wordt dan ook de — onbekend
gebleven — commentaar van SjamsudDin op de rubasi van Hamza
al-Fansuri door Van Nieuwenhuyze genoemd, onder toevoeging van de
verzuchting: ,,Hier ligt vermoedelijk de oplossing van het geheele
probleem " (o.c. biz. 22).

Opnieuw komt de verloren Sjarh ter sprake enige alinea's verder op
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SJAMSUDDINS ONVINDBARE SJARH RUBA'l HAMZA AL-FANSURI. 3 3

dezelfde bladzijde, waai- vermeld wordt dat hs. L - 14b ( = Mai. hss.
Snouck Hurgronje no. 30 fol. 14b) twee versregels van Hamza bevat,
gevolgd door een verklaring. Van Nieuwenhuyze voegt daaraan toe;
,,Jammer genoeg is er verder niets dat waarschijnlijk maakt dat hier
een brokje uit de Sarh rubasl Hamza al-Fansurl bewaard gebleven is" 1 ) .

Inderdaad is hier geen uitleg van de twee geciteerde versregels op
zichzelf te vinden; Hamza wordt geciteerd, en nu wordt het citaat
uitgelegd om aan te tonen dat het in het betoog past. Een passende
identificatie van de Sjarh rubasi Hamza al-Fansuri met enig voor-
Handen ms. is dus nog niet gevonden, en daarom wil ik een nieuwe
poging wagen om tot een oplossing te komen.

Over de inhoud van het den eigenaar zo dierbare handschrift heeft
Van der Tuuk ons niet anders meegedeeld dan hetgeen uit de titel reeds
viel af te leiden, gesteld althans dat sjarh rubaH Hamza al-Fansuri
de titel was van het geschrift, en niet zelf reeds een inhoudsaanduiding,
geen titel. Want er zijn in de Moslimse litteratuur wel talloze geschriften
die, als commentaar op een ander werk geschreven, zich vergenoegen
met de eenvoudige aanduiding sjarh (commentaar) op . . . . (volgt de
naam van het becommentarieerde werk), doch er zijn ook commentators
te over geweest, die voor de producten hunner vlijt schoonklinkende en
dikwerf zeer bloemrijke titels hebben uitgedacht, die zij al dan niet
door het woord sjarh deden voorafgaan. Zo heet b.v. de door Moham-
mad Nawawi al-Bantani geschreven uitleg van de Saflnatu 'l-nadja" van
Salim b. Samir (het veelgelezen leerboekje der dogmatiek en van de
hoofdzaken der plichtenleer): Sjarh Kasjifat al-sudja' op de Saflnatu
'l-nadja' enz.

Beziet men nu datgene wat er achter sjarh staat in SjamsudDins
mysterieuze geschrift, dan zou, zo wij hier met een titel van de eerste
categorie te doen hadden, de naam van Hamza's werk Rubasi moeten
zijn. Doch Rubasi is als titel van enig geschrift van Hamza niet
bekend, voor zover wij weten. De titel van een prozageschrift kan
Ruba*i uiteraard niet zijn, doch ook onder Hamza's gedichten vinden
wij er geen zo aangeduid. Die heten, voor zover bekend en niet naam-
loos, sjair, gevolgd door een nadere toevoeging, als b.v.: sjair perahu,
al kunnen deze opschriften natuurlijk alle wel latere toevoegingen zijn.

Rubasi betekent, strikt genomen, kwatrijn. Echte kwatrijnen nu
kent men in de Maleise litteratuur wel, doch uitsluitend als weinig voor-
komende uiting van dichterlijke bedrevenheid in vroeger eeuwen, toen

1) Op biz. 26 van v. N.'s diss. moet in noot 65 gelezen worden 14b i.pl.v. 17b.
Dl. 107. 3
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3 4 SJAMSUDDINS ONVINDBARE SJARH KUBAJI HAMZA AL-FANSURI.

men met Perzische versvormen meer vertrouwd was dan in later tijd.
Hoewel het, wat de tijd betreft, en in aanmerking genomen Hamza's
bekendheid met de Perzische poezie, niet ondenkbaar is dat hij
ze geschreven heeft, vindt men echter onder zijn ons bekende
gedichten geen enkel kwatrijn, nog minder een groep gedichten die als
,,de kwatrijnen van Hamza" zou kunnen worden aangeduid. De enige
kwatrijnendichter in de Maleise litteratuur is de bewerker van de
,,Kroon der koningen", een uit 1603 daterend werk, waarin onder-
scheidene Perzische versvormen zijn nagebootst.

