
.:- »/ • '<-

VLUCHTIGE OPMERKINGEN OVER DE TALEN
DER HALMAHERA-GROEP.

I- Bij eene oppervlakkige inzage van het voorgaande woorden-
lijstje springt, terstond in het oog, dat de woorden der eerste
en tierde kolom op eene enkele uitzondering na of volmaakt
dezelfde zijn of slechts geringe verschillen opleveren, zoodat
jnen hier twee weinig afwijkende dialekten derzelfde taal voor
zich heeft, die van het distrikt Maba, waartoe ook volgens
Cambier de negorij Tiigli behoort. Uit zijn rapport blijkt dui-
delijk , dat men op Halmahera, evenmin als vroeger in de

| ' Minahassa, onder distrikt niet verstaan moet een of ander
nauwkeurig omschreven geografisch gebied, maar de bevolking
van denzelfden stam, die door latere verhuizingen soms ver
verspreid is geraakt en tusschen andere stammen inwoont. De
tweede kolom geeft ons dan de taal van het distrikt of liever van
den stam van Bitjoli. Tusschen deze kolom en de beide andere
zijn de afwijkingen grooter en menigviildiger, maar is nog altijd
de overeenkomst der woorden groot genoeg, om de talen van
Maba en Bitjoli als zeer na verwant aan te merken. Van de
door hem persoonlijk niet bezochte distrikten Patani, Weda,
Samolla en de westkust van Tidoreesch-Halmahera heeft Cambier
geene woorden opgeteekend. Hoe de talen dezer stammen tot

|>, die van Maba en Bitjoli staan, is dus voorloopig nog een
raadsel, dat wegens onze geringe betrekkingen met het Tido-
reesche gedeelte van Halmahera waarschijnlijk niet zoo spoedig
zal worden opgeklaard.

ir; Daarentegen is ouze taalkennis van het overige Halmahera
' in de laatste jaren niet onaanzienlijk vermeerderd. Toen de

hoogleeraar Vetli in de Gwfo van 1864 zijn belangrijk over-
eicht schreef over hetgeen Van de talen van den Indischen

.Archipel bekend was, vermeldde hij (D. I , bl. 159) van de
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Halmahera-Groep — waaronder ik hier hehalve het groote
eiland ook de zoo nabij de westkust gelegen eigenlijke Molukken
van Ternate tot Batjan versta — alleen een woordenlijstje van
het Ternataansch bij Raffles. Wanneer men nagaat, welke nauwe
betrekkingen wij Nederlanders sedert ruim twee en een halve
eeuw, zoo al niet met Halmahera zelf, dan toch met de Mo-
lukken onderhielden , is het waarlijk beschamend, dat wij omtrent
de talen dezer eilanden zoo bitter slecht onderricht zijn. Te
verblijdender is daarom de voorloopige aanvulling dezer leemte
in van der Crabs werk over de Moluksche Eilauden. Daarachter
vindt men eene uitvoerige lijst van ruim vier honderd woorden
in eenige talen van Ambon, Boeroe en de in dit opzicht zoo
veel beter bekende Minahassa; maar ook, wat de Halmahera-
Groep betreft, in de talen van Ternate, Tidore, Sahoe en
Gamoekoenora op de westkust van Noord-Halmahera en van liet
distrikt Gaue op Zuid-Halmahera, welke laatste taal volgens
van der Crab ook op de Kajoa Eilauden gesproken wordt; voorts
nog in twee talen van Makjan, die der strand-en bergbewoners
of, zoo als er uitdrukkelijk wordt bijgevoegd, van Makjan di
loear en di dalem. Deze beide woorden beteekenen echter niet
«£ra»rf en èer^, maar 5«ïte« en fo'»«<?»,- daar bovendien de
uegorijen van Makjan alle aan strand liggen, moet men ze hier
opvatten als de naar Halmahera gekeerde zuidoost- of binnen-
kust en de naar de open zee gekeerde uoorwest- of buitenkust,
evenals op Zuid-Halmahera het op de oostkust aan de volle zee
gelegen Gane Buiten-Gane of Gane di loear en dat op de west-
kust tegenover Batjan Binnen-Gane of Gane di dalem heet. Ook
Wallace geeft in de achter zijn üfa/a^ ^rc^<?fo#o gevoegde lijst
van 117 woordeu in 33 talen van Nederlandsch-Tndië de talen
van Tidore, Gaue en Galela op de oostkust van Noord-Halmahera.
Eeue vergelijking zijner Tidoreesche woorden met die bij van
der Crab doet op de juistheid van beider opgaven vertrouwen,
daar zij behoudens kleine afwijkingen, die uit drukfouten of uit
de voor vreemde talen zoo ongeoefende Engelsche ooren kunnen
voortvloeien, goed overeenkomen. Daarentegen is er tusschen
hetgeen beiden als de taal van Gane opgeven wèl overeenkomst,
maar toch het verschil te groot, om dit voor dezelfde taal te
houden. Ik geloof daarom, dat Wallace ons de taal van het
distrikt Gane op Zuid-Halmahera doet kennen, van der Crab
het na verwante dialekt van Kajoa, en zulks te eer, omdat
onder de door een ongelukkig toeval verloreu geraakte woordeu-
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lijsten van Wallace ook die der Kajoa Eilanden was. Daaronder
behoorden nog de talen van Ternate en Sahoe, welke men bij
van der Crab vindt; maar hetgeen vooral te betreuren is, omdat

