
NOG TETS OVER '/KOEMIJOES«, «NGOENDOEH
MANTOE» EN / /KAJ0E1V

In de Bijdr. 4o volgroeks, deel I , 4^ stuk, bl. 524, handelt

Kern over bovenstaande woorden, welke in deel I I , 8e stuk,

bl. 508 , nogmaals door den Regent van Koedoes worden

besproken.

Terwijl ik mij volkomen aansluit bij de betuiging van sympathie

aan den Regent voor zijne hooggewaardeerde belangstelling door

Kern toegebragt, zij het mij vergund nog even bij de be-

teekenis der woorden in kwestie, stil te staan.

Vooreerst K o e m i j o e s . Kern beweert, dat het bet. //uit-

breken// (zooala zweet doet) of //gudsen//, een beteekenis, die

Meinstna voor de door hem uit de Babad aangehaalde plaats

teregt aan dat woord gegeven had.

De Regent van Koedoes daarentegen handhaaft deze beteekenis

niet, maar zegt alleen, dat koemijoes karingëtën bet. //nat

worden door het zweet// of beter «buitengewoon veel zweeten.//

De eerste dus past het woord toe op de zaak, die uitbreekt —

de laatste op den persoon, wien het uitbreekt.

Beide verklaringeu van het woord zijn onvolledig, want het

komt zoowel in de eene als in de andere beteekenis voor.

Tot staving der eerste bet. zal de genoemde plaats uit de

Bubad, vermeerderd met de door Kern aangetogen plaats uit

de Damar Woelau en de Babad Matarain wel voldoende zijn.

Voor de tweede bet. geldt, behalve de autoriteit van den

Regent van Koedoes, een plaats uit de Tjentini (hs. Leidsche
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"Bibl.) I I , 256, 8, waar men een persoon toeroept:

vhoe komt het, dat gij (zoo) bezweet zijt?//

Bij deze laatste, die men zou kunnen noemen, tweede bet. kan

gevoegd worden die, welke de Regent alleen aan « T p ^ ^ a r w j

toekent. In de Tjentini I , 315, 6, v. o. komt nl. voor:

^«sni(g)iK^g^M| »de tam b ra (een soort visch) was vet t ig , ' /

(nl. door vet dat er bij het braden uitkwam). Hieruit blijkt

tevens, dat het niet juist is, als de Regent zegt bl. 508,

//koemijoes wordt alleen gebruikt van het zweet.// [Het woord

£V?-Ï7<U>{ volgens hem »nat worden van w a t e r » , vind ik in

de Tjentini, V, 190, * , v. o. gebruikt voor //nat zijn van

semen (»™.a)# na een coïtus (IMMOO),"]

N g o e n d o e h man toe . Reeds een naauwkeuriger kennis-

neming van hetgeen Winter omtrent die uitdrukking schrijft,

maakt het waarschijnlijk, dat zoowel de verklaring van het

woordenboek, als die van Kern te exclusief zijn.

Op grond van de in loco aangehaalde plaats uit de Babad,

waar sprake is //dat eene jonge vrouw gehaald wordt n a a r

het huis van haar eigen ouders // beweert Kern, dat het Wdb.

die uitdrukking //verkeerd verklaart // door //het afhalen van een

schoondochter van het huis van haar ouders.//

En Winter? Terwijl hij in de Jav. Zunenspr. 16, zegt, dat

^ngoendoeh mantoe // bet. //den terugkeer der bruid (na een

nacht te hebben doorgebragt ten huize harer schoonouders)

naar het huis van haar e i g e n ouders,'/ —staat in zijn opstel

in Tijdschr. van N. I. V, 4S2, heel duidelijk te lezen: . . . .

begeeft de bruidegom zich met zijne bruid naar zijns vaders

huis. Deze terugkeer wordt //ngoendoeh mantoe // genoemd.

Winter is dus met zichzelf in tegenspraak.

Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat de Regent van

Koedoes schrijft, dat het beide beteekent: //ngoendoeh mantoe*

bet. dat de bruid of bruidegom bij h a r e of z ij n e

schoonouders komt.//

Doch in de Tjentini wordt die uitdrukking in nog rnimer zin

gebruikt. Herhaaldelijk wordt daar //ngoendoeh mintoe» gebezigd
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voor het afhalen (en onthalen) van het b r u i dspaar ten huize

ook van a n d e r e familieleden en v r i e n d e n . Deel I t , 224, s ,

o. a. komt de Kjai Pëngoeloe, de jonggetrouwden aitnoodigen

ten zijnent; vrg. ib. 174, 6 v. o., 197, 6; 208, onder, enz.

Merkwaardig is het, dat daar bij afwisseling voor dezelfde

zaak gebruikt wordt finimjBunjmi . Hetzelfde wordt bedoeld

in de Wajaug Pregiwa, 64 ,4 , *.nuiJj'^'iuiKi^M«j»o'ni>o,ta»2^^(tujo

o
*!2*>7 ® l (L/ï OTT*•

Welligt is men het digtst bij de waarheid door //ngoendoeh

mahtoe" aldus te vertalen: //het afhalen (en bij zich onthalen)

van bruid en bruidegom (of de jonggetrouwden).//

Kaioet — <eia/iiiBn/i\ OM«IM\ itr)aAjiKnTj«7). Dit woord houdt

Kern voor hetzelfde als m « j ^ , op grond van een plaats (j.oöt.

