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INLEIDING

6 juli 1602: na een verblijf van meer dan twee jaar in Acehse gevan-
genschap keert Frederick de Houtman ( I 571 - I 627) terug in het va-
derland. De ontberingen van die periode hebben de godvruchtige
Frederick niet kunnen breken, evenmin als de voortdurende pogin-
gen van zijn 'gastheren' om hem tot de islam te bekeren. Blijkbaar vol
goede moed zet Frederick zich na zijn terugkomst in Gouda aan het
op papier zetten van zíjn ervaringen in het Noord-Sumatraanse sul-
tanaat. De periode van gevangenschap had niet alleen negatieve kan-
ten: 'Doch heeft mijn Godt beneffens myne verlossinghe, het ver-
standt ende de ghenade ghegheven van de Maleysche sprake, die in
gants Oost-Indien, als een gemeyne sprake is (alhoer,wel datter noch
vele eygene inlantsche spraken zijn:) want de Maleysche sprake wort
by ouden en jongen gebruyct, ende in r,velcke oock alle coop-hande-
len geschien ende ghedaen worden, tot in de Moluksche Eylanden
ende die quartieren toe. Derhalven keerende tot mijn voorghestelde
oogh ende doel-lrrit, hebbe ick de selve met onse Neder-dultsche
Tale een spraeck ende r,'voordt-boeck, naer mijn slechte verstandt, by
een vergadert, daer inne de Maleysche, ende daer op passende de
Madagaskarse talen teghen onse sprake ghesteldt staen.' Met deze
woorden introduceert De Houtman zijn in 1603 gepubliceerde
Spraeck ende woord-boeck inde Maleysche ende Madagaskarsche talen
t...] bij de leden van de Staten-Generaal (catalogus nr. 1). Het boek
is weliswaar niet het allereerste gedrukte vocabularium van een taal
gesproken in de archipel die eeuwen later Indonesië genoemd zou
worden, maar wel het belangrijkste en meest uitgebreide uit die peri-
ode. De Houtman, die samen met zijn broer Cornelis naar de archi-
pel was vertrokken was een scherp observator. Zijn noodgedwongen
verblijfgafhem de kans zijn ogen en oren goed de kost te geven en
daarvan later verslag te doen. De in het boek opgenomen 'tsamen-

spraken' en woordenliisten ziin met name zo interessant omdat ze
zijn gebaseerd op het Maleis zoals dat in die tijd werd gesproken in
Aceh. De erop volgende studies van het Maleis zouden, behoudens
een enkele uitzondering, gebaseerd zljn op de taal zoals die werd ge-
vonden in geschriften, en die nogal afivijkt van de taal zoals die in het
dagelijks leven werd en wordt gesproken. De Houtmans opmerking
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dat het Maleis een 'gemeyne' taal is terwijl er nog vele andere talen
zijn in het uitgestrekte eilandenrijk, behoudt zijn geldigheid tot op
de dag van vandaag.
Naar schatting worden er vier- tot vijfhonderd talen gesproken,
waarvan de grootste (het lavaans) met tegenwoordig ongeveer tachtig
miljoen sprekers. De kleinste talen tellen soms niet meer dan enige
tientallen sprekers. De reis van de De Houtmans heeft behalve het
Spraeck ende woord-boeck ook het eerste lavaanse manuscript naar
Nederland gebracht: een op palmblad geschreven verhandeling over
islamitische mystiek datzich nu in de collectie van de Leidse Univer-
siteitsbibliotheek bevindt (Or. 266).
Het Maleis dat qua aantal moedertaalsprekers zeker niet tot de
grootste talen in het gebied behoorde was en is wel de belangrijkste
taal. Dat kwam door de rol die het ging spelen als lingua franca, of
handelstaal, in een groot deel van Zuidoost-Azië. Al lang voor de
komst van westerlingen in de zestiende eeuw hadden handelaren uit
verschillende regio's het gebied aangedaan en maakten zij gebruik
van de taal die in het gebied rondom de straat van Malakka werd ge-
sproken om hun transacties met de oorspronkelijke bewoners te ver-
richten. Ook was het Maleis de taal waarmee de verspreiding van de
islam ter hand werd genomen. Deze godsdienst had de archipel in de
twaalfde eeuw het eerst bereikt via dezelfde regio waar De Houtman
zijn taalkennis opdeed, namelijk Aceh. Van daaruit maakte zlj een
snelle opmars tot in de verste uithoeken van het eilandenrijk. Behalve
de taal en de godsdienst verspreidde zich op die manier ook het
schrift waarin Maleise teksten aan het papier werden toevertrouwd:
namelijk het Arabische.
Van de honderden talen gesproken in wat tegenwoordig Indonesië is
kenden er ongeveer tien ook een geschreven vorm. Elk had zijn eigen
schrift dat in alle gevallen uiteindelijk is terug te voeren op een oude
Indiase schriftsoort. De Batak en de Rejang op Sumatra, de Sundane-
zen en favanen op het eiland Java, Sasak op Lombok, Balinezen en
Madurezen, en op het eiland Sulawesi (Celebes) de Buginezen en
Makassaren zijn de groepen die zo'n eigen schrift gebruikten. Een
aantal andere groepen, met name die de kusten van verschillende ei-
landen bewoonden zouden het Maleis-Arabische letterschrift gebrui-
ken, bijvoorbeeld de Acehers en de Minangkabau op Sumatra, de

[1] Frederick clc I Ioutnrirn, Spraeck ende woord-boeck,
Anrstcrdarn 1603 (Thys.  577)



