
DE BETRKKK1NGKN TUSSCHEN ACHTER-INDIK
EN INDONESIË.

DOOR

H. K E R N .

Van ouds lier heeft er een levendig verkeer bestaan tusschen
het schiereiland aan gene. zijde van den Ganges en den Indi-
schen Archipel, inzonderheid Java en Sumatra. De bewijzen
daarvan zijn vele en velerlei. Alle die de oude bouwwerken
in 't land der Khmers, in Siam eii zelfs in Burma vergeleken
hebben met de overblijfselen der middeleeuwsohe bouwkunst
op Java, zijn getroffen geweest door de bijzonder groote over-
eenkomst in stijl en wijze van uitvoering. De vertrouwbare
berichten van Arabische reizigers en aardrijkskundigen behelzen
zeer te waardeeren aanwijzingen omtrent de staatkundige betrek-
kingen van genoemde landen , terwijl de Javaansche kronieken,
niet hoeveel voorzichtigheid ook anders te gebruiken, ons volle
vertrouwen verdienen wanneer ze gewag maken van de nauwe
banden die het Javaansche vorstenhuis der Bra-Widjaya's met
Tjampa verbonden. Uit Portugeesche schrijvers weten wij dat
in 't begin van den nieuwen tijd eene talrijke Javaansehe be-
volking op Malakka werd aangetroffen, en nog heden ten dage
leven er verscheidene Maleische stammen tot ver in 't gebied
van Cambodja.

Een ander bewijs voor de levendigneid van 't verkeer levert
de taal. In de Taalkundige aanteekeningen ' behoorende bij 't
Bataksche Leesboek van Dr. van der Tuuk, heeft deze geleerde
eene lijst van Maleische en Javaansche woorden in de Siameesche
taal, en eene andere veel kleinere van Siameesche woorden
in 't Maleisch gegeven. Een van de belangrijkste woorden uit

Zie aldaar bl. 208 , sqq.
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de eerste lijst is Lakhon, tooneelspel , liet. welbekende Javaan-
sche woord dat door de Maleiers is overgenomen: van derTuuk
neemt daarom aan dat de. Siameezen liet door Maleisehe tus-
sehenkomst gekregen hebben, doch ik moet bekennen dat ik
vooralsnog de noodzakelijkheid daarvan niet inzie. Waarom
zonden de Siameezen het niet onmiddellijk van de Javanen,
die in der tijd zoo'n groot zeevarend en handelsvolk waren,
hebben kunnen overnemen!-' ITet omgekeerde geval van lakon
doet zich voor bij Manora, tooneelvertooning, hetwelk dikwijls
in Maleische geschriften van "t schiereiland van Malakka ver-
meld wordt als eene vermakelijkheid van Siameeschen oorsprong.
Zooals van der Tunk mededeelt, behandelen de Siameesche
tooueelvertooningen van dien naam de geschiedenis van Ruma
en diens bondgenooten, de apen, en geschiedt de voorstelling
door gemaskerde personen.

Behalve de door van der Tuuk opgesomde woorden, is er
een ander dat aan de Achter-indische talen en het Javaansch
gemeen is, en dus of van de eene of van de andere zijde
moet overgenomen zijn, tenzij een zonderling toeval hier in
't spel is. Ik bedoel het .Tavaansche b r a , Khmer w r a , w r a h
of b r a h , Siameesch p h r a (in hedendaagsehe uitspraak), Bur-
mcesch bhurA (phra). In de Khmersche opschriften in de
landstaal ontmoet men dat woordje herhaaldelijk vóór den naam
van goddelijke wezens, bijv. w r a h ï a m a . In 't Siameesch
en Burmeeseh vertoont het zich even dikwijls in vorstentitels.
Het is dus een woord dat in waarde en gebruik vrij wel met
Skr. (,!rï overeenkomt. Klaarblijkelijk is het gelijkwaardig
met Skr. c r i in den Javaansehen vorsten naam Bra-Widjaya.
De oude oorkouden, welke nagenoeg alle van vóór het tijdperk
der Bra-VVidjaya's dagteekenen, gebruiken het woordje niet,
hoewel ze anders kwistig genoeg zijn met titels, inheemsche
en Sanskritsche. In de Oudjavaansche gedichten komt het, van
bra (bh ra) afgeleide a b h r u of m a b h r i l dikwijls voor; in
het BhArata-Yuddha zelfs belachelijk dikwijls. De beteekenis
van a b h r a of ma bh ra, is «luisterrijk, prachtig", dus vol-
komen gelijk aan die van Skr. c r i m a t of er Tra, en van
't üudjavaausch m a h a 1 e p of a h a 1 ë p . 13e vrij standvastige
spelling met bh heeft reeds iets bevreemdends; zelfs indieii
dit geschiedde omdat men eenig verband waande te ontdekken
tussehen a b h n i , soms ftbhni gespeld, en Skr. Abhfi, zou
er toch uit volgen tlat men het voor een oorspronkelijk vreemd
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woon! hielt!. Ook is het ecnigsxins verdacht dat de versmaat
nooit toelaat- a b h ë n t in drie lettergrepen te lessen, Het is waar
dat woorden als g r a h ook dikwijls als eenlettergrepig te lezen
zijn, doch naast die uitspraak ontmoet men toch nu en da«
de andere, namelijk g ë r a h , en in het hedendaagse!» Javaanse!»
is de gewone spelling en uitspraak beide: g ë r a h . Intüsschen
zon een ander bri l , btjvonn van wrsl «verspreid.» invloed op
de uitspraak bh ra kunnen geoefend hebben. Tussehen de be-
teekenissen «verspreid, verbreid», en »luisterrijk, prachtig»
schijnt het verband ook alles behalve innig. Voeg daarbij de
reeds vermelde omstandigheid dat bh ra niet als titel in de
oorkonden voorkomt, en ge zult geneigd zijn het b h r & i u Bra-
Widjaya, en in de afleidingen a bh r a , m a b h r t t , luisterrijk,
prachtig, = er t m a t , voor een uit Achteriudië ontleend woord
te houden, dat men als synoniem beschouwde met Sfcr. c r l ;
en gelijk in dit, als vreemd erkende woord, de onjavaansehe
<• in de spelling werd behouden, zoo schijnt men ook angst-
vallig het vreemde, en ais zoodanig bijzonder voorname karakter
des woord», door de bh te hebben willen kenschetsen.

