
zedekunde, slechts weinig te wenschen overlaat'. Itt ztjn korte inlei-
ding gaat Tolle.s in welwille'd-bewo'derende toonzát,rrrg np à.r.
drie aspecten van de islarn in.
Tollens treedt met z-ijn indirecte vertaling in een traditie. De eerclerc
Nederlandse vertali 'gen van de koran wàren uit Duitse ( l64 r ) en
Franse (midden zeventiende eeuw) versies vertaald. De eerste clirect
uit het Arabisch vertaalde Nederlandse versie van de tekst is gÀaakt
door /.H. Kramers ( I 891 - 195 r ) en verscheen postuum (Arnsïercarn
r  9s6).

[28) Al Quràn dan terjemahnyn. penerjeLnah: drs. H. Moh. Rifa'i
Idari] drs. Rosihi'Abdulghoni. Semaiang z.j.lr995l rp.n"rÉit cv
Wicaksana) .  v i ,  545,  ix  pp.  "  '  

Ípar t icu l iere co l lccr ie l
í De derde editic van deze Indonesische vertaling 

"an 
de koran werd

i^]992 gepubliceerd. De vertaling is i 'de,nu.g"",ron de Arabische
tekst-gezet. Het voorbceld var-r cie Arabische tekït is mogelijk een ou-
dere lith.ografie uit Indonesië geweesr. Het boek begint ïuri a" Árabi-
sche zijde en de Indonesische vertaling loopt <1aar í-rin of t".". g"tilt
T-"" op.Het boek is een typisch voorbeeldïur."n koran uoor àage_
lijks gebruik of voor uitstalli 'g in huis.f op kantoor. R.ht"r-à.,t.krt
is.ccn oflrciële goedkeuring va' cle teksr doàr de 'Lajnat pentashih
Mushaf al-Qur'a'' (comrnissie voor de correcte tekst var' de Koran),
gedateerd Jakartar 1992. De schutbladen van het boek ziin speciaal
ontworpen cn geven de de 99 schone nairnen van God, al-Asmo, al_
Husna, weer. De band is goud-metallic.

Balinees

Met Btrlirees wrrclt we I de taal aangcduid die cloor cle Hindoes op
Bali cn west-Lo'bok.wordt gebruikt voor cle geschriftcn aie zrf ,'- ' ' iet
in het oud-J.va..s schrijver. Het is de literairè vorm van hun
sp.reektaa.l. Lingr:istisch is er weinig verschil met sommige literaire
teksten die f avaans-Sasak ge'oemà worden. De enorrniavaanse in-
vloed op zowel l]alinese ali sasak tekste' is hier ciebet aan. Nuo. a.
i'houd is het ouclcrscheid tussen beicle talen wel duiclelijk. sasaL
teksten zijnin rneerclerheid islamitisch van inhoud, Balinese teksten
behandelen grotcncleels hindoeïstische o'derwerpe.. In cle weten-

58 59

schappelijke literatuur is er nogal wat verwarring over, ell solns wordt
de tall van een tekst uit Bali of Lornbok ook gewoon aangeduid als

Javaans. Th.G.Th. Pigeaud heeft in zijn beschrijvingen van de Leidse
handschriften de termen'Javanese-Balinese' en'Javanese-Sasak'
geïntroduceerd, waarmee hij wilde verwijzen naar de taal van teksten,
irarnelijk het Javaans, die niet van Java afkornstig waren, maar door
respectievelijk hindoes op Bali en moslims op Lombok waren
g"tlhr"u"n. Het verschil tussen dit favaans-Balinees en Javaans-Sasak
èn het eigenlijke literaire Balinees en Sasak lijkt rnaar gradueel. Ook

J.C.G. Jonker, in zijn artikel 'Balineesch' in de Encyclopaedie van
Nederlandsch-lndië (1917), spreekt over de taal van de Balinese
geschriften als'een mengsel van meer ouderwetsch of oud-Jav. en
Bal. Zij het ook in verschillende mate. Ook waar zlj het meest Bal.
gekleurd is, is de invloed van het Jav. altijd nog aanmerkelijk. ln de
vele geschriften, welke op Lombok zijn vervaardigd, komen ook
Sasaksche en modern-fav. woorden voor.' Het kan zelfs voorkomen
dat verschillende geleerden een en dezelfde tekst soms favaans noe-
men, soms Balinees, en soms Sasak. Het li jkt er wel op of louter het
aantal woorden uit het Balinees en Sasak dat wordt gebruikt in wat
eigenlijk als een Javaanse tekst zou moeten worden beschouwd de
doorslag geeft in de bepaling van de taal van zo'n tekst.

Een Balinese geschiedenis van hoogrnoed en val

l29l Gita Yuddha Mengwi, of Kidung Ndèrèt. Balinese tekst op palm-
blad, 19 f f  . ,46,7 x 3,3 cm. Or .  23 .059

í Het handschrift dateert van vóór 1894, wat naar Indonesische be-

grippen behoorli jk oud is. 
'Het l ied van de stri jd van Mengwi'i.s in

hei einde van de negentiende eeuw it-t het Balinees geschreven door I

Gusti Ngurah Agung, de negende heerser van Tatranan. Het werk

wordt ook wel kortweg Kidung Ndèrèt genoend, het 
'Lied van

Ndèrèt'. De inhoud is spannend als een fi lmscript. De tekst behandelt

de stri jd om de macht in een verhaal van de opkomst en de onver-

miideli ike val van de onscrupuleuze edelman I GustiAgurrg Ndèrèt.

Door zijn n-reedogenloze handelen bcreikt hij grote hoogten, door

zijn verwaarlozing van het evenwicht in de kosmische orde komt hij

ten val .



l29l Gita Yuddha Mengwi, of Kidung Ndèrèt. Títelpasina met
eigenaarsnotitie uit 1894 (ór. 23.059, f. l;)'

Een geromaniseerd transcript van het handschrift dat in 1989 door I

Gusti Ngurah Ketut Sangka, de geleerde zoon van de laatste vorst van

Krambitàn, is gemaakt, wordt in Leiden bewaard als Or. 2l.4l4.Het
Balinese verhaál in het Leidse handschrift Or.23.748, ook op palm-
blad geschreven, dat Geguritan Gusti Made Agungis getiteld' lijkt in-
houdelijk gerelateerd aan de Kidung Ndèrèt.
Een uitgebreide beschrijving van het handschrift wordt door H.l'R'
Hinzleigegeven in haar inleiding bij de facsimile-editie (Leiden

1994) van áit handschrift. H. Schulte Nordholt heeft een artikel ge-
schreven waarin hij nader ingaat op de functie van het verhaal van de
Kidung Ndèrèr in de Balinese historiografie.
Het handschrift is afkomstig uit de bibliotheek van I Gusti Putu Dje-
lantik (1880- 1945), de latere zelfbestuurdeÍ van Bulèlèng' De datum
1894, die hij zelf op het handschrift schreef, duidt er wellicht op dat
hij het handschrifi in dat jaar verworven heeft. Dat zou dan kunnen
betekenen dat hij het in 1894 op Lombok heeft bemachtigd, toen hij
zich daar, aan de Hollandse kant, ti jdens de Lombok-expeditie be-
vond. Het handschrift werd in i992 voor de bibliotheek verworven
door aankoop van de kleinzoon van I Gusti Putu Djelantik'

l3O) Gita Yuddha Mengwi or Kidung Ndèrèt. A facsimile edition oJ
manuscript Cod.Or. 23.059 in the Library of Leiden University. Wilh
an introduction by Hedi I.R. Hinzler' Leiden 1994 (Manuscripta In-
donesica 4) x, l22l  pp. O'L.G. T 3801:4

í Een facsimile-ediiiè van het Leidse handschrift van de Kidung
Ndèrèt, met een uitgebreide inleiding over vorm' inhoud en herkomst
van het handschrift door H.I.R. Hinzler.

