
LAMURI — LAMBRI — LAWRI — RAM(N)I — LAN-LI —

LAN-WU-LI — NAN-PO-LI.

DOOR

H. K. J. COWAN.

Vóór de komst der Portugeezen in den Indischen Archipel vindt
men, wat wij thans ,,Groot-Atjèh" noemen, in de oude berichten
aangeduid:

door de Arabieren met:
Lamurl (Ibn Sa'ïd. vóór 1286; Rasjidaddin, 1310; Sulayman

al-Mahrï, begin 16e eeuw);
Lozer! (Dimasjkï, 1325) en (wellicht) ook:
Ram(n)ï (Ibn Hordadzbeh, 84'-!—848; Abu Zayd Hasan,

916; Mas'üdï, 943; Birüni ± 1030; Dimasjki, 1325);

door de Chineezen met:
Lan-li (Cheou K'iu Fei, 1178);
Lan-zvu-li (Chau Ju Kua. 1225);
Nan-zcu-Ii (Wang Ta Yuan, 1349);
Nan-po-U (Ma Huan, 1425—'32);

door Marco Polo (1292) met: Lambri;
door Odorico van Pordenone (1323) met: Lauiori;
door de Tamilinscriptie van Tanjore (1030) met: Ilainuridc^aiii;
door de Nagarakrtagama (1365) met: Lainuri;
door de Sedjarah Melajoe (1612/14) met: Lambri.

Wat den oorsprong dezer namen betreft, meende Gerini (Researches
(in Ptolemy's Geography of Eastern Asia, p. 662 vg.), dal het dui-
delijk was, ..that Lambri and Ram! or Rimini represent the term
Rambrï, meaning ..Rama's country", met with in Arakan, which is
in its turn a corruption of Rama-bar or Rama-hari. the form it
would assume in Southern Indian vernaculars." Yule bracht de
namen in verband met „the verzino or brazil-wood of Aiucri
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(L'Ameri, i.e. Lambri?) which appears in the mercantile details of
Pegalotti."

De verklaring van Gerini is naar mijn meening onbevredigend,
o.m. omdat zij niet voldoende rekening houdt met de omstandigheid,
dat de meeste gegevens (de Chineesche dan buiten beschouwing ge-
laten) er op duiden, dat het woord met een /, niet met een r aan-
vangt, en daaronder die, waarvan men m.i. vrijwel kan aannemen,
dat zij het origineel het dichtst benaderen (Marco Polo, Odorico van
Pordenone, Nagarakrtagama en Sedjarah Melajoe). Het is boven-
dien ook nog geenszins zeker, dat met Ramï, Ramnï wel dezelfde
streek als Lamuri enz. bedoeld is. )̂

Ook de door Yule geopperde mogelijkheid is niet zeer aannemelijk,
als men er zich rekenschap van geeft, dat daarbij die naam feitelijk
wordt verklaard uit een samenkoppeling van Amcri met het Italiaan-
sche lidwoord /', terwijl het toch niet is aan te nemen, dat de andere,
niet-Europeesche berichtgevers, ook die van vóór de komst der eerste
Europeanen, Polo en Pordenone. den naam uit Europeeschen mond
en op Europeesche wijze vervormd zouden hebben vernomen.

Wat dan wel de juiste oorsprong van den naam is, zal wel niet
gemakkelijk met volstrekte zekerheid kunnen worden vastgesteld,
doch men kan mogelijkheden aan de hand doen, die zoo veel mogelijk
aan alle te stellen voorwaarden voldoen. Zulk een mogelijkheid moge
wellicht in het volgende gevonden worden:

Uitgaande van het hooger tegen Gerini's verklaring aangevoerde
argument, dat het woord met een / moet aanvangen, kan men, bij
vergelijking der verschillende gegevens, vrij zeker concludeeren, dat
hét eerste bestanddeel van den naam luidt: Lam-. Voor het over-
schietende deel vindt men bij de Arabieren: -urï, -zvrl en, eventueel,
ook -(»)?(?); bij de Chineezen : -li, -wu-li en -po-H; bij Pordenone,
in de Nagarakrtagama en in de Tamil-inscriptie van Tanjore: -uri
en -ori; in de Sedjarah Melajoe en bij Marco Polo: -bri. Uit deze
verscheidenheid wordt toch wel duidelijk ,dat het woord naar alle

i) Naar aanleiding van al- Rain(n)ï schreef G. P. Rouffacr in de Encyclopae-
die van N. I., Ie dr. dl. IV. p. 204 op gezag van prof. H. Kern, dat het wellicht
een spraak- en begripsverwarring is van het bij de Singhaleezcn gebruikelijke
Ramana = Arakan.

