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Batavia , den / /^£^c_ /

Uit naam van Besturende Leden van het Bataviaaseh Genootschap van Kun-

sten en Wetenschappen, heb ik de eer éc A+*< :&&zÉr7 hierbij aan te bieden een

exemplaar van het ter dezer dagen door hetzelve Genootschap uitgegeven /f Deel

van deszelfs verhandelingen,
'

Ik neem deze gelegenheid te baat , om *4* £>** **%*#&£ verzekering te ge-

ven van mijne bijzondere hoogachting.

De Secretaris van voornoemd Genootschap
,

Aan den
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JAVAANSCHE

SPRAAKKUNST
DOOR WIJLEN

A. D. CORNETS de GROOT

;

UITGEGEVEN IN NAAM EN OP VERZOEK

VAN HET

GENOOTSCHAP
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
DOOR

J. F. G. GERICKE,

TE SOEKAKARTA.

"MMM® :s|r#«?©«CICW-

TE BATAVIA,
TER LANDS DRUKKER IJ.

i833.





J/oo7 tred&.

De Directie van het Bataviasche Genoot-

schap van Kunsten en Wetenschappen heeft hier-

bij het genoegen , het X.^ Deel van deszelfs

Werken aan het letterminnend Publiek aan ie

bieden. Hetzelve bevat de Javaansche Spraak-

kunst , opgesteld door wijlen den Heer A. D.

cornets de groot , in leven Secretaris bij

den Resident aan het Hof van Soerakarta , en

Lid dezes Genootschaps , en door hem bij ui-

tersten wille aan hetzelve vermaakt. De blijk-

bare bedoeling van den waardigen Overledene

daarmede was - dat deze zijn arbeid door onze

zorg zoude uitgegeven worden; en ook wij

meenden , door de uitgave daarvan , zoo wel

eene regtmatige hulde , ook van onze zijde , te

bewijzen aan de nagedachtenis van den ver-

dienstelijken , te vroeg aan de Wetenschap-
pen en de Maatschappij ontrukten Schrijver

,

als eene niet ongewigtige Bijdrage te leveren

voor de verdere kennis en beoefening der zoo

belangrijke Javaansche taaL De uitvoering van

dit plan zoude echter voor ons hoogst moeije-

li/kj zoo niet onmogelijk geweest zijn , indien

de Heer j. f. c. gericke , Directeur van het

Javaansche Instituut te Soerakarta , en Lid de-

zes
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zes Genootschaps , ons daarin niet zijne verplig-

tende hulp verleend had* Op verzoek der Di-
rectie heeft die taaikenner niet alleen het

werk, hetwelk de kundige Schrijver door den

dood verhinderd was geworden te voltooijen
,

geheel, ten einde gebragt , maar zelfs de druk-

proeven nagezien , en al het zijne gedaan ,

dat deze Spraakkunst zoo volledig mogelijk

het licht zoude zien. Het is voor ons pligt en

genoegen tevens, dit hier openlijk te erkennen

,

en den Heer gericke voor den belangrijken ar-

beid , aan dit werk besteed , den hartelijken

dank des Genootschaps aan te bieden. Voor
het overige gedragen wij ons aan hetgeen de

uitgever in het Voorberigt aangaande dit werk

heeft aangemerkt , en hopen , dat het goede

oogmerk des Schrijvers daardoor moge bereikt

worden , namelijk , eene meer en meer toenemen-

de beoefening der zoo nuttige Javaansche taal.

De Directie heeft het doelmatig geoordeeld
,

om den inhoud van het XV Deel alleen tot

deze Spraakkunst te bepalen ; en het noodza-

kelijk gevolg daarvan was, dat de maatregel

,

waarvan gewag gemaakt is in het Voorberigt

van het XIII Deel , van namelijk de /Verken

dezer Maatschappij voor den vervolge bij

Cahiers uit te geven, ook op dit Deel niet kon toe-

gepast worden. Met het XVI Deel , waarvoor

wij reeds eenige bouwstoffen verzameld hebben

,

zal met dien maatregel, zoo de belangen van

het Genootschap denzelven noodzakelijk maken ,

een aanvang gemaakt worden*

Wij
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Wij nemen deze gelegenheid waar , hier-

bij belsend te stellen , dat na de uitgave van

het XI'V Deel dezer Verhandelingen opgemerkt >

is
y
dat , in het daarbij voorkomend Geschied-

kundig Overzigt van den Handel der Europezen

op Japan , op verscheidene plaatsen de uitdruk-

king Spaansche matten, in stede van die van

teilen , is gebezigd , en zulks ten gevolge van

de overeenkomst der teekens , waarmede beide

grootheden gewoonlijk in manuscript uitge-

drukt worden. Men leze dus overal , omge-
keerd . teilen , in plaats van Spaansche matten

