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In de laatste 20 jaren heeft zich zeker niemand, met uit-
zondering van den Deenschen geleerde Fausböll, zóó verdien-
stelijk gemaakt ten opzichte der studie van 't Pali als de Heer
Childers. Door de zorgvuldige en kritische uitgave van eenige
•weinige, doch zeer belangrijke teksten, en door verhandelingen
over onderwerpen uit de letterkunde der zuidelijke Buddhisten
maakte hij zich bekend als een geleerde, van wiens ijver en
bekwaamheid veel te verwachten was. Die verwachting is niet
beschaamd: 't P&li-woordenboek, waarvan onlangs de eerste
helft in 't licht verschenen is, kan de vergelijking met de beste
soortgelijke werken doorstaan, 't Woordenboek munt vooral
daarin uit, dat de vervaardiger bij de vertolking in 't Engelsch
zich vrij heeft gehouden van stelselzucht. De vraag is niet of
mag niet zijn, hoe Europeesche geleerden de woorden eener
taal die ze gebrekkig verstaan opvatten, maar hoe de sprekers,
schrijvers en hoorders van zoo'n taal die begrepen. Daarmee
hangt samen de groote zorg die hij besteed heeft aan de keuze
der Engelsche woorden. Het is een ijdel vertoon van geleerd-
heid in een woordenboek zoogenaamd etymologische beteekenissen
op te geven; niets is gemakkelijker en tevens bedriegelijker
dan dat, terwijl het hoogst moeielijk is altoos 't aequivalent of
de naastbijkomende uitdrukking te vinden. Door naar 't laatste
te streven, heeft Childers getoond een philoloog, niet een
dogmaticus, te wezen. We zullen niet beweren dat hij overal
geslaagd is, want zulks zou gelijk staan met de verklaring dat hij
de volmaaktheid bereikt heeft. Bijv. in de vertolking van ^<kz»ma
op bl. 120 is hij o. i. niet gelukkig geslaagd. De gewone be-
teekenis van d/iama in de philosophische werken is //eigenschap",
in tegenoverstelling van «hoedanigheid", ^wua. Het is een

3e Volgr. VII.
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van den mensch dat hij sterfelijk is, doch een ^wna, dat hij
bruin of blond, groot of klein, enz. is. Van den mensch is het
een <;«na dat hij blank of zwart is , maar van den Neger is
het een ^Mar/«a, zwart te wezen. Uit den aard der zaak gaan
de begrippen tfVjama «eigenschap// en Maya //eigenaardigheid,
wezen,'/ en «bepaalde toestand'/in elkander over. Te meer moest
bij de Buddhisten d/wws in de opvatting van «oogeublikkelijke
toestaud'/ genomen worden, omdat volgens hun grondstellingen
van geen eigenlijk wezen des menscheu sprake is, 't menschelijk
leven slechts als eene schijnbare eenheid geldt, eene reeks van
oogenblikkelijk op elkander volgende toestanden. Kortom, /̂4a7»/wa,
als wijsgeerige term, is naar gelang van omstandigheden weer
te geven met //eigenschap, wezen, bepaalde toestand./' "•''

Een ander voorbeeld. Op bl. 56 wordt ar?ya*accam (Skr.
aryasrttyawz) vertaald met '/sublime truth.// Dat nu is zeer
twijfelachtig. Skr. «r^a beduidt niet //sublime,'/ noch //eerbied-
waardig//, noch //heilig", behalve in de woordenboeken, 't Adj.
arya is «edel//, in al de opvattingen van't Nederlandsche woord;
subst. «rya is «Heer, Mijnheer, Meester,// ook weer in al de
toepassingen die deze Nederlandsche woorden toelaten. Wanneer
iemand van zijn grootvader sprekende óVya, eü van zijne groot-
moeder a/-^« bezigt, dan is dit te vergelijken met de Eugelsche
uitdrukking <//a«f?a/«, waarin 4 » 't Fransche rf«»!« is. Op
zich zelf is arya eenvoudig Mijnheer, ar^a" Mevrouw, gelijk
passim in de tooneelspelen voorkomt. Hoe weinig heiligheid,
eerbiedwaardigheid of verhevenheid aan dien titel verbonden is,
zal iedereen beseften als hij weet dat met óVye zelfs hoerewaar-

' 't Woord ifrias, klassiek Skr. ^ry«, is afgeleid van <m en bet. «van hel-
deuafkorast, vau adel,» zoowel als, schijubaar zeer afwijkend, »tot de mannen,
tot bet volk behoorend.» yfr» nam. bet. -held, man,» en collectief «de lieden,
' t volk, èen ieder;». Als held, manhaftig, cmJoE/Ot komt het voor o. a.
flgveda 5, 54, 12; man, strijder, 1 , 73, 5, 6, 25, 7, e. e. Collectief «jan en
alleman,» is het bijv. 6, 51 , 2; waar van de Zon , Phoebus Apollo, gezegd wordt:

rju marteshu vrjina ca pacyan
abhi cashte suro (1. sftrio) arya evan

cl. i. 't recht en onrecht onder de stervelingen ziende heschonwt (z. v. a als
opzichter en opperste beoordeelaar) de Zon de gangen (d. i. handel en wandel, de
handelingen, c<mtó»i) der lieden (al. van allen).

Het is met ari juist zoo gegaan als met ons ma». In de Middeleeuwen wordt
M » gewoonlijk in zeer edelen zin genomen; zoodat het baron, edelman beduidt;
inderdaad is 0<rro niets anders dan de Romaansche vertaling van man, en in ' t
Spaan9ch is faro» ook no" in den zin van mannelijk wezen in zwang. Ook
ons /««fc» werd vaak in edelen ziu geuomen; vandaar dat de Frankische edelen

heeten, eu eeue vrouw uit den fatsoenlijken stand fcttfinta. Evenwel luiden
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dinnen worden aangesproken, waar wij in onze taal ons Mevrouw
te goed voor achten en 't Fransen Madam hooren*toepassen.
't Verkleinwoord O£;K£<£ (eig. reeds Prakrit) "juffertje» is de
gewone titel voor jonge dames van de rtfmi OTOM^Ö. Hoe aan
den anderen kant de begrippen Mijnheer en Meester met het-
zelfde woord plegen uitgedrukt te worden, blijkt uit tal van
talen; o. a. heet in Schotland de schoolmeester Dominie. Vol-
maakt zoo in Indië. üe woorden «rya, _?'i«a,

en volk konden ook wel den stand der vrijen in tegenstelling tot vorst en adel
aanduiden, zooals nog thans. Dit alles wat van man en l»»fen gezegd is, geldt
van art. Als Yuska art omschrijft met ?fwara •'heer», dan toont h\j ééne op-
vatting van 't woord goed te begrijpen, want held en heer komen, de toen-
malige zeden in aanmerking genomen, op 't zelfde neer. Maar art is niet alleen
held, man, maar ook volk; vandaar dat «rya in 't Skr. bet. een Faicya; na-
tuurlijk, volk is t%, en vic ~ <m"; derhalve vat^ya — «rya; en «Vya is ge-
woonlijk iemand tot den stand der leudes, der edcleu behoorende; zoo ook in
't Oudperzisch; Darius zegt van zich zelveu dat bij aVya/juWra en óVyaettóra is,
d. i. «een edelmans zoon» en »van adellijken bloede». — Een geheel auder art ,
schijubaar teu minste, is art »een vreemde, een vijand». Dat dit a r t ' t Latijnsche
a/w ( :^ aK»*), Gcrm. aH, <j(/a is, zal wel ieder toestemmen die de beteeke-
oissen van 't Skr. joara kent, want joara bet. in 't Latijn »alius. alienus, hostis»;
vgl. ook t/ara Van dit art komt Skr. al/£a «valsch» en tya/i'ia; a ö a u bet.
ook een ongeluk; vgl. Gr. fTÉ(JOV en Skr. tfarant. Of nu dit art' «een vreemde»,
bij slot van rekening niet uit denzclfdeu wortel gesproten is als art «man,
held,» durven we niet beslissen. Vermoedelijk zijn beide ori's in de» grondeen;
want Germ, a/t, Lat. a£»« »ander< schijnt wel met Germ. «/ (stam afo) ver-
want te wezen, en dit «i is in elk geval een andere vorm slechts van art »volk,
lieden, een ieder; man.» Vgl. ook Skr. i»ra (voor Wra, en dit voor f5ra, gelyk
<tra voor rtra, /ë ra ; piïra voor para, />ëra; <M<r<t voor a7;tra, afëira, eux.
enz.) Lat. pt'r, Got. rat'r, met 't afgeleide turtYaiM "Vijandschap». — De grens
tusschen aryo «iemand van 't volk», «Vya «iemaod van ons volk», en «van
onze helden, iemand van den heerenstand» is moeielijk te trekken; 't Bactr.
atrtyana, is eenvoudig — Germ, afa-mawi, of liever sb inannui ; en >Y/a»iai»
komt op hetzelfde ucêr als Z)«t<scA, waut ook rftrf, /^t«o', is »volk-; in den
groud één is wel trminrfioi, tnz.; Got. ^ir;na«a-rÉti', wat men in 19de eenwsch
zou kunnen vertalen met »Heerscher der Duitschers»; vermoedelijk is ir uit
<m', dus bijvorm van afa (ara) gesproten. Het Bactr. ^rtyoj^ffyan?»i komt dan
overeen inet Alamannia. Hetzelfde denkbeeld ligt uitgedrukt in de volksnamen
AfowCTt, Sfawa'MOt, iSow/»* en £/.Aot, fe'^/.jyj'fg, waarvan Slawü en /lAAoi'
= inren (iaioa) «al, ieder; 't algemeen» zijn, en Slawana en /s/./.?y»' gevormd
met suBix a«a, gelijk ^rty-owo, ü o n / n u , enz. en a«. Slaweu, Hellenen be-
teekeut dus hetzelfde als Alaman, Ariër, van <m, akt = *ar»a. Hoe de be-
grippen «al» en «volk» samenhangen, vgl. Lat. /otas »al- met Oskisch foirfo
»gemeente, volk» = Germ. Mturf; ôû tVo «publicus» = Germ. </«!«/«*. Men
mag veronderstellen dat! in 't oude Indogermaanscb, reeds vóór de splitsing, de
synoniemen ^rta (Alaman), Tautika en Salva, Salvana (ook in Indié heet ean
volk Salwa) naast elkander bestonden. : ' ; .
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beteekenen Mijnheer, en Meester, schoolmeester of andere leeraar,
zonder iets wat naar heiligheid zweemt, dan bij gevolgtrekking.
Om tot ariyaJaccam terug te komen het is niet aan een uiterlijk
kenmerk te zien, of in de samenstelling 't eerste lid adj., dan
wel een subst. is. De natuurlijkste opvatting is toch wel in
anyatftfeco»i die waarheden te zien welke de Bucldhistische kerk
aan de lessen haars Meesters te danken heeft. Uitdrukkelijk
wordt dan ook in den Sarvadarcana-saugraha, bl. 28 , blijkbaar
op gezag van eenen Buddhistischen commentator, de term zoo
verklaard als wij .gedaan hebben. Daar lezen we:

ata evoktam: » duhkhasamud&yanirodhain&rgacca'/, aryasya
M / U M w / M t , (satyaui) /!a«w««*. Het ware geenszins on-
mogelijk dat deze of gene commentator de samenstelling anders
oploste, en dan zou te onderzoeken wezen, welke opvatting de
oudste is, maar tot nog toe is mij geeue andere omschrijving
bekend. Ook in ar«jra/fóanain heeft ' t eerste lid den zins eens
genitiefs pi., want in Lalitavist. 146 heet het: <2/5a»am arya-

Skr. >t«/)«rtt*^a beduidt niet veen slecht mensch//,
maar //een lafaard, iemand zonder mannelijkheid.// Het is niet
te verwarren met £r/jöKr?<sAa //een gemeen, slecht mensch//, en
AwM/jKrw.̂ a //klein manneke, dwerg.//

Bij elk Pali-woord waarvan de overeenkomstige Sanskritvorm
op te sporen was, is de laatste er bijgevoegd. Voor zooverre
wij het hebben nagegaan, heeft de bewerker in zijne vergelij-
kingen hoogst zelden misgetast. Onjuist is /w«/!a als Skr. van
c^i/.o //mager//; het moest wezen Skr. cAa^a //afgesneden, dun//,
en //mager//. — De vogel /£ar«i>?/Éo of £?irap«&o zal wel dezelfde
wezen als die in 't Skr. /iaray/^« heet en in de leer der voor-
teekens nog al eene rol speelt. Ik moet echter bekennen dat ik een
mann. £«rap'£a nooit heb aangetroffen. Wat verwisseling (zoo dit
het juiste woord is) van _y en « aangaat, vgl. Aasawo en ^a«ayo;
<?UK'l£<tm en tfjmrtWam; ay«,M, in vorm = Skr. ay«*//j/a, in
bet. = ay«.?/i?«a<; enz. Strikt genomen is de y niet in w
overgegaan, maar ingelascht tusschen de twee klinkers nadat de
y was uitgevallen. Een merkwaardig voorbeeld van eene w die-
nende tot vermijding van hiaat levert de ons bekende tekst
van den iügveda. 'Herhaalde malen vindt men daarin geschreven
«<m'i;<z« voor var/W of ««/%«.?«. Tn 't Prakrit zijn er zeer op-
merkelijke voorbeelden van ingelaschte « ; bijv. in Prabodha-
candrodava 28 is Aviaütjj/arfi = Skr. /MertJyate. Soms is t> ouder
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dan y , als in /tfoa, Ved. ££»«<, Skr. ^ya^ (iy = «); dat« in
enz. 't oudste is, blijkt uit ^ y a i , enz. Een ander middel om
gaping te voorkomen is ^ , die zeker wel gehoord werd, althans
in den mond van sommigen. Zulk eene ingelaschte A vindt men
in alle Prakrits, met inbegrip van 't Pali. JVa/Wasw bijv. is
zonder twijfel 't Skr. «aywiawi, dat 100,000 millioen aanduidt,
i/wram kan noode uit iets anders ontstaan zijn dan uit a«>a»»,
dit uit au«raw2, dit uit Skr. «para?» (niet te verwarren met
Skr. auaraw); Awra^wram is Skr. apara/jaraw, a/jara^arawj.
In 't Hindi is awm //ander// Skr. a/)ara; a«ra //en// = Skr.
a/)arflM. Gelijk in 't P&li /4wrain, is uit Skr. a/japarila in
Avanti-Prakrit geworden o /ww, voor oóViw; zie Mrcchakari
bl. 100; voor 't afvallen van a, vgl. /óTm = Skr. #?«/;«. Wat
de Eugelschen cockneyism noemen, vindt men in schier alle
oude en hedendaagsche Prakrits, zoogoed als in alle Germaansche
talen en 't Latijn terug. Vooral in 't echte Magadhï uit Acoka's
tijd'komt het "meermalen voor, zooals in /toain, ^irfa. Ook
in 't Pali, dat in ' t geheel geen Magadhï is *, komt £et>a voor,
hoezeer hoogst zeldzaam; zoo ook Aa^aw = a/aw?. In "t Sindhi
zegt men >4J£K = Skr. e/ia. Of die A in t midden des woords
staat dan wel aan 't begin, doet niets ter zake, want woorden
staan ook «« den volzin, en als zoodanig bezitten ze niet meer
zelfstandigheid dan lettergrepen. Derhalve, bestaat er neiging
eeue /$ te doen hooren tusschen de klinkers van twee op elkan-
der volgende lettergrepen *'« een woord, dan bestaat ze ook om
het te doen *» den volzin. Van de menigte voorbeelden waaruit
blijkt dat ^ bij gaping iugelasclit wordt willen we e» slechts een
paar uit ' t Prakrit aanhalen. Uit Skr. v/ctfraya is gesproten
««ara^a, voor « iw tó ; Mrcch. 100. Uit Skr. te?;a, of liever
uit eeue andere en oudere uitspraak: iawa, is geworden tfoa.

' In 't Fetersb. Wdb. wordt panVsx gehouden voor eeue afleiding uit par;
eene volstrekte onmogelijkheid. Tusschen vart(v)<M Ar en fira Xr is er geen onder-
scheid, dan dat 't eerste de comparatief is van 't laatste. Een geheel ander
woord is p«npajf/<f, synoniem van wtó.

* De tegengestelde bewering der Singhaleezen wordt door de feiten gelogen-
straft, en is van 't zelfde gehalte als de andere, dat t Pali de oorsprong aller
talen is. Van daar dat zooveel fouten begaan zijn bij 't Pftliseeren van echte
Magadht-woorden. Bijv. a«a (gespeld afa) was zoowel = Skr. <ftm«, als -
o/ra. De fabrikanten vau 't Pali hebben nu o/fojV -zoon», omgezet in «fra/o/
Uit opotfaoMaW, d. i. op« + a". is gemaakt (ijopaia'rf^otó, waarin C. ten on-
rechte a//j« zoekt; enz. , , . . . . . . . . . . . .,,. .
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Daar lange klinkers vóór een klinker staande lichtelijk overgaan
in korte, bijv. Skr. jDara r/iW/i*h in jöara róVMih; AKWWZ a^ra
in £«iwa7» a^/a, enz., om van de Vedische metrieke regels te
zwijgen, ging <oa over in /«a. Dit nu met ingelaschte /i of
met zich van zelf in de uitspraak ontwikkelende », wordt <«^a
en 4««;a. Beide vormen worden door elkander gebruikt. Zeer
zonderling op 't eerste gezicht is de A in jpaliiall/ia = Skr.

, Miilatf-Ma'dh., uitg. Calc. 1866, bl. 49. Dit />a£-
moet ontstaan zijn uit paWaWfc, jpa£»'a££/2a.

De Heer Childers heeft 't eerste deel verrijkt met eene be-
langrijke verhandeling over 't Nirvawa. Ofschoon het aan de
Indische scholastische theologen zeer wel bekend was, dat 't
Nirvftwa, voor den reuhtzinnigen Buddhist altoos, eenvoudig 't
Niet is, blijft het betoog van Childers zijne volle waarde be-
houden. Van onzen kant willen we een tekst aanhalen, die in
duidelijkheid niets te wenschen overlaat, en wel uit den boven
vermelden Sarvadarcana-Sangraha, een werk dat ons in 18
bladzijden meer leert omtrent de Buddhistische philosophische
dogmatiek dan veel boeken door Europeanen daarover geschreven
te gader. Op bl. 15 staat:

//tad evam bh&van&catush^ayavac&n nikhilava^ananivrttau para-
nirva«a«* cuuyarüpaw setsyati//.