Trots het feit dat er geen rubasi's van Hamza bekend zijn, kan men
nu zo ver gaan, aan te nemen dat hij ze wel geschreven heeft, en dat
die kwatrijnen nu juist in SjamsudDins verloren gegane commentaar
zouden zijn toegelicht. Erg waarschijnlijk klinkt dit niet; het ligt meer
voor de hand te veronderstellen dat ruba'i hier niet anders wil zeggen
dan: vierregelig gedicht. In dit geval is de aanduiding ruba'i te alge-
meen om de titel van een bepaald gedicht te zijn, terwijl de omvang van
het hs. niet toelaat aan te nemen dat het een commentaar op het gehele
poetische oeuvre van Hamza zou hebben bevat.

Al met al lijkt het niet bijster waarschijnlijk dat de onderhavige titel
zou behoren tot die categorie van sjarh-namen waarin het woord sjarh
door de titel van het becommentarieerde werk wordt gevolgd. Tot de
tweede categorie kan hij evenmin behoren, daar ruba'i H. al-F. niet
de naam van de commentaar zelf kan zijn.

Men wordt derhalve genoopt tot de conclusie dat deze sjarh een
andere naam heeft gedragen, en dat sjarh ruba'i H. al-F. niet meer
is dan een korte inhoudsaanduiding — misschien een fragment van een
ondeftitel — zoals die zo dikwijls op het schutblad van een hs. te
vinden is.

Nu is er onder de ons bekende geschriften uit deze periode een werk
waarin duidelijk wordt gezegd dat het een commentaar (sjarh) is op
een aantal vierregelige strofen van Hamza. Dat is de, aan Hamza zelf
toegeschreven, Asr&r al-sarifln, als eerste van de twee op Hamza's
naam staande prozageschriften te vinden in Doorenbos' dissertatie,
biz. 120—175.

Is dit werk echter van Hamza ?
Gaat men na waarop die toeschrijving berust, dan komt men uit by

het boven reeds vermelde ,,Kort Verslag" van Van der Tuuk, en bij
de door Snduek Hurgronje op het schutblad van de copie die hij in
Atjeh Het vervaardigen gestelde aantekening: Asrdr al-sdrifm pada
menjatakan silinoe soeloek dan tauhld door Hamzah Fangoeri (Van
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SJAMSUDDINS ONVINDBARE SJAEH RUBA*I HAMZA AL-FAXSURI. 35

Ronkel, Suppl. Cat. Mai. en Min. hss. L.U.B., biz. 135 sub 322,
gebaseerd op Snouck Hurgronje, De Atjehers II, biz. 14, nt. 3). Snouck
Hurgronje heeft dus zijn exemplaar van deze commentaar op vijftien
strofen van Hamza als een exemplaar van de door Van der Tuuk
vermelde Asrar al *drifin beschouwd, en Kraemer, die in zijn dissertatie
de verhouding tussen Hamza en SjamsudDin anders heeft gesteld dan
Snouck Hurgronje had gedaan, volgde Snouck Hurgronje hierin na.
Hij heeft slechts een opmerking gemaakt naar aanleiding van Van der
Tuuks opgave, en wel deze, dat de inhoud van het hs.-S.H. de mede-
deling van Van der Tuuk dat er ook een werk zou bestaan onder
dezelfde titel (Asrar al-sarifin), dat over sisjq, *asjiq en massjuq
handelt, niet bevestigt. Deze opmerking heeft echter geen zin; immers
wanneer het hs.-S.H.— gelijk Kraemer kennelijk aanneemt — naar
de inhoud overeenstemt met het uittreksel (dat Van der Tuuk in handen
heeft gehad), of zelfs met het grotere werk, in dat uittreksel genoemd,
kan het niet t e v e n s overeenstemmen met een ander, gelijknamig, werk
van verschillende inhoud. Immers Kraemer kan niet bedoelen dat de
i n l e i d i n g van het hs.-S.H. de door Van der Tuuk uit de inleiding
van zijn hs. geciteerde mededeling niet bevestigt, aangezien een inleiding
van de strekking als door Van der Tuuk aangehaald, in het hs.-S.H.
ontbreekt.

Over de vraag die naar aanleiding van Van der Tuuks mededeling
rijst, nl. of het hs.-S.H. nu de beknopte of de uitvoerige redactie ver-
tegenwoordigde, heeft Kraemer zich niet uitgelaten. Doch zij had gesteld
dienen te worden.