Batak

De collecties Batakse handschriften zijn vooral door toedoen van
H.N. van der Tuuk in Leiden terecht gekomen' De serieuze bestude-
ring van de Batakse taal en cultuur vindt in feite haar aanvang in het
*erk dat Van der Tuuk in dienst van het bijbelgenootschap in de
Bataklanden verrichtte. Zijn zeer lezenswaardige brieven zljn in 1962
(gedeeltelijk) uitgegeven door Rob Nieuwenhuys. Niet lang^daarvoor
was het Bataks nog even onbekend als Egyptische hiërogliefen. De
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Amsterdamse oriëntalist /oannes Willmer (j755_1g35) heeft op 22maart r8r3 voor her Koninkrijk Instituut, à. uooitá-óï"ïÏtr"'inklijke Nederlandse Akademie ,ru,r \^i"r.nr.happen, een lezing overhet Batakse ha'dschrift.it zijn.eigen coriectie gehoude' ('u in Lei-der.r; Acad' 247). Hierin determin;;;aàíi; a. taal van cre tekst ars eenvorn van het Oud-Egyptisch, welke taal hij overigenr r.fi,ri", _".f,tig was. conrad tsuskili Huer r r szo- r sse l i."ii 
"""g á"ï.àïr.'g"r."_ken met deze identificartie, en -"ià. a""arwe te n sc h a p pcl i i k e n r e t h od c, i n z ij n, r,.,., 

",i,i )ff r::: f ,ï'iJi*rt;,:0"feuilleton ]tl h"t Argemeen Dagblad van Nederlandsch Indië ver-scheen.
Van der Tuuk heeft zijn eigen collecties nooit beschreven. pas in 1977heeft P. Voorhoeve een.uit-gebrela" U.r.i,.i;uing van alle Bataksehandschrifte' in Nederra"à g"p"Lir.."rJ. gr het is ook voorhoevcgeweest die de meeste- anderàc^olrecties Batakse t o,.,dJrÀà" ii g"ropa cr Amerika heeft geï'ventariseerd 

"t-r 
Lr.r.t l.u.".-ï""ï rii,,,i,gebreide beschrijving"]il:",ft t i; g"Ér"i[gemaakt u* d";;;"ó;.,en van de ui t Í tebreidc aantekeni 'gcn cl ie , ï .uror* M.T. Mostert_silitonga in oTomstre"rc rósí átËr à" -à.r" hancrschriften heeftgemaakt (nu in Leiden, vooral in Or.123)-2, maar ook ir_rverscheidene andere inventarisnurrlrrr*J.'

De eigen opgeschreven Batakse rrt".niurl f .sraat voornarnerijk uitrr-ragische teksten. voorhoeve .lasrific"e.i á.ze i,r zijn catalogus vanBatakse ha'dschriften in ee' p0.". g.o," ,ubrieken: aarvalsniiddele,r,bescherrningsrniddelen, u".r.^hill"ri.le tover:mictdelen en riten,genees'riddelen, en wichelarij. De vele Baiakse 
""lk;";;h;i;n'di",n,ons zijn gekomen zijn uit de árale ,ruái,i. 'u".rameld <ioor Van derTuuk en anderen.

Een Batakse tekst uit Egypte

llll^,.'1,: lq l, 1t b a t a y g, 
\",,, :!,, .2! p_"r/rns. Ba r a ks w i c h et boe k opDoonrbast (pt tstaha), l l  f f . ,  t l  ,S x 29 crn, met vele i l lustrat ies.Toegevoegd: de teksr va' de f.ri,rg uuí iorlrn., Willmet gchouden op22 maart 1813. 

Acad.247

[32] Christian Wilheln-r Buttner, Vergleichu ngs-Tafeln de r Schriftarten
verschiedener Vólker in denen vergangenen und gegenwiirtigen Zeitett.

Erster Sti ick. Góttingen und Gotha 1771. 15 pp. en 3 tabellen.
1166 c 26

Men kan de lezir-rg die Joarnnes Willmet in l8l 3 voor een geleerd
publiek hield over het Batakse handschrift dat hij kort daarvoor had

u.r*o.,ret natuurli jk afdoen als een lachwekkend curiosum, maar

dat doet nict helemaal recht aan Willmets werk. Kennis van de
'kleinere' Indonesische tarlen was rond 1800 in Nederland niet of

nauwelijks voorhanden. Wat voor de identif icatie door Marsden van

het Buginese handschrift gold, was kenneli jk ook op de Batakse

Iiteratuur van toepassing. Willmets verdienste voor de wetenschap,

los van zijn eigen werk op het gebied van het Arabisch, de theologie

en de bijbelvertaling naar het Maleis, is vooral dat hij in zijn lar-rge

leven op bijna dwangmatig te tloemen wijze vri jwel alle Oosterse

handschriften die op veil ingen in Nederland te koop werden

aangeboden heeft gekocht. Al die stukken, die in de loop_ van de

zeventiendc en achttiende eeuw in particulier bezit terecht waren

gekomen, en die van het ene prarticulier kabinct naar het andere

verhuisden, maar die eigenli jk betcr een plaats in cen opcnb:rre

verzarneling hadden kunuen viuden, werden door z-i jn toecloen

Lrijeer-rgebracht. Na z.i jn dood heeft Koning Willern I Willmets

verz-ameling buitet-r dc veil ing om gekocht er1 aan dc bibliotheek var-t

het Koninkli jk Institur.rt geschonken, de voorloper van de Koninkli jke

Nederlandse Akadeniie vatr Wetenschappen. Om praktische redenen

worden zij nu grotendeels in Leiden bewaard, als permanent

bruikleen. In Willn-rets verzamelingen waren verscheidene
Indonesische handschriften. Behalve het Batakse handschrift bez-at hij

een stuk of t ien handschriften in het Maleis, een Javaans en twee

Buginese handschriften.
In zijn lezing beschreef Willn-ret eerst de herkomst en de vorm v.l l l

zi jn t latakse handschrift en ging vervolgens over tot het formuleren

van hypotheses ovcr vorrl en inhoud van het str"rk. Dat deze
gedachieninspanning nict leidde tot een nadere bepalir-rg van de aarcl

van het handschrift kan niemand verwonderen. Toch is Willmets

tekst belangwekkend als voorbeeld van een wetenschappeli jke

t)z
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methode,en een.puur codicologische aanpak. Daarbi i  moet welopgemerkt worderr dat.wiilmei bij gebrek uun r."n"il 
"à"-à"'i"rr""avan het handschrift weinig anderc dïn de codicolosie tot ziinbeschikking.had om iets o"ver dit mysterie;;;ilkï #;#i"Drengen' wrllmet was er van overtuigd dat hij een primeur in handenhad, en daari'had hijhet, zij n"t op?"n u"dá." -á;i;;á"" rriirardacht' niet helemaar mis, want zijnïandschrift is, door de bekendeverwervinqseeschiedenis, inderdaad een der oudst bekende BataksehandschriÉó. Dat hij bij zijnspecuraties over de inhoud van de tekstuiteindeliik in Esv,Dtisch'r,uár*àt", terecht kralum ;A ;*.d;verkiaard woraeí l ; t  g:  q", ,"-"*r ; ; i r ," ïài"  in.wi,mets t i jd in Europawas ontstaan door de berichten, voornamelijt uun e.u"r'.ï.Ëo-r,,

over d,e o ud - Eglptische culruur. Willmets vóorstel ;;t; ;;À;".was alleen maar zinvol. Enige facsimiles zouden moeten wordenvervaardigd en aan geleerdàcollega's in het buitenla"d *;;;;;"geroond.  Maar  dar  i s  u i te inde l i j k ïoo i t  gebeurd .
Een paar ci taten ui t  Wii lmets voordrach"t  uolgen hier:  .De ui terr i ikegedaante van dit werk onderscheidt n.t 