D. i. '/Zoodoende zal, wanneer alle voorstellingen des geestes
krachtens de 4 overtuigingen (d. i. ten gevolge der volkomen
overtuiging van de waarheid der 4 grondstellingen) ophouden,
't hoogste Nirvaaa, 't welk in 't Niet bestaat, bereikt worden.//
Paranircana hier is mogelijk eene minder goede lezing voor
pamuVüana, bedoelt in allen gevalle 't zelfde. Wat de 4
grondwaarheden zijn waarvan ieder naar verlossing strevende
Buddhist zich doordringen moet, kan men vinden Sarvad. bl. 9.

We behoeven hier niets meer bij te voegen om te toonen
hoe hoog wij de verdiensten der Pfili-Dictionary schatten, en
indien deze aankondiging van 't werk strekken mocht om voor
de beoefenaars van ' t Sanskrit hier te lande de «aarde èn van
't woordenboek èn van de studie van 't Pali eenigszins te doen
uitkomen, zal ons doel volkomen bereikt zijn.

L e i d e n , 28 Febr. 78. H. KEEN.
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Dr. E. TRUMPP , Grammar (ƒ We &»aV

/«rft'a» wrwaewfera. 8°, L en 540 bil. — London,
Iv Trübner & O. '

Het is een verblijdend teeken dat de studie der hedendaag-
sche Prakrit-talen, welke tot Sanskrit in ongeveer dezelfde ver-
houding staan als de Jtomaansche tot Latijn, de belangstelling
trekt waarop ze aanspraak mogen maken. Vergeleken met de
moeder, (of eigenlijk: overgrootmoeder), 't Sanskrit, geven de
tegenwoordige Prakrits den indruk van erge verbastering, on-
vergelijkelijk meer dan zulks 't geval is met de Romaansche
dochters van 't Latijn, en ze kunnen niet bogen, gelijk de
laatsten, op eene letterkunde welke die der moeder evenaart of
overtreft. Het is dus wel verklaarbaar dat Sanskritisten met
zeker gevoel van walging zich van den aanblik dier zoo ver-
wilderde loten hebben afgewend. En toch is het niet te ont-
kennen dat de beoefening der hedendaagsche Prakrits niet zonder
belang is voor 't Sanskrit zelve, en van nog grooter nut voor
de kennis van 't oudere Prakrit. Volstrekt onmisbaar zijn ze
als bestanddeelen van een volledig stelsel der vergelijkende en
historische studie der Indogermaansche talen.

De Sindhi Grammar van Dr. T rum pp onderscheidt zich doqr
volledigheid en grondigheid. In eene voortreffelijke Inleiding,
vooral bestemd voor beoefenaars der vergelijkende taaistudie,
spreekt hij allereerst over de verhouding waarin 't Sindhi staat
tot de levende Prakrits en tot de gemeenschappelijke bron,
't Sanskrit. Zijn onderzoek heeft geleid tot de slotsom, dat 't
Sindhi over "t algemeen iets dichter bij 't oorspronkelijke staat
dan hare zusters, een slotsom die zeer wel strookt met het niet
door Trumpp vermelde) feit, dat onder de oudste Prakrits die
wij kennen: van 250 vóór Chr., de westelijke en noordweste-
lijke aanmerkelijk nader bij 't Sanskrit staan dan de meer ooste-
lijke. //While all the modern (nl. Arische) vernaculars of India
are already in a state of complete decomposition, the Sindhi
has preserved most important fragments [of the mother tongue]
and erected for itself a grammatical structure which surpasses
in beauty of execution and internal harmony by far the loose
and leveling construction of its sisters."

Ofschoon in deze schildering liclit en schaduw wel ietwat te
scherp uitgevallen ziju, mag men 't oordeel in de hoofdzaak
juist achten, ten minste als men uitsluitend let op wat we, bij
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gebrek aan beter, officieel Hindi, Hindustani, enz. willen
noemen. Blijkbaar heeft Dr. Trumpp alleen den blik gevestigd
gehad op dat officieele Hindi, enz., hetgeen we opmerken zon-
der heiri een verwijt er van te maken. Bijv. bl. XXXII wordt als
Hindi opgegeven a^ '/vuur'/. Dat is volkomen juist, wat de mode-
taal aangaat, doch onder 't geringe volk in Benares hoort men
a^/, gelijk in 't Sindhi en ouder Prakrit. «Vuur brengen"
heet onder 't volk <fy* Ze-óW, terwijl 't Hindustani, eene echte
brabbeltaal, <£̂  /aW heeft. Van daar wordt in de leerboeken
/a«a als een werkwoord beschouwd, hoewel het niets anders is
dan eene samensmelting van £e ( = /<?-^ar£e) "genomen hebbende*,
en o*«a '/komen.// vfye fe a»<f, verbasterd cyr /a«*, is eig.
vuur genomen hebbende komen, d. i. met vuur komen. Dit is
maar een enkel staaltje om te doen zien hoeveel er nog uit de
volkstaal, vooral van 't landvolk, te leeren valt. Men overtuige
zich daarvan door kennis te maken met den door Beames be-
handelden tongval van Bhojpur en met de Braj Bliakha., en
men zal, geloof ik, oordeelen dat 't onderscheid tusschen Sindhi
en haar zusters met inbegrip der tongvallen niet zóó groot is
als men geneigd zou wezen uit de boven aangehaalde worden
op te maken. In 't algemeen gesproken, blijft de bewering van
Dr. T. waar.

Ook is het niet nauwkeurig uitgedrukt, als de Schr. op bl.
82, noot, zegt dat in 't Hindi de slot-a in de uitspraak ver-
dwenen is. Vooreerst spelt men in 't Hindi steeds ^ a r a e.
dgl., en niet #^ar; ten andere is een woord als ^ a r a in de
versmaat tweelettergrepig. Al is liet waar dat de slot-a, even
als elke andere a in volstrekt toonlooze lettergrepen, zeer flauw,
en in den mond van sommige in 't geheel niet hoorbaar is,
dan mag men toch niet beweren dat ^ a r a een eenlettergrepig
woord zou wezen, evenmin als bijv. in 't Pransch <?Ka£re een-
lettergrepig mag heeten omdat veel Franschen <?««;! zeggen,
zonder of de e of de r te laten hooren. Wel degelijk is in 't
Eransch een woord als c/4a»/e twee-, een als a-wie drieletter-
grepig, vooral in de verzen. Zoo ook ^ a m (spr. ^/5ar#). Gelijk
in 't Fransch jDarfera als drielettergrepig geldt,, zoo ook /iarawa
in 't Hindi, 't Onderscheid tusschen beide talen te dezen op-
zichte bestaat daarin, dat de dofle è'-klank in de eene met a ,
in de andere met e wordt aangeduid; beide spellingen zijn on-
nauwkeurig, de eene al niet beter of slechter dan de andere.
De uitspraak der dofle Hindi a , en der Fransche 2, is vol-

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:37AM
via free access



l.EKSTAFKI,. 3 6 9

maakt dezelfde. Men moet dus zeggen, 't Hindi jr^ara is een
stap verder van de oude uitspraak afgeweken dan 't Sindhi
0/$arw., en staat tot het laatste in ongeveer dezelfde verhouding
als 't Fransche j9«w/>/e tot Spaansch ptteèfo, Ital. /jejBofo.

Bij 't aanhalen van woorden en vormen uit 't ouder Prakrit
heeft Dr. Trumpp zich schier uitsluitend bepaald tot den tong-
val die door de Indische taalkundigen als de normale beschouwd
werd. In redelijkheid mochten we dan ook niet meer van den
kundigen' schrijver eischen, want de Inleiding is niet hoofdzaak.
Niettemin mogen we als ons gevoelen te kennen geven dat zij
die zich bepaaldelijk de vergelijking der hedendaagsche Prakrits
ten doel stellen, zoowel de tongvallen in de tooneelspelen en
't Pali, als de dialecten van Acoka's opschriften, behooren te
bestudeeren. Het is bijv. niet van belang ontbloot, te weten
dat reeds in KalidWs stukken, in de Mrcchaka/ika, e. a.
vormen als ^ a / « niet ongewoon zijn. In de zangstrophen van
't 5de bedrijf in Kalidasa's Urvaci, welke alle op rijm zijn,
ziet men zelfs de vormen op o en w afwisselen in een en 't
zelfde liedje. Zeer nuttig, om niet te zeggen onmisbaar, bij
iedere poging ter verklaring van de wording der nieuwe Prakrits
is de taal der Zigeuuers, want die vertegenwoordigt, in de
hoofdzaken, een oud dialect zooals dat, naar eene ruwe bereke-
ning, van 800—1200 na Chr. in Inclië in zwang moet geweest
zijn. We willen hier met een voorbeeld aantoonen dat de taal
der Rom (d. i. rawm '/vrijers, kerels, jongens») of Romanacel
(Hindi ra»/cwrtc<?/a "jongens, Hoogd. Burscheu) ' den sleutel
levert ter ontraadseling van de spraakkuustige verschijnselen der
hedendaagsche Prakrits. Nemen we tot voorbeeld de vorming
des genitiefs, welke door den Schr. o. i. niet bevredigend ver-
klaard wordt. Hij zegt op blz. 119:

.»^'/The Sanskrit genitive-case termination ,?_ya, in Pali en
Prakrit .«*« 2, has been lost in all modern tongues, with the
exception of the Bangali, where *# has been hardened to r».

Van deze beweringen zal blijken niets houdbaar te wezen.
Want 1° de genitiefuitgang «sa is wèl bewaard gebleven, doch
niet als zoodanig en verscholen; 2° de r (beter gezegd ira, ara)
van 't Bengaalsch heeft niets met #*a te maken en de veronder-
stelling dat **« in 't B. in r overgaat, door niets gewettigd.