Van der Tuuk geeft op dat zijn Padangse hs. 24 biz. klein octavo
groot was, maar hij heeft nagelaten te vermelden hoeveel regels schrift
het per biz. telde. In de uitgave van Doorenbos beslaat de Asrar 56 biz.
druks; het Atjehse hs., welks afschrift 15 regels per biz. bevat, telt
33 biz., eveneens (klein) octavo, dus in totaal 495 regels vrij klein
Arabisch schrift.

Het wil mij voorkomen dat zulk een uitvoerige tekst moeilijk in
24 biz. kan zijn uitgeschreven geweest, want dan zou elke biz. liefst
20 a 21 regels moeten hebben geteld.

Zo dus Van der Tuuks hs. en dat van Snouck Hurgronje inderdaad
hetzelfde werk zijn, heeft het eerste hs. de beknopte redactie bevat
gelijk Van der Tuuk opgeef t; het tweede zou dan de uitvoerige redactie
kunnen vertegenwoordigen. Doch te bewijzen valt dit geenszins.

Wij weten van het hs. dat Van der Tuuk in handen heeft gehad,
alleen dat het een als Asrar al-sariftn aangeduid werk bevatte, dat een
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3 6 SJAMSUDDINS ONVINDBARE SJARH RUBA*I HAMZA AL-FANSURI.

uittreksel was uit een gelijknamig groter geschrift; van de inhoud van
dat als Asrdr al-%drifln aangeduide geschrift weten wij n i e t s. Doch
het Hjkt haast onaannemelijk dat Van der Tuuk een commentaar op
een gedicht van Hamza niet onmiddellijk als zodanig zou hebben onder-
kend, en dus vraagt men zich af of hij niet een ander theologisch of
mystiek geschrift — van Hamza of aan Hamza toegeschreven •— in
handen heeft gehad, dat volstrekt geen commentaar op verzen was.

Er heerst in deze titels nog al eens verwarring, en een en hetzelfde
geschrift draagt soms twee of meer namen. Kraemer heeft daarom
reeds geopperd dat met het over *isjq enz. handelende geschrift dat
66k Asrar al-sarifln zou heten, wellicht Hamza's Sjarab al-sasjiqm
zou zijn bedoeld, die ook Zfnat al-muwahhidin en Asrar al-sdsjiqin
heet (o.c. biz. 29 nt. 1).

Ook de Sjarh ruba*i Hamza al-Fansuri, die Van der Tuuk (op
biz. 466) vermeldt, heeft hij alleen maar vluchtig gezien, en hij zegt er
weliswaar niet meer van dan de titel reeds aangeeft, maar het zou toch
wel vreemd zijn wanneer hij, zo hij ook maar enige overeenkomst tussen
de Asrar al-sdrifln en de Sjarh ruba^i H. al-F. had opgemerkt, daar-
van geen melding zou hebben gemaakt. Vooral waar hij de gedichten
van Hamza moeilijk te verstaan vond, ze als ,,allesbehalve duidelijk"
kenschetst, en commentaren hem dus welkom moesten zijn.

Men kan dus concluderen dat Snouck Hurgronje en Kraemer alleen
vanwege de gelijke aanduiding als Asrar al-%arifln gemeend hebben
dat het hs. v. d. T. en het door Snouck Hurgronje in Atjeh verkregen
hs. exemplaren van eenzelfde werk waren; bewijs daarvoor valt niet
te leveren, en m.i. valt uit de summiere mededeling bij Van der Tuuk,
gecombineerd met wat hij over de Sjarh rubasi H, al-F. zegt, eer af
te leiden dat de door Van der Tuuk geziene Asrar al-'driftn niet den-
zelfden inhoud had als het Atjehse hs. van Snouck Hurgronje.

Gesteld nu dat Van der Tuuk een Asrar al-'ariftn, die inderdaad
— gelijk de afschrijver meende; zie de bijlage — door Hamza geschreven
was, gezien heeft, dan behoeft een andere Asrar niet 66k door Hamza
geschreven te zijn. Wat leert de tekst van het in Atjeh verkregen hs.
ons dienaangaande ?

