
KORTE OPMERKINGEN OVER BALINEESCH
EN KAWI.

In eenen brief van Dr. H. N. van der Tuuk thans te Boe-
lèlèug op Bali, komen eenige bijzonderheden voor, welke voor
beoefenaars der Indische talen waarde hebben, en daarom door
den oudergeteekende hier worden medegedeeld met toestemming
des schrijvers. Gelijk meuig lezer bekend zal wezen, is Dr. van
der Tuuk afgevaardigd door 't Nederlandsen Bijbelgenootschap
om 't in Europa schier geheel onbekende Balineeesch te be-
studeereu. Allen die ook maar oppervlakkig bekend zijn met
hetgeen door hem voor de Bataksche talen (zóó mag men de
drie zeer uiteeuloopende dialecten wel noemen) geleverd is , ver-
wachten gelijke vruchten van zijn verblijf op Bali. En niet alleen
onze keunis van 't Baliueesch zal er bij winnen, maar ook die
van 't Kawi. De volgende uittreksels zullen van 't een en auder
een denkbeeld geven.

//'t Balineesch bevat wel is waar Kawiwoorden, maar is in
den grond eene geheel andere taal, die Javaausche elementen,
natuurlijk oudere, slechts heeft opgenomen, ' t Krama hier is
meestal Javaausch, onverschillig of het hier Ngoko of Krama
is; zoo is bijv. 't Kraiua van <o»«?è» "nog niet// rfwrww^ of
rffVèn^. Woorden die in 't Jav. tot 't Krama behooren zijn
zelden hier dagelijks gebezigde; een voorbeeld: arfa«a //tien//
= Jav. *af/atfa (*a/)a/u/S is hier niet in zwang). Zonderling
is het, dat men hier a£a£»« //acht// bezigt, en desniettemin
tt/««0-d«#<i (K/o/wM -̂f/tf*a) voor 80. Hier is «nja //negen// en
«a//j/a: yOOj terwijl 18 weder jy2/è'£»tf»« is.

De spraakkunst van 't Baliueesch wijkt geheel af van die van
't Jav.: 't aanhechtsel a/fy-w is alleen in de schrijftaal in ge-
bruik («W is hier evenmin als in 't Kawi bekend). Voor taal-
vergelijkiug is ' t Balin. zeer belangrijk, doch ter opheldering
van 't Kawi zal het weinig opleveren. De kennis der Bralunaueu
is mij verbazend tegengevallen. Ouder anderen kreeg ik de be-
lachelijkste antwoorden op mijne vragen naar tazottf en
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in 't vers der Bharata-juddha, hetwelk 't menschenoffer ver-
meldt. Geen pandita weet van dat è^w«#, waarvoor ik ö^tVatoa
wil lezen, iets te maken. Zij wisten niet eens, dat fia»« een
eigennaam moet zijn (vgl. mijn Verslag van de Mal. Hss. der
Roy. As. Society [en Short account of the Mal. Mss. in Journ.
Ac. Soc. 1866, p. 88]. Hunne kennis van 't Kawi halen zij
uit een soort Wdb., dat den naam draagt van Ü>è'la6a«a. De
Hss. die ik hiervan heb zijn verbazend gehavend, zoodat ik de
daarin opgegeven woorden niet alle kan corrigeren. Om u een
denkbeeld te geven van dat Wdb. geef ik hier de woorden voor
//rat." Ze zijn: puM^/W, j»M»rtJ/«<, Awwrfwra, »/./<«(/«, pa«r/w,
tfj/fc*w (dit bekend), «̂Vrójr *'£« (?'£« is Balin. = i/fcwr staartj dus:
rolstaart), £%£»</, £»</£««? (een Bal vorm van/tów^; vgl. Bal.

= Kawi M<7è'«(;̂ , Jav. è'w è̂Y), /«««/ƒ«£, ^araara,
(verbastering van wa/s^a, die ook in 't Jav. bestaat),

. Dat er veel uit te leeren is lijdt geen twijfel, maar
men moet, er Kawiwerkeu bij lezen. Zoo bijv. kan men alleen
uit Bhauina-kfiwja bl. 162, r. 11 met zekerheid opmaken, dat
éarfawaw r̂ werkelijk //schildpad// beteekent (vgl. Jav.
Voor «hommel// worden opgegeven

/fcum), OT«rf»6rata (>«flrf//«wra^a), dwirarwpa (eig. "den vorm
eeuer dubbele r hebbende//; ontbreekt in de Skr. Wdbb.),