' Pali mag even goed Prakrit heetcn als elke andere uit 't Skr. afgeleide
taal.

•' De Heidens uoemcu zich ook üfa/o *•<?(«) «zwarte kerela.* • , ,.:.'
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Alvorens onze eerste stelling te bewijzen, herinneren we aan
't feit dat Skr. gen. «ya zeer vaak ook den datief uitdrukt,
dat bij de persoonlijke voorn. we, te de voor dat en gen. ge-
meenschappelijke vorm is en dat reeds in oud Prakrit regel-
matig de datief door **« = Skr. .tya wordt uitgedrukt. Prakrit
rféWawa is zoowel gen. als datief, nl. die soort datief welken
men in onze taal met waan// kan omschrijven. Tn de taal der
Zigeuners is rftéWe* (bij Pott, Zig. I , 192: rfeWw) uitsluitend
datief geworden en tevens drukt het in die gevallen waar ook in
't Hindi de datief op £0 met onzen accusatief moet vertaald worden
een bepaald soort van accusatief uit. Prof. Pott meende de
bronnen waaruit hij putte en waarin rféWe* eenvoudig als datief
opgegeven was te mogen minachten en schonk den datief den
titel van accusatief. Die verandering mag geen verbetering heeten.
Terwijl a*#a, Zig. e* oorspronkelijk de gen. enkelvoud van 't
Skr. is , luidt de als datief en in zeker opzicht als accusatief
dienst doende gen. meervoud: tó^e» (bij Pott r/ewfo'«) = Prakrit
<féWdna. Evenzoo komt van notn. #4/0 de dat euk. (?a;e*, meerv.
^2/iK. Om den nieuweren genitief te vormen, voegt men achter
den ouden genitief 't woordje £««>, en na eenerc: #m>. Aldus:
enk. #«/e« /i<?ro; meerv. tfd/e» #m>. Het is duidelijk dat dezelfde
oude genitief, èn van 't enk., èn van 't meerv., bewaard is
gebleven in 't Hindi, en wel in ettelijke voornaamwoorden in
beide getallen, en in de overige naamwoorden alleen in ' t meer-
voud. Van yató of yi/ia ' , toa//a of w>»/ia (uit o, dit uit a^w,
dit uit am»), ;o, Ao komen: wa, «*a, yi#a, £wa; meerv. ?«a,
«»a, _/««a. Achter deze genitieven die niet meer afzonderlijk
als zoodanig in zwang zijn, voegt men de vormwoordjes £0
voor den nieuwen datief en bepaald soort van accusatief; £<£,
At, £<?, Km voor den nieuwen geuitief; en zoo verder. Aldus:
»«a £0 //ten behoeve van dezen// enz. /*a beantwoordt aan Skr.
öjya, maar is niet rechtstreeks daaruit gesproten; het moet
eene verkorting zijn van <?—**«, zelfstandig in 't Prakrit ge-
vormd uit e H- de genitief-uitgang; e««a moet, volgens de
klankwetten aller Prakrits, de lange e verkorten, want geen

' .Fa en yt zijn veranderde uitspraak van e. Zelfs bij 't spreken en lezen
van Sanskrit wordt door de Brahmanen van onderscheiden streken in Hindustan
« als ya en yi (of eig. yè) uitgesproken. Die uitspraak moet betrekkelijk oud
wezen, want alleen daaruit is te verklaren hoe uit Skr. «fa in oud Pr&krit
yw«, y«»ixü kon ontstaan. i?j>« werd gewestelijk uitgesproken y£»»a, en de y
deelde daarop in 't lot van de y des Skr., ging over in ;'. Op overeenkomstige
wjjze klinkt o als va of »u (eig. w).
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van nature lange klinker mag er blijven in eene lettergreep
die door stelling (positione) lang is. Het is volmaakt hetzelfde
of men in 't Prakrit zegt a<7#i of d^i, maar een d</̂ i is on-
mogelijk. Ziet men geschreven ./oèèanam, «Vwam, eM-o, e. dgl.,
dan weet men terstond dat de korte o en e bedoeld is. Uit deze
korte e ontwikkelde zich *, bijv. «M</ luidt in 't Sindhi ^i/fc»,
uit î/Wjf, dit uit <̂?K-o. Zoo ook is Hindi wa, eig. w.?a ont-
staan uit m a . /«a is verkort uit e»a, d. i. e -f- verminkten
gen. der subst.-verbuiging «dm. tfaa is uit cwa, aw««sa =
Piakr. awzfma, Skr. amw^ya; yi*a uit _ƒ#»*«, gewestelijke uit-
spraak van ya«*a, Skr. y*wya. En zoo verder. De vrouwelijke
zijn verdwenen of versmolten.

't Vormwoordje ter aanduiding van den nienwen genitief is,
in 't Hindi, £a, H , enz.; bij een paar voornaamwoorden ard
(ook ara), ar* (ook ar»). Zien we welke verklaring Dr. ïrumpp
geeft: < . . • . . ,
- *The Sindhi employs for this purpose (d. i. den nieuwen

genitief) the affix ^'o, fern. .;*, corresponding to the common
adjective affix £o = Skr. £a)//.

Uit den samenhang moet men opmaken dat de Schr. met
//affix// 't zelfde bedoelt als //suffix//, want hij noemt Skr. £a
een bijvoegelijk //affix», en £a is een suffix. <7o ïiu is in 't
geheel geen suffix, maar een adjectief zouder meer, dat hier
dient om eene zekere betrekking tusschen twee voorwerpen,
tusschen bezitter en 't bezeten wordende, aan te duiden, en in
zooverre mag dat adjectief _/o, vrouw, / t een affix, een toe-
voegsel heeten, maar men moet dat niet verwarren met suffix.
Met Skr. suffix £a heeft 't adjectief _;'o niets te maken, even-
min als in 't Hindi 't adjectief tó, H. De omstandigheid dat
Sindhi ^'o, Hindi M , enz. achter een verborgen vorm staat,
had op zich zelf voldoende moeten wezen om te bewijzen dat
yo en £d afzonderlijke woorden waren. Al wist men niet dat
taa een genitief was, dan had men niet de oogen moeten sluiten
voor 't feit dat ï«a, j t o o M , enz. meervouden. waren, en
bepaaldelijk genitieven. Met struisvogeltaktiek of beroep • op

, autoriteiten komt men niet verder. De onhoudbaarheid van alle
tot nog toe gegeven verklaringen verder te bewijzen, ware
doelloos, en we willen liever, volgens de historische methode
van den onsterfelijkeu Grimm zoeken, en zoodoende den oorsprong
van Hindi i a , Sindhi j/'o, opsporen. De sleutel is te vinden in de
taal der Zigeuners, vergeleken met 't oudere Prakrit.'t Adjectief
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dat in 't Zig. de genitiefbetrekking aanduidt, luidt fóV<?, waarin
men terstond 't /fcara van 't Bhojpuri Hindi ' herkent. Verder is het
onmiskenbaar 't zelfde woord, in gewestelijken vorm, als in oud
Prakrit £era£y, d. i. £era, met pleonastik suffix £a. Naast ^rera^o
staat /brao, Mudrar. 26 /fcerJ/b, eu in Magadhi natuurlijk

e. Ziehier een paar plaatsen uit de Mrcchakarika; blz. 100:
£era£atn «f/ara /töfa^anam //van wieu is dit voertuig", Skr.

kasyaitat pravahawam; bl. 4 : mama A«ra£ena 6/jaWajtwnióaena
*te mijnen koste//, Skr. madiyena bhaktaparivyayeua; bl. 1 3 :

//bij mijne voeten*; bl. 40: Fa?a«-
//de kwade olifant van Vasantasena.//

Men ziet dat 't adj. nu eens achter den stam, dan weer achter
den genitief gevoegd wordt; bij voornaamwoorden ' t laatste.
Vergelijken we, alvorens de verhouding van Zig. &;Vo tot
/fce/â ö op te maken, de zeer verbasterde vormen waarin 't
woordje in Hind, en Bengaalsch zich vertoont. Van ^ a r a is
de zoogenaamde gen. t^am £a (- M, enz.); van j^/$a, ofya^a
is die u a /ta; meerv. t»o £a; enz. Ook hier staat £d achter
den stam van substantieven in 't enkelvoud; d. i. maakt het
't laatste lid eener samenstelling uit waarvan ^ a r a 't voorste
lid is. Bij voornaamwoorden eu meerv. substantieven, volgt /ia
op den ouden genitief vorm. Bij de vergelijking van 't Hindi
met Zig. en oud Prakrit, ontwaart men licht da,t £a* eene ver-
bastering moet wezen van itara, ^ara* • = Zig. /fĉ ro. Dit is
niet slechts eeue onvermijdelijke gevolgtrekking, het wordt ook
door de feiten ten volle bevestigd. Want waar t gewone Hindi
u s £a heeft, vertoont de tongval van Bhojpur e-£ara, van
Shahabad j-Aara (zie Beanies t. a. p.). Aan H. wsa £a beant-
woordt Bhoj. K-£ara, Shah. o-X;ara. Waarmee bewezen is wat
we te bewijzen hadden.

Eene andere verbastering van £ara (eu /wa) is ara, dat in
't Hindi onder bepaalde, omstandigheden voorkomt, doch in 't
Bengaalsch algemeen is, want im , bijv. in ^ a r e m moet uit
tyyara^era ontstaan wezen. In 't Hindi vindt men dit ara
enkel bij de persoonlijke voornaamwoorden; dus meró', *».er«;
/loffiira; <era; itwwẑ óVa. //amwóVa heeft zich op dezelfde wijze
ontwikkeld als bijv. Hindi c<2»zóVa uit Prakr. cawzwadrö, ca»»-

' Zie Reaines, Jonrn. Roy. As. Soc., jaarg. 1868, bl. 489.
* De <£ in "t Hindi is in soortgelijke gevallen ontstaan uit de Skr. ah; bijv.