,

en vergelijke overigens, zoo veel noodig, hetgeen

van de onderscheiding en de waarde van Komps.-
en Kambang-tó/ezz op bladz. 36~j en 368 van
het Geschiedkundig Overzigt gezegd wordt.

Ten slotte draagt de Directie de hulde van
hare eerbiedige erkentenis aan het Gouverne-

ment op voor den bijstand , ter uitgave van-

dit Deel even als van de vorigen geschonken
,

zoo wel door het verleenen van het kosteloos

gebruik van 's Lands Drukpers en de dienst

der geemploijeerden daarbij , als door vele

andere bewijzen van welwillenheid en bescher-

ming , terwijl wij de belangen dezer letter-

kundige Maatschappij aan d& verpligtende

medewerking van alle Hare Leden , en van alle

Voorstanders van Kunsten en Wetenschappen
cp de dringendste wijze aanbevelen.

Batavia, den 10 Mei i833.
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Met genoegen heb ik aan de vereerende uit-

noodiging van het Bataviasche Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen voldaan , om de

door wijlen den Heer a. d. cornets de groot

voor eene Javaansche Spraakkunst verzamelde en

aan gemeld Genootschap gelegateerde Stukken

tot een geheel zamen te stellen , en de uitgave

daarvan te bevorderen ; zijnde mij hierdoor eene

gewenschte gelegenheid gegeven , om eene regt-

matige hulde te bewijzen aan de nagedachte-

nis van den verdienstelijken en voor de Javaan-

sche taai en letterkunde te vioeg overledenen

Jongeling , en den beoefenaren der Javaansche

taal een nieuw hulpmiddel aan te bieden ter

verrijking hunner kennis in deze buitengewoon

moeijelijke taal.

Ik acht het mijnen pligt , om rekenschap te

geven van de wijze , waarop gemelde Stukken

door mij bearbeid zijn geworden. Getrouwelijk

heb ik alles, hetgeen mij is voorgekomen, eenig-

zins tot eene Javaansche Spraakkunst te behoo-

ren , medegedeeld. Slechts hier en daar heb ik

mij eenige veranderingen in de constructie der

woor-
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woorden veroorloofd, terwijl ik alleen sommige

herhalingen , en hetgeen mij is toegeschenen voor

de Javaansche «Spraakkunst geheel overtollig te

zijn, heb achterwege gelaten.

De weinige, door mij aan den voet der blad-

zijden geplaatste noten dienen tot opheldering

en teregtwijzing. In de laatste hoofdstukken

,

en vooral bij de behandeling van het werk-

woord, heb ik geene noten gevoegd, dewijl dit

gedeelte door den Schrijver zeiven nog niet was

uitgewerkt geworden, en ik derhalve bij de

bearbeiding van hetzelve soms mijne eigene wij-

ze van zien heb gevolgd.

Aan het werkwoord ontbreken de paradig-

mata , omdat dezelve bij de Stukken niet ge-

vonden worden. Gaarne zoude ik er eene vol-

ledige opgave der onderscheidene vervoegingen

hebben bijgevoegd ; doch aangezien de groote

afstand , waarop de Javaansche Drukkerij zich

bevindt, den druk daarvan moeijelijk maakt, zal

ik dezelve voor eene tweede editie van mijne

Eerste Gronden besparen. Ook mist dit werk

het derde deel over de woordvoeging ( sijntaxis
)

en ontbreekt aan hetzelve eene Inleiding , waar-

van de Schrijver dezer Stukken meermalen mel-

ding maakt.

Ik heb in dit werk tevens gebruik gemaakt

van de technische termen Kromo en Ngoko ,

wor-
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wordende door het eerste woord liet hooge , en

door het laatste het lage Javaansch verstaan.