(«araw^a), ntanwuWa (schrijffout voor mmM«wm<a of
//«/%a/a«y, ^/•a^ara (beide zeer onzeker), en de be-

kende namen £r««i6ait^, r/wirejja en <a»y«. Ge ziet uit deze
proeven, dat ook in 't Balin. dezelfde verbasteringen voorkomen ,
welke in 't Jav. het terugvinden van Indische woorden bemoeije-
lijken. Om van die verbasteringen de reden te vinden is niet
moeijelijk, maar ze alle tot den oorsproukelijken vorm terug te
brengen eischt de lezing van menig Kawi-hds. Het gevaarlijke
van hier de Brahmanen te raadplegen blijkt, dunkt me, t
duidelijkste uit woorden die blijkbaar ontstaan zijn door eene
verkeerde scheiding; zoo bijv. geeft men voor "borst" : MZMW//«

op (vgl. Wiwaha, bl. 13 , r. 2 v. o. Balin. vertaling). Dit is
natuurlijk 't Indische M / W / » , en de « schrijf ik toe aan een
voorafgaand, op » eindigend woord. Uit de Bal. interlineaire
vertaling is veel te leeren, doch er is veel duistere in; zoo bijv.
wordt de bekende eigennaam 2V«p?wa iu den Wiwaha bl. 2K,
r. 3 v. o. door 4/î «rK vertaald. Ik heb een fer^t»^

3« Vulgr. V. ' 15
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dat men hier ook Kawiwoorden naar de analogie heeft ge-
fabriceerd; zoo bijv. vind ik d/ar/ (gember) als Kawi op-
gegeven in plaats van 't Jav. rf/a^/. Ik neem de vrijheid
aan 't bestaan van rf/ar/ te twijfelen en wel om deze reden:
't Balin. heeft onder zekere omstandigheden eene /4 (die alleen
als sluitletter geadspireerd wordt) in plaats van r in de
zustertalen; bijv. ji'aMt («ij/am, gespeld .*ya/#; de spelling van
't Balin. is poëtisch) = .«ram (Jav. en Mal.); </«w^«^ (neus) =
Jav. en Sund. (/'««^«r; t'w<jraB = Mal. w ^ a « , enz. Nu is het
niet onwaarschijnlijk, dat de Brahmaan die dat rf/ar/ opgeeft,
eigenlijk d/a^/ heeft gevonden, en hieraan een Jav. vorm heeft
gegeven, omdat r//a£e>' ook Baliu. is.

Het is niet gemakkelijk de nog in 't Balin. gebezigde Kawi-
woordeu dadelijk tehuis te brengen, daar ze soms verbasteringen
hebbeu ondergaan, die ons op 't dwaalspoor brengen; aldus
vond ik toevallig a*£<*ra (zie Friederichs Verslag bl. 5 van 't
Vervolg) goed in de Wirataparwa gespeld: «aw^.^ara. Ik beu
thans bezig met de Wirataparwa af te schrijveu. Het is iu
pvoza (misschien door verkiioeijing vau een ouder poëtisch origi-
?ieel) en bevat nu eu dan eeu kort vers in 't Sauskrit, meestal
zóó geschreven, dat men zonder de Mahabharata er bij , niet
veel er van maken kan. Eeu enkel voorbeeld: op de 23*** lou-
tar, eerste zijde, vind ik: Mpe '̂ »*V izoa tfawèra/a.4 verklaard
iu 't Kawi door £Wy «/>«/ »»»M»f̂ «; t#</ rfofè'wj «i *«///w.r
woii» « ^if/èp «jay ^H^WM //gelijk vuur binnen in een put dood
is naar mijn gevoelen." [Het blijkt dus dat men lezen moet
*a»«6r/a^, slechte uitspraak van tfarawrte^, verholen].

De wetboeken zijn in proza. Friederich beweert ten onrechte,
dat onder Kawi alleen gebondeue taal verstaan wordt. Men kent
hier de oorspronkelijke beteekeuis van &awi niet, ofschoon ^a-
£a««« hier iu dagelijksch gebruik is. Onder j£az«' verstaat men
hier Oud-javaansch.

Vau de spraakkunst van 't Kawi weten de Brahmanen niets;
zoo zijn zij me 't autwoord schuldig gebleven op de vraag wat
eene sluitende « en r vóór eeu stamwoord, als bijv. ^o», en
een verbaal substantief, als bijv. joa/7<»^«A (j/ar to«; ,wa»
;oa/uw<7<jFŵ ) vertegenwoordigt.