Babad Leidsch hs. I , 64), waar het causatief ran/uiunTjom w'el

ongeveer hetzelfde moet beteekenen als iLffxmxii.isn̂  //iets aan-

hechten//; !tn*u<K»̂ \ Bab. Mat. I , 74 en (on/wcum Bab. Tanah

Djawi, 547, e v. o. wil hij vertalen door //aan zich ver-

binden, v

De Regent van Koedoes spreekt niet van deze overeenkomst

met (mM|«a^i maar zegt dat «««.I^.KI^ is afgeleid van — meu zal

wel moeten lezen z.v. bet. als—n/nu/waso^ nl. //tot zich nemen//

en //aan iets vastbinden.// Daarentegen vermeldt liet manuscript

Wdb. van Winter en Wilkens: n/nona/wns»̂  = (cxiAinsn̂  (van

«DiM âiĵ ) = nr),i^,a^ (van *?i*u«j) // zich iets wederregtelijk

toeëigenen.v

Het door den Regent van Koedoes als grondwoord opgegeven

*™'"$'K»f vind ik nergens. Trouwens noch de bet. van //tot

zich nemen,// noch die van //wederregtelijk tot zich nemen//,

(die welligt «naiganf ook heeft, maar met geen bewijsplaats

wordt gestaafd) past ter verklaring van cwujm op de :umgehaalde

plaats uit de Babad Tanah Djawi, en das Kern goed heelt

gezien door «»«jira| althans in enkele bet. voor hetzelfde te

houden als niMj.e»^ kun al dadelijk blijken uit het eerste twee-
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stel der plaatsen, die ik tot beter verstand van dat woord nog

kan aanbrengen.

In den zin van //vastbinden// heeft Tjentiui I I , 6S4, o,

waar sprake is van het tot een lang touw vastbinden van stukken

rotan :

»3^ö»j'7»^"nia5n«j\ oS|oij^an$£<IMM)\ en Tjentini I , 30 , o, en

81 , b. van iemand wiens hals en voeten worden zaamgebonden:

Nog in een andere bet. nl. bij liefdesgemeenschap vindt men

Tj. 1, 44 , 4 v. o. i m ^ « | « » ; M m t ó o ^ en IV , 125,

s v. o. »&»̂ iM0«sn0 «̂ (CTMarrmx van welke passieven de actieven

<ra.i/i0.Kn̂  en «ynrmiMjasn̂  wel niet anders bet. dan; '/omvatten,

omstrengelen.//

In deze twee bet. komt &™<u/iisn̂  dus promiscue voor met

Tevens blijkt uit de passieve vormen «.Vtuiiijn ^an£p*ua»\

en het door Kern uit de poet. Babad aangehaalde K»mjMi.»£!m|\

ten duidelijkste, dat rai™^ in den zin van //omstrengelen,'/

ra.i^«g»\ in dien van //iefe vastbinden// of wen/, iete aan vastbinden//

en <cia/w,B»/!7JOIN in dien van //iete vastbinden// of //iefe er^. aan

vastbinden'/ v:in een grondwoord 4m<tu*»£ zijn afgeleid.

Anders is het"met de actieve vormen iroavu,.!̂  (B;ib. Mat.) en

icia/i0,CT> (Bab. Tan. Djawi) die, mij dunkt, zich best laten ver-

talen door //zich verbinden o/" zich vereeuigen met// (volg K.

«aan zich verbinden//) en <Ei<i/M,Kny\ nog in een andere beteekenis

nl. die van //zich vasthouden aan-/ Tj. 11, 701 , s v. o. van

iemand, die loopt, terwijl hij zich aan boomwortels vasthoudt:

« j ®j - j ^ oiiun ICT u i il asn-^j 2«itu j ,Kn» eu ZOO Ouk il). 7 0 i l , 5 V. O.

Het grondwoord van deze vormen kan even goed *ma/u«sn^

als «/nii/uibn» (en dit ook wel "eschreven .i»i;ity,if>a) zijn, welk

laatste ook beslaat blijkens Tj . I l l , 3 1 2 , e , waar van het

«•vereenigd// of '/te ge:ijk'/ biddend zingen gezegd wordt

*oo\ Zi-0 Oük ïb. 200, 6 ouieni.ut.nj
Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:24AM

via free access



154

e n I , 8 1 6 , 3 V . O . . . . . < m i t u i c n * \ « n M * i n , m T i M ; . . . . m i t u i u i n u i a f

Maar hoe d i t ook Zij, ZOOWel «/rinwnsn^x als »<7!iiMii5n|\ mmj i r a i

en zie ook M«^«n| in het Wdb. wijzen op meer of minder

verwante beteekenissen.

L e i d e n , Maart 1879. A. C. VREEDE.
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