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geweest, hij desondanks de dominee in zijn roman een naam zou hebben
gegeven die zo sterk op die van bedoelde hoofdpredikant lijkt.

Uitgaande van Meijers hypothese zou ik dan ook willen veronder-
stellen dat:

(1) de naam "Wawelaar" een opzettelijke vervorming is van "(van)
Davelaar" en

(2) dat ook de naam "Havelaar" in laatste instantie van "(van)
Davelaar" is afgeleid.

In dit verband zou ik willen opmerken dat wanneer Meijer gelijk
heeft met zijn veronderstelling dat "Wawelaar" de associatie met
"wawelen" dient op te roepen, het evenzo voor de hand ligt de naam
"Havelaar" in verband1 te brengen met het werkwoord (hand)-haven
(nl. het recht ?). Men denke aan het Nederlandse Staatsmotto: "Je
maintiendrai"; in de geijkte Nederlandse vertaling: "Ik zal hand-
haven".

De "Max Havelaar" draagt natuurlijk het karakter van een sleutel-
roman, waarin vele hoofdpersonen gemakkelijk te identificeren zijn.
Over het algemeen schijnt te zijn aangenomen dalt dit niet geldt voor
enige karakters met sterk karikaturale trekken zoals Baitavus Droog-
stoppel en Ds. Wawelaar. Wat betreft de eerste is echter wel gesugge-
reerd dat voor hem de Amsterdamse makelaar Voüte model heeft
gestaan. Ik hoop in het bovenstaande de mogelijkheid te hebben aan-
getoond dat ook Ds. Wawelaar, althans wat zijn naam betreft, herinnert
aan een historische persoon. Het zou mij een grote voldoening zijn
als anderen, beter geplaatsten, mijn veronderstelling met bewijzen
zouden kunnen staven.

L. F. BRAKEL

SANSKRIT MAANDNAMEN IN HET BATAKS

Terwijl de dagen van de zevendaagse week, de tekens van de dieren-
riem en de acht hoofdwindstreken in het Bataks duidelijk herkenbare
Sanskritnamen dragen waren de Sanskrit namen van de maanden nooit
in het Bataks gevonden. In het Toba-Bataks worden de 1ste—10de
maand genoemd sipahasada = de eerste t.e.m. sipahasampulu = de
10de; de 11de maand heet li en de 12de hurung. Dat de Sanskrit namen
vroeger wel bij de Bataks bekend geweest zijn blijkt uit een van de
mooiste Batakse pustaha's (wichelboeken) die zich in Nederland bevin-
den, n.1. een op boombast geschreven boek in een particuliere collectie.
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Hieronder volgen de Sanskrit namen volgens M. Monier Williams,
A Dictionary, English and Sanskrit, en daarachter de namen volgens
het Batakse handschrift:

1. Caitra

2. Vaisakha
3. Jestha
4. Asadha
5. Sravana

6. Bhadra(pada)
7. Asvina of Asvayuja
8. Karttika
9. Margasïrsa of Agrahayana

10. Pausa
11. Magha
12. Phalguna

Sitora. Dit gaat volgens de Tobase
klankregels terug op *Citëra; de
eerste lettergreep is opgevat als het
Batakse si voor eigennamen, en
daardoor hebben alle verdere namen
si voor zich gekregen.
si Saha (uit *Saka)
si Bista
si Santi
si Sorbaba (waarin de laatste b een
verschrijving is voor n)
si Badora (uit *Badëra)
si Sudija
si Adji Mortiha (uit *Mërtika)
si Anggara Adji
si Pusija
si Palaguna (eigertilijk de 12*1' maand)
si Radja Urip

Enigszins afwijkend zijn de namen in. een Karo-Bataks handschrift
in de Leidse Universiteitsbibliotheek:

Or. 11.093: 1. Tjitëra; 2. si Saka; 3. si Dista; 4. si Tama; 5. si Rësba
(een verschrijving voor si Sërba); 6. si Badëra; 7. si Sudi; 8. si Sakadi;
9. si Mërga; 10. si Dija; 11. si Guwa; 12. si Kurung Lamadu.

In twee fragmentarische handschriften in het Kon. Instituut voor
de Tropen te Amsterdam vond ik nog de volgende namen:

Amsterdam 2761/55: 1. Sitora; 7. si Sudija; 8. si Anggara Mortiha
(d.i. no. 8 en 9 gecombineerd); 9. si Sorbana (d.i. de juiste spelling
voor no. 5 maar verkeerd geplaatst); 10. si Pusija; 12. si Palaguna
(hier op de juiste plaats).

Amsterdam 2761/270: 3. si Dista; 5. si Sorbana; 6. si Badora; 7. si
Asapata; 10 en 11 hebben geen1 Sanskritnamen maar worden genoemd
bulan panaluan en bulan manindi-nindi.
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In Simalungan gaf men soms kinderen de naam van de maand waarin
ze geboren waren. Een lijst van zulke namen vindt men in hs. 1130 van
de Chester Beatty Library te Dublin (vgl. mijn Catalogue of the Batak
Manuscripts, Dublin 1961, p. 68 en 82). Verscheidene zijn van de
Sanskrit maandnamen afgeleid, o.a. voor de 9de maand si Morgabulan
(Skr. Margasïrsa). Er zijn nu nog Simalungun-Bataks die zulke namen
dragen.

Dr. L. Manik deelde mij uit zijn materiaal voor een catalogus van de
Batakse handschriften in Duitsland mee, dat in hs. Hamburg 12.16.119
een lijst van personen voorkomt die in een bepaalde maand niet ten
strijde mogen trekken- op grond van hun naam, d.w.z. omdat ze de
naam van de maand dragen. Ook hieronder zijn weer Sanskritnamen,
n.1. Ie maand si Torabulan, 3 si Bistabulan, 5 si Sorbabulan, 9 si Morga-
bulan. Si Radja Urip, boven als Batakse naam van de 12e maand
genoemd, vinden we hier als si Radja Urik in de 6e maand.

In het stuk van hs. 794/2 van het Rijksmuseum voor Volkenkunde
te Leiden, waarnaar Bh. L. Tobing verwijst in noot 84 van zijn proef-
schrift (The High God, p. 120) worden slechts twee Sanskritnamen
genoemd en dan nog bij de verkeerde maanden, n.1. si Asta bij de
Ie maand (i.p.v. de 3e) en si Maroga (of Morga) bij de 2e (i.p.v. de 9e).

p. VOORHOEVE
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