Banjarezen op de zuidkust van Borneo, en de Ternatanen en Ambo-
nezen in de Molukken. Met De Houtmans taalgids zou nog een
schriftsoort aan dit ri j t je wordcr"r toegevoegd: het westerse, Lati jnse
schrift, door de Maleie rs rrlnl genoemd, en onderscheiden van jawi,
het Arabische schrift.
De opvolgers in taalkur.rcligc zin van Frederick de Houtman - wiens
Maleis het Maleis was ' ir.r vvelcke oock alle coop-handelen geschien
ende ghedaen vvorden' - zouden naar goed Nederlands gebruik de
dominees zijn. Gcclurcncle de zeventiende eeuw waren zij degenen die
zich met het oog op ecn vertaling van de heil ige schrift op de studie
van het Maleis zor-rclcn storten. Met enige regelmaat verschenen van
hun hand woorclcnboeken en korte grammaticale schetsen. Een eer-
ste volledige vcrtaling in het Maleis van de Bijbel verscheen echter pas
in druk in I 733 in het l,ati jnse schrift, 25 jaar later gevolgd door een
jawi-editie. Ook in die ti jd werden vertalingen van Gods heil ige
woord gchincle rcl cloor principiële discussies over hoe en in welke
variant v.lu ecn taal clat weergegeven diende te worden. De namen
verbonden iran deze eerste volledige vertaling, die overigens tot in de
twintigste ccuw ir.r e re zou worden gehouden, zljn die van Melchior
Leydecker ( l 645- I 701 ), de vertaler, en zijn opposant Frangois Valen-
ti jn ( 1666- 1727), clc auteur van het vijfdelige standaardwerk Oud en
Nieuw Oost Indii;rt (1724-1726). De eerste, een groot kenner van de
taal der trirclit ione-le Maleise l iteratuur, was van mening dat de Bijbel
in een vornr van Iitcrair of formeel Maleis moest worden vertaald,
terwij l Valcnti jn ccn vorm van alledaags Maleis prefereerde.
George Hcrrrik We rnclly (161)4-1744), een dominee van Zwitserse
afkornst e n ccn van cle revisoren die na Leydeckers dood diens on-
voltooicle vcrtaling voortzette en voor de druk gereed maakte, schreef
in 1736:'Ovcr clczc ove rzetting is in Indië en in Nederlandt zo veel te
doen gewecst clat cr rvcl een zeer groot boek van kon geschreven wor-
den: doch vcrnricis clat verschil met de doodt van DIominus] Valen-
tyn uit cle wcrclclt is gcraakt zal ik het zelve niet weder doen herleven
en wereldkuncligcr zoeken te maken.' Vervolgens ging hij nog enige
pagina's lang cftxrr hct ongeli jk van Valenti jn te benadrukken. De
waarde van zijn Mslcist:he spraakkunst, waaruit het citaat afkomstig is
(catalogus nr. 4), lag cchter niet zozeer in deze evaluatie van het
moeizame vertaalproces als wel in de publicatie van de eerste vol-
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waardige grammatica van het Maleis. Maar minstens zo belangrijk
was zijn tweede 'boekzaal' waarin hij voor het eerst serieuze, hóewel
beknopte, aandacht besteedde aan de literaire produkten in het Ma-
leis. Hier verschenen ook voor het eerst de eigênlijke sprekers van het
Maleis, hoewel indirekt, in de schijnwerpers.ln de meàr dan honderd
jaar daarvoor werden_zij ' iet ge.oemd, iroewel natuurlijk geen der
taalkundig bezigzljnde westerlingen zonder hun hulp tot Èun al dan
niet gepubliceerde studies konden zijn gekomen.

JVa.s het droevig gesteld met de waardering voor de sprekers van het
Maleis, vele malcn clroeviger nog was de situatie metbetrekking tot
de kennis van de vele andere talen in de gebieden waarin de
verenigde oostindische cornpagnie (vot) opereerde. ondanks een
reeds eeuwenlange aanwezighei d zijn er geen tekenen van enige seri-
euze belangstelling voor deze taler-r. Dit kin worden geïllustreórd met
een voorval in het rnidden van de jaren negentig varde achttiende
eeuw, bijna twec ccuwcn nadat de eerste Nederlanders Indië hadden
bereikt. De bibliotheek van de Harderwijkse universiteit verkrees een
collectie oosterse handschriften van de schout-bij-nacht Iacob p"ieter
van Braam (1737-  I80J) ,  d ie  de  manuscr ip ten  e igenha.d ig  had b t r i t -
gemaakt tijdens een vlootactie in de Straat van Malakka iÁ tZA+.
Enige van deze nranuscripten waren geschreven in een onbekende
schriftsoort. De bibliothecaris zag zich genoodzaakt de handschriften
aan een lange rij 'experts' te laten zien. Via Frankrijk, en een Duitse
geleerde die ze na.r Londen bracht, kon uiteindelijk de Engelse ori-
entalist willia'r Marsden (17s4-1836) ze identificeren als á]trae
geschreven in het Buginese schrift. Dat geen Nederlander dit heeft
kunnen vaststellcn mag achteraf toch wèl uitzonderlijk heten. uitein-
delijk was de regio waar Buginees wordt gesproken, Zuid-Celebes
met zijn havenstacl Makassar als internationaal handelscentrum, al
meer dan een ecllw lang een permanente basis voor de VOC.
Dat het juist ccn LJrit was die uitkomst moest bieden in het seval van
het-Buginese rnanuscript mag geen verwondering wekken. Ë t"g.n-
stelling tot de kooplieclen van de VOC hadden zij gedurende hu"n
aanwezigheid in Zuidoost-Azië veel meer blijk gegèven van een wer-
kelijke interesse in de culturen van de bewonerJ ván het gebied.
william Marsde' zou zelf binnen afzienbare tijd een grainmatica en
een woordenboek van het Maleis publiceren, terwijl hii al ltr l7g3 een