liet onderzoek naar den oorsprong van "t Javaansche bh ra
der dichtertaai is hiermede niet algesloten, maar begonnen.
Het is de eerste stap tot de oplossing van een niet onbelangrijk
\ raagstuk, hetwelk der aandacht ook der beoefenaars der Achter-
indische talen zij aanbevolen.
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GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE NASPO-
RINGEN IN ERITSCH BURMA.

DOOR

H. KERN.

De invloed dien Indische godsdienstleraars, hee.rsehers, hando-
larcn , volkplanters zich vóór eeuwen in Acliterindië en op Java
wisten te verschaffen, leidde in beide landen tot gelijksoortige
gevolgen: de inheemsche zeden, gewoonten en instellingen
werden gaandeweg grootendeels verdrongen, 't meest drrnr waar
welgeordende rijken met krachtig hoofd bewind ontstonden en
zich handhaafden; 't minst bij de half of geheel onafhankelijke
bergvolken. Sedert de Heer J. Jardine. Judicial Commksionar
van IJntsch liiirma, met ijverige medewerking van Dr. E.
ÏWchhainmer, eene reeks van "Notes on Buddhist law» heeft
in 't licht gezonden, hebben ook zij wier veld van studie elders
ligt, zich kunnen overtuigen hoe door en door Indisch het
Burmeesche recht is. De rechtsbronnen die door toedoen van
den lieer Jardine bekend zijn geworden, zijn onmiskenbaar
Buddhistische redacties of omwerkingen van oudere Indische
wetboeken. Of deze laatste slechts weinig afwijkende redacties
van de thans in Indië geldende Dharmacastra's van Manu.
YAjnawalkva, enz. waren, dan wel teksten, waaruit eenerzijds
de brahmanistische, anderzijds de Buddhistische DharmacAstra's
zijn voortgesproten, is eene vraag die niet in korte woorden
kan beantwoord worden. Het is hier voldoende, op te merken
dat de beginselen en theorieën der Burmeesche Dharmacastra's
dezelfde ziju als die van Manu, en de overige zich daarbij
aansluitende reehts-literatuur. Zelfs de autoriteit waarop men
zich beroept is in hoofdzaak dezelfde. Duidelijk spreken zulke
passages als de volgende die ik aanhaal uit den Dhammawilasa,
naar de Engelsche vertaling i :

• Notes ou Buddh. L. VII, IS.
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«The rater of ft® eosiitr? f>e*s ««e-ssixfii sten® ia fis-
«f Us* iwriterams acfe »fc»«e %f tfce».* Rakis «aier:
fbïe tiift i&nnti ftefeer: de s*Bsr} B&SMI Man» ssu t&a*
«sleslsied to increase feaerit slioslil IK s\ eïfat sad l
ktei te promote lasrif ©aij sboató I» fï§«tÏ8esL*
theorie ikfe «b koaiag liet sessie tied T&» ife M
dieJisfea aja*sr oafeïtoeB skli verwerft 4
te vervuilen vSütit ?«e« in Maaa 8, 304, vg.
nog S»M fe» to «en koaiag tleer »M
te l»sie]ienB@» en *ie dssesî Fa&rfî » tc straffes sich svesi
sfeltjk laaakt als hnsefri Iiij dagel||ks ofe's awi iie rijfete !»-

!saau a sou iïs es» g
y , want waar sjude» dss Eamiastoï UK klts»*eis blijvsa, *fe

a»ea «ten koniugen de gevaariijb? ter ïaf rentte dat aij
IC«IMI«Ö met liun kosragspikiit te does, smMgiflea
aas ffe aardsAe heiligen vrij o¥«ri»d% fe?

thntreüt de ra? die M&ini ra de Bafl
der Baröieöam speelt, taat sk* iïr ifonèhsmiacr S
voege uit:

</The W a g a r s , Dhammavü&sa, Meau Kyay, WÖÖ*

11 ana and Mohavicchedant are very typical of the life and
growth of the Maim in Burma. Tn the Wagarti (het oudste
boek) the dictum of Manu decides in all instances; the Üham-
ma vilasa adduces precedents from Buddhist sources; he quotes
even verses (1:37, 138, 139) from the Buddhist Uhamina-
pada, or "Path of Holiness//, and ascribes them to Mahasam-
mata ' We can clearly trace in this commentary the gradual
infiltration of the modern Buddhist element which later on
found so decided a recognition by the author of the Menu
Kyay and became recognized and codified law in the Wonnana.
Tn the latest production of Burmese law literature, m the
Mohavicchedanï, the code of Manu is expounded, it is said,
,/as it was originally delivered in the Magadha language by
Uautama.» The author of the Molia v icchedani, being pro-
bably ignorant of the origin of Maim and even of his history
among "the Taking» and Burmans, entirely discards him; his
name' is not even mentioned, and the Manuic portion of the
Dhamnmthat is put into the. nmut.hs of Buddhas and their
disciples."

De zakelijke afwijkingen, die de Burincesche wetboeken ver-
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geleken met de Tntlische vertoonen , zijn een noodzakelijk gevolg
van het verschil dat er in enkele opzichten tusschen de Iliid-
dhistisehe en de brahmanistische beginselen bestaat. Nemen wij
als voorbeeld de begrippen omtrent het huwelijk. Dienaangaande
merkt de heer Jardiue (Notes IV, 21) het volgende op: «The
sacramental ideas of the Hindus have disappeared. beinif in-
consistent with Buddhist theology. The Hindu religious obligation
to beget a son is likewise left out. The succession to inheritance
in accordance with the right and duty to perform the sh raddh
or funeral for the same reason is, so far as decisions show ,
unknown to Buddhist law. The religious reasons given for the
degradation of the widow and her burning with her deceased
lord are entirely repugnant to Buddhist opinions and to Ikrinan
law. The widow, on the contrary, at once becomes emancipated
and may marry again at her own will.//

J)it alles is zeer juist op i-rue bijzonderheid na. De wed uw-
verbranding is even strijdig met de goddelijke en menschelijke
wet der brahmanen als met die der Burmeesche Buddliisteu In
Manu V, 156—166, wordt met alle uitvoerigheid voorge-
schreven hoe eenc weduwe behoort te l e v e n , niet hoe zij moet
s t e r v e n , en zeer uitdrukkelijk wordt verklaard: "Kene vrouw
die na den dood van haren echtgenoot in kuischheid leeft, zal,
al heeft zij geen kroost, in den hemel komen./' Noch in den
VV'eda, noch in de authentieke wetboeken, zooals Manu en
Yajïiawalkya, wordt de opoffering der weduwe gekend, laat
staan erkend. Vraagt men hoe het mogelijk is dat een gebruik,
ot liever misbruik, zich zoolang heeft kunnen staande houden
en zelfs in een waas van heiligheid gehuld is geworden, dan
zouden wij aantwoorden dat er ook in Europa gedurende meer
dan IS eeuwen zich eenige gebruiken gehandhaafd hebben,
die. lijnrecht indruisehen tegen de voorschriften van het Evan-
gelie , en niet alleen geduld zijn, maar als iets bijzonder gods-
dienstigs beschouwd worden, bijv. het eedzweren.

Behoudens die eene gewraakte uitdrukking zijn de opmer-
kingen van den Heer Jardine juist, en kan men zich hiervan
overtuigen dooi- kennis te nemen van de hoofdstukken over
Huwelijk, Echtscheiding en Krfcnis in de Burmeesche rechts-
bronnen. Vergelijkt men nu deze met het onlangs door Dr.
Jonker uitgegeven Oudjavaansche wetboek, dan ontwaart men
dat de wijze waarop de Ciwaietische Javanen Manu voor Ja-
vaansche toestanden en begrippen pasklaar hebben gemaakt inDownloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:20AM
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zooverre met de Burmeesehe overeenkomt, als er eejiige voor-
schriften of gclieel afgeschaft of verauderd zijn. Doch verder
strekt zich de overeenkomst niet uit. Vooreerst zijn de Javaan-
sche om werkers veel vrijer te werk gaan wat den vorm betreft,
dan de Burmeesche; in plaats van verzen bezigen zij proza,
waardoor de precisie veel gewonnen heeft. Ten andere hebben
de Javanen van do inheemsche rechtsbeginselen en gebruiken
zooveel opgenomen als oorbaar scheen. Men ziet dat op Java
rechtsgeleerden de redactie in handen hebben gehad: in Burma
«aren het monniken. Sporen van cenig oud iuheemech recht
zijn er in de Burmeesche rechtsbronnen niet te vinden, terwijl
ze in de Javaansche telkens voor den dag komen '. Over
't algemeen mag men gerust beweren dat het recht der oude
gehinduïseerde Javanen en der hedendaagschc Balineezen verre
staat boven liet Burmeesche; formeel is het zelfs meer ontwik-
keld dan dat van Voorindië. Om een denkbeeld te geven van
liet verband tusschen "t Burmeesche en Oudjavaanschc, tevens
Balineesehe recht, en hun hoofdbron, Manu, zal ik eenige
proeven mededeelen.