In de spelling van Javaansche woorden met

iVederduitsche letters heb ik de door mij aange-

nomene gevolgd; niet omdat ik de mijne in alle

gevallen voor beter en juister houde dan die

van den Heer cornets de groot , maar met hec

oogmerk , om door eene veranderde spelling

geene verwarring bij den leerling der Javaan-

sche taal te weeg te brengen. Bij eene volgende

gelegenheid hoop ik een vast sijstema voor de

spelling der Javaansche letters met Nederduit-

sche karakters daar te stellen , wanneer ik van de

door den Heer cornets de groot aangenomene

spelling tevens melding en gebruik zal maken.

Niemand verbeelde zich , dat de door mij

vroeger in het licht gegevene Eerste Gronden

der Javaansche Taal de uitgave van deze Spraak-

kunst minder noodzakelijk zouden hebben ge-

maakt. Dezelve bevat een naauwkeurig en uit-

gebreid onderzoek naar de gronden der Javaan-

sche taal , terwijl mijn werk slechts beknopteiijk

de resultaten daarvan opgeeft. Vooral worden

in deze Spraakkunst de afleidingen der zelfstan-

dige naamwoorden door de onderscheidene voor-

zetsels en aanhechtsels
? en de daardoor gewijzigde

beteekenissen met veel grond en naauwkeurig-

heid nagespoord en aangewezen. Niet minder

gron-
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grondig en volledig is in dezelve het werkwoord

behandeld geworden , rnet uitzondering alleen,

dat aan hetzelve , zoo als boven gezegd is , de

paradigmata ontbreken.

Onder de meergemelde Stukken van wijlen den

Heer gornets de groot heb ik nog het een en

ander gevonden omtrent de onderscheidene taai-

soorten, waarvan ik hier het voornaamste zai

mededeelen.

cc Het Javaansch bestaat eigenlijk uit twee

talen of spreekwijzen, de CT(KJ1O0! \ boso kromo,

de eerbiedige, beschaafde, beleefde taal, welke

door eenen minderen persoon gesproken wordt

toteenen anderen van hoogeren rang, van meer-

derejaren, of bezittende eenige andere hoedanig-

heid , welke den spreker kan nopen in eenen

eerbiedigen stijl tot denzelven te spreken, en de

-CTIknMTl^ i27(0 li \ boso ngoko? welke men spreekt

tot eenen persoon , die lager van rang dan wel

jonger in jaren, of op eenige andere wijze aan den

spreker ondergeschikt of eerbied verschuldigd is."

cc Het woord G^|O \ kromo beteeken t gere-

geld , ordelijk , en van daar kan men den zin

beschaafd of eerbiedig afleiden. De taal , welke

tot een' meerderen wordt gerigt , heeft deze be-

naming bekomen , uit hoofde de onderdanigheid

bij de Javanen eene ordelijke en zorgvuldige

voord ragt vordert. Eene bijzondere keus en

za-
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samenstelling der uitdrukkingen geven aan de-

zelve eene zekere beschaafdheid en omslagtig-

heid , terwijl de Javaan er steeds op uit is , om
voor zijnen meerderen of ouderen , door de meest

gezochte bewoordigen , zijne slaafsche nederigheid

ten toon te spreiden. De benaming van hoog

Javaansch , waarmede deze spreekwijze gewoon-

lijk wordt bestempeld, is derhalve in zoo verre

gepast, dat de meerdere beschaafdheid van de-

zelve daardoor wordt te kennen gegeven."

cc De 0(kJi(Oe\ of het hooge Javaansch is

uit vier bestanddeelen zamengesteld , als : 1 °. uit

woorden, welke uitsluitend tot deze hooge taal

behooren , en niet in het lage Javaansch voor-

komen ; 2°. uit zoodanigen , welke van het lage

Javaansch alleen door eene verandering in den

uitgang of de spelling verschillen ; 3°. uit woor-

den, welke eigenlijk tot de lage taal behooren,

maar waarvoor geene bijzondere uitdrukkingen

in de hooge taal bestaan en dus zonder eenige

verandering in dezelve worden gebruikt , en

4°. uit woorden , welke inderdaad tot het hooge

Javaansch behooren , doch zoo wel in deze als

in de lage taal worden gebezigd."

cc Het woord flflfln 2 Ml 2 \ ngoko treft men

in oude geschriften en geschiedenissen dikwijls

aan , om eene gemeenzame of oneerbiedige spreek-

wijze



TI VOORBERIGT.
wijze aan te duiden. Deze benaming der taal is

mitsdien allezins op derzelver aard toepasselijk,

en de Europeanen hebben daaraan ook gewoon-

lijk den naam van laag of gemeen Javaansch

gegeven; ofschoon men hieruit geenszins moet

afleiden, dat deze spreekwijze zich bij uitslui-

ting zoude bepalen tot de lagere klasse des volks."

