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P. VOORHOEVE

DE OUDE GOUVERNEMENTS-HANDSCHRIFTEN

Het roemloos einde van de St. Martin's collectie Maleise en andere
handschriften is niet (zoals ik in 1964, Malayan and Indonesian Studies
. . . R. Windstedt, p. 266, veronderstelde) aan het Bataviaasch Genoot-
schap te wijten.

In 1820 adviseerde prof. Reinwardt, een commissie in te stellen om
het door de Regering uit de boedel van Ds. Zomerdijk aangekochte
manuscript van een Ned.-Mal. woordenboek, begonnen door Leij-
decker en door anderen aangevuld, uit te geven. Hij stelde voor (Rein-
wardt, Reis. . ., 1858, p. 276): "Behalve het volledig handschrift van het
Maleitsch-Nederduitsch woordenboek van wijlen den heer Zomerdijk,
zullen voorts ook aan de Commissie alle verdere stukken tot haren
arbeid betrekkelijk, en zich in de archieven van het Gouvernement
bevindende, of die elders verkrijgbaar zijn, moeten ter hand gesteld
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worden. Tot dezen behooren ook onderscheidene handschriften tot de
Maleitsche taal betrekkelijk, die, op last van den voormaligen Lt. Gou-
verneur Raffles, uit de archieven genomen en aan het Bataviaasch
Genootschap der wetenschappen zijn overgegeven."

Aldus werd door de Gouverneur-Generaal op 31 October 1820
besloten. De Commissie bestond uit C. P. J. Elout, secretaris van het
Gouvernement voor het Departement der inlandsche zaken, Ds. D.
Lenting, en als secretaris C. van Angelbeek (Van der Kemp, BKI69 p.
215). De lijst van op last van Raffles naar het Genootschap overge-
brachte handschriften is bewaard gebleven. Ze waren voor een groot
gedeelte uit de collectie De St. Martin afkomstig. Ook wat eventueel nog
uit deze collectie in de archieven was achtergebleven moest aan de
woordenboek-commissie ter hand gesteld worden. Deze Commissie, en
niet het Genootschap, moet dus verantwoordelijk geacht worden voor
het verspreid raken en grotendeels verloren gaan van de oude Gouver-
nements-handschriftencollectie.

Hier volgt de lijst van naar het Genootschap overgebrachte hand-
schriften, zo letterlijk mogelijk weergegeven naar een exemplaar dat
zich bevindt in een bundel stukken uit de nagelaten papieren van prof.
Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854, op Java 1816-1822), Ms.
KITLV Or. 233 no. 5. De lijst is blijkbaar gemaakt door iemand met een
gebrekkige kennis van het Maleis en gecopiëerd door een klerk met
weinig kennis van het Nederlands.

De lijst telt 36 + 29 + 7 = 72 nummers plus twee ongenummer-
de pakketten. 5 nummers op een voorafgaand papiertje in een andere
hand zijn gedrukte werken, bestanddelen van de Maleische Woord-boek
sameling, Batavia 1707-08. Meer dan 30 titels stemmen overeen met die
van hss. in de collectie van Isaak de St. Martin. De toegevoegde num-
mers tussen vierkante haakjes verwijzen naar de lijst van die collectie uit
1696(7Gfi42p.298ew.) ;

Lijst van op last van den Heer Raffles uit de archieven genomene, en aan
het Genootschap overgegeven Manuscripten (Arabisch - Maleijtsch (en
Talmulsch)1 met Nederduytsche uijtleggingen)

In folio
1. Sourat Mousa, of de boeken mosis loopt tot Numeri. Arabisch en

malleijtsch.2 2 banden.
2. Zegala Judjil3 dan khitza zegala Rasul dan zegala Rizalet Sampay

wahdju Djahja; ofte de Evangeliums handelingen der apostelen,
zendbrieven tot de openbaringe, in 't A en M.

3. Een band (bis) in 't Nederduyts, M en A.4

4. Boustan Salatin Terzourat Auleh Isma Djatim of lusthof der ko-
ningen, geschreven door Jsma Djatim. A en M.s

5. Mahmour6 Daut of de Psalmen davids in 't A. [3)
6. Den Alkoran in 't A en M. [5]
7. Marisat7 Jslam; of de kennis der mahomataansche Religie in 't M.