•• wij omtrent de taal van dit eiland in volslagen duister verkee-
ren, de taal van Batjan.

Op het oogenblik bezitten wij dus van Halinahera en omlig-
gende eilanden meer of min groote woordenlijsten in een twaalftal
talen en tongvallen: als drie van Noord-Halmahera, drie van

• Tidoreesch-Halmahera, een van Zuid-Halmahera, Ternate, Tidore
en Kajoa en twee talen van Makjan. Uit eene overigens zeer
verklaarbare voorliefde voor de spraakkunst zien vele onzer

, voornaamste beoefenaars der Maleische talen mijns inziens wat
. al te laag neer op de uit den aard der zaak gebrekkige woor-

denlijsten. Zoo zegt prof. Veth op de boven aangehaalde plaats,
dat er over het verbazend polyglottisch gebied van het goe-
veruement der Molukken waarschijnlijk nog meer bouwstoffen
in de verschillende tijdschriften en reisbeschrijvingen op te spo-
ren zijn, maar dat hij '/te weinig gewicht hecht aan die enkele
// woordenlijsten, om lust tot deze taak te gevoelen." Uit eene
prijzenswaardige zucht naar het volmaakte berooft men zich dus

| zonder voldoenden grond, van hetgeen reeds met zulke gebrek-
kige hulpmiddele-71 te verkrijgen zou zijn. Daar nog geen onzer
linguisten deze taak op zicli nam, wil ik nu, hoezeer geheel en
al leek op taalkundig gebied, voorloopig het onderzoek be-

jj|,ï proeven, wat de voorhanden lijsten der Halmahera-Groep ons
omtrent de onderlinge verwantschap der daar gesproken talen
leeren. Ik sluit mij daarbij aan bij eene soortgelijke leeken-

I • uitspatting over de Melanesische telwoorden, die ik met de door
| ; von Rosenberg verzamelde woordenlijst van vijf talen van Nieuw-

Guinea en de Papoesche Eilanden achter diens reizen naar de
Geelvinkbaai hoop te plaatsen. Ik tracht daarin te betoogen,
dat men, zij het ook een zeer verwijderde, toch oorspronkelijke

jl. verwantschap tusschen de Melauesische en Maleisch-Polynesische
talen moet aannemen, terwijl rk voorts op het merkwaardig ver-
schijnsel wijs, dat de telwoorden der Papoe's, voor zoover deze

| , wilde volken tot tien tellen, veel minder overeenkomst hebben
I met de telwoorden der zeevarende Maleijers dan met die van
' het Laag-Javaansch.

