
JAVAANSCHE SPREEKWIJZEN.

In de Aanteekeningen op de Babad Tanah Djawi van Meiusma,

komt een en ander voor, waarmee ik mij geheel of gedeeltelijk

niet kan vereenigen. Hiertoe behoort de verklaring der drie

volgende spreekwijzen.

Vooreerst de uitdrukking M^^nrtiw Aant. op bl. 279, 4.

De Javanen, even als andere volken, vergelijken gaarne eeu lief

uiterlijk, een lieve lach of stem met suiker, suikersap, honig

of iets dergelijks en zeggen dan, dat die in zoetheid daarmee

gelijkstaan; zoo b. v. Djaja Lëngkara > 199, 3 , v. o. «nto*!

iuin^Ti?iwi«3(^^M\ of wel dat zij die in zoetheid zelfs overtreffen ,

maar in dit laatste geval luidt het Javaan sch een enkele maal:

//suiker doet (er voor) onder* zooals in de Bandoeng 148 , 5 ,

Mĵ M«>i»ofl̂ ./̂ )»i>ffl̂ ti\ //wat hij zeide, suikersap deed er voor

ouder * in. a. w. // zijn woorden waren zoeter dan suikersap <•/; doch

meestal is de uitdrukking even eigenaardig kort maar nog krach-

tiger nl. «suiker q/" honig (is er) bitter o / wrang (bij)'/. Bijv.

in de Djaja Lëngiara bl. 2 , 8 v. o. «3»a6SiM-î ii a/nJ?i£?<^am

wf« Damar Woelan (v. Dorp & Co, Samarang 1873) 301, 4 ,

^i/nMijeaiöj^i&iii/rTifw Zoo ook hier de uitdrukking: UW°JJ»IÜ\

niet gelijk Meinsma meent, »zoo bitter als suikersap" maar

"suikersap (daarmee vergeleken) is bitter * of wil men: //veel

zoeter dan suikersap*. Cohen Stuart vertaalt dan ook de uit-

drukking iui,i/n«na^ in de Djaja Lëngkara, door: //zoeter dau

honig.// Zie Bijdragen T. L. en Volkenkunde van N. I. n» 1

bl. 5 1 , 8.

' Wanneer niet uitdrukkelijk anders vermeld is, worden met de aan-
gehaalde werken bedoeld de MSS. der Leidsche Bibliotheek.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:17AM
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Mijn tweede bezwaar geldt de vertaling van het Javaansche

M^on^,i,io«jM»n| door //zij geleek een beeld van gestalte//.

Zie Aant. op bl. 464, 2 v. o.

De bedoeling dezer woorden is mij niet recht duidelijk, maar

in ied'er geval blijkt er uit, dat M. «aejwKjf vertaalt door //ge-

stalte //. De samenhang reeds maakt die vertaling eenigszins ver-

dacht, daar na deze woorden eerst een beschrijving volgt van

de uitdrukking van het geiaat en de oogen der schooue en dan

pas later op bl. 465, 2 «hare gestalte// v£?ü?;r{|ki^-. als «

M^I,B« //bevallig// wordt beschreven. Ik heb dan ook van den

beginne af, aan dat .o«n»n*70 //gefatsoeneerd, gevormd'/ geen

andere beteekenis gehecht, dan dat het diende om nog nader

het woord <m<̂ j » beeld // te omschrijven, en dat daardoor de

vergelijking «TnêjTn^ of ^>I(IO<TD^ //zij geleek een beeld'/ of //zij

was als een beeld (zoo mooi)// — evenals bijons, zoo ook in het

Javaansch zonder dat «.««i»^ een geliefde uitdrukking (zie

Rëngganis, 792, 8 v. o. « « " « 1 ^ ^ ^ ) — nog duidelijker

werd gemaakt: //een beeld* namelijk (door menschenhanden)

// gevormd //, een beeld, zoo mooi, als maar een menschenhand

zou kunnen vervaardigen.