12 l 3

History of Sumatra het licht had doen zien. Zljn landgenoot Thomas
Stamford Raffles (1781-1826), de stichter van Singapore en'ontdek-
ker' van de Borobudur, is tijdens het Engelse bewind over de archipel
( 18 I I - l8 l6) van onschatbaar belang geweest voor de culturele studie
van met name Java. Getuige daarvan iszijnHistory of lava (1817).
Beide genoemde Histories omvatten veel meer dan wat hun beknopte
titel doen vermoeden. Het zijn excellente beschrijvingen van zowel de
geschiedenis als van de in die dagen voorkomende gebruiken, kunst-
uitingen en gewoonten van de betreffende volken. Voor de studie van
talen en literatuur van Indonesië moet melding worden gemaakt van
het werk van de Schotse dichter en linguïst John Leyden (1775-l9ll)
wiens On the languages and literature of the Indo-Chinese nations
( 180S, herdrukt in I 8 I I ) het eerste overzicht vormt van de variëteit
aan talen in het gebied (waaronder behalve Maleis, Batak, Buginees,
javaans en het op het eiland Sumbawa gesproken Bimanees) en van
hun onderlinge relaties. Het boek bevat tevens waardevolle observa-
ties ten aanzien van de verschillende literaire werken daar voortge-
bracht. Postuum werd van hem een vertaling van de belangrijkste
Maleise tekst, Sejarah Melayu, 'Maleise geschiedenissen', gepubli-
ceerd in 1821.
Mogelijk is het deze Britse dadendrang geweest die ook de Nederlan-
ders aanzette tot een meer actieve houding ten aanzien van de lite-
raire voortbrengselen van de volkeren die zij meenden onder hun
gezagte hebben. Kort nadat de Engelsen de kolonie hadden verlaten
zagin 1822 een eerste gedrukte versie van een Maleise tekst het licht,
Hikayat IsmaYatim 'De geschiedenis van Isma Yatim' (catalogus nrs.
5l-54). De tekst is geschreven door Ismail, van wie helaas niets meer
is overgeleverd dan zijn naam. De Maleise tekst was voor de druk
'nagezien en van fouten gezuiverd' door P.P. Roorda van Eysinga
(1796-1856) die drie jaar later ook een Nederlandse samenvatting van
deze in Arabisch schrift gedrukte tekst zou publiceren. En daar zou
het niet bij blijven: in de daaropvolgende jaren zou hij nog de uitgave
van woordenboeken, een grammatica, en andere tekstedities verzor-
gen'
Ook na het verlaten van Nederlands-lndië zaten de Britten niet stil.
Hun koloniale bezittingen aan de overzijde van de Straat van Ma-
lakka - het Maleisisch schiereiland en Singapore - waren centra van



activiteit op het gebied van de taal- en literatuurstudies, mede door
de aanwezigheid van-Engelse en Amerikaanse zendelingen die nauwe
contacten onderhielden met een groepje zeer actieve inleemse lite-
ratoren. De bekendste uit die laatste kring is ongetwijfeld Abdullah
bin Abdulkadir Munsyi (r797-1s54) wieis in t5+l gepubliceercle
autobiografi e Hikayat Abdullah behoort tot de hoog'tcpunten van de
Maleise literatu.r. De genoernde editie is een litho{rafie i,-., Abdullahs
eigen handschrift. Ilehalve echter het schrijven unói"u,'" tekster-r
was taalonderwijs aan westerlingen en het al dan niet in opclracht ko-
piëren van Maleise ma.uscripten ee' belangrijke dagelijkie bezigheicl
va'Abdullah en zij ' collcga's. Een manusctipittuditl" ii uc,or zii,r
voortbestaan aftankelijk van het regelmatig ópnieuw overschrijíen
van bestaande teksten. Dat geldt zelier in een tropische o,ngeviíg
waar papier onderhevig is aan snel verval ten gevblge uat-r klirnaat e,-r
insecten.
Een van de collega's rnet wie Abdullah nauw samenwerkte w.s Husrn
bin Ismail, een Buginees van geboorte die zowel Maleise als Bugirese
handsch'tten irf.schreef. Hij staat waarschij' l i jk ook mede aan áe
wieg van de cerste gedrukte, oorspronkelijk inheernse, nict-Maleista-
l ige tekst.  Dit .boekje, in 1832 door de Mission press i 'Si 'gapore ui t-
q:q"-I.".,. was be-zorgd door de Duirse zendeling C.H. .fhorr-iscn (geb.
1782)' die de tekst zeer waarschij' l i jk aan Husin te darken had.'ïrc
titel van het boekje is A code-of Bugis maritinte /aws (catarogLrs ur. 34)
en de tekst bevat de door zekere Amanna Gappa in 1676 iri 'Makassar
geschreven regelinge' betreffe.de de scheepvaart naar er v.lr.l clic ha-
ven.  Bcha lve  lcveranc ie r  van  de  (cks t  za l  Hus in  ook  c legcnc  z i i r r  t c_weest die Thornsen eind jaren twintig heeft onderw"ró i,.r ,l.1 l-,Ëgi,,-
selen van de Iluginese taal en liter.tutr, en hem hebber bijgcstaa'n bij
de vertalir-rg van het werk.
Inmiddels was in hct vcrre Necler land wederom een aantal  c l .nirccs
tot het i 'zicht geko'rcn dat het voor de verspreidi'g va. hct chris-
tendom nooclzakelijk was de bijbel beschikbàar te m'akerr i ' a.cie rc
talen dan het Maleis, clat, ondanks zijn verspreicring over ccr.r uitsc
strekt gebied, voor grote groepen Ináonesiërs onverstaa'baar wrls.
Teneinde daarv.or de nodige voorzieningen te treffen was ir lu r,l
het Nederlands Bijbelgenootschap (Nnc)ipgericht. IJet 2.., clit gc-
nootschap zijn dat i ' Nederland de werkefij-ke aar-rzet tor cc,' g"ii"*.,,
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studie van de taal en l iteratuur uit.geheel Indië zou geven, en dat tot
l::ll_d_. 