Bezien wij nu de telwoorden van het lijstje van Cambier.
jj| Van t w e e tot acht. beginnen alle met de lettergreep «' of «e.

Wanneer wij dit voorvoegsel, wat daarvan ook de oprspronke-
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lijke beteekenis zijn moge, als iets aan al deze telwoorden
gemeenschappelijks afkappen, dan vinden wij in het overschie-
tende even als in e e n , m of waw, terstond de Laag-Javaan-
sche telwoorden terug. N e g e n , «iwee of wwiwee, verschilt
daarentegen aanmerkelijk vau het Mal. «è'wtóiYa» of het Jav.
«««^a, maar is hetzelfde woord, dat onder de vormen «iwa,
wa, #iü of tfioe ook op sommige Zuidoostereilanden, de Ceram-
Groep, de Papoesche en de Moluksche Eilanden en in de Miua-
hassa voor n e g e n gebruikt wordt. "Voor het distrikt Gane
geeft Wallace deze telwoorden, waarbij ik naar zijne opgaven
zijne transscriptie door de Nederlaudsche vervang: 1

, 3 /e^tóo^, 4 Ze/j/oo^, 5 /<?/)&<?«, 6 fe/wowa», 7
8 fej9K>aZ en 9 ^ « i o e , dus na afkapping van het aan

alle gemeenschappelijke voorvoegsel fe/> weder van 1—8 de
Javaansche telwoorden en voor 9 de. in het gelieele goeverne-
ment der Molukken voorkomende woordvorm. Van der Crab
noemt voor Gane, wat ik, zoo als boven reeds werd opgemerkt,
eerder voor het dialekt der Kajoa Eilanden houd, deze tel-
woorden: 1 jtwo, 2 jafoe, 3 to£, 4 /w/W, 5 p/iew, 6 jt)aa>o-
»aw», 7 />/tó, 8 waa£ en 9 jwiw. Het voorvoegsel Ze/; is
hier tot p afgesleten en soms geheel weggelaten; overigens
springt de groote gelijkvormigheid met den door Wallace opge-
teekenden tongval dadelijk in liet oog. Ook de telwoorden der
Binnenkust van Makjan J /wa, 2 foj»/oe, 3 4o/, 4 jja/fcatf, 5
JÖ/MB, 6 ywoww, 7 /)/e^, 8 ?̂waa£ en 9 JKWO komen met de
vorige bijna geheel overeen. Voor zoover wij dus thans met de
talen in de beide oostelijke en het zuidelijke schiereiland van
Halmahera bekend zijn, zien wij, dat daar en op een deel van
Makjan telwoorden in gebruik zijn, die van 1—8 op de Ja-
vaansche gelijken en voor 9 met *ü>e overeenkomen, hetgeen
deze talen gemeen hebben niet alleen met die van vele
eilanden der residentiën Bauda, Ambon en Timor en met die
der Papoesche Eilanden, maar ook met die van Noord-Celebes,
de Sangi en Talaur-Eilanden, Mindauau en de Filippijnen, ja
zelfs met die van Polynesië en Madagaskar.