Men vindt nl. in plaats van « « I M ^ ten minste even dik-

wijls MMan-K̂ N Zoo o. a. in de Rëngganis 19, 7, «7iu?<rn^

«SjQtrijo^x Damar Woelan (uitgave vau v. Dorp & C") 321,

onder, «J«J«/^J^«5»O«II)<T^N Deze met de plaats in de Babad ge-

heel synonieme uitdrukkingen laten wel geen andere vertaling

toe, dan die welke Cohen Stuart geeft van een plaats in de

Baron Sakender (Batavia, Lange & Co 1851) vs. 206 «•St'.mg»

.(2«2«i«Tf (schoon en bevallig) *als een beeld door kunstige

handen vervaardigd.//

Eindelijk de in Javaansche poëzij zoo vaak voorkomende uit-

drukking .M»iê(̂ «t«n^«jiiM-jj/>?»<jfN (meestal «n^ij.ici^ ook wel

of «w'S™ ia») zie Aant. op bl. 465, 3.
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Als ik het daarbij aangeteekende samenvat, komt het hierop

neer, dat Meinsma op gezag van Kern deze plaat* voor corrupt

houdt. Tot de uitdrukking nl., zooals die in de Habad voor-

komt, heeft aanleiding gegeven het oud-Javaansche "rnukshaii

dinëlö'/ Jav. MKTJ.J^.U/IMIKI/TUS en daarin zou het woord i*.«i

ten onregte door de Javanen voor H « U * gesubstitueerd zijn.

Want wèl beteekent ci*i>-i* hetzelfde als «4<w> nl. '/verdwijnen'/,

maar in deze uitdrukking zou alleen eeu andere beteekenis van

«Mi.* passen, die IÉJW> niet heeft, nl. die van //zalige afge-

storvene '/.

Vooraf eenige plaatsen ooi te doen zien, hoe niet alleen in

Kawi, maar ook in nieuw-Javaansche poëzv herhaaldelijk in deze

uitdrukking MTOJI is behouden, doch tevens wordt afgewisseld

met <6»o) en «jam

Bijna geheel met de Kawiplaats komt overeen Méuaq V,

317 ,2 , *T)J9J,«»(TIJ*IISM/TU\\ daarnevens met ^.K» voor i f p j * :

Bandoeng, 433,6 mi£M<éJ»j>iunii#Minj\ verder Djaja Lëngkara 2, 7,

wiicj«jj<T)j,mmii»QJMJ^ Tlëlltfganis 8 1 9 , 1 , »rt?*2«<w>ii/i~'>«vn<v)_jw7_i»

Mw Ménaq 1 ,180 9 , «jEi«n^M»m^^<iJiaji£?»fl* üamar Woelan

(uitgave van van Dorp & Co) «Tjnû aonKTjaŜ aJiiuw

De vraag is uu: geeft « K ^ J . in de beteekenis van 4**» en

««o «verdwijnen'/ geen goeden zin? Palmer van den Broek

zegt van deze uitdrukking, die in de Ardjoena Sasra Bahoe (zie

Verh. Bat. Gen. Deel XXXIV) luidt: i t u M , ^ ™ ™ ^ » ^ dat

de woorden eigentlijk beteekenen //hij verdwijnt (lees: het is

als of hij verdwijnt), als men hem aanblikt//, maar dat de be-

doeling er van het best kan worden teruggegeven door «-ver-

blindend schoon. « Hoe evenwel die woorden '/verblindend schoon//

kunnen beteekenen, toont hij niet aan.

Het komt mij voor dat met die uitdrukking bedoeld wordt:

een wezen zoo fijn, zoo aetherisch, dat //als men het aanblikt

of aanblikte, het als 't ware (in de lucht) verdwijnt of zou

verdwijnen//. Voor die opvatting vind ik grond in een plaatsDownloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:17AM
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van de Ménaq IX , waar, terwijl op bl. 2 0 6 , 7 v. o. de woorden

M)»O^M«5^J)«3JN bij het beschrijven van schoonheid wordeu

gebruikt, op 208 , 8 v. o. bij een zelfde gelegenheid niet die,

maar de volgende woorden worden gevonden: ™">«j" |»»«|g

•Qisi/u^ whet was of hij in de lucht zou opstijgen, als men

tegen hem blies». Voeg nu hierbij, dat unen wérkelijk in de

Djaja Lëngkara 101, 6 v. o. aantreft: ^aM^«jo^^«jwn_*«Si

n t n m a en 217, 5 °<KntA , zoo wordt «I»<T?-=* in den zin van

ié«»ji en Ŝ WJN //verdwijnen'/ in de hier besproken vergelijking

best verstaan en is er geen reden om te moeten aannemen,

dat de Javanen aan het woord ^»J) een beteekenis zouden

hebben toegekend die het niet heeft, door het te gebruiken

voor .fi«n-si. in d«n zin van «zalige, hemelling. *

Leirfew, Augustus 1878. A. C. VHEEDE.
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