[13]
8. Kallilah Demina of Historie van den Os en de Vos, in 't M. [28]
9. Hikajat Radja Jskanders; zijnde de Historie van Alexander de

Groot in 't M. [8]
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10. De kennisse van den Heemelsch kring of sterrekunden in de mac-
cassaarse Taal. [57]

11. Amiriel Mohminin Hamza, of de vorst der geloovigen zijn geschie-
denisse in 't M. [7] . .

12. Hikajat Sastra boedjanga Pandawa ofte Javaansche helden daden in
'tM. [14]

13. Tjarang Kulina Hikajat; of de Koning van Koripan zijn Historie uijt
het Javaans in het M. [1]

14. Sala Leu Tul sala Tin8; Hikaja peratoran segala Radja of de Heere-
lijkheid van alle koningen in 't A en M. [11]

15. Kitab Jlmu feke; of A wet boek in 't M. [6]
16. Jlmu falak of kennisse van de Heemelskring en Sterrekunden in 't

M. [4]
17. Pangadjaran Jsmajatim of onderrigting voor de koningen om wel te

leeren regeeren, in 't M. [10]
18. Lexicon Malaico belgicum.9

19. Sourat kiriman of gegeve zend brieven in 't M. [27]
20. Tarich segala nabij dan Segala Rasul, zijnde de Handelinge van alle

Propheten en Apostelen in het Hoog M.10

21. de Psalmen Davids, gebeeden en Formulieren, in 't M met Latijn-
sche letters. [89]

22. Kitabul Djina ja jat (in 't A) Kitab kalakouan Lok (in 't M) zijnde
het mahumetaensch wet boek, in 't A; Javaansche en M beschreven.

23. De Maleytsche letter kunden door den Eerw: Petrus van der Vorm.
24. Jlmuo11 marisat Allah; ofte kennisse der goddelijke waarheden M.

[2]
25. Tjerieta kiamat; nur mochamat; of de Glans van Mahomet in 't M

en Persiaansch.
26. Thajo-Salatin Atauw makotta segalla Radja, zijnde de kroonen der

koningen in 't M. [9]
27. Tawarigh Bangsa Segala Radja maccasser of geslagt register der

maccassaarse Koningen in 't M. [49]
28. Perdjanje-an Baharo derri Macasser zijnde Een nieuw verbond;

tusschen DEComp. en de maccassaarsche vorsten; gesloten door
den Commissaris den WelEdele Heer Cornelis Speelman, in 't M
beschreven. [47]

29. Hikajat Abu-Zema Anak Amiril Mohminin Oumar, of Historie van
Abüzema zoon van Oumar vorst der geloovige; M.

30. Kitab Fike dan Poassa; zijnde de vasten tijdt der mahometaanen in
't M. [74]

31. oudzul Radja di Nagri Bantam of het geslagt register der koningen
van Bantam in 't M.

32. oundang Sulthan Aboul nazar, zijnde Een Placcaat van Aboul nazar
koning van Bantam in 't M. [50]

33. Ketza Sulthan Bantam; zijnde Een vervolg der aantekeningen van
de Bantamsche Koningen zedert den Koning Abdul Mualij12 tot
den koning Aboul nazar Elchar; in 't M. [53]

34. Goulongan Surat; malajou; of en bondel mallytsche brieven. [63]
35. Vooght. Tamulsch en nederduytsch woordenboek. [65 of II, 2]
36. Nederduijtsche en Singaleesche Dictionarium 2 deelen. [II, 4?]
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In quarto
1. Den Alkoran in 4 deelen compleet met de arabische en M letters.
2. Kitab derrie pada Abdul-La Anak oumar aetas Djallan sual; dan

Djawab derrie pada Agama Jslam; - zijnde Een boek geschreeven
door Abdul-lah zoon van Oumar, bestaande in vraage en antwoor-
de over de mahometaansche godsdienst in 't A en M. ,

3. Miratul mouhmin Diatas Djallan Sual dan Djawab derri pada
. Agama Jslam, of de Spiegel van een geloovige; bestaande in vraage

en antwoorde over het mahometaansch gelooff in het M en Neder-
duytsch door den Eerw: Petrus van der Vorm.

4. Tadju-selathin; mekotta segalla Radja zijnde de Kroon van alle
koningen in 't M. [31]

5. Jndara Patara, zijnde een verhaal van verscheijde Beuselagtige
dingen in't M. [18]

6. Berma Sakti; of het magtig vuur in 't M.
7. Sala-Letul-Salatin; of het boek van alle koningen in 't M. [11]
8. Kikajat Radja Atjé, zijnde een Historie van den Koning van Athin

in't M. [15]
9. Tamulsche Gramatica, met Nederduijtsche aantekeningen. [II, 3]

10. Tziratol mustakin of den Smallen brugh tot den Hemel in 't A.
11. De geheele bijbel; De Catechismus; Formulieren en gebeeden; in

het M beschreeven met Latijnsche letters, door den Eerw: George
Hendk Werndly bestaande in xxii losse deelen.