""" 
,ïË g;;;;"?';l;,

bekende Handschriften. Dezelve is nog roi, nog tormaat van boek,maar bestaat uit zeer langwerpig- vierkïnte, in àe groote van-onskreinfolio hebbcnde blade', tiier u"i"ae ,ijk;;i;r aile door eene donkere
f,if :llij-:.htige, doch geerr reukgeï"nJ.,ro.f, n.u.rá., rt;i;;"
:tKal|er 

zun vast gemlu\t I . . . ]. De stof, waarop het geschreven is, durfrk nret r.gq:n o.f Egyptisch.papyrus is, áewijl it al. 
"'i"i-t.;,;;,anders schijnt dezelve de biineirste bast vaí ."n boo_ t. ,í"' i l..l.Dezelve moet echter, indien het eene binnenste boombast is van eenzeer grooten boom zijn, dewijl de nerf zichtbuu, tooni do;;"ii;;.

Pllden 
van h.et.geheeÍe werk íu" rrJrr.gin tot het einde toe door teloopen; en dit is zoo veel te aanmerkelijier om dat het *.rt r.t*,wanneer het uiteeslaqen wordt, niet minder dan 42e-rt.ra"rrrr.r,"

vo.eten.lang is. óe scíír,iifstof 
"f 

inki, íÀ*iáa" a. karakters, of
:.11r^.1]:l l1t"ru, g"r.hr"v-en, [. . .) is zeer zwart [. . . j. Záíà"rf i,.,e t, a.wUze waarop tret werk geschreven ls. Niet, gelijk onze bladzijden, ïanboven naar beneden, maar men moet de Ëene plank, ." _Éiá.r"fu"de eene zijde van het boek, naar trn""', t,oua"; ." J;; i;;;;;;;.-geschrift door in onze gewoone horizontale regels f . . f . È;; 

- -

zonderling is het beginTn het eind von het irrrí nunh"i t 
"el; 
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[33] Bcschrijving van hct maken van een pangulubalang (ecn
tovermiddel) ,  voor  H.N.  van der  Tuuk (Or.  3418,  p.437,  deta i l )
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e i'de (wa't dit clurf ik niet beslissen) vindt men een groot lanrwer-
p ig  v ie rkantvo l  van  v ie rkantek le ine  ru i t jes  I . . . ] . '  

o -  - ' . -  - ' ^D '

Na diverse uitwijdi'gen en na indrukwekkencl vertoon van
gelcerclheicl over exotische schriften, voorar op basis 

";" 
ê. Brittners

vergelijke .dc tabellen uit 1771, komt wilhnef tenslotte tot een hecl
vo.rzichtig gcfbrmulcerde hypothese: 'rk cl'rf cl,s ,og 

"i"t 
tr.pot"',

of deze llgl'ptische rnog"t-tn.i-r'rde briefletters op.ie'Jrn-rrnies.l,aarlijk
die 'ar urij ' ha.clschriÍt zijn. Misschien zar u* .ton, ri.hf ;;t";
*'arkclende' h..p,ku nner bevestiger-r of vernietigen. Iudicn (et toch
rlit lrgypllsch geschrift ware, zoudË het wcrk niet"allecn uu, .1.
vroegstc orrdheid kunnen zijn, en wel vóór dat cle Copten hLrn
tcgerrwoordig geschrift van de Grieken ontleend .n nuo, het Grieksch
t ' rr igszi .s gcvorrrd hebberr;  rraar het zou ook va. het tnojr t"  Lr"trng
kun'er zijn, dewijl er tot nog toe geen een boek n n.t àui.'- 

"'

Eg,vptisch voorha'de'is. Doch diiis misschien een ijciele ároon en
behu.rt  moogl i jk rot  de pia vota die.ooit  zui len veríuld *";à; ; . '
wic Ili ittner-s rwecde tabel bekijkt zal zien clat willmet, ia""tin.uti"
nog zo gek niet was. E,n rlen z_oll zelfs de hypothese kunnen opstelleu
dat de teke's i. Brittncrs rweede tabel wellicht va, een.,iá". Ë"i"t,
ha'clschrift waren overgenomen. Met de hem in lBr3 ten dienste
staandc hulpmidcielen kor.r wilhnet alleen maar tot deze iclentificatie
k.rner. uiteindelijk zou .ok dit handschrift door E;g;lr;';;p;r;ir"
worcleu gecleterrr ineerd.

(lelteint reccpt

l33l llct nrakcrr v:rn een pongultiltnlaLrg. Kopie op paper, Bataks
sch riÍi.
J rr ecrr var ttc vijfentwinrig bunclels met de 

"",?iulirl,ï;pp'e4n37 
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tcksle r clic va, tlcr Tu.k vin zijn Batakse lcermeesters, informante'
cn helpe rs vrocs staat cle handlclding voor het maken van een
[.ijzondcl st' tl 't pdn{ulubalung. Daaírree wordt becloelcl een
ilÍ{.tlshccl.l nrct bchr-rlp waarvan n'en een sterkrnakend tovernriclclel

\:l l l l,]; ' 
l l: ', t )e cr pt icierc.en zeer gedetailleerd" r;;.;hr;i,* ;i j;;

tl.t rr lj ' V trr r' l-rr rcr'. ' rrls volgt sarncngevat:'De pangulubara,g *oidt
gerr.al<r 'ir hcr hoofcl vnn een in hit gevecht g"aoae .,i;undi. u.i-
hcrofil rr'clcrgaar ecrst allerlci bewerkËgen waárbii n.o. h.t ntanindi

voorkornt in de betekenis die in het woordenboek opgegeven worclt:
'het 

schieten met los kruit op een schedel om uit de val ervan een
omen af te leiden'. Het hoofd wordt dan in een aarden pot (gonsi)
gedaan. Dan wordt een bode naar de vijand gestuurd om tc vragen of
ze het hoofd voor vier ri jksdaalders terug wil len kopen, daar er an-
clcrs ccn pangulubalalrgvan gemaakt zal worden. De tegenpartl j z,iet
van het loskoper-r af. '  Er volgt nog de beschrijving van een orakel uit
de afgesneden nek van een varken. 