(c Het hooge en lage Javaansch zijn alzoo twee

onderscheidene spreekwijzen , welke gezamenlijk

eene en dezelfde taal uitmaken , en op zich zel-

ve niet kunnen bestaan ; want zoo de spreker

van hoogeren rang is dan de toegesprokene

persoon, bedient hij zich van het lage Javaansch

en wordt in de hooge taal aangesproken. Voor

alle standen is de kennis der beide spreekwijzen

derhalve onontbeerlijk , en deze kunnen alzoo

niet afgescheiden of op zich zelve geleerd of ge-

bezigd worden."

cc Daar er vele betrekkingen in het maatschap-

pelijke leven zijn, welke vorderen, dat men ie-

mand eenige onderscheiding bewijze , zonder

denzelven evenwel de onderdanigheid verschul-

digd te zijn , welke in het hooge Javaansch ligt

opgesloten , zoo als , b. v. ten aanzien van eenen

ondergeschikten , die bejaarder is clan de spre-

ker, of door bloedverwantschap in een' hooge-

ren rang is geplaatst, bedienen de Javanen zich

in dit geval van eene derde spreekwijze, die ge-

woon-
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woonlijk 0(KilO(injj\ hoso modhjo, middelmati-

ge of middentaai , wordt genoemd, bestaande

uit het lage Javaansch, vermengd met eenige

der in het gesprek meest voorkomende woor-

den uit het hooge Javaansch, en enkele anderen,

die uitsluitend tot deze spreekwijze behooren."

cc Als eene vierde spreekwijze zoude nog kun-

nen worden aangehaald die , welke door alle

Javanen in tegenwoordigheid van hunnen Vorst

wordt gesproken , alsmede door deszelfs zende-

lingen of afgevaardigden , wanneer zij de bevelen

van den Vorst overbrengen. Deze spreekwijze,

genaamd CT(kJl(KMa£ï!] 2 ttg|\ boso kraton, de taal

van het hof, bepaalt zich even als de vorige

tot enkele woorden, welke het meest in het

gesprek voorkomen, terwijl men zich overigens,

zonder onderscheid van rang, meestal van het

hoog Javaansch bedient , met gebruikmaking

evenwel van zoodanige uitdrukkingen , welke

voor zeer nederig worden gehouden , en alleen

tot den Vorst mogen worden gerigt."

Ten slotte merk ik alleen nog aan, dat dit

werk zekerlijk in eenen meer volmaakten staat

het licht zoude hebben gezien, indien het den

zeer kundigen en geachten verzamelaar der op-

gemelde Stukken ware vergund geweest , zelve

daaraan de laatste hand te hebben kunnen leg-

gen
;
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gen. Intusschen kan ik mij zelven de getuigenis

geren, van daarmede ter goeder trouw gehandeld

en geene moeite en zorg aan hetzelve gespaard

te hebben.

SoerakartA , € december i83i.

J. F. C. GERICKE.

-*&É»

IN-
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EERSTE DEEL.

OVER DE SPELLING.
EERSTE HOOFDSTUK.

Over de gedaante der letters, . . . . BI. 1.

Tafel van het alphabet , . .... cc 2.

Gewone letters , cc —
Groote letters , cc 4.

Aangenomene letters ,....•.«: —
Klinkers , cc 5.

Spelteekens , ook Sandangngans ge-

naamd
, cc —

TWEEDE HOOFDSTUK.
Over de kracht der letters , .... cc 10.

DERDE HOOFDSTUK.
Over de klinkers of klankteekens , . «19.

VIERDE HOOFSTUK.
Over de Spelteekens of Sandangngans , . cc 36

TWEEDE DEEL.
OVER DE WOORDGRONDING.
EERSTE HOOFDSTUK.

Over de verdeeling der woorden ? . . cc 62.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.
Over de zelfstandige naamwoorden, . BI. 56.

DERDE HOOFDSTUK
Over de bijvoegelijke naamwoorden, . cc ioo.