Het werk begin met een geleerde Arabische aanhef, meer typerend
voor geschriften van SjamsudDin dan voor die van Hamza; in de
Sjarab aPdsjiqin ontbreekt zulk een Arabische aanhef althans. Daarna
wordt gezegd dat men Allah de Schepper moet kennen; voorts dat wie
in die kennisse Gods het volmaakte nog niet heeft bereikt, een des-
kundig leraar moet nemen, of, bij het ontbreken daarvan, de ,,vijftien
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strofen" bestuderen. Voor ,,strofe" wordt bier het Arabische woord
bait gebezigd, en aangezien een bait in de Arabische metriek een uit
twee hemistichen bestaande versregel is, is de auteur aan deskundige
lezers wel enige explicatie schuldig. Hij zegt dan: adapun ini empat
setjawang pada sebuah bait. Djika tiada katnu paham bait lima betas
ini, lihat pada sjarahnja pula, karena sjarahnja itu perkataan marifat
Allah dengan njata dalamnja, d.w.z.: Vier (versregels) bijeen vormen
hier een bait (strofe). Begrijpt ge deze vijftien strofen niet, kijk dan
in de commentaar, want daarin staat duidelijk te lezen wat het woord
,,kennisse Gods" betekent.

Deze inleiding wordt besloten met de gebruikelijke bescheidenheids-
betuigingen, waarna eerst de ,,vijftien strofen" komen, gevolgd door
een afzonderlijke commentaar op elke regel van het gedicht, telkens
door die regel zelf ingeleid.

Gelijk ik in T.B.G. dl. 73 (1933), biz. 385, reeds heb opgemerkt, heeft
Doorenbos de ingeschoven, onechte, strofen 2, 3, 18, 19 en 20 van het
hs. mede afgedrukt in de tekst; ook heeft hij nagelaten te vermelden
dat de bij hem op biz. 143 afgedrukte tekst volstrekt lacuneus is, alleen
reeds doordat de uitleg van strofe 5c en 5d ontbreekt. De lacune in de
commentaar op strofe 3 (5 van zijn uitgaaf) daarentegen heeft hij Wel
opgemerkt. Verder ontbreekt de commentaar op de strofen 2 en 3 van
de uitgegeven tekst, door Doorenbos geconstateerd maar niet begrepen,
en houdt de uitleg op met de laatste regel van strofe 15 (17 van de
gedrukte uitgave), beide insgelijks aanwijzingen dat de strofen 2 en 3
en de drie slotstrofen latere toevoegingen zijn, zoals ook uit het Bat.
hs. 83 blijkt. Zijn de strofen 18, 19 en 20 onecht, dan is almede onjuist
wat Van Ronkel in zijn Suppl. Cat. (biz. 135, 136) bij dit hs. heeft aan-
getekend, nl. dat in de op de eerste bob volgende verzen de naam van
de auteur herhaaldelijk wordt genoemd. Hamza noemt zich, als in
zovele andere gedichten van zijn hand, a l l e e n in het slotvers van
de 15 strofen; aan het einde van de commentaar staat slechts: Bahwa
ini kitab Asrar al-'arifin fl bajan silm al-suluk wa'l-tawhid, zonder
enige vermelding van een auteur.

Terwijl dus de becommentarieerde verzen kennelijk van Hamza zijn,
ontbreekt in de commentaar alle vermelding van den samensteller. Nu
is het op zichzelf niet uitgesloten dat een dichter commentaar op eigen
werk levert, doch meer gebruikelijk is toch dat een ander dat doet, en
dan ligt het voor de hand, aan SjamsudDin te denken.

Kritiek op de toeschrijving van het door Doorenbos uitgegeven
geschrift (hs. S.H.) aan Hamza heeft — stilzwijgend — Van Nieuwen-
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38 SJAMSUDDINS ONVINDBARE SJARH RUBASI HAMZA AL-FANSURI.

huyze reeds gegeven bij zijn bespreking van Ms. Or. L. B. no. 1332.
Hij vond daarin een fragment, dat een variant bleek te zijn van het
tekstgedeelte dat door Doorenbos op biz. 141-—143 van zijn dissertatie
werd afgedrukt. Daaruit liet zich de volledige uitleg van strofe 5b
opstellen (Van Nieuwenhuyze, diss. biz. 339 noot 153, jo. bl. 343
nt. 160). Aan het eind van het citaat uit de tekst (o.c. biz. 341) voegt hij
de volgende opmerking toe: ,,Zoolang de aan beide texten gemeen-
schappelijke oorsprong niet bekend is, zal niet kunnen worden uitge-
maakt of men hier inderdaad te doen heeft met een werk van H a m z a ,
of dat het wellicht een zoowel in de school van S a m s u '1 - d T n als
door H a m z a: gebruikt stuk is van wien dan ook".