'Daarna 
wordt lood gegoten in de

pot waar de schedel ir zit. Deze pot wordt bewaard in een groï (I iang
batu). Hij wordt afgesloten ntet een tenen deksel, die er goed op past.
In dit deksel wordt een gat gernaakt waarin een ijzeren buisje wordt
bevestigd met een idjuk prop erin. Daardoor wordt iets van het vocht
gedruppeld in een van twee kleinere potjes (guri-guri) waarin andere,
meest plantaardige, bestanddelen zitten. Na ongeveer een jaar daalt
de parrgulubalartgin de datu als zijn medium neer en eist een offer
daar hij anders zijn medium zal doden. Daarna moet nog een grotcr
feest gegeven worden waarbij een buffel geslacht wordt, om de pan-
gulubalang een naam te geven. De manneli jk:e pangulubalangkrljgt de
naanr sl torban dolok, de vrouwelijke si ruppak batar-bqtar ni musu.
Na de plechtigheid worden de beide guri-guri goed opgeborgen in
een andere grot, waar nooit iemand komt.' (Codices Batacici, pp. 175-
1 76). Voorhoeve noemt deze tekst niet in zljn verzameling teksten
over koppensnellen in de Kopenhaagse catalogus (1975).

Buginees

Buginees is cle grootste van de ongeveer tachtig talen die op het eiland
Sulawesi (Celebes) worden gesproken. Het heeft ongeveer drieëneen-
half mil joen sprekers op het zuidwesteli jk schiereiland, en een onbe-
kend aantal daarbuiter-r. Migratie heeft vele Buginezcn naar anderc
delen van de archipel gevoerd, waar zij al dan niet hun rroedertaal
zijn bli jven spreken. Vanaf ongeveer de veertiende eeuw is het Bugi-
nees geschreven. In eerste instantie op bladeren van de lontar-palm
zoals op Java en l lali, naar in een andere vorm. Op Zuid-Sulawesi
werd de bladeren in lar-rge, srnalle repen (2 à 3 centimeter) gesneden
waarna ze in de lengte aan elkaar werden gebonden. Op die manier
ontstond een lange strip die kon worden opgerold. De rol werd dan
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l35l La Galigo. Rond 1860 opgeschreve'door de prinses coiliq pujié
(Arung Pancanir Toa) op verzoek van B.F. Matthes (NBG iSË/f f

in een bamboe of houten houder bevestigd zodat hij kon worden afl
gerold en gelezen. Op zo'n palmbladstrip stond altijd n-raar één regel.
Al heel vroeg schakelden de Buginezen over op het gebruik van
papier, zodat manuscripten op palmblad nu uiterst zeldzaam z1in. In
openbare collecties over de hele wereld zrjn er minder dan tien te
vinden. Het Buginese (en Makassaarse) woord voor manuscript
'lontaraq' is afgeleid van die van de palmbladeren, en die naam wordl
ook eebruikt voor het schrift.
Het Éuginese schrift is, net als de andere oorspronkelijk Indonesische
schriftsoorten, zogenaamd semi-syllabisch: ieder teken representeert
een medeklinker gevolgd door de klinker 'a'. Door middel van dia-
critische tekens onder, boven, voor of achter de letter wordt de inhe-
rente 'a' door een andere klinker vervangen. Een con-rplicatie bij het
lezen van Buginees is dat veel betekenis-onderscheidende klanken
niet wordeu aangegeven in het schrift.

[34] f C.H. Thornsen (ed.)1, A code of Bugis maritinte lnws. With ct
tronslation and vocabulary, giving the pronunciation and meaning of
each word to which is added, an appendix. Singapore 1832. vi, 12, 28
pp. Zie il lustratie op p. 15.

La Galigo

854 D 27

135) La Galigo. Handschrift op papier, Buginees schrift, 183 pp.
NBG 188 / I

í Deel I van een twaalfdelig Buginees manuscript dat het eerste decl

van het epos la Galigo bevat. Het is rond 1860 geschreven door cle

prinses Coll iq Pujié (Arr,rng Pancana Toa) op verzoek van de bijbel-
vertaler en taalkundige B.F. Matthes. Zijnverzoek aan haar was mede

ingegeven door het feit hij nergens de hand kon leggen op een volle-

dige versie van La Galigo - een van de langste epen ter wereld.

Handschriften bevatten normaliter slechts een of twee episoder-r. Dit

twaalfdelige manuscript (irr totaal285l pp.) bevat het langste airn-

eengesloten deel van het epos, naar schatting ongeveer een derde vau

het totaal. f)e aantekeningen in de tckst en in de marge zijn van de
hand van Matthes. Somrnige zijn vertalingen van hem onbekende
woorden, maar het merendcel zijn 

'correcties' en aanwijzingen voor
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de clrukker clie het begin van dez-e tekst noest zetten voor opnanle irl

de B o egin es che chr e st o nmthie.

136l La Gatigo. Handschrift op palmblad, opgerold op houtett fia-ttrc.
Or '  547-5

J Het handschrift, clat in de z,eer zeldzarne vor|Tl van op,gerold pah-n-

blud it gemaakt, bevat drie korte episodes van de La Galigo
( I ) La ienriliweng komt naar Tana Tekko om zijn echtgenote We

Tenribali op te halen, (2) Reis over zee van La Mappanganro naar

Cina en (3) De zwangerschap van We Datu Senngeng'
Het handschrift is gevor-rderin een huis it-r Lamuru eu werd in 1906

aan de Leidse bibliotheek aangeboden. om het transport te verge-

rnakkelijken werd het houten frarne in twee stukken gezetagcl.

f 37] B.F. Matthes, Boeginesche chrestotrrtrthle. Decl 2. Atr-rstertlalrr

1872,vi ,547 PP. 1226 C 15

í Een bloemlèiing van Bugi.ese traditio'ele literatuur en andere ge-

ichriften die in eerste instantie bedoeld was voor studenten en geÏnte-

resseerden die Buginees wilden leren. Martthes' gedrukte werken rvij-

ken qua opmaak nogal af van de handschriften. Hij wilde een.soort

stand^aardisering in órthografie invoeren..Zo zien wc bij-henr bij-

vo o rbeeld altij <1ïoo rdscheidingen terwij l die in h an dsch rifler-r zel der]

voorkomen. Tot ver in de twintigste eeuw zijn deletr uit de C/rreslto-

nnthieherdrukt in kleilere boeken (haldzamer en vooritl goedk61-

per) voor onderwijsdoeleinden. Behalve het begin van La .Galigo'zrjn
cr geschiedenissen van de verschillende Buginese vorstendomtnelr it.l

oplenornen, evenals gedichten, lrrieven en-wetboeken' Ook voor het

Mu"kurruurc heeft Maithes een dergeli jke chrestomafhie samengesteld.

In deel 2 van zijn Chrestonnthle hèeft Matthes ol' PP a]!- 5a7 {eel I

vatt La Galig<t,zoals dat tc vinden was in handschrift NBCI 188/l (ca-

talogus nr. 35), later-r irfdrukken.

[3g] Muhammad Salir-n, Fachruddin Ar.nbo Enre, Nurhayati Rirh-

nran, Sirtjo Koolhof & Roger Tol (red.), I La Galigct nteuurut rtoskolt

I ' , lBG 188'yartgdisusttn olel t  ArutrgPancana ]ba'  I i l id I - l l  Iakarta
1995,  tO, 'SZS; .v i i i ,  612  pp .  11359 D 901- t )02

ï l l i ' ï '  : {  l l } r l i }àl . .1 5 t}S{ ' t t  { i t } f r f  S:$} i . i i t l t t } . t : {1,

Matthes, B o e gi n e s ch e chr e sto tn a thi e. f) eel 2.
Amsterdam tB72 (1226 C t5)

[37] ts.F'.