Het is jammer dat men hier zoo weinig goede Hss. krijgen
kan, want sinds 48 is hier geweldig geplunderd. Een complete
Ruinfijana zal ik beproeveu uit Klungkung te krijgen. De Weda's
ziju hier bij eeu Parfawrfa w<rt [geleerde vrouw, priesteres],
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maar ik heb ze niet in kunnen zien, want ik zoude, zegt zij,
//er blind van worden."

Tot zoover de brief van Dr. v. d. Tuuk. Eene enkele opmerking
veroorloof ik me naar aanleiding van de laatste mededeeling
omtrent de Weda's, dewijl sommige, lezers misschien daarom-
trent eeuige verwachtingen mochten koesteren. Zouder de geheim
gehoudene verzameling der Balineesche geleerde dame gezien te
hebben, durf ik voorspellen dat er vau hetgeen de Hindus en
wij Weda's plegen te uoemeu geen spoor op Bali zal te vinden
zijn. Vooreerst ia voor den Hindu de Weda niets, zoo die niet
in de oorspronkelijke taal i s , en Sanskrit is op Bali onbekend;
nog veel minder kan er sprake wezen van kennis der ouder-
wetsche Weda-taal. De Weda's worden ook niet geheim gehou-
den ; wat de Balineezen onder Weda verstaan, zijn stellig $«-
tó/ttö spreuken (»ta«fra, een woord dat zoowel op de liederen
der Weda's als op de 2a«/ra',s, tooverspreuken, toepasselijk is).
Dat de Balineezen onder Weda nu werkelijk deze tooverspreukeu
verstaan, is ge.ene gissiug, maar blijkt uit den Wiwaha, bl. 28 ,
r. 14, waar ^«///iawcm^a (zóó is te lezen voor
«geheime tooverspreuken » in de Balin.-vertolking heeten:
(sierlijke en deftige schrijftrant voor MWAZ); het voorafgaaude
»iw/m //figuren met de vingers,'/ ook gebruikelijk bij bezwe-
ringen, verdrijft allen twijfel omtrent den aard der Balin. Weda's.

In ' t algemeen zal de opsporing der oudere en nieuwere Ba-
lineesche letterkunde vermoedelijk weinig of niets voor onze
kennis van Oud-Indië opleveren; des te meer voor de studie
van taal, letterkunde, geschiedenis en staatswezen van Java en
den Archipel in 't algemeen. Om echter den invloed dien de
Hindus op de ontwikkeling des menschdoms hebbeiv uitgeoefend
ten volle te leeren kennen en schatten, is eene ruime en nauw-
keurige kennis van hetgeen zij in den Archipel gesticht en ge-
werkt hebben, een noodzakelijk vereischte en in zooverre is het
wenschelijk dat de beoefenaars der [ndisch-Arische en Indisch-
Polyuesische talen meer en meer overtuigd worden van 't nauwe
verband tusschen beide hoofdstudiën. Hiermee is niet bedoeld
dat ieder Sauskritist ook Javaauscli, enz. zou beoefenen, en om-
gekeerd, maar dat eendrachtige samenwerking van de vertegen-
woordigers beider vakkeu voortreffelijke vruchten belooft. Gelukkig
dat het aan goeden wil beiderzijds niet ontbreekt.

H. KEKX,

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:46:54AM
via free access



ERRATA.

Derde Volgr., D. IV, bl. 206, reg. 15 v. o. */«<?*: 1868, /««.- 1848.
D. V, bl. XXIX, reg. 6 v. o. men leze: op de l a g e r e

s c h o l e n vóór de woorden in a n d e r e d e e l e n van den I n d i -
schen A r c h i p e l .

UI. 17, reg. 4: P S r s a g o e a n . Bij nader onderzoek vind ik in het
Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Neêrlandsch Indië
P e s a g o e a n als eene rivier in het rijk van Matan, die op de kaart van
Versteeg B e s a g o e a n heet. Het bestaan van een landschap Pêsa -
goean, zoo als ik dan liefst voor P ë r s a g o e a n lezen zou, wordt,
dus hoogst waarschijnlijk. P.

Bl. 120, reg. 6, stert.- XXXVI, /eej; XXXIII.
Bl. 135, reg. 5, moeten de woorden: d ie in het beg in de r 16de

eeuw leefde wegvallen.
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