twintigste eeuw deze studïe,o, b.pnl.,, inï";;"-;;;."werkrng met verscheid,"n..gp dat gebied '".ikru_. g"t.;ra.;^E' lr"halve vertalin€en van cle bijÉel roJá." t-ruu. activiteiten vooral leidentot eex grote hoevecrheid taarkundige en literaire ,;"J;,J" ,""r.hoge kwaliteit' De namen van cre do"or het NBG uitgezondenen latenzich tevens lezen ars eer rijst ,rur-r u.rt".ris en samensteilers van in veergevallen tot op de dag vaí vandaag onmirbur" ,tur_,auu.à*"1f.À. l"werkwijze was in het algcrneen dat'men na aankomst i"ï.ieàbi"awaar men te wcrk werd gesteld zich alleree^t a" tuui"ig."Àiul," -",behulp van moedertaarslrekers v"."áig""r verdiepte men zich in de,bij voorkeur geschreven, literatuur unn á" betreffende bevolkings-groep, om vasr re kun'en srelen in werke stij lde ur;È"r r*iÀàriï r""kunnen worde. vertaald. In veel;;"uil";.,"u, het verzamelen vanmanuscriptcn, of het (laten) kopÈren daarvan a" 
"',ig" 

Àu;;;_
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te krijgen tot die riteratuur. Tijdcns deze actiíeii.r-*..à a",een begin gernaakt met het schrijven uán 
".r-, 

grammatica en het sa_menstellen van cen woordenboei van de betrËffende ,""i. í"" L.hoeve van aankornc'de studente' gliïr.." .gL uuut 
".r, 

Ut*_iàr,nguiJ u.1" de geschrcve' literatuur, vrijwel altijd gedruki i" Ààil"tàr"schrift. Pas da;rrna, vaak lang,dau_r,rá, ,rruJte men een begin met hetvertalen van de bijbel, ondaiks ull.r io.h á" primaire taak van de uit-gezondenen.
van de door Irct Nn(; uitg€zonden mannen was ongetwijfèrd HernranNeubronner var cler tuut< l taz+-rsq+i i ; -eest geniare taarkurcr ige,maar zcker ook .rc 'eest excenrrieke. Hij werd g.Ër.;;l;-rvi"Ëïuals zoon van cer Ncderra'dse uud";;;;;" Duits-Indische rnoecier,groeide op ir Surabaya en begon na een opt"iding i" N.à".r,".il i,,carrière mct dc str_rdie van talén van de gaiakstar;m"; Ë;;;;;;;,,het Tobamcer in dc bi' 'enrande" uu"xáo.a-sr-ut* i""r.r.,r.'ui;zou de eerstc wesrcrring zrjn die het ToÉameer bereikt". ó" f.:ri"6.van I849 rot r 857 waarin hij in de Bataklanden r..ur."r*"J., 

"",van grote ontbe rirqen en soms zelfs van ..g.tr".tri i.t"rrï"r"".. o-gezondheidsredenc]r vertrok ni; áuà.o-.ilt r,"rtof ,raar Nedcrrandwaar hij de publicatie van zijn Éataks .,"oorá.,rbo"k ;;;;i;;;"tak grammatica begereidde. be uitmuu;;;; kwaliteit van mct namede grammatica laat-zich rr","i;r.íáo"firïiïi, dat meer dan honclerd
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jaar na.de ve.rschijning nog een Engelse vertaling van dit werk werd
gepubliceerd. Na een meer dan tienjarig verblijf-in Nederland keerde
lrij te.r:rg naar zlin geboortelan d waar h! vatraf tszO op Bali zou wer-
ken. Met ingang van 1873 niet meer voor het NBc - wàar de uiterst
kritisch ten opzichte van het christendom en de zending staande van
der Tuuk zich steeds minder op zijn plaats voeld. - -uà, in dienst
vanhet g-ouvernement als rijksàmbt*aar tot beoefening van de In-
dische talen. Hij zou daar tot aan zijn dood de studie,run h.t Balinees
en het Kawi, of oud-Javaans ter hand nemen. Het belangrijkste re-
sultaat daarvan, een vierdelig Kawi-Balinees-Nederlandsïoorden-