7 1



! uitgave uit 1995-2000. met op de linkerpagina een transcriptie van
de Buginese teksr en rechts een IndonesisàhË vertaling uu,, JËl.n t 

"r-,z v11!9ftiq Pujié's La Galigo-handschrift (NBG tSBit-2,catalogus
i.. ??). Het zijn de eerste twee delen van een ambitieus project dat als
doel heeft het traditionele Buginese epos beschikbaar te -ut", u,ro.
een groter publiek. De taal van La Gatiggwijkt sterk af van het c-lage-
l l ] l tÊrg"kzu 

Buginees en is nu unorá" meesre mensen onbcgri jpe_
Ir. ;k.  ook het Rugi 'ese schri f t ,  o.danks hct fei t  dat er in het onieiwi ls
enige aandacht aan wordt besteed, is voor de meeste mensen niet
meer leesbaar. De transcriptie in Latijns schrift en cle Indonesische
vertaling van de tekst maakt deze toega'kelijk voor een jo,.,gei.
generatie Buginezen.

Chinees

zomin als het Arabisch en het Nederlands is het chinees van origire
een Indonesische taal. Het is wel de oorspronkelijke taal van de mil-joenen chinezen die in de loop der.".r*.n uunuit china, meestal
vanuit Fukien' naar Indië getrókken zijn om daar een toeiomst on t"
bouwen, meestal als kleine"zelfstandigó en in allerlei 

"ti;" 
È..áffi 

''

In.de apartheidsmaatschappij van Nàerlands-Indië waren chiirezen
gelijkgesteld aan i' landerJ.ln de Republik Indonesia zij" deze àir-
tincties officieel verdwenen, maar ,róor de chinezen is ér weinig ten
goede veranderd. Al hun pogingen om op te gaan in de Indon"ïirch.
bevofking lijken wel te mislukkàn . of zlj nu fàvaanse namen aanne-
men, zich rnet de lokale-bevolking proberen te vermengen, uitslui_
tend-nog Indo'esisch of een uut-r áê streektalen spreken] ,rj Èii;"",,
steeds als Chinees of als van Chi'ese origine uu.,*ilrtrou, óoÍoipr,,
beren zij hun aÍkomst nog zo te vergeten en volledíg te assimilerel,
hun Indonesische omgeving laat ziÀ niet om de tui"'leider-r. In de
Republik Indo'esia rogel chinezen zich alleen vestigen in ste<telijke
conglomcratics, het platteland is verbode' terrei', waï overigens ecn
llDeralrse"g va' het passen- e' wijkenstelsel is dat onder de'.-Holla'-
ders vo.r  de chinese bevolkingsgroep gold. I 'de'nieuwe orcie 'wcrcr
het hun verb'clen om 'ithang6oïa"" 'ïet teksten in chi'ese karak-
ters te hebben, wat in de Hollandse tijd geen probleern was.

72
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Van de anti-Chinese pogroms, met de brandstichtingen in de Chi,
nese wijk en de noyades in Batavia's grachten in 7740, tot en met de
rneest recente excessen van rnoord, verkrachting en brandstichtir-rg in
Glodok, de Chinese wijk van fakarta, op 13 mei 2000, het zijn kenne-
lijk delen van een en dezelfde historische continuïteit.
In zo'n situatie kan het niet verwonderlijk heten dat er r-riet of niru-
welijks een Chinese literatuur gevonden wordt die op uitbundige
wijze deel uitrnaakt van het Indonesische openbare literaire leven.
Voor intern gebruik zullen binnen de Chinese gemeenschap zeker
boeken in het Chinees gecirculeerd hebben, maar die zijnwaar-
schijnlijk meestal uit China ingevoerd. De winkeltjes voor rituele be-
nodigdheden die in de omgeving van boeddhistische tempels gevon-
den worden bieden ze te koop aan. Ook bestaan en bestonden er
Chinese archieven in Indonesië, maar ook hun voortbestaan is nier
vanzelfsprekend. Een paar jaar geleden is het archiefvan de Chinese
Raad van Batavia, Kong Koan, het enige nog bestaande archiefvan
een overzeese Chinese gemeenschap, in een Nederlandse openbare
collectie ondergebracht en zo veilig gesteld. Geen overbodige luxe
zoals kort daarop zou blijken.

Een Chinese klacht aan de Nederlands-lndische regering

[39] Brief in het Chinees varn de kapiteins Chen Guangquan en Cai
Pingchou etc. aan de eerwaarde heren tuanLi en Huang van de Rongrui
Gongsi. I vel Chinees papier (23 x45 cm), rnet tekst op een zijde, met
twee rode zegels. Gedateerd de Be dag van de Be maand van het jaar bing
(een jaar eir-rdigend op 6). Or.14.376
J Kenneli jk een negentiende-eeuwse brief van een Chinese
mijnwerkers-kongsi op West-Borneo of van Chinese immigranten op
Bangka. De autoriteiten wordt om hulp gevraagd tegen de'bandieten'
die mensen verhinderen naarr de 

'pasar' 
te gaan. Tegelijk wordt door de

afzenders loyaliteit erkend aan het Nederlands-lndische gezag
(gongbarrya). De schrijver noent zich zelf Nuoren, 'man 

uit Nuo'.
Nuodian zou ecn plairtsnaam kunnen zijn. De brief verschilt in sti j l  van
andcrc kongsi -br icvcrr .
De herkomst van het stuk is niet eeheel zeker. Het werd in 1976
aangetroffen bij het ordenen uunà" papiercn van de arabist en
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139] Brief va' van de kapiteins chcn Gua'gquan en cai pingchou aan
de cerwaarde herc. tuttnLie' Huang 

"un?è 
Ro'grui Go'g"si, west-

Borneo of Bangka, negentiende eeuw (Oi. ru.lZei
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Li Si Bin. Chinese romance in het Javaans,
gedatecrd 5 jLrn i  1864 (Or.  2140 )
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islamoloog f .H. Kramers ( I 891 - I 95 1 ), maar de brief kan daar bij toeval
tussen geraakt zijn. (Deze beschrijving is gebaseerd op gegevens
verstrekt door P.N. Kuiper).

Een Chinese romance in het /avaans

L40l Li si Bir. Javaans handschrift op papier, 375 ff., ]avaans schrift,
i l lustraties in chinese stij l, gedateerd 5 juni t g64. Islamitische bancl.

Or .2140
í Een Chinese historische rotnance in het favaans, geschreven in
1859, waarschijnlijk door een Chinees wiens naam óok wordt
genoemd:-babahTig og uit de chinese kampor-rg van Kediri. De tekst
wordt in dit handschrift voorafgegaan door àtbeèldingen van de
voornaamste personen van het verhaal, te beginnen dct dat van
prabu (vorst) Li Si Bin. Daarop volgen de afbéeldingen van
panenfuahan Ji Bo Kong, Li To Cong, prinses Sang É.etna, Co Wi, lah
Ka Kim, Ye Gyok, pangeran Sih ]in Kuwi en prabisapotong. De
leren band met flap vertoont zowel weste.te à1, islamitische"
stijlkenmerken.
Het verhaal is gebaseerd op historische gebeurtenissen in china die
plaats vonden in de periode 600-618. Hèt behandelt de opkomst var-r
het rijk Tang onder de zoon van Li yuen, Li Xi Min geheten (vandaar
de titel van het huidige werk), die later keizer van cÈina zou worden.
In de ]avaanse versie zijn deze historische gegevens omgevormd tot
hetdecor voor een spannend avonturenveiháal vol palásintriges,
veldtochten, opmerkelijke o.tsnappingen, enzovooit, een en inder
niet zelden door hernelse interventies tot stand gebracht. A.c. vreede
heeft^in^zijn-catalogus een uitgebreid résumé .,'ui h"t verhaal gegeven
(pp.218-223). Doordat de maker van het handschrift, Tig Og] ;et
name wordt gcnoernd weten we dat het verha:rl gefunctio-ne"id -o"t
hebbe' in ecn rnilieu van geassimileerdc chinezén. I)c tekeni'gen
zijn duidelijk in Chinese stij l vervaardigd.