12. xxii13 woordenboekje in 't duijts en Javaans geen autheur.
13. Nederduijtsch en M woordenboek met Latijnsche letters beschre-

ven door den Eerw: G. H. Werndly. 5 deelen.
14. De Jager Maleytsche Leeskunden met nederduytsche en maleyt-

sche letters. [78]
15. de drie Boeken mosis; Genesis, Exodus en Leviticus in 't M met

Latijnsche letters; geen autheur.
16. Nederduijtsch, portugeese en Talmulsch woordenboek.
17. Sala-Letul-Salathin; of het boek van alle koningen in 't M.
18. Hikajat misa Taman Pandii Vila Kasuma; off Historie van den

koning Wila Kasouma, uyt het javaansch in 't M beschreeven. [16]
19. Hikajat Pandauwa ouwi Rankap; zijnde Een Historie van een

hondert en agt broeders uijt het Javaansch in 't M beschreeven. [14]
20. Hikajat-Badi-Lzaman; of Historie van Badi-Lzaman; gewaande

Arabisch Pellegrin. [29]
21. Hikajat Radja, Kida Hindi, of Historie van den Koning van passir en

zijne zoon den koning van Pattani in 't M.
22. Kitab Fike, dan Poassa; zijnde het wetboek en vasten tijdt der

mahometaenen M. [23]
23. Boustan-L-Salathin; zijnde een onderrigting van goed en quaad in 't

A en M.
24. Tadju-L-Salathin; makotta Segala Radja of Kroon van alle Ko-

ningen in 't M.
25. Hikajat Radja nila Dati Kawatja; zijnde Een Historie van nila Dati

Kawatja, Javaansch vorst beschreven in 't M. [38]
26. Taki Takian, bestaande in een mengelmoes van raadselen; in 't

latijn, M en Javaansch.
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27. Kitab Nasieha tul muluk; of Heylige Historie door Sjch Chasan alij
beschreven; uyt het A en persisch, in het Javaansch overgeset met
maleytsche Letters.

28. Den Alkoran, in het A.
29. Jnsanoel Aijoen jang kadua; off oog appel behelsende het twede

Deel, der oorloogen die mahomet tot seven tien maal persoonelijk
heeft bij gewoond; in het M.
Een Pacquet met Ses boeken in 't Javaansch. [vgl. 19-21,24; 26,33,
34]
Een Pacquet met verscheyde Papieren; stukken van defekte Dictio-
nariums etc etc etc. [79, 84]

In octavo
1. P. van der Vorm, Psalmi Mallae.
2. G. H. Werndly, Psalmi Mallae.
3. variorum Mallae Psalmum.
4. Hikajat Atouw Tjéritra Derri Padda Djenerael Speelman; zijnde

een Historie van het Leven van den Generaal Speelman in 't M.
5. Hikajat atouw Tjéritra derri andra sakti; zijnde een Historie van het

Leven van den Koning andra Sakti, in 't M.
6. Salal-Letul Salathin; ofte het boek van alle koningen in 't M. [12]14

7. Hikajat Atouw Tjerita Radja Azabah zijnde Een Historie verhaal
van het leven van Azbah koning van Persien, in 't M. [22]

Eijnde.

NOTEN
1 Door een latere hand toegevoegd.
2 Verder afgekort A en M.
3 Lees Indjil. De hoofdletter I wordt meestal als J geschreven.
4 Bedoeld lijkt te zijn: een tweede exemplaar van het Nieuwe Testament.
5 Uit deze verwarde titel is niet op te maken of de Bustan al-salatin of de Hikayat Isma