f.* h::{, .:lrl... pas na zijn dood in 1894 het licht gezien.
In dezelfde tijd dat van der Tuuk zijn taalstudies in"het totaal onbe-
kende sumatraanse Batakland begon was het in het meer dan dui-
zend kilorneter verder oostelijk gelege.r Zuid-celebes al meer dan
twee eeuwen een komen en gaan van buitenlanders van verschillende
pluimage. De havenstad Ma[assar, poort tot de specerij_eilanden,
herbergde gemernschappen van Aràbieren, Maleiers, ptrtugezen,
chinezen, Engelsen, Nederlanders en vele andere nationalitËiten
meer. Het achterland van deze bedrijvige stad was echter veel minder
bekend. Zo'n honderd kilometer ten nàorden van Makassar lag het
Buginese vorstendom Tanete waar de óuder wordende vorst z#h
voor allerlei officiële correspondentie en andere zaken liet bijstaan
door zijn dochter colliq pujié, een weduwe en moeder van árie vol-
wassen kinderen. In 1852, als zij ongeveer 40 jaar oud is, bre'gt de
afgevaardigde-voor Buginees en Matassaars van het Nnc, n"njï-in
Frederik Matthes (1818-1908) een bezoek aan Tanete en het paleis
van d.e vorstelijke familie. Hij is onmiddellijk oncler de indrui< van de
literaire vaardigheden van colliq pujié en zij zal dan ook in de claar-
_o-pvolgende jaren een van zijn belangrijkste informanten worden.
volgens Matthes had zlj niet slechts-een uiterst goede ke''is va'het
alledaagse ge.sproke' Buginees maar was zij ooIízeer geverseercl in de
nog door weinige' begrepen literaire taal waarin vele-ouclere poëti-
sche werken uit de Buginese literaire traditie waren gesteld. Bàhal,re
dat sprak en las zij ooli Makassaars, de taal die Mattfies als eerste was
begonnen te leren 'a zijn aankomst op celebes in 1g4g. collicr puiié,
een v rouw rne t  ccn  u i te rs t  vo lhardend karak ter ,  woonde 'ada i  haár
dochter in 1855 haar grootvader op de troon van Tanete had opge_
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volgd, het grootste deel van de tijd in de stad Makassar. Moeder en
dochter waren beiden even sterke als doortastende vrouwen en hun
relatie werd dan ook onvermijdelijk gekenmerkt door, soms hoog
oplopende, conflicten hetgeen moeders verblijf in Tanete op z'n
minst weinig gewenst maakte. Voor Matthes - en voor de studie van
het Buginees in het algemeen - was dit bepaald geen ongunstige situ-
atie. Colliq Pujié las Buginese handschriften met Matthes, verklaarde
hem onbekende woorden en gaf hem de nodige informatie over de
taal en cultuur van de bewoners van Zuid-Celebes. Daarnaast kooi-
eerde zi j  e igenhandig manuscripten voor hem of l iet  deze kopiërèn en
schreef zij literaire werken waarvan geen voorbeelden voorhánden
waren. Op Matthes'verzoek schreef zij ook stukken over de gewoon-
ten en gebruiken zoals die in vroeger tijden in de Buginese linden, en
meer specifiek aan de vorstenhoven, golden. Daarmee was zij waar-
schijnlijk de eerste etnografe van haar eigen samenleving. Arung pan-
cana Toa, zoals Colliq Pujié ook bekend staat, overleed in 1876 toen
Matthes al weer was teruggekeerd naar zijn vaderland - met in in zijn
koffers meer dan tweehonderd Buginese en Makassaarse handschrif-
ten, waarvan er rond de twintig van de hand waren van de prinses uit
Tanete (catalogus nr. 35).
In dle tijdwas men in de Buginese en Makassaarse samenlevingen in
Zuid-Celebes nog steeds geheel aangewezen op het handmatig kopië-
ren van teksten, hoewel er sinds de jaren zeventig wel een Bugineés/
Makassaars lettertype voorhanden was bij een plaatselijke drukker in
Makassar. Dit lijkt echter niet op grote schaal gebruikt te zljn.
Enigszins anders lag de zaak in het Maleise taalgebied. In de jaren
veertig had de zending in Singapore al de mogelijkheden ontdekt van
de lithografie, of steendruk. Dit was een veel goedkopere methode
om teksten te vermenigvuldigen en te verspreiden dan het drukken
met losse loden letters. In de daaropvolgende decennia zou op het
eiland Penyengat in de Riau-archipel (gelegen tussen Singapore en
Sumatra) een andere, even belangrijke, Maleise literator eveneens het
belang van de drukpers voor de Maleise traditie onderkennen. Raja
Ali Haji (+1809-na 1872) stamde uit het geslacht van de Buginese
onderkoningen, van Riau-Lingga en was de kleinzoon van Raja Haji,
de vorst die was gesneuveld in 1784 bij de strijd met de Nederlanders
om Malakka. Al in 1845 had Raja Ali Haji de mogelijkheden onder-
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[5] Raja Ali Haji, Bustan al-katibin l i-al-sibyan al-ntuta'all imin.
Singapura,  t3 t0 [ t ï92l  G74E25)