Des te opmerkelijker is het, dat de talen van Ternate,
Tidore en Noord-Halmahera, die wij uit een linguistisch oog-
punt de Ternataausche taalgroep zullen noemen, bijna geheel
andere telwoorden bezitten, dan die van al de omringende
landstreken, hoewel deze sedert eeuwen voor een groot deel
aan het gezag der sultans van Ternate en Tidore onderworpen
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waren. De Ternataansche telwoorden luiden: 1 n»jooi, 2
rowsartfoVfo", 8 raw^i, 4 rfl^a, 5 rowo^o/ia, 6 rara, 7 ^owïotfï,
8 ^o/ia»^ic, 9 «we en 10 w/a^moe». N e g e n , sioe, is hier
de eenige verbindiugschakel met de telwoorden der zoo even
besproken talen; in al de andere bespeurt men volstrekt geen
overeenkomst. Blijkens de woordenlijsten bij van der Crab is
het Tidoreesch over het algemeen weinig verschillend van het
Ternataansch; zoo hebben de Tidoreezen ook bijna dezelfde
telwoorden en gebruiken alleen voor twee een geheel ander
woord «zafo/o en voor zes het slechts dialektisch van ram
verschillende rera. Deze Ternataansche telwoorden vindt men
ook terug in die van Sahoe; 1 ariw«ööi, 2 nw-aAVZi, 3 roe-

, 4 rató, 5 romo/oa, 6 rara/«a, 7 ^oraoaïa^, 8 tfoeaw-
9 «W en 10 «/a^MMoei. Evenzoo iu de telwoorden van

Gamoekoenora: 1 /MMOOÏ, 2 ^WtfcTfi, 3 £aaV/#<?, 4 Za<a, 5
6 Za^aw, 7 toiwoiii», 8 iloa«^i, 9 «iofo en 10 rc/a-

i , waarbij het terstond in het oog springt, dat de Terna-
taansche r standvastig in £ verandert. Veel grooter afwijkingen
vertoonen de door Wallace medegedeelde telwoorden van Galela:
1 /«o?, 2 «iwo^o, 3 tf<zM^i, 4 i^a, 5 «ualo^a, 6 io^a«^as,
7 ôeOTïflfjw î, 8 zïöe/)a^i, 9 *«o en 10 »/e^io. Deze stam
schijnt voor twee en zes geheel eigenaardige woorden te heb-
ben ; in de overige telwoorden herkent men, zij liet niet zonder
moeite, verwantschap met het Ternataansch.

Onder de talen der Halmahera-Groep bekleedt eindelijk die
der Makjansche Buitenkust een zeer bijzondere plaats. Hunne
telwoorden zijn: 1 »my/e, & « « f a j o , 3 yoeni/e, 4 ƒato,
5 ma/bï, 6 j/aa/ttie, 7 j9e/jetf7»#«e, 8 ^e/Waw^z> en 9 «w«.
Het laatste is de hier overal algemeeue wortel, 8 herinnert aan
het Ternataausch, 4 is een der tallooze vervormingen van het
Javaansche jöa/?a<, maar de zes overige telwoorden komen met
geen der boven opgenoemde overeen. Misschien is deze taal die
der oorspronkelijke bevolking van Makjan en zijn de bewoners
der Binnenkust, wier telwoorden wij onder de eerste groep als
na verwant aan die van Kajoa en Gane opgaven, eerst in later
tijden uit Zuid-Halmahera naar dit eiland verhuisd. Inderdaad
vinden wij in de oudste beschrijvingen der Molukken van
Apollonius Schott en Gilles Zeyst ( /%i« c« fW^an^A de/-
O. / . CWWJÖ. D. 11, achter de reis van "Verhoeven, bl. 109
en 181) uitdrukkelijk vermeld, dat Schott, de eerste Neder-
landsche bevelhebber van Makjau, in 1609 de bewoners vau
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Kajoa naar Tabillola op Makjans zuidkust overbracht. Met te
meer recht mogen wij dus de geheel alleen staaude taal der
Buitenkust als die der oorspronkelijke bewoners van Makjan
aanmerken.