VIERDE HOOFDSTUK.

Over de voornaamwoorden, . . . . « 108.

Van de persoonlijke voornaamwoorden, cc —
i
Q

. Voornaamwoorden vanden eer-

sten persoon , . . # . » 109.

2?. Yoornaamwoorden van den

tweeden persoon, . . . cc 11 4.

3°. Voornaamwoorden van den der-

den persoon, . . . . . «121.

Van de bezittelijke voornaamwoorden , cc 124.

Van de wederkeerende voornaamwoor-

den , cc i5i.

Van de vragende voornaamwoorden, cc i32.

Van de aanwijzende voornaamwoorden, cc i33.

Van de betrekkelijke voornaamwoorden, « i34

VIJFDE HOOFDSTUK.
Over de werkwoorden, cc i34.

Van den vorm der .werkwoorden , . cc i35.

i°. Van de oorspronkelijke werk-

woorden , «137.
2°. Van de bedrijvende werkwoor-

Q
denmetbetaanbecbtsel &ni)\ hi, « i4g.

3°. Van
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3°. Van de overgaande werkwoorden

met het aanliechtselttTIIKOKIJX

halen
,
(Kr.) of (tTM(01\ haké

9

(Ng. ) BI. i5i.

4Q . Van de bedrijvende werkwoor-

den met de voorzetsels £J1M\

/
J

man , SJ \ mang en (EJI \ mar
,

C? G?
of OO \ men , 01 \ meng, en

e/
01 \ 772<?r, cc i54.

5°. Van de onzijdige werkwoorden

met liet voorzetsel <EJI \ m of 77za, cc 167.

6°. Van de dubbele werkwoorden, cc 160.

7 . Van de onregelmatige vormen

des werkwoords en eenige bij-

zonderheden van dit rede-

deel, cc 169.

Van de vervoeging der werkwoorden , cc 179.

Over de tijden der werkwoorden, . cc 199.

Vervoeging van een bedrijvend werk-

woord met het voorzetsel flJlD(Oj\ cc 2o3.

ZESDE HOOFDSTUK.
Over de telwoorden , cc 2o5.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Over de bijwoorden, . . . . • . cc 219.

Bij-
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Bijwoorden vantijd, BI. 221.

(c van plaats, .... cc 223.

<c van verschillenden aard , « 224.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Over de voorzetsels , ....... 225.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Over de voegwoorden , « 25o.

TIENDE HOOFDSTUK.
Over de tusschenwerpsels , ...... 232.

EER-
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OVER DE SPELLING.

EERSTE HOOFDSTUK,

Over de gedaante der Letters,

De Javanen hebben twintig letters , welke

door hen (LfflKOriLTlN Haksoro, (W! M\ Sastro of

(WnriiOMl|j\ Tjarakan worden genaamd, en van

de linker- naar de regterhand, zonder aanhech-

ting , elk op zichzelve worden geschreven. Deze

letters zijn geheel voldoende om de Javaan sche

taal te schrijven, vermits elk daarin aanwezige

Jdank(*) met dezelve kan worden uitgedrukt en

hare uitspraak altoos (•{-) dezelfde blijft.

Het Alphabet wordt hier in eene tafel voor-

gesteld , waarbij tevens eenige andere karakters

en

(*) Men zal uit het vervolg zien , dat er nog verscheidene

andere teekens benoodigd zijn, om eiken klank der Ja—

vaansche taal uit te drukken. G.

(-J-)
Dit kan alleen gezegd worden van den medeklinker

der Haksoros , terwijl de klinker, oorspronkelijk aan elke

Haksoro toebehoorende , dikwijls geheel verloren of i»

eenen anderen klinker overgaat. G.
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en teekens zijn gevoegd , welke in de rangschik-

king des Alphabets geene bepaalde plaats hebben

en van welke nader zal worden gehandeld.

TAFEL FAN HET ALPHABET.

GEWONE LETTERS.

Gewone gedaante. Vasangngans : Naam en uitspraak.

onn jm lw,

m
i no.

u ÓlP tjo>

Tl Tl ro.

m mr ko.

(UI & do, {dhó)

aSVl aSf to.

ïvfl 'K 60.

o
b

WO.

m w lo.

o j })0.

o



(3)
Gewone gedaante. Pasangngans. Naam en uitspraak.

O (JU do.