Het Indisch wetboek onderscheidt twaalf soorten van zonen,
waarvan zes tot de erfenis gerechtigd zijn, de overigen niet.
|)c termen waarmede zij in Manu » en met onbeduidende wijzi-
gingen ook in andere wetboeken worden aangeduid, zijn: au rasa,
k s h e t r a j a , d a t t a , k r t r i i n a , g f t d h o t p a n n a en apa-
w i d d h a , zoo lieeten de erlgerechtigdeu; de anderen: ka ïn na,
s a h o d h a , k r ï t a , p a u n a r b h a w a , s w a y a n d a t t a en caud ra
of p a r a s a w a Hiermede hebben wij in de eerste plaats te
ver-elijken de 16 soorten van zonen, die opgesomd worden in
denDhammawikisa, §§ 20 en 21 van ' t hoofdstuk over Erfenis.
Uit de bewoordiugen dezer paragraphs zei ven zal blijken hoc
men geslaagd is bij de twaalf soorten van zonen er nog vier
meer uit te denken, en hoe beide artikels wemelen van ver-
«rissinoen en aan de gewone Buddhistische verwarring van be-
grippen lijden. De tekst, in de Engelsche vertaling door Moung
Theka Phyoo en den heer S. Minus, luidt'

20. There are amongst men sixteen classes ol sons.
The son born of a'man and woman given in marriage by

consent of the parents of botli is called an «awratha» (orasa)

^ s ï e c h t e l n bijzaken heeft men -I» Burmeesche gewoonten en zeden gelet;

ide Notes III, p, «•

* IX, 158, vgg.
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son. ' Both the mother and father consent to the marriage but
the young girl, not liking the husband, has connection with
another and begets a son by him, such a son is willed "khattaya»
(kettara) son. » A son born of ;i woman not given in marriage
but obtained as a favour is called «weenee vatho kyaiii" (vini-
vasukyain) son. 3 Without being given in marriage the young
gnl and the young man by mutual cousent (cany on sexual
connexion) and get a son, such a son is called "parewithookyahi"
(parivisukyain). « A woman gets a husband but before ten months
begets a son, such a son is called "lnootalamit" (mutthala)
son. s When a person has been turned out by his family and
relatives and that person gets a son in another place, such a
son is ('ailed "amatta-aptawa" (amatta-atthava) son. « The son
IMI-II of' a woman without a husband is called «karanee" (karani)
son. 7 A son born of a woman who was pregnant without
taking a husband is called «thahatn» (sahotta) son. « The son
by a woman who was bought is called a "karreeat" (1 krita)
son. a The husband not loving the wife turns her out; she
after some time returns to her husband and bears a son, such
a son is called a "woonnavabhava" (vannayabhava) son. "> A
son by a woman turned out by the mother and father and
relatives for her bad habits is called a »thwayadana» (svava-

' Skr. nurasa.
- Dit moet in 't Pali khe t t a j a luiden, Skr. kshotraja.
« Eeiie klaukverbinding als vinivasukyan is i„ 't Pali onbestaanbaar.

Do formulecring van 't geval deugt ook niet. Van Buddhistisch standpunt
is hot huwelijk troon sacrament, er kan dus Reen verschil bestaan tusschon
ocne vrouw die formed uiteehuwelijkt is en die men geeft bij wijze van
oadeau, zoo als men oen paard of koe geeft.

* Ook dit is een onmogelijk woord in 't Pali.
* Dit woord is onherkenbaar. De geheele bepaling is belachelijk dom gestold.
«De term al even onverstaanbaar als de drie vorige, en de casus po-

si t ie ongerijmd.

' Misschien moet dit het Bengaalsche karaui , Skr. karapa, hetzelfde
als Kayath, benaming van den klerkeustand, volgens de theorie een tua-
sehenkastc van gemengd bloed, verbeelden. In elk geval heeft de "zoon van
oene vrouw zonder echtgenoot" niet* te maken in een hoofdstuk over erfenis,
daar zijn vader onbekend is.

" Niet s aho t t a , wat niets is, maar sahodha is bedoeld.
" Uit ka r reea t blijkt overtuigend dat de bron Sanskrit was. Men heeft

don Sanskrittekst niot verstaan, want kr i ta beteekent ..gekocht" en als
term "een van do ouders gekochte zoon."

"> Verhaspeld uit paunarbhawa. De bron was een bedorven Skr. codex.
Dat het Skr. wa», blijkt uit de y, welke de Burmoosche uitspraak dor letter
;• vo)-tegenwo..rJigt; in 't IVili kon die r niet voorkomen.
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dana) son. ' The son of a Brahmin father by a woman not a
Brahminee is called a pathawa" (phasva) son. *

21. Out of these twelve classes of sons the awrrutha. son,
who is the eldest s alone has control over the inheritance <>f
the mother and father. The remaining eleven classes of sons
are not entitled to get t h i n g s which were kept 011 purpose
for them by the mother and given if the lather kept the
said t h i n g s for them but giveth them not. Although the
father may ha\e kept c e r t a i n t h i n g s on purpose for them,
they are entitled to get only what is giveu by the father
into their hands. They are not entitled to get the things in
the hand of the mother and father though the things may
have been said to be given. Only when the relatives through
pity give are they to get."