Yatim bedoeld is.
6 Lees mazmür.
7 Lees ma 'rifat; de copiist heeft de f en de lange s verward.
8 Lees Sulalat al-salatln, de Arabische titel van Sejarah Melayu.
9 Precies deze Latijnse titel draagt het woordenboek van C. Mutter, waarvan een ander

exemplaar via Reland in het Vaticaan kwam (BKI135 p. 363).
10 De Hikayat Anbiat Maar de speciale vermelding van Hoog Maleis doet eerder aan een

bijbelvertaling denken.
11 Lees Ilmou = Ilmu.
12 Lees Abü'l-Ma'all.
13 Een onduidelijk geschreven "een" is door de klerk opgevat als identiek met het in de

vorige titel voorkomende xxii.
14 Een handschrift van een zo omvangrijk werk als de Sejarah Melayu in octavo formaat is

ongewoon. De lijst van de collectie De St. Martin vermeldt er een in twee delen (no.
12)..Het hier genoemde ene octavo-deel zal daarvan het tweede deel geweest zijn. Het
eerste bleef in de Gouvernements-collectie, werd er door Muhammad Sulaiman in
hetzelfde kleine formaat overgeschreven, deze copie werd naar Delft gezonden en is
nu te Leiden Cod. Or. 1704; zie BKI 108 p. 208. In het boven geciteerde artikel in de
feestbundel voor Winstedt noemde ik (p. 259 e.v.) een archiefstuk in de Leidse
Universiteitsbibliotheek over het zenden van copieën van Maleise handschriften uit
Batavia naar Nederland in 1843. Dit stuk (een getypt afschrift uit later tijd) is nu Cod.
Or. 12605w(5). Het vermeldt een exemplaar van de Sejarah Melayu onder de ver-
basterde titel Hikayat Salsilatoe-as-Sdlathin maar noemt geen formaat.
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Naschrift
Al zijn sommige' identificaties van handschriften uit bovenstaande lijst
met exemplaren uit de nalatenschap van De St. Martin twijfelachtig, de
overeenkomst van de twee lijsten is toch wel zodanig dat vaststaat, dat
een groot gedeelte van de op last van Raffles naar het Bataviaasch
Genootschap overgebrachte handschriften uit de collectie van De St.
Martin afkomstig was.

Behalve boeken die uit de boedel van De St. Martin afkomstig (kun-
nen) zijn bevatten de archieven waaruit Raffles putte:

Werk van Malaici uit het begin van de 18e eeuw:
fol. 18 Lexicon malaico-belgicum (wschl. van C. Mutter).
fol. 23 door P. van der Vorm, zal wel het in Maleische Woordboek
sameling II gedrukte stuk zijn.
qu. 3 Mir'at al-mu'min (door Sjamsuddin van Pasai) met Nederlandse
vertaling door P. van der Vorm. Het is niet onmogelijk dat dit het
exemplaar is, waarvan de eerste helft in 1864 via de Delftse collectie in
de Leidse Universiteitsbibliotheek kwam (Cod. Or. 1700).
qu. 13 Woordenboek van Werndly.

Stukken Maleise bijbelvertaling:
fol. 1, 2, 3, 20(7); qu. 11, 15; oct. 1, 2, 3.

Drie anonieme woordenboeken van Oosterse talen:
fol. 36 Singalees; qu. 12 Javaans; qu. 16Tamil.

Acht (mogelijk) bekende werken, n.1.:
fol. 25 Cerita kiamat, kan zijn Rariïn'sAchbaral-achira of het anonieme
Kanz al-chafi [36,51 en 56]. Er is geen exemplaar bekend waarin ook de
Hikayat Nur Muhammad voorkomt,
fol. 29 Hikayat Abu Samah.
fol. 31 Usul Raja Banten zou kunnen zijn Hikayat Hasanuddin.
qu. 1 Koran met Mal. vertaling, in de trant van BG Arab, LI.
qu. 2 Misschien Seribu masa'il, hoewel men dan zou verwachten 'Abdul-
lah b. Salam in plaats van b. 'Umar.
qu. 10 Sirat al-mustakïm door al-Ranïri.
qu. 23 Bustan al-salafin door al-Ranïri.
qu. 28 Koran in het Arabisch. Hier is uiteraard een Arabische tekst
bedoeld. Dit kan ook het geval zijn bij de bijbelvertalingen fol. 1-3
"Arabisch en malleijtsch", immers in Cambridge (Or. 193; Ricklefs-
Voorhoeve, 1977, p. 118) is een 17de eeuwse tekst van Genesis in het
Arabisch met interlineaire vertaling in het Maleis, afkomstig van Safa
ibn Ayyüb (zijn nisba is onduidelijk), dezelfde van wie ook stukken
Maleise bijbelvertaling afkomstig zijn, die uit Reland's bibliotheek in het
Vaticaan zijn gekomen (BKI 135 p. 360 e.v.). Elders betekent "in 't
Arabisch en malleijtsch" echter niet meer dan dat het boek ook een
Arabische titel heeft (bijv. fol. 14), of Arabische passages bevat (bijv.
qu.23).

