
JAVAANSCHE MENGELINGEN.

De Aanteekeuingen van Meiusina op zijne uitgave der Babad

Tanah Djawi bevatten onderscheidene toevoegselen en verbe-

teringen op tie bestaa7ide Javaansche woordenboeken , waarover

alle die weten hoeveel er aan die werken schort, hem ten zeerste

erkentelijk zullen wezen. Hij 't doorLopen dier Aanteekeningen

heb ik 't een en ander opgemerkt waaromtrent ik wil mede-

deeien wat ik in mi ju exemplaar van Roorda's Handwoorden-

boek !tad opgeteekend.

Op bl. S7 behandelt Meinsma de uitdrukking '•"'"""/Vi""'c3

«u »;?£«,/. «Een 'V/^^3^V,',S? '*> volgens in der tijd van wijlen

Prof. ROORDA ontvangen inedede.eling, een korte kiel met kraag

en korte mouwen, niet knoopen aan de mouwen." De juist-

heid van die inlichting wil ik niet in twijfel trekken, maar

alleen opmerken dat zulk cene omschrijving geen vertaling van

't woord mag heeten. In 't gedicht (Jala gala vind ik gesproken

van een ' ; , " / j ',"/j 'Z '"-/'"'Vvü'- waaruit ook al evenmin als uit

de Babad blijkt wat men eigenlijk onder 't woord te verstaan

heeft. In een ander werk, de Bandung, leest men van een

i g f l n y M i n i M ) , hetgeen niet bepaald in strijd is met de door

Roorda gegeven omschrijving, maar in allen gevalle toont dat

men voor de lexicale beteekenis van n j ^ '™?3? er niets bij wint.

Ook blijkt er uit, dat de beteekenis '/van gemengd ras", welke

door 't Handwoordenboek er aan toegekend wordt, onmogelijk

naauwkeurig kan wezen, hetgeen men trouwens' uit deformatie

van 't woord reeds bevroeden kon. Als een Hollander iemand

van gemengden bloede in Indië een //inlandsch kind" noemt,

dan volgt nog niet dat het Nederlandsch woord '/inlandsch«
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op zicli zelve «halfbloedv beteekent. Men mat? in enkele bij-

zondere gevallen onder den term iets meer of minder verstaan

dan wat hij eigenlijk uitdrukt, maar daarom nog niet den ge-

wonen zin des woords over 't hoofd zien. Dit laatste is geschied

met ^j£7 !h*?,'<3? i dat herhaalde malen voorkomt in de, klaar-

blijkelijk eigenlijke, beteekenis van landskind, inboorling; bijv.

in de Lakon Kanumayasa bl. 25.

Eenmaal dit wetende, mogen wij aauuemen dat met (*jf?i

*'c5t?Wïi? bedoeld zijn inkndsche kanonnen, d. i. kanonnen

van inlandsen fabrikaat. Ook !$£}A3g?'j;?,^ zal wel eenvoudig

een inlaud^ch buis beteekeuen , hoewel wij in 't midden moeten

la'en of daaronder verslaan wordt een buis van inlandsche stof

of een van inlandsch fatsoen. Of er aan zoo'n buis lange of

korte mouwen zijn, en of die mouwen zoo gelukkig zijn kuoopen

te bezitten, is van ongemeen weinig belang.

Bl, 285, r. 2. Hierop teekent Meinsma (bl. 55) te recht

aan, dat *-••""-""-•>»"-'•>••>•-»«3/ in 't• Hdwdb. vertaald wordt alsof

het alleen van vrouwen gebruikt wordt, terwijl het in de liabad

van posten en bedieningen voorkomt. Het woord heelt nog eene

beteekeuis welke in 't Hdwdb. ontbreekt, namelijk die van

«schaking.'/ Er bestaat een gansche bundel Lakons welke zulke

a l a p a l a p a n s ten onderwerp hebben. Volgens Gerieke wordt

ook « O I I M J M | ju denzelfden zin gebezigd. In hoeverre die

opgave juist is , kan ik niet beslissen.

Bl. 526, r. 1. De opgave in 't Hdw. dat *^'g^-yf z. v. a.

" ' ' " * ' t " ' i ) is i wordt te recht door Meinsma bl. 78 gewraakt.

De verklaring in 't Wdb. bevat drie fouteu. Vooreerst heeft

noch ^ ^ y / noch "••'*'££.ü? i^s met //angst// te maken.

Ten tweede kan »•» °<̂> ^'^,7 niets anders beteekenen dan //zwee.

terig, bezweet." Ten derde is de gelijkstelling van een subject

met zijn predicaat, zooals in 't Wdb. hier geschiedt, geheel

averechtsch en in strijd met de allereerste hoofdbeginselen der

spraakkunst. De argelooze leerling die een verbinding als

*"?g>pïi °^"/ist.ïi? ontmoet, zal op 't Wdb. vertrouwende goeds-

moeds vertaien, althans moeten vertalen: //zijn zweeteu is zwee-
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trade van angst"! Uit de plasts in de Habad reeds blijkt

voldoende dat *^g#*ff is " gudsen // of, wil men, '/uitbreken

(zooals zweet doet)'/; vgl. den poëtischen Dainar-Wulan 119.