Dit abracadabra is vermoedelijk te wijten aan de onbedrevenheiri
der opstellers van den Dhammawilasa, of van diens voorbeeld,
met het Sanskrit, want de bewerkers der Engeisehe vertaling
hebben zonder twijfel den Burmeeschen tekst niet zóó misverstaan,
evenmin als de bewerker van 't wetboek, of zijn eerste voor-
ganger , een 'Pali geschrift licht zoo verkeerd zou begrepen hebben.

Om de zestien soorten van zonen vol te krijgen — de
liuddhisten zijn verzot op het getal zestien — somt de Burmees
de volgende 'gevallen, waarvan de twee eerste feitelijk onmo-
gelijk zijn, op:

//The son of a man by the woman not publicly known to
be his wife is called a «wothara» (vattara) son. The son of a
man who lives and has sexual connexion with a woman whom
he considers to be his wife is called a »pornootha» (painutta)
son. A son who is thrown away being taken and adopted is
called a //deinnaka» (dinnaka) sou*. A son who, to acquire
knowledge, is placed under the care of a tutor (preceptor) is
called '/antawathika// (antevasika) son *.

i De BurmeeB hoeft zijn Skr. original met kunnen lezen en ovemhi be-
grepen. Bedoeld is swayandat ta , .elfgegeven. In 't Pali zou het luiden
sayandiiina; de bron kan dus niet in PAU geweest zrjn.

* Verknoeid uit Parasawa.
* Misverstaan uit jyeshtha , dat in dit geval ..voornaamste., beteokent,

al heeft het woord anders ook den zin van ..oudsten. Het voorschrift zelve
berust op misverstand vnii Manu IX, 162.

* Dit is een echte PAlivorm van Skr. d a t t a k a , (duur de oudere) afge-
stane zoon. Dit aanhangsel van vier zonen is dus vermoedelijk uit eone
PAlibron gevloeid.

r- Dit is in 't geheel geen zoon, maai- eon kweekelüig of leerling.
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These four classes of sons are also as the above not entitled
to get tl ic t h i n g s which where kept on purpose for them
by the mother and given or the things kept by the father
for them but not given.

(The donee) shall get only when the father gave the thing
from feelings of love and when the tiling given' was purposely
kept for the donee, and though a tiling (is said) to be given',
the donee should get it when the thing came to his "actual
possession only (but not otherwise).

The said sixteen kinds of sons are to be found in the
Peetagat (law preached by Buddha) •.«

Geheel in strijd met het begin van art. 21 , waarbij de
echte, lichamelijke zoon gezegd wordt alleen het beheer te
hebben over de erfenis van vader en moeder, schrijft art. 5fi:
«The law for the division of inheritance among three kinds of
children, namelijk, 1. children by female slave, :> children
by (apyoung) concubine, :$. children by great wife, on the
death of the father and mother is: Let the children by great
wife get four shares, the apyoung's children two shares, and
the female slave's children one-and-a half shares.«

Hetgeen het ()udjavaansche wetboek aangaande de 12 soorten
van zonen bevat, staat veel dichter bij de bepalingen in Manu
Terwijl ik voor den tekst verwijs naar 1>. Jonker's uitgave
* 25», laat ik hier de vertaling volgen, die in enkele punten
van de door Jonker gegevene afwijkt:

«Zes is het aantal van kinderen, die erfgoed zullen ont-
vangen en zes die geen erfgoed zullen ontvangen. Welke zijn
die, achtereenvolgens?

1. Ken kind van een echtpaar dat van jongs af toen zij nog
knaap en meisje varen door hun ouders met elkander ver-
loofd was;

2. Ken kind i van eene vrouw die door haren echtgenoot, omdat
liij impotent is , verwaarloosd werd, mits het geen aanleiding
gaf tot kwaad gerucht of blaam en zij door hare ouders gelast
werd om met eenen man omgang te hebben:

3. Een kind dat door zijne bloedverwanten of magen (aan
een ander) gegeven is; ,

K Ken kind dat door eenen vreemde als kind is aangenomen :

' D. i. in het Pitakatraya; jammer dat niet, al was hot maai- in eeno
no.it, is opgegeven waar in 't P. die zestien zonen voorkomen.

- De tokst w bedorven; het noodzakelijke a n a k i n g is uitgevallen.
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ö. Keu kind van cone vrouw hij haren zwager, op lasl van
haren echtgenoot, om kroost te winnen:

fi. Ken kind van eeu ander dat. (door de ouders) te vondeling-
gelegd (of verstooten) zijnde (door iemand) opgenomen en als
kind erkend is. Dat zijn de zes (soorten van) kinderen, die
erfgoed kunnen ontvangen Welke zijn nu de zes welke geen
erfgoed kunnen ontvangen ?