î!tf«j$ = H. ^ayi/; jatfo = Pr&k. ^a<fo. Eeuen regel in 't toepassen van een
Tan beide vermag ik niet te ontdekken.
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, Skr. cama/frdra; «feara uit «wennnadro,
jlfc, te, (misschien tea, later (iH»k) waren genitieven, doch
het zij aan verder onderzoek overgelaten te beslissen of «**, te
rechtstreeks Skr. we, te zijn, of latere Pr&krit-ontwikkelingen
en samengetrokken uit maAi, tfaA», enz.

Het komt er nu op aan, uit te maken aan welk Skr. woord
/•ara, £«ra£o beantwoordt. Skr. Krya "te doen, te maken*,
enz. heeft in 't Prakrit allerlei vormen aangenomen. Vooreerst
£<»Ya, in 't Pali gespeld £aye'ra; dat £aïra de ware en oude
spelling is , weten we uit 't opschrift van Koning Maha-
Meghavahana, een van wiens titels is aiVo = drya >. Later
ging £azra over in /fcera, en dit, voorzien met pleonastisch
suffix /ia, is /forafo, waarvan we boven gesproken hebben. Op
gelijke wijze is uit Skr. jjaryaw^a Prak. jt)*ra»la geworden,
o. a. Malati-M., bl. 54 (uitg. Calc. 1866). Een tweede vorm
is i a y o , W / Ö ; een derde 'fcayj'o; een vierde -fcaryo. In 't Pali
spelt men in een geval als 't laatste ar/^o, onnauwkeurig; want
ariyo = Skr. dryo is meest tweelettergrepig; zie bijv. Journ.
Koy. As. Soc. jaarg. 1870, bl. 816. Dit ar^o, t i i rp , e. dgl. =
Skr. drya, OTz-ya, heeft zijn ontstaan te danken aan de alge-
meene klaankwet van 't Prakrit, dat in lettergrepen, lang door
stelling, geen van nature lange klinker stand houdt; Skr.
£arya, twyffl e. dgl. kunnen als zoodanig niet blijven, want de
eerste lettergreep is door stelling lang, hetgeen verkorting van
d, * na zich sleept. Uit de spelling ari_p, w/r/yam van 't Pali
konde men dit niet opmaken; gelukkig daarom dat de metriek
ons 't. middel verschaft de verkeerdheid dier spelling te bewij-
zen. Uit een Prakr. >tarya is vermoedelijk £arra en hieruit
i a m , Zig. £è'ro voortgesproten. Wat £d betreft, dit zou even-
goed uit ^"ayj'a af te leiden zijn, als uit ^ara, indien het op
zich zelve stond, doch 't gewestelijk Hindi £«ra en Zig. tóro,
en Aamara, enz. in aaiimerking genomen zouden we eerder ge-
neigd zijn het voor verbastering van 't laatste te houden. Uit-
drukkingen in 't Skr. als fó» üiaffin <e«a £drya»j «wat heb
ik daarmee te maken, wat gaat mij dit aan?" zijn de ver-
moedelijke aanleiding geweest dat men fórya heeft opgevat als
'/(iemand) aangaande.'/ Prakr. RSDIII iicraAo ^Aaro is dus eigenlijk

' Journ. As. Soc. Béng. VI, 1090. Ten onrechte giste Prinsep dat een
Prükrit fltro = Skr. ai/a was; geen Skr. a» blijft in 't Pr&krit. Waar men
dus ia 't Prak., en dan nog wel in 't alleroudste, «t vindt, heeft die tweeklank
eenen anderen oorsprong; zoo in Mairo, 3Z iM«pira; «iro = r <frya. ; ,,
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//'t mij aangaande huis», waarmede te vergelijken is de wijze
waarop de genitief van bezit door de Indische commentatoren
pleegt omschreveu te worden, namelijk met behulp van
f//«'« «in verband staande"; #?a»i« *aw»^a»^4« jtreld of
èaw^-i jöî o is de gewone omschrijving van ma»a jöitó "mijn
vaders. Passen we 't gevondeue toe op 't Sindhi. Gelijk uit
Skr. canaa£dra in 't Prakr. eawHarü wordt, zoo uit ^r^a£arya
Pr. f/Aaraajyo, ^<z/-a/yo. ])it is juist de omschrevene vorm des
genitiefs in 't Sindhi. Waarom de uomin. luidt #£ar«, doch de
genitief #//ara/o, eu niet ^ a r » / a , is meteen duidelijk. De zoo-
genaamde Formntief van Dr. Trumpp vervalt daardoor, 't Eenigste
wat onverklaard blijft is dit, dat in 't meervoud bepaaldelijk de
oude genitief vóór y<v staat, en men dus verwachten zou ook
in 't eukelv. een overblijfsel van dien genitief terug te vinden.
Doch in 't Hindi vinden we dezelfde willekeur in de keuze
van samenstelling of naamval. Men zal zich hebben laten leiden
door de zucht om verstaanbaar te spreken; immers enk. en
meerv. zouden niet te onderscheiden zijn, als men den stam-
vorm gebruikte; om 't meerv. te doen kennen, was de naamval
onmisbaar, terwijl die in 't enk. kon achterwege blijven. Taal-
kundig zijn samenstelling en oplossing even goed, en liet is
ook in 't Skr. volmaakt onverschillig of men zegt ^r^aw^u «a»»-
óaMr//» rf?>dra»« of ^r//a«awóa?<r/i4i f/yaraw.

't Ingestelde onderzoek heeft geleid tot de even verrassende
als natuurlijke eu, naar ik meen, met deugdelijke bewijzen
gestaafde uitkomst, dat de adjectieven £a en ara in Hindi,
«Va in Beiigimlsjh, /tara in Bhojpuri, £m> in Zig.,_/o in Siudhi,
£«raAo, ZWffl/èe in ouder Prakrit, in oorsprong één zijn. Ook
't ca der Mahratten is in den grond hetzelfde. Het is niet
juist tórya, maar £r(^a, van gelijke beteekenis. Aan /tr^a be-
antwoordt Prak. ^«feo, /fcaccü. Naast den uitgang op o is die
op a , uit Skr. a/4, overgeërfd, gelijk met een enkel woord
reeds gezegd is; uit ^ayah Hindi ya^a,- uit £rlah; H^a; uit
d^a/iah: ay«; enz. Dienovereenkomstig is uit #r/<a£r/yah voort-
gekomen ^/iara/tacca, ^/iaraaccd, ^a r«ca .

Op de Proteusachtige gedaanteverwisselingen van "t Skr.
&r̂ e *teu behoeve van" heeft Dr. Trumpp zelf gewezen, bl.
115. Het is bekend dat met behulp hiervan de nieuwe datief,
eu in bepaalde gevallen accusatief, wordt uitgedrukt. Uit £rte
is lieug. y£e gekomen; zoo ook Zig. Ae; Siudhi £/ze. Of Hindi
£0, ouder £««, £a«m, en andere vormen, met Ar̂ e identisch
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ziju, zooals de Schr. aanneemt, valt zeer te betwijfelen, en
zoolang men niet in staat is de oudere vormen op te sporen of
te herstellen, druischt eene afleiding van io uit Arte te zeer in
tegen bekende regelen van klankverandering' dan dat men de
gissing aannemelijk mag achten. Stellig is £y, enz. een woordje
dat hetzelfde beteekend heeft als Arte en van denzelfden stam,
maar geheel identisch daarmee kan het bezwaarlijk wezen, en
in allen gevalle is liet den Schr. niet gelukt een enkel bewijs
er voor bij te brengen.

Er ziju in de Sindhi grammar wel meer punten waarover
we met den Schr. van gevoelen zouden verschillen. O. a. be-
vreemdde het ons zelfs dat hij omtrent het ontstaan en de ge-
schiedenis der liugualen (bl. XX) zich tot tolk maakt van eene
meeuing, die door Dr. G. Bühler jaren geleden bondig is
wederlegd. Bühler's onwederlegd en grondig betoog is in uit-
treksel ook afgedrukt in Ferrar's Comparative Grammar, zoodat
het genoeg verspreid is.

Dan dit alles neemt niet weg dat het ons eeu genoegen is
de Sindhi Grammar te mogen roemen en bij allen die hier te
lande belang in Indische studiën stellen aan te bevelen. Wij
hebben tevens getracht een denkbeeld te geven van de niet
onbelangrijke vraagstukken welke de beoefenaars der vergelij-
kende taaistudie nog bij 't onderzoek op 't gebied der oudere
en nieuwere Prakrits hebben op te lossen.

L e i d e n , 10 Eebr. 1873. " ' H. KERN.

«« #^«r2iM?y. Leipzig, 1873. Met eene kaart.