Javaans

Het lavaans is gerekend nerar aantal sprekers en aantal verschillencle
geschriften de grootste der Indonesische tirlen. Een korte blik oo pi-

geauds uitgebreide catalogus van de favaanse handschriften in Leiden

en de rest van Nederland is wat dit betreft overtuigend en afdoend.
De overgang naar het Lati jnse schrift heeft de oudere Javaanse lite -

ratuur in de Javaanse en Arabische schriften voor de meeste Javanel-r
tot een gesloten boek gemaakt. Daar komt nog bij dat door de ont-
wikkeling van het Indonesisch het Javaans inmiddels is teruggedron-
gen tot de positie van een streektaal. De enorme ri jkdom aan ge-

Àchriften, die tot in de twintigste eeuw zijn vervaardigd, heeft niet of

nauwelijks de overgang naar het Lati jnse schrift overleefd. Tr-rdonesi-
sche uitgevers publiceren vri jwel uitsluitend in het Indonesisch. Wie

een bezoek brengt aan de Lroekhandel, in bij voorbeeld Yogyakarta of

Surabaya, beide toch belangrijke stedeli jke centra midden in favaans-
talig gebied, kan zelf zien dat daar vri jwel uitsluitend Indonesisch-

talige werken worden verkocht. Alleen rnarginale l iteratuur, kleine

boekjes over mystiek en tnagie, worden nog wel in het Javaans
verkocht. Verder durven grote Indonesische uitgevers het kenneli jk
niet aan om een favaanstalig fonds te ontwikkelen. Een uitzondering
wordt gevormd door de islarnitische leerboekjes die worden uitgege-
ven voor de pesantren, islamitische kostscholen. Deze worden nog

steeds, net als in de handschrifteli jke periode, in het Arabisch gepu-

bliceerd, en zijn voorzien van interl ineaire Iavaanse vertaling in Ara-

bisch schrift. Van een groot aantal van de lavaanse handschriften in

de Leidse Universiteitsbibliotheek zijn gerornaniseerde transcripten
gemaakt  door  J .  Soegiar to,  d ie door  C.C.  Berg (  1900- 1990) a ls  taal -

assistent naar Leiden was gehaald, en die later de assistent van E.M'
Uhlenbeck (geboren 1913) is geworden. In de periode van circa 1930
tot circa 1960 heeft hij van vele honderden favaanse handschriften
getypte afschriften gemaakt. Enerzijds werpt het bestaan van die
transcripten een barrière op voor de bestudeerders van ongepr-rbli-
ceerde Jnvaanse teksten omdat z,i i  zohet moment dat zij zich in de

eigenaardigheden van het Javaanse schrift moeten verdiepen kuntlel.t

r-ritstellen, anderzijds rnaakt het voorhanden zijn van deze transcril 'r-
ten de belangrijkste Javaanse handschrifteli jke l iteratuur snel en goccl

toegankeli jk.

77



141) Rabad Tanah lawi . Begin van de proza-vcrsie door
Ngabèhi Kertapradja (Or. 1833 a, p. I )

De Babad Tanah Iawi

De ltabad Tanah Jqwiis een genre, en niet een bepatrlde tekst. Hier
wordt aandacht gcvraagcl voor de prozabewerking van deze favaanse
Babad, de gcschiedenis van dc koningen vau Matararn. De proza-
vcrsie was in Surakarta tussen I 832 en 1842 door Radèn Ngabèhi
Kertapradja speciaal gemaakt voor Nederlandse bestudeerders van cle

Javaanse geschiedeniÀ en is gaandeweg een sler.rtelrol gaan spelen als
bron vooi dat onderwerp. De eerste editie, bezorgd door J.l ' Meins-
ma (1833-1886),  verschéen in 1874-1877.De edit ie werd door cle
Nederlar-rcls-lndische regering overigens alleen in gckuiste vorm it-r de
kolonie toegelaten. De editie is enkele malen herdrukt, werd in 1900

seïndexeerd door J.L.A. Brandes (1857-1905),  en in 1941 ui tgegeven
àn in het Nederlancis vcrtaald door W.L' Olthof. De editie en verta-
l ing  wcrden in  1987 door  I . l .  Ras  opu ieuw t r i tgegcve l t  c l l  va l l  ce t t  i r t -

Ieiding voorzien.

l4ll Babad Tanah /nwl. Handschrift op paper, 320,414' 404 pp., la-
vaans schrift (kwadratisch kraton schrift). Or. 1833 a-c

í Het handschrift is afkorr-rstig uit de verzarneling van Koninklijke
Akademic te Delft, welke verzanteling na de sluiting vat-r die instelling
in 1864 is overgebracht naar de Leidse Universiteitsbibliotheek. Het
handschrift is de basis van de edities die hierna worden genoernd
(catalogus nrs. 42-46' , .

142) ].1. Meinsrna (ed.), BabodTanah Djawi' itr pron' lovaanschc ge-

schiedenis loopende tot het jctar 1647 der lavaansche jaartelling. Eerste
stuk: Tekst.  Den Haag 1874. 68tt ,  4 pp. 859 E l7

i Editie gebasecrd op het handschriÍt Leiden Or. 1833 (catalogus nr'
4 I ). I n zijn latere editie heeft Meit'rsma oprnerkingen van geleerden
van naam, H. Kern en A.C. Vreede, gebruikt om zijn tekst te emende-
ren. Vreede heeft in 1899 de tweede druk van het tweede stuk be-
zorgd. Zie il lustratie op p. 23.

143) J. Bratrdes, lle.gistcr op de prozu-omzetting van de Babad Tanah

lawi (ttitgave van 1874). Batavia-Den Haag 1900 (Verhandelingen
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van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en wetenschappe'
114).  lB, 202 pp. 8e8 F 8
J Dit register, dat in he_t Nederlands is gesteld, is, zoals eigeauà in
z- i in,Li teratuy.of Iava (r .  p.  r66) zegr ' . .1 st i i l  the best guidï ioI .  stu-
dents of the h, istory of. t t r_e Mataram kings' .  Behalve há register op
Meinsma's editie var-r rB74 van de Baboá Tansh lawi geefïn u.,à.,
nog een overzicht van andere handschrifte'dan LeidËn or. 1g33,
met andere versies van de tekst, en hij geeft ruim aandacht uun 

".r,overzicht van de inhoud, in het Iavaai-ri, ,ru,-, een Babad Tanah Jawiversie.die lo-opt tot 1743 AD en waarvan een handschrrn rn ae Éiufi-
otheek van het Bataviaasch Genootschap wordt bewaarcl.