1. Ken kind dat eene vrouw, toen zij nog eeu jong meisje
was, baarde, buiten weten van dengene die haar tot vader strekte :

2. Ren kind van onzekeren vader;
•'5. Ken kind van eene vrouw die, na van haren man ge-

scheiden te zijn, mei een anderen trouwde en, pas zwanger, na
den dood van haren tweeden man, spoedig naar haren eersten
man terugkeerde en daar eindelijk het kind baarde:

4. Een kind dat men gekocht heeft;
5. Een kind van een ander dat zelf verzocht om als kind

erkend te worden;
6. Een kind van een dienaar (of dienares) van lage kaste

dat als kind erkend is.
Hoe groot .de overeenkomst hier tusschen het Javaansche

wetboek en Manu ook zij, ontbreekt het toch niet aan punten
van verschil, waarvan de oorzaken vooralsnog niet met zekerheid
zijn op te geven. De definities van N». 2 , den k s h e t r a j a ,
van N«. 3, den g ü d h o t p a n n a , en van N°. 8, den pftunar-
b h a w a , wijken inin of meer af, hoewel het duidelijk is dat de
bewerker van 't Javaansche. wetboek bij den k s h e t r a j a zoo
niet onze redactie van Manu, dan toch eene weinig daarvan
verschillende voor oogen of in den geest moet gehad hebben.
Het Javaansche woord a k i n g , dor, uitgedroogd, drukt kort
en bondig de twee woorden k l ï b a en wyudh i t a van Manu's
tekst uit. Overeenkomst tusschen de Javaansche redactie en de
Burmeeschc is in 't geheel niet te ontdekken; alleen in de
definitie van den p a u n a r b h a w a stemmen ze in hoofdzaak
overeen, eene overeenstemming die, wegens het in 't oog loopende
verschil der twee redacties in andere opzichten, niet anders dan
toevallig kan wezen, tenzij men aanneemt dat beide eene zeer
afwijkende lezing van 't artikel in Manu gevolgd zijn. '

Omtrent de erfenis vrn een gegeven en een aangenomen kind

i In onze uitgave van Manu, die mik gevolgd word <i<w Kullüka, in
ya eene fout voor yaiu. Wollieht is dat thaiin misplaatste va liet overblijfsel
een er andere lezing.
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beval, liet .lavaanschc wetboek de volgende vrijgevige bepaling,
tlie evenzeer van Manu als van de Rurnieeschc redactie, voor
zooverre deze verstaanbaar is, afwijkt: "Wat, een ireircxen kind
en een andermans kind dat men als kind aangenomen heeft,
betreft, zij zullen een half deel krijgen: zij deelen (anders)
niet mede in de erfenis van dengene die ze als kind erkend
heeft: doch als er geen eigenlijke (d. i. lichamelijke) kinderen
zijn, dan mogen zij alles nemen wat de adoptiefvader bezat."-
Dat deze bepaling, hoezeer niet in overeenstemming met Manu,
in andere Indische bronnen voorkomt, is door T)r. Jonker
aangetoond. '

Er zijn plaatsen zoowel in de Burmeesclie rechtsbronnen als
in 't Oudjavaanseh wetboek , die het bewijs leveren dat men
niet alleen uit Manu geput heeft, maar zelfs de verkeerde
interpretatie van een of anderen uitlegger van Manu gevolgd
is. Zulk eene plaats treft men aan in de Mohawicdiedani, § 29
vg. (Notes VIII) , aldus luidende:

"II a man goes away in order to trade without leaving any
maintenance for his wife, the expiration of eight years should
be awaited; if he goes in search of learning, the expiration of
six years should be awaited."

«If the wife who remained behind hears that her husband
has taken another wife in the place whither he went, the expi-
ration of three years should be awaited: after the expiration
of that time she is freed from being his wife."

Hiermede is te vergelijken art. 254 in 't Jnvaansche wetboek
(bij Jonker bl. S9): "Ten aanzien van eene vrouw die door
haren echtgenoot verlaten wor.lt geldt het volgende: indien de
man op reis gaat om eenen plicht te vervullen : ascese te oefenen,
een goed werk te verrichten, moet de vrouw acht jaar op hem
wachten; indien hij op reis gaat om te studeeren, wetenschap
op te doen, moet zij zes jaar op hem wachten; indien hij op
reis gaat om over zee handel te drijven en zich schatten te
verwerven, moet zij tien jaar op hem wachten; indien hij op
reis gaat om (eene tweede) vrouw te huwen, moet zij drie jaar
op hem wachten, indien de man (gedurende den bepaalden tijd)
niets aan de vrouw zendt, mag zij eenen anderen man huwen.

Wat leest men nu in Manu? Eenvoudig dit: "Acht jaar
moet men wachten op eenen echtgenoot die op reis is gegaan