De hier genoemde eilanden zijn door het werk van kapitein
Wilson, die er in 1788 schipbreuk leed, meer algemeen bekend
onder den naam van Pelew-Eilanden. De letterkunde over deze
groep is niet rijk, zoodat het boek van S., in weerwil van de
aanmerkingen die er op te maken zijn, eeue welkome bijdrage
mag heeten. Eene geregelde geografische en ethiiografische
beschrijving wordt ons hier niet gegeven; het geschrift bevat
de persoonlijke ontmoetingen en avonturen van den schrijver
tijdens zijn langdurig verblijf op de eilanden. Zijn verhaaltrant
is breed en dikwijls langdradig, zoodat de lectuur hier eu daar
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tamelijk vermoeiend is te noemen, terwijl het altijd zeer de
vraag blijft of hij de taal genoeg machtig was als hij de woor-
den van inlanders vertolkt. Het is te betreuren dat hij aan zijn
werk niet een dergelijken vorm gegeven heeft als aan zijn in
1869 verschenen boek: //Die Philippinen und ihre Bewohuer",.
dat vrij wat belangrijker is dan het hier aangekondigde.

Hoewel het dus niet beantwoordt aan de verwachting van
hem, die het opgevat heeft in de hoop veel nieuwe bijzonder-
heden te zullen opdoen, die hij niet reeds uit Wilson heeft
leeren kennen, ontbreekt het toch niet aan hier en daar ver-
strooide mededeelingen, meest van ethuografischen aard, die
niet onbelangrijk genoemd mogen worden, zooals die omtrent
de zoogenaamde cfóM<w£Ötf of vereenigiugen van mannen of
knapen, omtrent de vangst van r?^, eeue soort'van groote rog
met scherpen stekel aan den staart; over het recht dat een vorst
somtijds aan dezen of genen toekent de £/«7/!, een der hals-
wervelen van de doejong, te mogen dragen (eene eer, die ook
aan Wilson te beurt viel) euz.; meermalen vinden wij ook een
aanschouwelijk geschetst natuurtafereel. Ook over de taal ver-
nemen wij een en ander op blz. 204 vvg. en aan het einde
der tweede bijlage, da't evenwel zeer oppervlakkig en fragmen-
tarisch is. Het doet vermoeden, eenigszins ook in veibaud met
hetgeen men in Wilson's woordenlijst kan opmerken, dat de
taal met de Maleisch-Polyuesische verwant is, maar met eenigen
graad van zekerheid of waarschijnlijkheid kau men bij zoo weinig
gegevens niet oordeelen. BI. 316—818 bevatten een vrij onbe-
duidend lied met vertaling.
- De Bijlageu zijn het belangrijkste gedeelte van het werk; de
eerste handelt over het uitsterven der eilanders; de verklaring
die de schrijver daarvan geeft, schijnt alleszins rationeel, schoon
latere nasporingen misschien zullen leeren dat ook nog andere
oorzaken dan de hier genoemde daartoe hebbeu medegewerkt.
In de tweede Bijlage bespreekt hij naam en stamverwantschap
der Palau-eilanders; het daar aangeroerde punt omtrent over-
eenstemming van enkele gebruiken met die der Papoes van
Nieuw-Guinea verdient alleszins nader onderzoek.

Op blz. 834 geeft de S. eenig uitzicht op een «reiu wissen-
schaftliches Werk'/ van zijne hand over deze eilauden, en met
afbeeldingen geïllustreerd. Het is te hopen dat dit uitzicht spoedig
verwezenlijkt moge worden. ' .

April, 1873. \ • : **. K.
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tow^rwe e< ia Ziïtórotore /«Wo«*te»iV* e» 1872.
par Af. Gffra'» «?« ïfrwy,

trc'canfe*, eic. Paris, 1873.

De heer Garcin de Tassy pleegt jaarlijks een overzicht te
:, geven van de letterkundige beweging op het terrein van het

Hindustani, waaraan hij veelal mededeelingen omtrent allerlei
• wetenswaardige bijzonderheden toevoegt, die in meer of minder

rechtstreeksch verband staan tot zijn onderwerp. Hij weet gelukkige
grepen te doen uit den rijken voorraad van stof en is daarbij
duidelijk en onderhoudend, zoodat elk die er belang in stelt keunis
te nemen van de toestanden in Britsch-Indië en vooral van den
vooruitgang op intellectueel gebied aldaar die overzichten met
genoegen zal lezen. Ouder Hindostani verstaat G. de T. hier
zoowel het zoogenaamde Oerdoe, dat dikwijls bij uitsluiting
Hindustani genoemd wordt, als het Hindi en Hindoewi. In
den aanvang vermeldt hij een verzoekschrift, door eenige Hindoes,
bewoners der noordwestelijke provinciën , aan de regeering te Cal-
cutta gericht, dat het üevanagarischrift, het meest gewone

" karakter voor het Sanskrit, voortaan in officieële stukken ook
gebezigd mocht worden voor het Hindostani Oerdoe, dat meestal
met arabische letters geschreven wordt; er is niet veel kans
dat dit verzoek ingewilligd zal worden. De voorkeur, die het
Hindostani boven het Engelsch verdient, als taal bij onderwijs
en examens te gebruiken, komt vervolgens ter sprake. Op blz.
15—20 vindt men den woordelijken inhoud van een besluit
(Minute on the teaching of the vernacular languages) van 4
December 1871, uitgevaardigd door G. Campbell, Luitenant-
Gouverneur van Bengalen. Het Hindostani-Oerdoe, dat ook in
Bengalen in verscheidene streken de heerschende taal is, wordt
daarbij in alle scholen en bij alle onderwijs in dat gewest af-
geschaft (sic). Verder wordt aan alle beambten de stricte last
gegeven in hun bureaux geen andere dan de werkelijk gebruikelijke
taal te laten bezigen, met uitzondering van het Engelsen daar
waar dit gebruikt w,ordt. In de consideraties bij dit besluit
gevoegd ijvert de heer Campbell zeer tegen verbastering van
taal, maar drukt zich ongelukkigerwijze al te onbepaald en

' onduidelijk uit, hetgeen aan G. d. T. stof tot vele scherpe
aanmerkingen geeft. Hetgeen verder gezegd wordt over de trans-
criptie van oostersche eigennamen, die het gouvernement officieel
wenscht in te voeren, gaan wij met stilzwijgen voorbij. Over

3e Volgr. Vil. SI
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den invloed van het Engelsch op het Hindustani deelt G. de
ï . eenige, naar zijn oordeel zeer verstandige, opmerkingen van
een inlandsch schrijver mede. Deze zegt: //er zijn thans in
werkelijkheid twee soorten van Oerdoe. De eene is het Oerdoe
van het land (de landtaal) en de andere het Engelsch Oerdoe
Het Oerdoe van het land is de taal die door de sjerïfs, emirs
en bewoners der steden gesproken wordt. Deze taal is zoo
regelmatig, zoo eenvoudig en natuurlijk, dat het onnoodig is
veel woorden te bezigen om verstaan te worden, maar het
Engelsch Oerdoe is eene buitengewone en bijzondere taal die
in onzen tijd ontstaan is. Dit nieuwe Oerdoe is dat van de
vertalers der ordonnantien en reglementen en van de redacteurs
van dagbladen". Hij geeft vervolgeus eene karakteristiek van
dit laatste, die ik hier niet overneem en wil dat men, om de
taal te verrijken en te volmaken, liever de toevlucht neme tot
het Perzisch, Arabisch en Sanskrit dan tot het Engelsch , //evenals
men zich voor het ïransch tot het Giïeksch en Latijn wendt",
voegt G. de T. er bij. Men ziet hier op grooter schaal een
dergelijk verschijnsel als ook in Nederl. Indië is waargenomen;
klachten van dien aard, door verschil van toestanden en van het
karakter der talen natuurlijk anders gewijzigd, zijn immers ook
nu en dan tegen sommige maleische bladen en andere geschriften
opgegaan, schoon zeker wel wat overdreven.

Van de vele, in het een of ander opzicht belangrijke, nieuwste
geschriften in het Hindustani, die G. d. T. vermeldt, kunnen
hier slechts enkele genoemd worden. Eene nieuwe uitgave van
den Koran in het Arabisch, met interlineaire vertaling in het
Hindostaui-Oerdoe en Perziscli en bijgevoegden commentaar van
Djaldlaïn verscheen te Mirtah in Oude. //De Mohammedanen
in Indië, zegt G. de T. elders, » keuren niet, zooals de Turken,
vertalingen van hnn heilig boek in de volkstaal af, deindische
dames lezen den Koran op 'Vrijdag, zoo als de Eugelschen des
Zondags deu bijbel//. Krishandas gaf onder den titel: //Saïristón-
i-England // eene beschrijving van zijne reis naar Engeland in
het licht, waarin hij den indruk mededeelt, dien zijn verblijf
in dat land op hem gemaakt heeft. Vroeger zijn reeds meer
dergelijke geschriften verschenen. Van de reis van Forsyth naar
Yarkand, een der nieuwste reizen naar die streek, is te Lahore

' Les auteurs hindoustanis et leurs ouvrages, d'après Ie» biographies orighale».
Paris, 1868, bli. 103. ' X
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reeds eene vertaling in Oerdoe uitgekomen. Een tot het Chris-
tendom bekeerd Mohammedaan, lmdd oed'din te Amritsir gaf
eene '/Geschiedenis van Mohammed'/ uit; «dit is, zegt G. de
T., naar ik meen, de eerste keer dat een leven van Mohammed
door een gewezen Mohammedaan in zijne moedertaal is uitge-
geven.'/ De schrijver maakt daarin vooral opmerkzaam op de
tegenspraak tusschen den Koran, die de wonderen verwerpt als
van geen nut om de waarheid te bewijzen en de hadis, (woorden
van Mohammed, door de overlevering bewaard), die aan Mo-
hammed een aantal belachelijke wonderen toekennen. ImfLd
oed'din zal op dit geschrift een ander laten volgen over de leer
van den profeet, naar de beste inlandsche bronnen. In scherpe
tegenstelling met dit boek staat het zeer onlangs verschenen
geschrift van den geleerden, uit Britsch-Indië af komstigeu
Mohammedaan //Syed Ameer Ali, Moulvi, M. A., L . L . B . ,
of the Inner temple, barrister at l a w , dat getiteld is: "A cri-
tical examination of the life and teachings of Moliamnied", en
dat wel een opmerkelijk verschijnsel mag heeten. Het doel
van den schrijver is, zooals hij in zijne voorrede zegt,
//de voornaamste trekken van het leven en de leer van den
arabischen profeet in populairen vorm te kleeden, de gemoe-
deren van vele lezers van verkeerde indrukken en vooroor-
deelen terug te brengen en te trachten het bewijs te leveren,
dat de islam een wezenlijke zegen voor het mensclidom is ge-
weest, dat hij ook heeft bijgedragen om het tot een hoogen
trap van beschaving te. verhefleu, zooals het Christendom vroeger
ten deele had gedaan, dat hij feitelijk een van die openbaringen