Tu het bovenstaande bepaalde ik mij tot eene vergelijking
der telwoorden van de verschillende ons bekende talen der
Halmahera-Groep. Ik begon daarmede, omdat men zich bij de
opteekening van telwoorden het minst vergissen kan, en deze
soort van woorden in het algemeen als de oudste en minst
veranderlijke bestanddeelen eener taal kunnen aangemerkt wor-
den, daar hunne benamingen niet zoo licht als die van andere
begrippen door verloop van tijd met andere woorden van gelijke
beteekenis verwisseld worden. Uit de aanwezige woordenlijsten
blijkt evenwel, dat het boven aangetoonde verschil tusschen de
talen van Ternate, Tidore en Noord-Halmahera en die der drie
overige schiereilanden van het groote eiland evenzeer bij andere
woorden voorkomt. Enkele voorbeelden ten bewijze dezer stel-
ling. Man heet in Ternate en Tidore »o»a», in Sahoe «ao<?,
in Garnoekoenora «a?/aoedo<? en in Galela arcoow, maar in Maba
wow», Bitjoli waa«, Gane »«o», Knjoa WÏOOW en op de Bin-
nenkust van Makjan w.aa». Daarentegen heeft de Buitenkust
weder de geheel verschillende wortel aoc?. H a n d is in Tem.
en Tid. #»a, in Sa. ^ia«ï, in Gamk. ^iaw^a en in Gal. weder
<;/a, maar in Ma. /fcowo, in Bitj. ^a^a-mo, in Gane fowaoed, in
Kajoa £a»to, op Binnk. Mak. £/mo; daarentegen op de Buitenk.
de aan het Ternataansch verwante vorm ia. M o n d is Tem.
»?arfa, Tid. w?orfa, Sa. en Gamk. «m^a^a en Buit. Makj.
warfa, maar Bitj. */«oc, Gane en Kajoa «oewjoe// en Binnenk.
Makj. ,*oew20. Oog is Tern, fo/fco, Tid. Za^o, Sa. en Gamk.
foo, Gal. /a£o, maar Ma. *»£o, Bitj. a*£oK>, Gaue oew ôortf, Kajoa
»«^oorf eu Binnenk. Makj. wa/aa^, welke vormen zeer verwant
zijn aan het Mal. «aa^a en Jav. aofc. O o r is Tem. en Tid.

Sa. en Gamk. ^ a o e , Gal. «aw^ow en Buit. Makj.
, maar Ma. ta»^, Gaue, tó^e^en Kajoa ^e«(7e .̂ V i s c h

is in Tem., Tid., Sa. en Gamk. «/aw, Gal. «aw, en Buit.
Makj. yaw, maar Ma. ie», Bitj. tjf«a», Gane en Kajoa ia« en
Binnenk. Makj. £aA «a«. Uit deze voorbeelden ziet men ook,
dat de. taal der oorspronkelijke bevolking van Makjan in ieder
geval nader verwant is aan de Temataansche taalgroep dan aan
de talen van Oost- en Zuid-Halmahera.

Bij het opteekenen dezer vluchtige opmerkingen wilde ik er
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vooral op wijzen, hoezeer de talen van Ternate, Tidore en Noord-

Halmahera van die van den overigen Archipel afwijken. Daar-

mede wilde ik volstrekt niet betoogen, dat deze talen niet

behooren tot den grooten spraakstam, die zich van Madagaskar

tot Waihoe of het Paascheiland, van Formosa tot Nieuw-

Zeeland uitstrekt. Dieper indringen in den bouw dezer talen

zal ook hier waarschijnlijk de oorspronkelijke verwantschap aan-

wijzen. Toch geloof i k , dat men uit het bovenstaande het ver-

moeden mag opperen, dat deze talen te midden van dit groote

geheel een zeer eigenaardige groep vormen, waarom het te

wenschelijker is , dat ze eindelijk eens grondig beoefend worden,

en dus eene belangrijke leemte in de etlinografie en linguistiek

van Neerlandsch-lndië worde aangevuld. Hebben onze ambte-

naren op Ternate, zelfs zij die te Delft eeue wetenschappelijke

opleiding genoten, tot dusver deze taak niet beproefd, met te

meer grond mogen wij hopen, dat de thans op Noord-Halmahera

gevestigde zendelingen die op zich zullen nemen. .<-,-,•««

ROBIDÉ VAN DER A A .
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