* In diens Oudjar&ansch Wetboek, bl. 280.
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èn i« »l
hi l«st. iwsiH vaïs een ef awlereïi fsm»s»al»tef ^ «l
bsaw is itajjcsetirewai. <k»fe IÏIJ ^
te g«riietett * , is cveïtmtl ^ » wtjs er bi| te

dat t a j a t r t l s a i i ! «veer «tj» f«ü«s^wii* Ms aisiois
kaa clan »w;se an<teï« vrwiw pasieteï», .* ft; Banassm
tien üasw bes«f geliaïl te itehtwa «iat iesï^ï
om «erne andere vrouw to kouwroi - al !ï?M
om si|ne gade t« huis er ïiiefo \aa te
schtergeMcvenc du.» mucM^ylc kon weteiï tncfc wdfc «lisei de man

was; by IHWR: J«et aTeï*«l>fe«j!le ieefAeki tei

kaar echf^enocst «M«Ï &ntl«m vroaw
De vrijheid die eenc \tmiw tu^ft ora owter hspaaWe «nistan-

digheden een tweede huwelijk aan te gaan is in "tJavaansche
wetboek ten volle erkend, evenals in Narada XIT, !)7. Dat
de vrouw ook bij de Hunneezen die vrijheid bezit, laat zich
zeer wel uit hun lïuddliisme verklaren, en de Heer Jardine
zegt dan ook: «The widow — at once becomes emancipated
and may marry again at her own will. Marriage not being
as among Hindus Ü sacrament for women , it may be dissolved
by mutual consent during the lifetime of the parties. So far
the law is clear and can be supported by a great variety of
texts, Pali and Burmese, in different Dhaminathats ' .«

In Manu V, 163 wordt het tweede huwelijk van ecne vrouw
beschouwd als iets lakeuswaardigs, hoezeer zulk eene vrouw
niet met straf bedreigd wordt, hetgeen wel geschiedt tegen
eene ontrouwt! gade. Uit de bewoordingen zei ven mag men
opmaken dat eene tweede huwelijk geenszins tot de zeldzaain-
heden behoorde, en uit andere plaatsen, o. a. Manu i l l , l(5fi en
Y&jfiawalkya 1, 224, leert men dat de man van eene weduwe
of gescheiden vrouw door 't publiek nog scherper veroordeeld
werd dan de vrouw zelve. Waaraan het toe te schrijven is dat

Notes IV, 21.
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hei. Javaauschc wetboek Ir dezen opzichte zoozeer van Manu
afwijkt, is moeielijk niet zekerheid te zeegen. De, laatste •/in-
sneden in Art 250 (bij Jonker HI. SO) govern wel aanleiding
om te veronderstellen dat de grootere vrijgevigheid der Ja\aan-
sche wet een gevolg was van den invloed der inheemsehe. zed. n.
Doch het is geenszins onmogelijk dat de thans gehruikelijkc
redactie, vau Manu ten opzichte van het tweede huwelijk eener
vrouw minder ruimte laat dan eene andere deed. Opmerkelijk
is het dat Warftha-Mihira in de (>do eeuw onzer jaartelling
uit eene redactie, van Manu verzen aauhaalt, waarin met waar-
digheid en waarheid over de vrouw gesproken wordt, in tegen-
stelling tot de even hardvochtige als kleingeestige wijze waarop
in onze, redactie over 't gansene vrouwelijk geslacht wordt ge-
oordeeld; toch is de toon in onzen Manu nog gematigd, ver-
geleken bij de cynische, ja beestachtige theorieën over vrouwen-
waarde en vrouwendeugd, waarvan de Buddliistische literatuur,
gewijde en ongewijde, overvloeit.

De ijverige nasporingen naar den oorsprong en de ontwik-
keling van 't Burmeesche recht hebben als van zelf ook een
onderzoek uitgelokt naar de oudere geschiedenis van Burma,
meer inzonderheid naar de Indische vestigingen in dat land.
In aansluiting aan de hierboven vermelde. Notes heeft Dr. Km.
l'Vehhaminer, professor van 't Pali aan de «High School" te
Rangoon een paar verhandelingen uitgegeven over de oudere
geschiedenis en aardrijkskunde van Britsch Burma, onder den
titel van '/Early history and geography of Britisch Burma.// In
de eerste verhandeling (uitgekomen 188:3), wordt gesproken
over de beroemde Shwe Dagon Pagode te Rangoon; in de
tweede (1SS4), over den eersten Buddhistisclien bokeerings-
tocht naar Suwarnabhumi of (ioudland. Van den belangrijken
inhoud dier twee verhandelingen van den üuitschen geleerde
zal ik hier 't een een ander mededeelen: vooral om er de
aandacht mijner land- en vakgenooten op te vestigen.

Aan de oostelijke, helling van den heuvel warop de Shwe
Dagon zich verheft, heeft Dr. JWhhammer drie opschriften
ontdekt, dagteekcueude van den jare 1 I.S5 na Chr. ( = Si7
der Burmeesche jaartelling). De opschriften, die in een ver-
ouderd Burmeesch vervat zijn, hebben zeer geleden, zoodat
slechts een. klein gedeelte van den inhoud nog te herkennen

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:20AM
via free access



54,8

is. Uit het nog leesbare gedeelte ziet nion dat (ie inscriptie
o. a. de welbekende logende bevatte van de twee broeders
'J'apussa en Bhallika, die bij de Buddhisten te boek staan als
de twee eerste leeken die zieh tot de heilleer van den Buddha
bekeerden. Behoudens eenige eigenaardige afwijkingen — waarop
ik later zal terugkomen — verschilt het verhaal aangaande
de twee vrome broeders in de inscriptie van Rangoon niet
van de canonieke lezing, zooals wij die uit de gewijde schrift
der Zuidelijke en Noordelijke Buddhisten kennen. Als de oudste
der thans bekende lezingen beschouwt men algemeen — en ik
geloof in hoofdzaak te recht — het verhaal in Mahawagga i, I
(uitgave van Prof. Oldenberg). Terwijl ik naar dien tekst verwijs,
laat ik hier de vertaling volgen. »

«En toen rees de Heere (Buddha) na verloop van eene week
op uit dat diep gepeins en begaf hij zich van beneden Muca-
linda 2 naar den Raj&yatana *, waarna hij aan den voet van den
RAjayatana eene week lang met gekruiste beenen nederzat, de
zaligheid der vrijwording smakende."