kend van de drukpers nadat hij de edities die in Batavia waren ver-
zorgd door P.P. Roorda van Eysinga (1796-1856). Twee jaar later zou
deze laatste ook een lang gedicht, Syair Suban Abdul Muluk, van de
hand van Raja Ali Haji publiceren. Hiermee vestigde deze voorgoed
zijn naam als literator. Hij zou nog vele andere werken schrijven die
worden beschouwd als hoogtepunten uit de Maleise literatuur. Be-
halve met het schrijven van literatuur hield hij zich ook bezig met
taalkunde: in l85l schreef hijeen grammatica van het Maleis die in
1857 van de plaatselijke lithografische pers kwam (en waarvan in
1901 een Nederlandse vertaling werd gepubliceerd).
Vanaf dat zelfde jaar werkte hij nauw samen met Herman von de
Wall (1807-1873) die door het Nederlands-Indisch gouvernement
was belast met het samenstellen van een Maleis-Nederlands woor-
denboek. Beide heren voerden een levendige correspondentie aange-
zien zij dezelfde interesse deelden. Ook Raja Ali Haji was namelijk
bezig een Maleis woordenboek te schrijven. Helaas mocht het voor
geen van hen zo zijn nog tijdens hun leven de resultaten van hun in-
spanningen in gedrukte vorm te zien. Von de Walls woordenboek
zou door Van der Tuuk worden uitgegeven ('met weglating van al het
overtollige', zoals Van der Tuuk op de titelpagina liet vermelden),
terwijl Raja Ali Haji's, onvoltooide, verklarende woordenboek uitein-
delijk in Singapore zou verschijnen in 192711928.
Met het Bataks, Buginees en Maleis is het natuurlijk niet gedaan met
het aantal talen dat bestudeerd werd en waar behalve de afgevaardig-
den van het NBG ook in gouvernementsdienst zijnde zogenoemde
taalambtenaren zich mee bezig hielden. I)e namen van August Har-
deland (1814-1891) voor het Ngaju Dayak (catalogus nr.6),  H.C.
K l inker t  (1829-1913)  voor  he t  Ma le is ,  S .  Coo lsma (1840-1926)voor
het Sundaas, en die van de allereerste afgevaardigde van het NB(l,
J.F.C. Gericke (1798-1857) voor het Javaans moeten hierbi j  genoemd
worden. Van hun Indonesische helpers is helaas in de meeste gevallen
nauwelijks iets bekend. We kunnen denk ik echter aannemen dat hun
rol in de totstandkoming van de taalkundige en literaire studies,
everrals i rr  het aanleggcn van col lect ies van manuscripten in essent ic
niet zo heel veel zal hebben verschild van die van Colliq Pujié, Husin
bin Ismail of Raja Ali Haji.
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De activiteiten van de genoemde personen resulteerden behalve ineen groot aantal_publicaties ook in een enorme hoeveelheiJ-*rr_
scripten in verschillende talen. Het was immers op basis daarvan datzij hun taalkundige studies konden samenstellen. Hun vaak uit hon-derden stukken bËstaande colrecties zÀuá.,r hun *.j unà.nïuu,
verschillende bibliotheken in Indië en Nederlan a. zZ zi;"aiil;,
beeld de voor het NBG verworven handsch.;ii;;;;*";;;;á;;
permanent bruikleen bij de Leidse universiteirsrrlur"iott ."r., ïi. 

".r,van de grootste Indonesische handschriftencollecties ter wáàà hurs_vest. Hoewel al vanaf de vroegste jaren van het bestaan 
"u" 

-à" 

""iversiteit enige manuscripten uit óost-Indië in de bibliotheeÈ*ur.,
opgenomen (bijvoorbeeld het favaanse dat met De Houtman wasmeegekomen) vond gedurende de tweede helft van a. 

"à*.ïti.ra":ïï.:n,yure explosie plaats bij de verwerving van handï;h;ii;".
urr nad alles te maken met het feit dat behalve de bijbelvertalers ookhet gouvernement steeds.meer het belang uan taalstídie ,o;;;t"ambtenaren ging inzien. Nadat een pogiíg om een taalopleiding opte zetten in lndië zel f ,  in Surakarra, waímïsru,ktou"à 

" i , ' " ;"J" i i i r .  
i "I842 in-Delft een opleiding voor Indische amDtenaren gestart. In hetkielzo_g hiervan werd in deïelfde stad in rsir n.t rconrrïr.fijr. inriiru",voor Taal-, Land- en volkenkunde van Nederlu"d;;h_-I-;..d'íe (rrrrv)

opgericht, dat zich geheel richtte op het zo prominent in haar naamgenoemde vakgebied. In l g64 *..á d" Delfise u.ua.,,.i. opg.t.i.r,en.verplaatste het zwaartepunt van de Indonesische studies zich naarLeiden, en de collecties veihuisden mee. Langzaammaar zeker was er
_":,.\j^:"J"tschuiving waar te nemen van de manuscripten en dereKsten dre zrr  bevatter ars basis voor taarstudie en -beschri jv ing naareen meer op de handschri f ten zerf  ger ichre srudie, a.  nrá]"ái" .  i r .u r rgave var  vc rar twoorde teks ted i t ies  van t rad i t ionere  r i t c r ï tuur  g in_gen steeds mecr I-ret be-eld bepalen van de Indonesische stucries irr'N.-d.erland. De belangstelling van het Nederland, giib.ls"".;i;;h;;
richtte zich vanaf iret einà van de 

".g""tr.nJ" 
.";;ft;ffï::, 

"pai; 
lf 

el welke gecn eigen geschr"u.i t.uáiti" kenden, ,out, a"ï..scnllende r oral.rtalen op sulawesi, Timorese taren en het sumlraas.De toenemende aa'dacht voor het onderwijs in Nederlanàr_i,;;;;
zelf bracht een bchoefte met zich mee aan geschikt lesmateriaal. Ten-einde tegemoet te komen aan deze behoeftË, en aan geschikt leesma-
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teriaal voor al diegenen die de school hadde' doorlopen, werd in1 90 8 de Commiss]e vo.o.r Volksle.t.rur, of .Bului prrl;k;: ooniri.f,,Zij v,er zo r gde n a a s t p u b I i c a t i e s uu,.r u", i u u I d e E; - ; ;; ; rït"ï ;,-,moderne Maleise literatuur ook de ,ritgaue van traditionele teksten inde verschillende tale' van de archip.r,?.ht.. wel 'met vermijding vandezulke, die het bestaande-bijgeloof in d" ha.td r.*a.ï*"r^Ë.ï, 
",-'van de obscene verharen of eplsodes'. Het voorkomen van dit raatstewas de overheid overigens al vóór de oprichting *" v"nrr"i,uï. .",-,

**:'11t \"^ i:.g.g.y.ért. Een advise.,r'unn f,.t"gor,,"r,r"_"ïi ï"a 
"pDasrs van cle rn 1874 irr .Nederland ui tgegeven Bábarj  Tanah Jai i'Geschiedenis 

van lava'  (catalogus 
"r i+i i  

in Iavaans r.h. i f i  fpe.merkt dat het voordat het_op aË tnaiscne -"rr., g"È.".ir, r.""ï"ra."'eerst.veranderd 
Ibeh_oort] te worden, d.i.r.n.t ïi;g.iáài 