Aan SjamsudDin als auteur heeft Van Nieuwenhuyze kennelijk niet
gedacht, evenmin aan identificatie met de Sjarh rubasi H. al-F., doch
ook hij neemt aan dat men de commentaar en de ,,vijftien strofen" als
afzonderlijke werken, van tweeerlei hand, moet beschouwen. Ik meen,
dat, waar in de inleiding met zovele woorden gezegd wordt dat het werk
een commentaar (sjarh) op vierregelige strofen (van Hamza) is, de
geleerde aanduiding ervan met sjarh ruba'i H. al-F. niet misplaatst
moet worden geacht. De werkelijke titel van deze sjarh is dan Asrar
aWarifin, immers hij leert wat nia'rifalu 'll&h eigenlijk is: niet de kennis
van Allah die de gebruikelijke dogmatiek schenkt, maar die kennis van
het goddelijk wezen die de mysticus erlangt door verzinking in het
goddelijk zijn. Als steun voor deze toekenning van de naam Asrar
al-*p,rifin alleen aan de commentaar en niet aan de ,,15 verzen" kan
men ook nog aanvoeren, dat de woorden sarif en masrifa wel in de
commentaar, maar n i e t in de ,,15 verzen" zelf voorkomen. Wij
kennen trouwens van Hamza geen enkele sjair met een Arabische titel,
terwijl SjamsudDin daarentegen gaarne zijn geschriften met zulke
fraaie aanduidingen siert.

Vat men samen wat hierboven is opgemerkt, dan verkrijgt men het
volgende.

1°. Het te Padang door Van der Tuuk geziene hs. van de Asrar
al-yarifin kan niet gelijk zijn geweest aan het door Snouck Hurgonje
in Atjeh verworven hs. dat als Asrar al-sarifin van Hamza door
Doorenbos is uitgegeven, omdat dit laatste geen inleiding bevat als die
waaruit Van der Tuuk heeft geciteerd, terwijl ook de zonder inleiding
nog grotere omvang van het Atjehse hs. de gelijkstelling onwaar-
schijnlijkmaakt.
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SJAMSUDDINS ONVINDBARE SJARH RUBASI HAMZA AL-FANSURI. 3 9

2°. Het Atjehse hs. kan dus 'mi s s c h i en de uitvoerige redactie
vertegenwoordigen waarvan het Padangse hs. spreekt, doch aangezien
het generlei auteursaanduiding bevat, is er niets dat ons noopt het als
een geschrift van Hamza te beschouwen. Neemt men in aanmerking
dat een commentaar — wat de Asrar van het Atjehse hs. toch is —
gewoonlijk niet door de auteur van het becommentarieerde werk zelf
wordt geschreven, dan is er geen aanleiding om p e r s e aan Hamza's
auteurschap vast te houden, omdat deze de auteur van de becommen-
tarieerde verzen is, zodat deze commentaar, die zich in de inleiding
zelf aanduidt als een sjarh op vierregelige verzen van Hamza, zeer wel
door SjamsudDin kan zijn opgesteld.

3°. Overweegt men nu verder dat men van de door Van der Tuuk
vermelde Sjarh ruba'i Hamza, al-Fansuri nergens ooit een spoor heeft
aangetroffen; voorts, dat de titel van laatstgenoemd geschrift op grond
van de bij commentaren gebruikelijke naamgeving weinig vertrouwen
inboezemt, terwijl fraaie Arabische namen voor commentaren juist zeer
gebruikelijk zijn, clan is het allerminst uitgesloten te achten dat de in
het Atjehse hs. aangetroffen Asrar al-sarifin, die een uitvoerige sjarh
op een aantal vierregelige strofen (rubasi) van Hamza bevat, de door
Van der Tuuk genoemde Sjarh ruba'i Hamza al-Fansuri is, mede
omdat met rubasi hier ongetwijfeld geen kwatrijnen, doch vierregelige
strofen van de bij Hamza gebruikelijke aard worden bedoeld.