Zes niet van elders bekende werken, n.1.:
qu. 21 Hikayat Raja Kida Hindi. Dit kan niet het eerste hoofdstuk van de
Sejarah Melayu zijn, want daar komt wel een Raja Kida Hindi voor maar
niet als vader van een vorst van Petani. Ook in de Hikayat Petani is
hiervan niets te vinden,
qu. 26 Taki-takian, Javaanse raadsels.
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qu. 27 Nasïhat al-mulük, waarschijnlijk het werk van Husain Wa'iz-i
Kashifï, in het Javaans. Een Maleise vertaling hiervan is wel bekend; in
het Javaans worden bij Pigeaud slechts kleine fragmentjes genoemd,
qu. 29 Insan(?) al-'uyün, over de veldtochten van Muhammad.
oct. 4 Hikayat Speelman.
oct. 5 Hikayat Indera Sakti.
• Van de Hikayat Berma Sakti (qu. 6) mag men wel aannemen dat er
een tweede exemplaar van H. Indera Patera (qu. 5) mee bedoeld is.

Ten slotte zijn er twee onduidelijke titels: fol. 4 en fol. 22.
Uit de collectie van Isaak de St. Martin is tot dusver slechts één

exemplaar vrijwel zeker teruggevonden: de Hikayat Acèh, LOr. 1954.
De argumenten door de uitgever van deze tekst, T. Iskandar (VKI 26),
voor de ouderdom van dit handschrift gegeven zijn overtuigend: het
papier met watermerk Zotskap, de Hollandse aantekeningen uit de 17e
eeuw, de citaten in het door Lenting uitgegeven woordenboek van
Leijdecker, alles wijst er op dat dit een van de twee exemplaren van de
"maleijtse cronijk van de aatchijnse koningen" is, die in de inventarislijst
van 1696 vermeld worden. Een van die twee werd dan op last van
Raffles naar het Genootschap overgebracht (boven qu. 8), in 1820
aan de woordenboek-commissie overgedragen, en is daarna op een of
andere manier in Nederland terecht gekomen.

Iets minder overtuigend zijn de argumenten van Dr. Mulyadi, die in
haar uitgave van de Hikayat Indraputra (1983, Bibl. Indon. 23 p. 14)
betoogt dat hs. BG Mal. 125 de "historie van Indra patra of den
razenden roeland in het maleijts" is die als no. 18 op de lijst van hss. van
De St. Martin staat. Op de lijst van Reinwardt komt zeker één exemplaar
van de Hikayat Indera Patera voor (qu. 5)."Deze lezing van de naam
verdient m.i. de voorkeur boven Indraputra omdat niet alleen de oude
Hollandse gegevens maar ook alle redacties van het verhaal in andere
talen dan het Maleis de vorm met een a hebben. Misschien is qu. 6 een
tweede exemplaar {Berma Sakti is Indera Patera's lang gezochte leer-
meester), maar geen van.beiden is nu BG Mal. 125, want dat is in folio
formaat, niet in quarto. Het is een misverstand als Dr. Mulyadi meent,
dat in de door Werndly (1736) vermelde kist o.a. de 59 handschriften
zaten, die in 1867 de collectie van de Secretarie vormden. Een vollediger
inventarislijst van die 19de-eeuwse Secretarie-collectie uit ca. 1850 is
gepubliceerd in Archipel, 20, 1980, p. 71-77. Deze verzameling bevatte
grotendeels handschriften uit latere tijd, o.a. afkomstig uit de kraton van
Palembang, maar het is mogelijk dat er ook oudere exemplaren tussen
zaten. Een steekhoudend argument van Dr. Mulyadi is het watermerk:
ook hier de Zotskap. Als dit handschrift inderdaad uit de collectie van
De St. Martin komt zou het, voor zover wij weten, het enige zijn dat altijd
in de Gouvernements-vezameling is gebleven tot het (in 1880) naar het
Genootschap is overgebracht. Misschien heeft Raffles het wegens zijn
gehavende toestand, en omdat er een of twee gavere exemplaren van de
Hikayat Indera Patera waren, niet naar het Genootschap laten over-
brengen. Raffles' copie R.A.S. Raffles Mal. 37 (Mulyadi V) zal dan wel
naar Reinhardt qu. 5 gemaakt zijn.
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