"ri, 
_"",verwijderd worden'. En zo geschiedde. Een aantal íËtt.., *"Ji"r",behoeve van de Indische edltie herdruki

Werd aan het einde 
"11.d" 

negentiende eeuw veel van het materiaalnog gedrukt in de traditionele"schriftsoorten, in de twintigrt" ,i"r, ''"een tendens om meer en rneer reksten 
"oo. 

publilári;;;;ïh;;ï"
tijnse schrift te transcriberen. Het eerst zie'ïe dat gebeuie;;;;;
Maleise teksten' maar rater ook met ]uuuu,ir" en Sundase die tot aanhet uitbreken van de Tweede w"r"láooriág 

"og 
incidenteel in het

:tg:n,:chrjftrn,erder gedrukt. Aan de a,rdei" zijïe van a. Struui uu,_,
ïln,.uïo, 

'"'] srngapore en op het Maleise schiereiland, zou echter het
lawrschrttt tot op heden ze91 populair blijven voor de 

""rtnàriguut-diging va. Malcisc reksrcn. Hét ii niet herámaar a"iJ.r,;r.-ou"i';3;.
,d"T: zij' gcweest voor creze veranderi'g. ongetwijfetá t 

".ï 
á;;".-breiding van het onderwils' en de-daarmËe g"paard gaande stanclaar-

f  
iser ing cc'  r() l  gespceld, eve'als het gemak voor met name westcrsclezers' Ecr rrrdcrc belangrijke factor r.ias van econorrische aard: éé'lettertype bruikbaar uooi uir. talen was vanzerfsprekend voorrierioda' apárte sets voor ic.rere aL-oná..';1. ï"ïïï#ïï,i,ï;ï:j'Ë:ï

vooral voor het J.vaans gord dat het breedlàpende schrift met ziindiepe staa rren b ij n a tweà maal zoveel .ur-t.'ií rrÀi;; ;ilï'd'i:zelfde tekst in ecn Latijnse letter.
Terwijl de,praktische aspecten van de taal- en literatuurstuclie voorarplaatsvonde. in Batavia, de hoofdstaa 

"u" 
i.a..l"rà;_irril;, ;;centreerde de weteltschappelijke bestr-rdering van manuscripten zich
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vooral in Nederland, met name Leiden.Deze twee centra stonden wel
in nauwe verbinding met elkaar, en vele wetenschappers speelden op
enig moment in hun carrière een belangrijke rol in een van beide
plaatsen. De grote collectie Indonesische handschriften in de univer-
siteitsbibliotheek van Leiden stimuleerde de studie van met name
oudere literatuur, en dan vooral het Oud-Javaans (of Kawi) met be-
langrijke werken als het (oorspronkelijk Indiase) Ramayana en Ma-
habharats, de Negarakrtagama, de geschiedenis van het het veer-
tiende-eeuwse favaanse rijk Majapahit, en de cyclus van verhalen met
als held prins Panji. Vele tekstedities van de hand van geleerden als
G.W. l .  Drewes (1899-1993) ,1 .L .4 .  Brandes (1857-1905) ,  Ph.S.  van
Ronke l  (1870-1954) , l .  Gonda (1905-1991) ,  Th .G.Th.  P igeaud (1899-
1988) en anderen zagen het licht in de jaren tot aan de Tweede We-
reldoorlog, en ook nog daarna.
Leiden ging in die jaren zelfs zo'n centrale rol spelen dat zelfs Indo-
nesiërs met een belangstelling voor taal en literatuur hun studie hier
moesten doen. Hoesein Djajadiningrat ( 1886- 1960) bijvoorbeeld, telg
uit een West-Javaans adellijk geslacht, kwam in 1904 naar Leiden
waar hij als vervolg op zijn HBS-opleiding te Batavia eindexamen
gymnasium deed er-r zich vervolgens kon inschrijven bij de universi-
teit als student taal- en letterkunde van de Oost-Indische archioel.
Zijnbelangrijkste leermeester was de islamoloog en Aceh-deskundige
Christ iaan Snouck Hurgronje (1857-1936).  Hi jpromoveerde in 1913
op eelr studie over de Sejarah Banten 'Geschiedenis van Banten'. Na
terugkeer in Indië werd hij benoemd tot ambtenaar voor de beoefe-
ning der Indische talen. Hij bestudeerde het Acehs - ongetwijfeld on-
der invloed van zijn leermeester Snouck Hurgronje * en zijn studie
resulteerde in 1934 in publicatie van het tweedelige Atjèhsch-Neder-
landsch woordenboek.
De uit Solo in Midden-Java afkomstige Poerbatjaraka ( l88a- l96a)
kwam rond 1920 naar Leiden als assistent van de hoogleraar favaans,
G.A.J. Hazeu (1870-1929). Als zoorr van een hoge kratonbeambte had
Poerbatjaraka een grote kennis van de Javaanse en Oud-Javaanse lite-
ratuur, hoewel zijn formele schoolopleiding niet verder reikte dan de
lagere school. Dit laatste mocht echter niet verhinderer.r dat hiy, ecrst
in Batavia, later in Leiden een grote naam opbouwde op zijn vakge-
bied. In 1926 prornoveerde hij in Leiden op een onderwerp uit de