Hoe de berichtgevers vaak inderdaad in de war kunnen ziin wordt o.m.
geillustreerd door het feit, dat Dimasjkï spreekt van Ramnl (dat zou dus Lamuri
zijn) en Langgabalus, doch verder vertelt, dat op het eiland (sic) Kalah
('— Kedah) : Faiïtjur ( = Baros) Jawa, Malayur, Lawrï (••— ook Lamuri) en
Kala (=: Kedah) liggen.
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waarschijnlijkheid drie-lettergrepig is en een u in de tweede letter-
greep bevat. Het gaat er nu om of deze u onmiddellijk op de m van
lam- volgt, gelijk in een deel der gegevens, dan wel of een andere
consonant daartusschen behoort te staan, gelijk in een ander deel
der gegevens, en, in het laatste geval, welke consonant dat is: b, zv,
of p. De Chincesche benamingen vertoonen met uitzondering van
Lan-li alle bedoelde consonant (zv of />), onder de Arabische is dat
bij één het geval (nl. Laït'rï bij Dimasjkï), terwijl ook de Europeesche
en Inheemsche elk een voorbeeld met de consonant opleveren, t.w.
Lam&ri bij Polo en in de Sedjarah Melajoe. Het komt mij nu uit
een en ander zeer waarschijnlijk voor, dat inderdaad oorspronkelijk
een consonant tusschen m. en H. behoort te staan. Welke nu is die
consonant? het kan b, w of />. zijn, en hier moet ik het terrein der
waarschijnlijkheden verlaten voor dat der mogelijkheden :

Men weet, dat de Atjèhers voor onze komst het sultansverblijf,
de Koeta Radja, betitelden met Dalam, lett: .,het inwendige". Het-
zelfde gebruik van dit woord kent het Javaansch, waar dalem het
Krama-Inggil woord is voor omah — ,,huis". Een Sanskrit equi-
valent voor dit woord nu, is pun = „burcht, kasteel, sterkte, enz.",
dat ook in de Indonesische talen op uitgebreide schaal burgerrecht
heeft verworven, zoowel als zelfstandig woord (vgl. o.a. Klinkert's
Maleisch woordenboek, s.v. poeri, waar als beteekenissen staan op-
gegeven : „binnenste gedeelte van cone vorstelijke woning, binnenhof,
binnenstad, burcht"; poeri heeten ook nog in onzen tijd de vorsten-
verblijven op Bali), alsook in vele samenstellingen (vgl. plaatsnamen
als Indrapoeri in Atjèh enz.).

Ik acht het nu zeer wel mogelijk, dat het bovenbehandelde
Lamurï — Lambri — Lawrï — Lan-wu-li — Nan-po-li enz. niets
anders is, dan een samenvoeging van dit puri met het Atjèhsche
woord lam, de gewone verkorting van dalam = ,.in, binnen", dus
Law-puri, als equivalent van het huidige Dalam. Plaatsnamen met
lam samengesteld zijn ook in het huidige Atjèh zeer gewoon; men
zie slechts de namen der nabij Kocta Radja gelegen kampongs: Lam
Téh, Lam Djamèë, Lam Pisang, Lam Ara, Lam Barö, Lam Oedjöng
en vele andere.

Naar Atjèhsch taaleigen valt de hoofdtoon op de laatste lettergreep,
dus in casu op /'. terwijl lam, als derde lettergreep van achter, een
zwakkeren toon draagt en de lettergreep pu toonloos is. Dit zou der-
gelijke lezingen kunnen verklaren als Lambri, Lawrï. Lan-li en
Lamürï. Voor de weergave van puri in het Chineesch met zvii-li,
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vergelijke men Tan-jiing-zi'u-lo =~- Tafijungpura (Borneo) bij Cliau
Ju Kua.

Tenslotte nog het volgende: Mocht het in de Liang- en Sui-annalen
vermelde Po-H, dat aanvankelijk eveneens met Noord-Suniatra later
echter met Bali geidentificeerd is, toch blijken hetzelfde land te zijn
als Lamuri — Lambri enz., dan zou men daarin het woord (".tri cp
zichzelf kunnen zien, zonder samenvoeging met lam.

A a n v u l l i n g .

Nadat bovenstaande artikel door. mij reeds was opgezonden ter
aanbieding aan het Kon. Inst., kwam mij het door Prof. Krom be-
zorgde posthume artikel „Beeldende kunst in Ned. Indië" van wijlen
den heer G. P. Rouffaer in Bijdragen dl. 89 in handen, waarin de
schrijver eveneens Poli met Pocri gelijkstelt, doch het beschouwt als
een afkorting van Indrapoeri (pag. 412—+13).

Op pag. 569, noot 1, identificeert Rouffaer Lambri met Lanibaroe
of Lambarocch, hetgeen mij echter uit de verschillende gegevens
geenszins gewettigd voorkomt.

H. C.
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