"Op dien tijd nu bereikten twee kooplieden, Tapussa en
Bhallika, op reis van Utkala, die streek. Toen zeide eene god-
heid , een volle bloedverwant van de kooplieden Tapussa en
Bhallika * tot de kooplieden Tapussa en Bhallika het volgende:
"Mijne waarde heeren, hier vertoeft de Heere aan den voet
van den Mjayatana, nadat hij pas tot volkomen besef is ge-
komen, (iaat en vereert hem, den Heere, met meelspijs en een
beetje honig. Dat zal u voor eeuwig tot heil en tot vreugde
strekken.v

"Toen namen de kooplieden Tapussa en Bhallika meelspijs en
een beetje honig en begaven zich tot den Heer. (Je7iaderd
zijnde groetten zij den Heer en plaatsten zich op eenigen afstand.

' Ik gcof mijne eigene vertolking, en niet die van de Professoren Olden-
berg en Rhys Davids in Sacred Books of the East XIII, 81—84.

* De Engelsche vertaling heeft "from the foot of the Muoalinda tree»,
wat or niet staat. Muoalinda is een vorst der Naga's of slangen. Als mtni
ter wille van een onkritisch rationalisme de mythologische trekken uit do
sprookjes van den Mah&wagga wil verwijderen, berooft men ze van hun
schoonste, ja eenigste sieraad.

* Naam van eenen boom die in 't Singhaleeseh k i r ipa lu heet, |in 't
Sanskrit ra ja tana of rftjadana. Welke boom hier daaronder verstaan
wordt, is onzeker, daar de RAjÜdana verklaard wordt als Buchauania lati-
folia, als Bütea frondosa en als Mimuso]» Kanki.

* De Engelsohe vortaling hooft "deity, who had been (in n former life)
a blood-relation." Pat staat er niet.

4» Volgr. X. 36
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Terwijl de kooplieden Tapussa en Bhallika daar stonden, zeiden
zij tot den Heer het volgende: "Gelieve de Heer meelspijs en
een beetje honig van ons aan te nemen, opdat het ons voor
eeuwig tot heil en tot vreugde strekken moge."

"Toen kwam bij den Heer deze gedachte op : "de Tath&gata's
nemen (giften) niet met de handen aan, hoe zal ik dan nu de
meelspijs en het beetje honig aannemen?" Toen boden de 4
Groote Heerschers ' die in hun gemoed beseften wat er in 't
gemoed des Heeren omging, van de 4 windstreken vier steenen
bedelschalen den Heer aan, met de woorden : "Gelieve de Heer
hierin de meelspijs en het beetje honig aan te nemen./' De
Heer nam de nieuwe steenen bedelschalen aan en na de meelspijs
en het beetje honig aangenomen te hebben at hij (deze) op."

"Rn daarna, toen de kooplieden Tapussa en Bhallika zagen
dat de Heer de schaal en handen gereinigd had. boffen zij zich met
het hoofd vóór de voeten des Heeren en zeiden tot den Heer
het volgende: "Wij hier nemen onze toevlucht tot den Heer
en tot den Dharma; beschouw ons, Heer, van heden af als
leeken die levenslang (daarin) toevlucht genomen hebben." Deze
waren het die. 't eerst in de wereld leeken sreworden 7Ün bü.dn
formule van twee woorden.'/ *

Met eenige uitbreiding wordt dit sprookje verhaald in Buddha-
ghosha's inleiding op de J&taka's (uitg. Fausbóll, p. 80). Het
begint aldus: "Te dien tijde (nl. in de week toen de Buddha
onder den Rajayatana-boom verwijlde.) werden twee kooplieden,
met name Tapussa en Bhallika, die met 500 vrachtwagens van
het land Utkala naar Madhyadeea gingen, door eene hun in
den bloede bestaande godheid, doordat hij de wagens belette
voort te gaan, aangespoord om den Meester voedsel te ver-
schaffen." Het einde is dat de twee kooplieden, na als leeken
belijdenis des geloofs in de twee formulierwoorden te hebben
afgelegd, om eene reliek verzochten, waarop de Buddha zicli
eenige. haren uit het hoofd trok en hun die als reliek schonk.
De kooplieden richtten later in hun stad over die haarrelieken
een heiligdom op.

Als men weet dat Buddhaghosha in de ödo eeuw » onzer

' De verpersoonlijkte 4 windstreken. - . ' '
^ ' Namelijk do Buddlia en de Dharma; het derde lid der formule, de
Sangha of Congregatie, bestond nog niet.

« Hij vertoefde als jong mensoh omstreeks 420 op Ceilou ; dus niet »in
the 4th oontury A. ]).„ zooals Dr. Forehhammer zich laat
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