oud-javaanse literatuur. Hij zou gedurende zijn leven nos vele an-dere studies en tekstedities het liciít ao.n ,r.,.,.'vá""ïioii *à, ni;
hoogleraar /avaans aan verscheidene Indonesische universiteiten.
De lapanse bezetting van Nederlands-Indië hJl;g"lËáï gir"rg."
voor Nederland en Indiê in het algemeen, maa'eËeiàok voïr destudie van taal en literatuur. Zo vàrboocl a. u"r"ti". tf"à"rËIaa n",gebruik van Javaanse karakters in-gedrukte werken, -ni d" aotàruup
betekende voor her drukken met Jávaanse letters. ó. ,;.h;;à;g
tussen Nederland en-zi)nkolonie veranderde uur-rzelfsp.ekà"à,"ai
caal met de onafhankeli;kheid van Indonesië na de T*e"de we.erd-oorlog. Een van de gevoigen was dat de studie van Indoneslrcrr" tauten cultuur zich steeds meer ging internationaliseren. Wu, ,rooi d"Tweede wereldoorlog he.t gós ïan de studies in het Neàe.l;;à; g.-schreven - niet alleen taalk-undige, maar ook historis.rr", u,ri.*oro-gische en juridische - daarna wàd steeds -..it.ïÈ"Ë"iJa"'r"á.t"a.
Dit wordt geïllustreerd door het opzetten in r 96B door het KITLV vaneen reeks Bibliotheca Indonesica, waarin tekstedities 

""" 
ii"áitiá""r.

Indonesische literatuur. voorzien van E'gelse *.tuii"g"; ,áràï" 
"i,g.qï".l i 'plaats van de tor dan gebruik"elijke Nederlinàr.. È"'no.wel Leiden een belangrijk centruÀ van Indonesische firologi" rrriirt,wordt de studie van taal en literatuur in Indonesië r.rrri.""a, uïi""grijker' De rijke ha'dschriftcoilecties in bijvoorbeeld fakarta, yogya-

karta en op.Bali werden gaandeweg 
""t'ftàr,." 

*l;;;à;;;",i
richtten 

ti:! np de studiè van de iríeemse literatuur. r"á"".rlr.rr, a.op het Maleis gebaseerde nationale taal, is veelal de;"ig;;;à;;
waarin de teksten worden vertaald - behoudenr 

"ntu"irfir. 
a. rurut.ir.

9:: g::l l::t..r,ling 
behoeve_n. Vrijwel alle teksten worden teger,*áor_

drg gelranscrrbecrd in hct Lat i jnse schri f t ;  reproduct ie uun á" oor_spronkelijke schriÍtsoorten góeurt ,rog ri".Ët, op rrir[i"i.à JJud,me.estal in.rcligicr-rzc werken-. Er wordtïan g.bruik g"-""tir"í 
"rwel offsetdruk, ofwel fotokopieertechnieken, en tot voor voor kortvan stencilm.chines. E"n geávanceerde vorm van een dergelijke tech-niek is de uitgave van facslmile's van manuscripten, zoalsïinás r993in de serie Manuscripta Indonesica.

Hier.  is de-plrats orn kort  nog iets,  te.zeggen over enige eigenaardighe_
den berreffe'de rrcrhod"n 

"i 
t..hni.Ëó uu,-, b.;kp%à;;ilï;1,:

donesië. In Europa geldt grosso modo dat her handschrifte"riiàr".r.
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rond 1500 voorbij is. Om boeken te vermenigvuldigen wordt dan
vrijwel alleen nog gebruik gemaakt van boekdruk. De handschriften
die daarna nog worden gemaakt zijn meestal niet meer bedoeld voor
distributie in die vorm. Buiten Europa is de situatie echter geheel an-
ders: de verspreiding van de drukkunst verschilt per land en regio.
Dat handschriften nog gedurende de gehele negenticnde en een niet
onaanzienlijk deel van de twintigste eeuw op traditionele wijze in In-
donesië zljn vervaardigd is op zich niet opmerkelijk. Dat geldt, regio-
nale uitzonderingen in acht genomen, voor grote delen van Azië. In-
cidenteel worden zelfs nog steeds handschriften vervaardigd volgens
aloude technieken. De Leidse universiteitsbibliotheek betrekt met
zekere regelmaat favaanse, Balinese en Sasak handschriften uit een
scriptorium in Amlapura, op Bali.
Indonesische handschriften zíjn daarom zo opmerkelijk omdat zij op
een grote verscheidenheid aan materiaal zijn vervaardigd. Papier als
schrijfmateriaal is een relatief late binnenkomer in de archipel, en valt
ongeveer samen met de komst van de Europeanen en moslims. Maar
papier heeft de andere, traditionele materialen maar ten dele vervan-
gen. Palmblad, boombastpapier, boomschors en bamboe zijn nog
lang in gebruik gebleven.
Hoewel gedrukte boeken in de voc-tijd niet onbekend waren op )ava
en in de Molukken, heeft het drukken zich in de zeventiende en
achttiende eeuw nooit echt in de archipel verspreid. Het zetten van
niet-Latijnse alfabetten, met name het Arabisch, is steeds een pro-
blematische zaak geweest. De door christenen in Europa gemaakte
letterontwerpen waren nauwelijks geschikt. De vorm van de letters
was primitief, en het ontbrak de ontwerpers aan de meest elementaire
kennis die nodig was voor het maken van ligaturen. Dat laatste is
daarom zo belangrijk omdat het Arabische schrift een cursief schrift
is, dat wil zeggen dat de letters aaneen worden geschreven. Pogingen
om dit in los letterzetsel te imiteren, zonder compromissen te sluiten
voor wat betreft het ontwerp van de letters, zijn eigenlijk steeds rnis-
lukt. Het gevolg was dat islamitische teksten in Arabisch schrift die
voor de negentiende eeuw waren geproduceerd door Europese druk-
kers er voor moslims altijd eigenaardig hebben uitgezien. Dat kwam
de afzet natuurlijk niet ten goede. Daarbij kwam ook dat het onder-
houden van een lettergieterij, zetterij en drukkerij een zo hoog niveau