'der goddelijke wijsheid is geweest, waardoor de vader van alle
menschen ons tot het einddoel van ons bestaan geleidt." Het
letterkundig genootschap te Dehli is met den druk eeiier ver-
taling van de Rigveda begonnen, docli wat vreemd is, zij is
door inlanders bewerkt niet naar 't sanskritsch origineel, maar
naar de ^engelsche vertaling. Ook eenige door Europeanen uit-

' gegevene geschriften worden door Garcin de Tassy ter sprake
gebracht, o. a. eene proeve van eene vertaling van het Adi
Granth, het voornaamste heilige boek van de secte der Sikhs,
door Dr. E. Trumpp onlangs in het Journal of the Royal
Asiatic Society verschenen, de Grammar of the Sindhi language
van denzelfdeu schrijver, waarvan het Instituut door de welwillend-
heid van het Ministerie van Koloniën in Engeland, onlangs
eei exemplaar mocht ontvangen, eene nieuwe spraakkunst van
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het Hindustani door J. üowson, volgens G. de T., die zelf
ook eeue spraakkunst van die taal gaf, de volledigste die tot
dusverre het licht zag.

Naar gewoonte bespreekt G. de T. ook de periodieke letter-
kunde. Het aantal dagbladen in Hindustani bedraagt voor de
vier gouvernementen van de Pandj&b, de Noordwestelijke pro-
vincieu, Oude en de Central Provinces niet minder dan zestig.
Zij reproduceren natuurlijk dikwijls artikelen van Engelsche
bladen, maar bevatten toch ook een goed aantal oorspronkelijke
stukkeu van betrekkelijke -waarde; men viudt er beschouwingen
in over opvoeding, maatschappelijke vraagstukken enz. en zij
blijven niet in gebreke vrijmoedig de grieven der inlandsche
bevolking tegen het goevernement bloot te leggen. Ook verschijnt
eeue menigte tijdschriften van verschillenden aard, waarvan
G. de T. eenige der voornaamste met name vermeldt.

In de vierde plaats wordt een en ander medegedeeld over
onderwijs en scholen, voornamelijk met' betrekking tot de Mo-
hammedanen en de alom in Iudië onder hen ontwaakte belang-
stelling in hunne godsdienst en in vermeerdering van kennis.
In het nieuwste geschrift van Palgrave (//Eastern questions'/)
vinden wij omtrent eerstgenoemd punt onder den titel *the
Mohamuiadan revival'/ een merkwaardig hoofdstuk, waaruit wij
zien dat die herleving zich sedert eenige jaren ook in het
grootste gedeelte van het Turksclie rijk vertoont. G. de T. laat
hierop eenige bijzonderheden volgen over den mohammedaanschen
staat iu Yuuan in Z. W. China, die nog van jongen datum
is, maar zich krachtig schijnt te ontwikkelen en over de Moham-
mediineu elders in China.

In de vijfde afdeeling komen de letterkundige en wetenschap-
pelijke genootschappen ter sprake, die in bijna alle voorname
steden van Indië bestaan en voorts de verschillende genoot-
schappen tot maatschappelijke en godsdienstige hervorming; de
voornaamste zijn de Brahma Samadj, de British Indian association
enz. De genootschappen zijn zoo talrijk, hunne werkzaamheden
zoo uitgebreid en meerendeels in Europa zoo weinig bekend dat
het onmogelijk is een eenigszins geregeld overzicht daarvan te
geven; G. de T. bepaalt zich dan ook tot de vermelding van
enkele bijzonderheden. Van reformatorischen aard is ook de pas
ontstane secte der Koeka's, van wier wezen en karakter wij nog
zeer weinig weten, doch waarover hier mede een en ander wordt
medegedeeld, dat echter nog wel nader onderzoek zal vereischeu.
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Daaraan sluiten zich eenige korte mededeelingen over de Roomsen -
katholijke en Protestantsche zending. De bekende zendeling Long
gaf in 1871 te Calcutta een werk uit, getiteld: '/Scriptural
truth in oriental dress»/, waarin hij zeden en gewoonten, spreek-
woorden en spreekwijzeu die in de H. S. vermeld zijn, met
dergelijke in verschillende Oostersche landen, vooral in Indië,
vergelijkt; G. de T. geeft eenige uit dit boek die niet onaardig
zijn, hoewel ten deele reeds lang bekend.

G. de T. besluit zijne zoo belangrijke Revue met enkele
necrologische aanteekeningen omtrent mannen, in 1871 en 1872
overleden, die als indische notabiliteiten bekend zijn of zich op
het gebied van oostersche talen, voornamelijk echter op dat
van indische wetenschap, in eeuig opzicht verdienstelijk hebben
gemaakt, zooals de rechter Norman, Lord Mayo, Th. Gold-
stücker, Edwin Norris, Ibrat, een dichter van naam in het
Hindostani en anderen.

», April, 1873. •' G. K. NIEMANN.

e» wtótnic^a^pe». Deel XXXVI. Batavia,
"""• '•* ' 1872.

Het hier aangekondigde deel dezer "Verhandelingen bevat een
viertal stukken, waarop wij kortelijk de aandacht wenscheu te
vestigen. Het eerste is getiteld: "Bijdrage tot de kennis van
taal, land en volk op hel; eiland Soemba, door S. Roos, con-
troleur aldaar.'/ Men vindt hier een schat van zeer belangrijke
mededeelingen van geografischen en ethnografischen aard, ge-
volgd door eene woordenlijst en eenige gesprekken en eeue kaart
van het eiland. Men zou in dit opstel wel is waar een weinig
meer orde en geleidelijkheid gewenscht hebben, maar dit neemt
niet weg dat de arbeid van den heer R. zeer verdienstelijk is
te noemen en dat elk, die belang stelt in de land- en volken-
kunde van Nederlandsch-Iudië, het ongetwijfeld met groot ge-
noegen zal lezen. Het weinige, dat wij vroeger van dit eiland
wisten, hadden wij te danken aan ambtenaars, die slechts een
vluchtig bezoek aan Soemba kouden brengen; voor het eerst
ontvangen wij hier berichten van iemand, die daar reeds lang
is gevestigd en niet onbekend is met de taal der bewoners. De
bodem van het eiland wordt ons in het algemeen als zeer

l

.i.
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vruchtbaar geschilderd; hij wordt door talrijke beken en riviertjes
bevochtigd, zoodat hij zeer geschikt is voor den landbouw; er
is geen gebrek aan schoone graslanden, het paardenras is zeker
een der beste van Nederlandsch-Indië, zoodat Soemba, volgens
den schrijver, bij uitnemendheid het land is voor paardenfokkerij.
Doch de bevolking wordt door hare hoofden en door vreemde-
lingen (Eudeuezen) onderdrukt en uitgezogen; niets is veilig
voor de hebzucht van een radja; zelfs wanneer hij sterft, moeten
somtijds eenige personen hem in den dood volgen. De prijs van
vrouwen is zoo hoog dat huwelijken schaarsch zijn en grove on-
redelijkheid niet achterwege blijft.

De godsdienst is een feticisme dat den vooruitgang van wel-
vaart eu beschaving belemmert. Het sandelhout, aan welk voort-
brengsel het eiland een van zijn namen heeft ontleend, durft
niemand te kappen; het wordt ai Mi/oe (geestenhout) genoemd ' .
Uitvoer van slaven, schoon thans wel minder dan vroeger, is
nog verre van zeldzaam. Op Soemba geldt slechts het recht van
den sterkste. Waarlijk een bedroevend tafereel van den toe-
stand der bevolking, dat ons hier wordt opgehangen! Men mag
zich dus van harte verblijden, dat het Nederlandsch gezag,
schoon slechts sedert enkele jaren daar gevestigd, van lieverlede
meer en meer zijn weldadigen invloed doet gevoelen, waarom
het ook alleszins te hopen i s , dat de wensch van den schrijver
vervuld moge worden, dat namelijk het personeel der ambtenaars
op dit eiland zoo versterkt worde als de behoefte schijnt te
vorderen. Aan een anderen wensch van den heer R., dien naar
scholen en zendelingen, is, naar wij onlangs vernamen, reeds
in zooverre voldaan dat Ropmsch-katholijke zendelingen zich
thans op Soemba een arbeidsveld hebben gekozen.

