
OVER DEN OORSPRONG VAN HET WOORD
IN DE WAYANG.

DOOR

RADEN MAS NOTO SOEROTO.

In zijn proefschrift //Bijdrage tot de kennis van het Javaansche
tooneel» heeft Dr. G. A. J. Hazeu op p. 82 s. q. q. getracht de
beteekenis van het woord #«<% als technische term te verklaren en
concludeerde: «hoewel we dus vooralsnog geen zekerheid hebben
omtrent de beteekenis van i&fcy in dit verband, mag men toch in
allen gevalle aannemen, dat de naam wwtf ontleend is aan technische
eigenaardigheden van den toestel of van de poppen, maar betrekking
had op den a a r d (of den h o o f d p e r s o o n ) der o p g e v o e r d e
s tukken / / . Op grond van een plaats in het door Eoorda uitgegeven
Panjiverhaal, luidende: //(C<WMW«>«M Pa«;ï £«fewa»«^ató) «?**«-

»amerei n » ^ £&%, / p % , is hij
van meeniug, dat, hoewel 't niet volkomen duidelijk is wat de
Javaansche schrijver bedoelt ' , men uit zijne verklaring schijnt te
moeten opmaken dat hij (de Javaansche auteur) den oorsprong van
den naam toeschrijft aan de grens, den scheidsmuur die er is tusscheu
den verhalencyclus van de wayang purwa en dien van de wayang gëdog.
Mijns inziens is dit de bedoeling van den Javaanschen auteur niet.
Hij geeft niet de stellige verklaring: ^ < % = watëj-^waAipw», maar
zegt hier slechts, dat de wayang gëdog anders, wordt genoemd,
omdat zij van een anderen aard, van een anderen inhoud is dan
de wayaug purwa, wat niet uitsluit dat zij is: / / t e i a , fofofor
M£M£ r»«^« pwrwa//. Gelijk men weet wordt in de geslachtslijsten
der Javaausche vorsten den hoofdpersoon in de wayang gëdog
voorgesteld als te zijn een afstammeling van Arjuua, een figuur dus
uit de wayang purwa, zoodat de inhoud van de wayang gëdog in
zekeren zin als een voortzetting, een uitspruitsel van dien der wayang

I Zio Dr. Gunning's «tint. bij dozo plaats (Hazou).
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purwa is te beschouwen. Dit is trouwens de gewone opvatting van
den Javaan eu de bovenbedoelde schrijver zegt dan ook van Paiiji:

Dat de tegeuwoordige voorstelliug omtrent de Javaansche geschiedenis
(u.l. dat deze een aaueenschakeliug zou zijü van de verhalen uit de
wayaug purwa, madya en gëdog) uog niet zou heerschen toen de
z.g. wayfl»^ ^&&# ontstond, zooals Dr. Hazeu op p. 98 noot 2 zegt,
is de vraag. Het onbewerkt laten van een stuk geschiedenis
tusschen den purwatijd eu den tijd van Panji, kau toegeschreven
worden aan verschillende omstandigheden b.v. aan mindere bekendheid
met dat tusschentijdvak of aan miudere populariteit van persoonlijk-
heden en feiten. De purwageschiedenis toch werd den 'Javanen door
de Hindoesche literatuur overgeleverd en vormde reeds het ge-
lielkoosde onderwerp voor de oude dichters; de tijd vau Panji lag
uog betrekkelijk versch in het geheugen. Bovendien lijkt het ver-
moeden , dat bij het ontstaau van de wayang gëdog de bedoelde
voorstelliug omtrent de Javaansche geschiedenis reeds heerschte,
aannemelijk, omdat de //algemeene neiging om afbeeldingen te
maken van de gestorven voorouders (reeds had kunnen) leiden tot
het vervaardigen van schimmen// (p. 42) en omdat toen deze
schimmen der gestorven voorouders, deze lederen poppen, reeds
bestonden.

Indien dit zoo is, dan moet het woord #&fo# opgevat worden iu
den ziu van $rew# of eaWe, iu zooverre het repertoire vau de wayaug
gëdog bevat het laatste gedeelte van de gedramatiseerde Javaansche
geschiedenis. (?&&# = ^re«*, ««rfe iu tegenstelling met
begin (?) Is de naam woyawy jtwrwa tegelijk met den naam
^&fo^ iu gebruik geraakt, dan is het zelfs niet al te gewaagd de
veronderstelling te maken, dat de Javanen het woord /jarwa van
meet af iu zijn werkelijke beteekeuis hebbeu begrepen eu dat het
woord niet is ontstaan uit een verbastering van het Sanskrt joarwa»
eu onafhankelijk van het Balineesche jtuft-wa. '

De verklaring, dat ^&ft#, (volgens deu zegsman van Wilkens het
Kawi-woord voor paard), in verband staat met den naam vau edel-
lieden, die gewoon waren zich den naam van £o£<Mo (paard) te
geven, komt me ook gezocht voor. Wel is me een andere verklaring

* Deze veronderstelling sluit natuurlijk niet uit, dat er een
(nl. de wayang, die uitsluitend omgewerkte gedeelten of paneo's van de
Mahabharata in haai' repertoire heeft) of een teayanj purwa in dien zin kon
bestaan hebben.
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bekend, welke tot op zekere hoogte met de veronderstelling van
Dr. Hazeu in dit verband overeenkomt en welke mij zeer aannemelijk
toeschijnt, De wayang gëdog wordt a l t i j d , althans aan de hoven,
waar verschillende soorten van gamelan aanwezig zijn, door de
^ a ^ t e j»e% begeleid. Hierin nu verschilt de wayang gëdog iu de
techniek van de wayaug purwa, dat gedurende de geheele voor-
stelling geen gebruik wordt gemaakt van de %?ra£, doch alleen
van de tó/»pafo, welke door den dalang met de hand of met den
voet tegen de £o/a/fc wordt geslagen. Het geluid van de £ ^ a £ ,
hetwelk den indruk geeft van iets dat uit elkaar spat, is iu dis-
harmonie met den aard der ^ a t ó t e jt>«%, waarvan de tonen als 't
ware compacter, meer bij elkaar blijven dan die van de £<w»to
*afó«dro. Het slaan van de cempala tegen de kotak maakt het geluid
d u g of dog en omdat dit geluid voortdurend gehoord wordt gelijk
bij stampen of stooteu, kau men er toe gekomen zijn de bedoelde
wayaug //wayang gëdog" te noemen.

EEN ONJUISTE VERTALING VERBETERD.

De vertaling van Nagarakrëtagama VIII , 1 iu deze B i j d r a g e n ,
1910, blz. 344, van de zinsnede >/lëbuh a g ë n g i t ë n g a h way
e d r a n adalëm// luidt: //Plein; binnen een diep water er om heen."
Bij een beschouwing van 't kaartje bij 't opstel van Dr. R. D. M.
VERBEEK, getiteld //De O u d h e d e u v a n M a d j a p a h i t in 1815
en in 1887// ' ziet meu dat de gegeven vertaling onjuist is. Het
bedoelde water is op 't kaartje aangeduid als Sëgarau. Men verbetere
de zinsnede in de B i j d r a g e n aldus: //een groot plein in ' t midden
loopeude om een diep water.// Van een gracht buiten de ringmuren
is geen sprake, zoodat de noot t. a. p. ook vervallen moet.

• Tijdschr. v. Indische T. L. en Vk. Batavia 1890. XXXIII.
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