Bij de lezer zal thans wellicht de vraag rijzen, wat dan wel de inhoud
van het door Van der Tuuk geziene hs. dat Asrar al-sarifln heette
(B.K.I. I l l : 1 (1866) biz. 464), geweest is. Op die vraag moet ik welis-
waar het antwoord schuldig blijven, maar toch blijkt het mogelijk nog
iets toe te voegen aan het weinige dat Van der Tuuk in zijn Kort
Verslag over dit handschrift heeft medegedeeld. De Conservator der
Oosterse hss. van de Leidse Bibliotheek, dr. Voorhoeve, vestigde er
mijn aandacht op, dat onder de ter bibliotheek bewaarde nagelaten
papieren van Van der Tuuk zich de aantekeningen bevinden, die voor
de samenstelling van het Kort Verslag zijn gebruikt, en daarbij is een
bladzijde, die de aanhef en het slot van het hs. in kwestie bleek te bevat-
ten, door Van der Tuuk eigenhandig in Arabisch schrift overgenomen
(zie de bijlage). Meer dan de mededeling aangaande de drie geschriften
die de naam Asrar al-sarifin dragen, bevat deze aanhef niet, doch het
eerste gedeelte ervan blijkt zowel in het Arabisch als in het Maleis te
zijn gesteld, in een verre van feilloos Arabisch overigens (of het moest
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zijn dat de fouten bij het overschrijven zijn ingeslopen)1). Aan het
slot worden twee strofen van Hamza geciteerd; de eerste heb ik in de
uitgave van Doorenbos niet kunnen terugvinden, de tweede staat daar
op biz. 103 als deel van de Sjair Sidang faqir, dezelfde sjair als in het
Kort Verslag op biz. 465 sub IV vermeld (zie Bijlage).

En de tweede vraag die men kan stellen is: Verzet de omvang van
de Sjarh die Van der Tuuk heeft gezien, zich niet tegen de gelijkstelling
ervan met de Asrar al-'arifln, daar het hs. immers slechts 16 biz.
octavo telde? Dit lijkt inderdaad een bezwaar, maar wij hebben boven
gezien dat in Ms. Or. L. B. no. 1332 een fragment van de Asrar is
aangetroffen dat de commentaar op slechts enkele versregels bevat. Het
is zeer wel mogelijk dat het te Padang door Van der Tuuk geziene hs.
eveneens slechts een fragment bevatte, en niet het gehele werk.
Wa 'llahu a "lam bi 'l-sawdb!

x) In de Bijlage heb ik het Arabisch weggelaten. Het cursief gedrukte stukje is
de vertaling der Arabische zinsneden.

G. W. J. DREWES.
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BIJLAGE.

Cod. Or. 3260 u (behoort bij /. no. 400).

. . . . tnaka inilah risala jang dikarangkan dengan bahasa Djawi, . . . .
daripada inilah kitab jang bernama Asrar al-*arifin jang telah dipen-
dekkan oleh Sjaich kita jang atnat sarif bi 'Il3h lagi jang kamal (sic)
mukammal, dan ja'itulah jang bernama Hamsa dalam negeri Djawi
Fansur; maka inilah jang telah sudah disusunkannja serta dipendek-
kannja. Adapun kitab Asrar al-sarifin itu tiga bagai jang dikarangkan,
artinja adapun kitab jang bernama Asrar al-%arifln itu tiga buah
karangannja. Suatu karangan Asrar al-5arifln jang pandjang lagi banjak
hadith dan dalil; itulah karangan Sjaich Hamza Fansuri. Kemudian
dikarangkan pula oleh Hamza Fansuri pada menjatakan sisjk 5asjik
ma'sjuk; itupun Asrar al-sarifln djua namanja. Dan ketiganja inilah
kitab Asrar al-'arifin jang pendek, lagi jang amat pendek daripada
sekalian. Maka dinamainja Asrar al-sarifin djua. Demikianlah sarif
bidjaksananja Sjaich Hamza Fansuri didalam negeri Barus mengarang-
kan kitab itu dengan tiga buah karangan, suatu namanja dan kehendak-
nja suatu djua; demikianlah 'arifnja orang Djawi jang seorang itu.

Dit vond ik te Baros voor 'n werkje van ongeveer 12 inl. bladzijden;
achteraan staat: Tammat alkitab Asrar al-5arifln jang pendek, artinja
singkat, daripada bahasa Djawi, karena jang mengarang kitab ini orang
Djawi dinegeri Fansur namanja Hamza Fansuri, wa 'llahu a Mam.
Tammat.

Inilah sja'irnja:
Bagai kupandang kapas dan kain
keduanja wahid asma lain
wahidkan hendak zahir dan batin
. . . . (?) kesudahan main

Maka berkata pula Hamza Fansuri:

Dengarkan sini haj anak datu
Ombak dan air asalnja suatu
Seperti manikam muhit dan batu
Inilah tamthil engkau dan ratu.
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