[44] w.L. olthol Baltad.Tot:rJt Djawi, itr prozu. ravaanscrre gescrrierle-
nis.loopende 

.tot het jaar 1647 der Javaa,sc'he jaaríelting. 1 . . .1' ,i io, ,1,
Lutgave van J.J. Meinsma in het Nederhndscri vertaard)'' s'-G ave.hage
19_41.  380 pp .  18  14  A 7
J,Deze vertali 'g is het logische gevorg var cle grote irancl;rcht *oor,,,
de proza versie van de nàbad Tánahiawi zich-n-tocht verheugen: eerst
de editie van Meinsma in verscheidene clrukk",r, duor,- hài?à*ir,".,
vervolgens de Nederlandse vertali.g. volgens het, wel .rg ru-ili"r.,
vo orwoord va' olth of is de .vertal i r g beclóeld'uo o. gelee"rcl",-,, ài"
onvoldoende het Javaansch beheersÈ-h err. zo werd dï eehele teist
voor hct eerst aalr  eer groter publ iek geprcse.teer, l .  Mïrr .hi . ; . ,  ; -u, . ,
het de oorlogsomstandighe<ten die hóbe'veroorzaakt dat Meinirna
1!ll l:.lr]itq y"l "lg 

lapidair behandelt. Geen inhouaropgu,,", g..n
geted tng  rn  de  teks t  aangcbracht ,  gecn reg is tc r , . ,ok  gee l t 'À . ,ee l íkhe id
gcschapen om het regisfer van Bràndes Àet de u.rtuïi,rg r" k;;;r;"
gebrulken' heremaar niets, behalve een blok tekst van bijna vierhon_
{:r9 Ulq*i;den, dat over de lezer wordr uitgestort. In tg4l vervaar_
digde olthof ook een editie van cle lavaansciekst i ' Latijns ,.n.1À
onder de titel poenik, serat Bobod T'anah Djawi *i*it ,oiiij 

"oiiAdam doern.ocgi ing taoen 1647. Kaetjap .oít* irtg tartah 'íèrierla,r
ut+faoen Welnrrdi  194,1 .  A. Tecuw publ ics.r4. kor l  daarrra het Regis_
ter op de tekst en vertaling van de Babad Tanah Djawi luitgari l oït 1.Den Haac 1946.

l45l I.I. Ras (ed.), Babad Tanah Djawi. De prozaversie van l,{gabèhi
Kertapradja, voor het eerst uitgegeven door I.l. Meinsma en getranscri-
beerd door W.L. Olthof. 2e herziene druk. Dordrecht t987. x,362 pp.

8247 C 44
J Dit is een fotografische heruitgave van Olthofs editie uit 1941, Poe-
nika serat Babad Tanah Djawi wiwit saking nabi Adam doenroegi ing
taoen 1647. Kaetjap wonten ing tanah l{èderlan ing taoen Welandi
1941. Deze editie is wel voorzien van een gelede indeling en andere
nuttigheden, zoals plattegronden en marginale referenties. De edi-
teur, i.f . Ras heeft daar nog verwijzingen naar het corresponderende
deel van de'Grote Babad'van Surakarta dat in 1939-1941 door Balai
Pustaka is uitgebracht, aan toegevoegd.

146l l.I. Ras (ed.), Bobod Tanah Djawi. lavannse rijkskroniek. W.L.
Olthofs vertaling varr de p rozaversie von | .J . Meinsma lopende tot het
jaar 1721.2e herziene druk. I )ordrecht 1982. lxv,  416 pp. 8247 C 45
J Dit is een fotografische heruitgave van Olthofs vertaling uit 1941
(catalogus nr.44). J.l. Ras heeft veel van wat aan de eerste editie ont-
brak toegevoegd. Hij schreef een uitgebreide inleiding over inhoud,
auteurschap en overlevering van de Babad Tanah lawi, afgezet tegen
de gegevens van de 'Grote Babad'. Net als bij de hereditie van Olthofs
]avaanse tekst (catalogus nr. 45) voegde hij marginale referenties naar
de gepubliceerde 'Grote Babad' toe. En hij was zo verstandig om het
register, dat A. Teeuw op Olthofs uitgave en vertaling van 1941 had
vervaardigd en dat in 1946 apart was publiceerd, in herdruk aan zijn
vertaling toe te voegen.

Madurees

Het oostelijk deel varn fava en het eiland Madura zelf zijn de woonge-
bieden van de tenminste acht miljoen sprekers van het Madurees,
terwijl ook velen van hen gedurende de twintigste eeuw ecn nieuw
bestaan hebben gezocht in andere regio's van Indonesië, veelal in hct
kader van een van de vele transmigratieprogramma's. Madurese litc-
ratuur werd geschreven in het Javaanse schrift, en bestaat voor het
grootste deel uit poëzie. Veel van die teksten zijn bewerkingen viln
|avaanse of Maleise werkcn, terwijl andere de geschiedenis van clc
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147| Morsadc. favaans-Madurese romance. Handschrift uit
Bangkalan van vóór  1 891 (Or.  4881 )

B2

Madurese vorstendommen tot onderwerp hebben. Ook is het van
oorsprong Indische epos Ramayarra bekend in een Madurese versie.
Het Madurees is een van de vele talen van de archipel waaraan relatief
weinig aandacht is besteed vanuit taalkundige of literaire hoek. De
Leidse bibliothcek bezit een aanzienlijke hoeveelheid Madurese en
|avaanse handschriften uit Madura die in de jaren negentig van de
negentiende eeuw zijn bijeengebracht door H.N. Kiliaan (Or. 4828 -

Or. 4911, Or. 10.991 - Or.  10.994),  de auteur van een Madurese
grammatica en eelt Madurees woordenboek.

147) Morssdc. Madurees handschrift op papier, 156 pp.,lavaaus-Ma-
durees schrift, uit de Kiliaan collectie (gekocht in juni 1891 in Bang-
kalan) . C r . 4 8 8 l
j Een Madurees gedicht. Morsada zoekt een geneesmiddel tegen dc
kwaal van zijn stiefmoeder, de koningin van Erom, prinses van Ma-
lakka. Als kind was Morsada, samen met zijn moeder, verstoten door
zijn vader, de koning van Erom. Hij werd verzorgd door arme
rrensen, ki en ni Nan-rbi geheten. Hij ving een magische vis met
gouden schubben, die zijn beschermer werd. Tijdens zijn queeste
heeft Morsada vele avonturen met schone prinsessen, zowel in de
gedaante van mensen als van geesten. Tot zover loopt het verhaal ge-
l i jk op met de )avaanse versies (bi jv.  in Or. 1819).  Het Madurese
handschrift heeft nog het volgende slot. Morsada geneest
Baitalmukadas, de vorst van Erom. Voordat hij de hern beloofde helft
van het rijk krijgt rnoet hij een vuurproef doorstaan. Door de hulp
van Gendrasari lukt dit en nu moet de vorst van Erorn zich in het
vuur storten. Na zijn dood treedt Morsada als vorst op. Alleen Ceng-
kiling wil hen-r niet erkennen. Na Morsada's vertrek wordt Suwarsi
door de vorst van Ikram ten hr-rwelijk gevraagd. Sejadi roept
Morsada's hulp tegen hem in en overwint Cengkiling. I)e vorst vat.l
Ikram laat Suwarsi schaken, maar Morsada haalt haar terug en
schaakt op zijn beurt prinses Sumila van Ikram. Ten slotte doodt
Morsada de vorst van Ikram. Sumina, de prir-rs van Yumani, trouwt
prinses Sumila.
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Makassaars