Hoe ongelukkig de toestand op Soemba, die ons hier wordt
geschetst, in het algemeen ook moge zijn, het blijkt toch uit
de berichten van den schrijver, dat het in enkele streken die
hij bezocht, minder treurig gesteld is , in het landschap Laura
bv. nam hij zelfs eene betrekkelijke welvaart waar. Daarbij is
ook vooral niet te vergeten dat wij Soemba nog slechts gedeel-
telijk kennen; een groot gedeelte toch van het eiland kon de
heer R. nog niet bezoeken; inzonderheid is het jammer dat hij

* Volgens de woordenlijst beteekent at hout; »t/o« is zeker hetzelfde woord
dat in zoovele talen van den Inditcnen Archipel voorkomt en eigenlijk ƒ««»< van

beteekent.
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niet in de gelegenheid geweest is het landschap Anakala te
zien, waar een meer moet zijn, waarvan hij volgens gerucht
gewag maakt, welks water men in verschillende richtingen heeft
geleid, zoodat liet eene onafzienbare uitgestrektheid van rijst-
velden besproeit ' . Moge die leemte in onze kennis spoedig
worden aangevuld!

De woordenlijst bevat woorden die te Kambéra en over het
grootste gedeelte van het eiland worden gesproken, daargelaten
de verschillende dialecten in sommige negorijen. Vermelding
verdient nog de bijzonderheid dat velen de h met de s en om-
gekeerd verwisselen, zoodat men bv. voor Soemba //oewèa en
voor leher Ze#er zegt. Hetzelfde verschijnsel wordt in de taal
van het eiland Savoe opgemerkt *.

Het tweede stuk in dezen bundel is een opstel van den heer
J. G. S. Gramberg, getiteld: //Eeue maand in de binnenlanden
van Timor.w Het is in twee afdeelingen gesplitst; de eerste,
onder het opschrift: //de zending// behelst het verslag van de
zending eener commissie, die in 1870 belast is geweest met
de bemiddeling vau een geschil tusschen de vorsten van Son-
nebait en Amfoeang; de tweede afdeeling heeft tot opschrift:
*het volk.» Met het eerste gedeelte hebben wij reeds vroeger
met genoegen kennis gemaakt, namelijk in het tijdschrift
//Nederland'/, 1872, n» 10, waar het onder den titel: //Eene
maand ouder de koppensnellers van Timor// in eenigszins ge-
wijzigden vorm voorkomt. Het stuk van den heer Gramberg
is eene belangrijke bijdrage tot vermeerdering onzer kennis
van een gedeelte van Timor, van zeden en gewoonten en
godsdienst der Timorezen en zeer onderhoudend geschreven.
Wat de godsdienst betreft, deze is bij zoo weinig beschaafde
volken als de Timorezen altijd een vau de moeielijkste punten
en men mag het waarschijnlijk achten dat latere nasporingeu
nog wel zullen aantoonen dat hetgeen dienaangaande hier is
medegedeeld, in enkele opzichten wijziging behoeft. Eene aange-
name toegift is de schetskaart van den togt door de genoemde
commissie gedaan.

De beide overige stukken in dit deel zijn van linguistischen
aard, het eene heeft tot titel: Sinico-Aryaca ou recherches sur

' Volgens van der Dungen Gronovius (Tijdschr. v. N. I. 1856, Dl. I , U. 278.)
* Volgens Donselaar in de Mededeelingen vau liet Nederlandsen Zendeliag-

genootachap, Deel 16, bl. 294.
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les racines primitives dans lea laugues chiuoises et aryennes,
étude philologique par Gustave Schlegel. Het zij genoeg dit
alleszins grondig en degelijk geschrift hier bloot te vermelden.
Wij zouden er zelfs geen gewag van maken, indien het niet
juist in dit deel der Verhandelingen ware opgenomen tegelijk
met stukkeu die bepaaldelijk op Nederlandsch-Indië betrekking
hebben. Het vereischt, om op zijne waarde geschat te worden,
eene uitvoerige afzonderlijke beschouwing, die wij aan hen
moeten overlaten die de chinesche taal tot hunne hoofdstudie
hebben gemaakt en tevens geen vreemdelingen zijn op het ge-
bied van vergelijkende taalkunde. Veel dat nieuw is vindt men
hier bijeengebracht, dat zeker tot nader onderzoek zal uitlokken,
zoodat men veilig zeggen mag dat de arbeid van t)r. S., schoon
hij wel op sommige punten tegenspraak zal ontmoeten, regt
vruchtbaar zal wezen tot bevordering der wetenschap. Wij kunnen
hier nog bijvoegen dat men ook buitenslands reeds met belang-
stelling kennis heeft genomen van dien arbeid.

De vierde en laatste bijdrage is eene //Woordenlijst der Sam-
pitsclie en Katingansche taal, door K. W. Tiedtke, civiel ge-
zaghebber in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo//; onder
dit opschrift staat het jaartal 1857. Zij beslaat 93 bladzijden,
maar kon zouder schade minder dan de helft van dit aantal
bedragen. Vorm en bewerking laten veel te wenschen. Het
arabisch-maleisch alphabet is tot grondslag der volgorde van de
maleische woorden genomen, hoewel ons letterschrift gebruikt
is; men vindt hier namelijk de woorden in het Maleisch, Sam-
pitsch, Katingansch en Nederlandsch. Bij een groot aantal
maleische woorden staat geen beteekenis in een der dajaksche
dialecten opgegeven; eene groote menigte andere, maleische
woorden, alsook arabische, perzische enz., die in het maleisch
het burgerrecht hebben, zijn in genoemde dialecten geheel dezelfde
als die maleische, zoodat men wel mag vragen of het niet doel-
matiger geweest ware al die woorden weg te laten. Bovendien
ontbreekt het niet aan spel- en schrijffouten, die spoedig in
het oog vallen; zoo vindt men bv. raéi-raWi (sic) Samp.
Nederl. /7e ^éer; mcmT? wordt in de Daj. dialecten door
en goeroe weergegeven, terwijl s. v. goeroe de beide Dajaksche
woorden eveneens luiden, vgl. ook lingkar, baginanan, salokh
en salakh, loear, sida enz. enz. Maar wij mogen ook niet ver-
geten dat wij hier eene eerste proeve voor ons hebben; over
het Dajaksch van die streken is tot nog toe niets anders in
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het licht verschenen. Men kan uit deze woordenlijst, mits met
groote omzichtigheid gebruikt, nog wel iets leeren en o. a.
opmerken dat zeer vele woorden overeenstemmen met het da-
jaksch dialect, dat in Hardeland's spraakkunst en woordenboek
is behandeld. , . i . , - ' - _ / . . , -•;•; .••

April , 1873 . ; . . p . . •;.-. G. K. N I E M A N N .

/MMOMM etf y/ry«j»«. 80 181 blz.

(Overgedrnkt uit Peel XXXVI der Verhandelingen van het

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.)

In dit werk betoogt de Schrijver, Dr. Schlegel, tolk voor
de chinesche taal te Batavia, thans met verlof hier te lande,
dat er eene nauwe verwantschap bestaat tusschen de wortels
der chinesche en arisclie talen en hare trapsgewijze ontwikkeling
in beide taalgroepen; eene verwantschap tot nog toe door alle
geleerden betwijfeld, en die door de werken van Chalmers en
Edkins, wel is waar aangeduid, maar niet met genoegzame
bewijzen gestaafd werd. Beide de werken dezer heeren werden
dan ook door bevoegde beoordeelaars streng gegispt; het eerste
door Dr. Plath, professor der chinesche taal te München in het
//Literarisches Centralblatt fiir Deutschland,// 1868, N» 26; het
andere in de //Saturday Review.//

Dr. Schlegel's «Sinico-Aryaca// ondervond daarentegen eene
zeer gunstige opname. De Saturday Review van 24 Augustus
1872 wijdde aan de beoordeeling er van een uitgebreid artikel,
waaruit wij het navolgende trekken.

«Dr. Gustave Schlegel, zegt de steller van genoemd artikel,
is reeds als sinoloog gunstig bekend door zijne vertalingen en
werken over chinesche onderwerpen die uit zijne pen zijn ge-
vloeid; en in de thans voor ons liggende verhandeling heeft
hij getracht, om met toepassing der strenge methode van de
duitsche philologische school, de verwantschap tusschen de
chiuesche en arische wortelklanken aan te toonen.// Na behan-
deling van het eerste gedeelte van Dr. Schlegel's arbeid, gaat
de steller van het artikel voort: »Van dit elementair gedeelte
van zijn onderwerp afstappende, vinden wij dat Dr. Schlegel,
in zijn derde hoofdstuk, onder den titel Semasiologie of //Ver-
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wantschap van begrippen//, eene hooge mate van scherpzinnig-
heid vereenigd met oorspronkelijken onderzoekingsgeest aan den
dag legt in het vergelijken van de beteekeuissen als ook van
de klanken der chinesche en arische wortels//. De schrijver be-
sluit met de woorden: / / . . . . er kan geen twijfel bestaan of
Dr. Schlegel's meesterlijk en leerrijk werk zal tot onderzoek
in dit belangrijk onderwerp prikkelen.//

Dr. Plath, professor der chinesche taal in München, gaf,
in No 47 van het //Literarisches Centralblatt für Deutschland//
van 1872, eveneens een uitgebreid verslag van Dr. Schlegel's
werk, hetwelk hij een vlijtigen arbeid noemt, die wel mag
worden vermeld, daar de schrijver, die met de werken van
Pott, Curtius, Bopp, Benfey e. a. bekend is, en zich beijverd
heeft de strenge methode der duitsche philologische school toe
te passen, bijzondere belangstelling verdient.

Het werk werd bovendien zeer gunstig aangekondigd in
Trübner's Record, en in het Bulletin bibliographique de la
Revue des deux Mondes van 1 October 1872.
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