Belialve *^g,^t!// heb ik in dezelfde, opvatting eenmaal aange-

troffen *" ' ^g^ t i ? ; gevormd, zoo het schijnt, als MIIJW*»-!»

in 't Brievenboek bl. 393. De Babad Mataram 1, 10 namelijk

heeft ->°>/'iOT')i.n>.^^^. Een intensief- of frequentatiefvorm

van ^'3|t!/? i* T A 3 " 7 g f ' - y / ; '" 't gedicht Gala-gala heet het

-o.oIU.1.MJ 17^177* ĵ.M .̂ Dit herinnert aan <"̂  7 J3"?'^'/'t3? 1 dat in

beteekenis er niet van verschilt en ook in klank in een naauw

verband er meê stnat, zonder dat ik evenwel de juiste vet-

houding van 't eene tot het andere zou weten te bepalen.

BI. 547. Naar 't Mscr. Wdb. zou ^ ' ^ i ^ v a i i " " ^ ! ' ^ komen

en beteekenen «niet geweld zich toeëigeuen. * Noch 't een noch

't ander wil ik betwisten, hoewel op de aangetogene plaats der

Babad die beteekenis al heel slecht past en men verwachten

zou «aan zicli verbinden." Hoe het zij, van « D I I ^ , ^ js afge-

leid "'^""^g^"-*?.? en wat hiermede bedoeld is, kan men leeren

uit de poëtische Ba bad (Leidsch HS. 64), waar verliaald-wordt

hoe men zekere juffer, om haar 't voorkomen eener zwangere

vrouw te geven, een metalen kom om 't middel bevestigt:

^ ™ ( , | , , < , M , ^ H , M M X ^,^^|»£,,.|?t7)<. Het beduidt, als ik wel

zie, bevestigen, zoodat *w.»^.i^ slechts eene audere uitspraak

lijkt te wezen van >»^ ' ^ Balin. an^iuM^, In de Babad

Mataram T, 74 komt w « m | i g voor.

Bi. 318, r. 3 v. o. Onder de ,JJ iï>i*-w-ü» ( ^ I ^ D . » ^ ) van 't

verbanniugsoord Lodaya zullen wel booze geesten, duivels ver-

staan zijn. Dat is ten minste eene der beteekenissen die men

aan ' t woord hecht, ook thans nog, gelijk mij uit de Javaan-

sciie. krant Bra-martani — ik weet niet meer welk nommer —

gebleken is. Trouwens ook in 't Hdw. wordt het o. a. om-

schreven met .I-'^IÏ». Ook in de proza-om werking van den Damar

Wulan door Winter, bl. 119 , wordt van de doortrapte schurken

I-avang Seta en Layang Kumitir gezegd dat zij //duivels zijn

in menschengedaaiite//, *-"^"{;,','"J^ '^ t- jüiurm t ^ MM M >
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•./.^•„l/?,,.-..,. | > eigenlijke heteekenis van 't Skr. d u r b h i k s h a

is hongersnood ; de Javanen hebben dit substantief ook als adjec-

tief gebruikt , gelijk zij met zooveel andere woorden, als k r o d h a,

c o k a enz. gedaaii hebben, en dus genomen in den zin van

hongerlijdend, hongerig. Daar nu onverzadelijke hongeren vraat-

zucht een vast kenmerk is der Bhuta ' s , duivels, laat het zich

verklaren hoe men ^ ">*'"-* als synoniem heeft gaan beschouwen

met de overige zeer talrijke namen voor die wezens, welke in

de Jnvaansche verbeelding geen geringer rol spelen dan in de

Indische.

BI. 3 2 , r. 5 v. o. De berg «,»J.-J.^>..> is de R ü s h y a m i ï k a

in Zuidelijk hidië. Hageinan's -»•*>•> fi; >•» is nog een weinig er^er

verbasterd dan de vorm in de Babad.

Ik eindig deze mengelingen met de aandacht van den lezer

te vestigen op eene in de Babad bi. 4 5 2 , r. 6. voorkomende

uitdrukking welke in 't Ildw. verkeerd verklaard wordt. Ik

bedoel «; »y? ( •»«) . Dit heet te bef eekenen :>/een schoondochter

afhalen v a n l i e t h u i s v a n h a a r o u d e r s o p d e n v i j f d e n

d a g v a n e e n b r u i l o f t s f e e s t . / / Uit de Babad t. a. p.

ziet men dat het juist anders om i s ; want de jonge vrouw

wordt daar na eene week gehaald n a a r 't huis van haar eigen

ouders. Hetzelfde is bedoeld in "Winter's Zamenspr. 1 6 , aan

' t einde,; alleen het tijdsbestek verschilt. Men leze Winter's

eigen op te l in Tijdsch. N . Indië, V , bl. 482.

U. KEHN.
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