op het meest zuidelijke deel van het zuidwestelijke schiereiland va'
Sulawesi wonen de ongeveer anderhalf miljoen Makassaren. In de
zestiende en zeventiende eeuw was het Mai<assaarse vorstendom Goa
met zijn hoofdstad Makassar het machtigste rijk in het oosten van de
Zr-ridoost-Aziatische archipel. De eeuwenl ange aanwezigheid van met
name handelaars uit verschillende delen rrut-r-de wereld Ëeeft zijn spo-
ren nagelaten in zowel de taal als de literatullr van de Makassaien. In
vergelijking met hun naburen de Buginezen, met wie zlj in cultureel
opzicht zeer veel gemeen hebben, is 6ijvoorbeeld de hoóveelheid
leenwoorden uit andere talen veel groi"t. ook in de literatuur wor-
den de intensievere contacten metáe buitenwereld gereflecteercl: er
bestaat een grote hoeveelheid'vertalingen', of eigenlijk bewerkingen
van Maleise, favaanse en Arabische of perzische"lrerhalen. Het scËrift
waarin deze aan het papier werde'toevertrouwd is hetzelfde als dat
gebruikt  door de Buginezen.
zowcl het Makassaars als het Buginees wordt heden ten dage nos
zeld.en in hun eigen schrift gedrukt. uitzonderingen zijn ,.ïool-' '
boekjes - het schrift wordt wel gedurende een ooitul járen onderwe-
zer op de lagere school - en islamitische religieuze wárke'. ook be-
staat er een Buginese koranvertaling in het Buginese schrift die in de
jaren tachtig van de twintigste eeuw is gepublièeerd. oudere rlensen
m.ak9^n ook tegenwoordig.nog incidentèei gebruik van het eigen
schrift om brieven te s-chrijven, of om vooizichzerf aantekenïngen te
maken. In een heel enkel geval schrijft men ook nog wel oucle h"and-
schrifte' af, hoewel de ruime beschikbaarheid van iotokopieerappa-
raten deze veel minder arbeidsintensieve vorm uun ..proáuctie vàel
populairder heeft gemaakt.

[48] Makassaars verzamelhandschrift op papier, lg ff., Makassaars
schrift (met incidenteel woorden in arábiscir en chinees schrift), in
blauwe en rode inkt, met geillumineerde bladzijden aan begin eí
eirrde. Door een eigenaar gedateerd 3 1 mei l g63 (of I g43? ): or. 2257
J Een.verzameling islamitische gebeden en andere religieuze teksten.
F. 2b is gereproduceerd op het ómslag van deze catalo[us.
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l50l Pau-pauwanna Raja Sehu Maradang. De geschicdenis
van Radja Sech Maradarr. Macassar 1881 (872 E 43)



[49) sehu Marrdang. Makassaars handschrift, 105 pp., Latijns schrift.

J Een Makassaarse versie van de avonturen va' syaykrr t"raï; iLtn
ook uit de Maleise literatuur bekend zijn.HeÍhandschrift komt uit
de collectie van de zendeling A. Goudswaard, wiens weduwe het aan
G.K. Niemann (1823-1905) had gegeven. Na de dood van Niemann
gaf diens weduwe het aan de feidsJbibliotheek.

l!O) liu-pquwanna Raja lelu Maradang. De geschieclenis van Radja
sech Maradarir. Macassar l gg l . r47 pp.,l4akuïsuurs schrift. gr'z p. +z
J De geschieder-ris van Raja syaikh Máradang, of beter: sehu Mara-
dang. Deze uitgave is vervaardigd door Ince"Situwa, een in Makassar
geboren Maleier. B.F. Matthes geeft in De Indische Gids6 (1gg4) r,
pp. 632-636, in een uitvoerige bespreking van deze inla'dse editie ee'
gedetailleerde beschrijving và' de vele ei ingewikkelde avonturen
sehu Maradang. Matthes vindt de keuze ,rotid"r. tekst echter niet erg
geslaagd, en in dezelfde bespreking maakt hij enige opmerkinee, va'
meer algemene aard over de kwaliieit van tekstedlties doo. inËnders:'De inlander van Zuid-celebes is vooral sedert a. oprr.nti"g ài..
kweekschool Iwaarvan Matthes directeur *as] zeerin t .n"fi uàÀr-
uitgegaan, doch is nog niet zoover ontwikkeld', <tat hij <tergelijk werk
geheel alleen naar behooren verrichten kan. Hij -..ít dat"hJt vol-
doende is, wanneer hij den tekst van ee' ha'dschrift eenvoudie ter
perse brengt. of er fouten in het handschrift, ja soms gansche iinn.n
weggelaten'-zijn, en of de woorden al dan nieí behoorÍjk gescheiden
t i) : , , too.ook, o, f  hi j  overal  den zin der woorden al  dan nie"t  begri jptr
cl . r t  i {olnt  er br. ;  hem niet op aan. Hi j  laat s lechts drukken, *ut àn'rru
als hij.het in zly handschiift vindt.i Matthes vraagt zijn Europese
vrienden te Makassar om Ince situwa en zijn vrierideá hun hulp aan
te bieden, 'en dan is er van hen 'og me'ig aardig Makassaa.slÉer-,
Boegineesch leesboekje te wachten;, zoals bilvooïbeeld het door .de
rnclerdaad vrr. ;  kundigen' Ince Nanggong geschreven Makassaarse
verhaal van-l_Kukan g .\Lontora Uaígteíala angkana_kanai paLu_
pauwantn l-Kukang. Makassar I g79).

Maleis

De Hikayat Isma Yrtim

De eerste Maleise tekst die in druk het licht zag is de Hikayat Isnta
Yatim'De geschiedenis van Isma Yatim', door Ismail.

l5l) Hikayet Isma Jatinr. Ya itu syarat segala raja' dan ntenteri dan
hulubalang dan sekoliannya terkarang oleh Ismail. Adapun diperiksti
dan disahken perkara jang salah dalamnya o/eh Roorda van Eysinga.
Betawia 1237 AH (1822).1, 2l  I  pp.,  Arabisch schri f t .  1144 A20
j De editie door P.P. Roorda van Eysinga, geproduceerd in de gou-
vernementsdrukkerij in Batavia.

[52) Hikayat Isma Yatim. Handschrift op papier, 237 ff ., Arabisch
schri f t .  Or.23.708
J De kopij voor de drukker van een editie van de Hikayat Isma Yatirrt.
Het is verleidelijk om aan te rlemen dat dit de kopij is die gemaakt is
voor of door P.P. Roorda van Eysinga voor zijn editie van 1822, en de
geschatte ouderdom van handschrift sluit dit niet. Er zijn echter te-
veel tekstuele verschillen tussen het handschrift en de editie. Het
handschrift is afkomstig uit de bibliotheek van J.C. Anceaux (1920-
l9B8),  Leiderdorp.

[53] Verzameldeel met twee Maleise teksten. Handschrift op paper,
124 pp., Arabisch schrift. Afgeschreven te Batavia op 26 Dzu'l-ka'da
1236 (25 augustus 1821).
í Het deel bevat:
(l ) pp. 1-l17 . Hikayat Isma Yatim,.
(2) pp. 117-124. Hikayat Sultan Moghul mengajar artaknyn.
Dit handschrift is wel contemporain aan P.P. Roorda van Eysinga,
maar hij heeft het kenneli jk niet gebruikt voor zijn editie. Het is hct
model voor de facsirnile editie van 1993 (catalogr-rs nr. 54).

l54l Hikayaí Isma Yetirn by Innail ord Hikayat Snlton Mogul tttt ' ttrít
jarkan crnaknya. A facsimile edition of ntanuscript Cod. Or. 1693 irt 

' l 'hc

Or.  l69 l
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