^ G> djo.

fJlil njui
J°i

OU)
ji

njo.

e ö mo.

m m go.

PN ai bo.

Cl GD tfo, (tho).

«n sn ngo.

Q Po-tjerrek heeft de kracht van re. (*)

(H Ngo-lelet cc « <c té.

GROO-

(*) Van de Po-tjerrek heeft men ook eene Pasangngan
}

doch die in den druk niet gevonden^wordt,
G.
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GROOTE LETTERS.

Hdksoro gede of ook HaJcsoro moerdho genaamd,

« to. (*)

Üp; (f)

po.

flfU)

^ £0.

AANGEKOMENE LETTERS.

(O cho wordt gebruikt voor de Arab. letter ^ cha.

O fo cc cc cc cc ^3fa.

(l^ zo cc cc cc cc ^ za.

(HUI gho cc cc cc cc &ghain.

KLIN*-

(*) Van de groote letters (Ê en po bestaan cv tevens

kapitale Pasangngans, doch deze worden in den Javaanschr

druk gemist. G,

C*|-)
Eene tweede groote so ontbreekt mede.

G.



(5)

KLINKERS.

ven staande. dangngan. Kracht.

. a.

On zich zei- Verbondene o' San-
staa;

£- m Taling^ . . . . ê.

_ c? p^, . . . . è.

Ol Q Hoeloe of Woeloe , . z\

fl7 2 Taling -Taroeng, . o.

|
Suekoe , ... . . o#.

SPEIiTEEKENS , OOK SANDANGNGAN GENAAMD.

j| Paten of Pangkon , beneemt den klank van

de letter.

j Sagnjan of PFïgnjan, isgelij' aan de: k.

. Tjetjak
,

cc <c Tzg*.

cc cc r./ Lajar
3 ...

2 tusschen dea merle-

? Vinhrn ,r * (klinker eu klinker
_j yyoy&ro, ... cc JV

ccner ]eWer inge_

Jvoegd.

J Pinghal y ... cc >. (*)

Be-

(*) De Sandangngan Kerret , welke de lettergreep ré

uitdrukt , wordt mede in den druk niet gevonden.

G.
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Behalve de twintig letters , eigenlijk het Al~

phabet uitmakende, zijn bij de Javanen nog twee

in gebruik, welke inderdaad ook tot het Ja-

vaansche schrift behooren , doch geenen rang in

de orde des Alphabets hebben ; zij zijn genaamd :Q
0(Ml(yi{0|\ Po-tjerrek , (po met een streepje ) en

(HOtfWlJ \ Ngo-lelet
, ( ngo met de Pasangngan

no ) , zoo als in de voorgaande tafel is aange-

toond, en worden altoos gebezigd instede van

de gewone letters ^n ro en fllü /o, voorzien van

het schrijfteeken C? Pepet , zoodat de zamen-

voegingen UI re en TO Ie, niet worden gebruikt. (*)

De groote letters , welke in de tafel worden

aangetoond , zijn slechts eene andere gedaante van

eenige der gewone letters, zonder verandering

van kracht of uitspraak , en zijn thans in het

Javaansch gebruikelijk om namen van vorsten

en andere hooge personen te schrijven. Dezel-

ve behooren echter eigenlijk tot de Kawische

taal , waarin zij veel worden gebezigd, en aan

regels

(*) De Schrijver laat hier volgen de waarschijnelijke af-

leiding dezer letters van twee in de Sanskritische taal daar-

mede overeenkomende teekens; doch Vij gebrek aan

eenen Sanskritischen druk kan dezelve niet geplaatst worden.

In de door mi) gemaakte Alphabetische rangschikking der

woorden heeft de Po - tjerrek eene plaats gevonden onder

de letter *]f) ro en de Ngo - lelet onder de qQJf /o.

G.
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Tegels onderworpen zijn; rigtende zich veelal

naar de letter, die op dezelve volgt. Er be-

staat eenigen grond om te vooronderstellen, dat

deze letters almede eenen anderen oorsprong

hebben , dan het einde waartoe zij thans dienen

,

en vroeger gelijk stonden aan eenige Sanskriti-

sche letters , welker uitspraak tegenwoordig

niet in de Javaansche , noch ia de Kawische taai

bestaat.

De vorm dezer letters wordt in het laag Ja-

c?
vaansch genaamd (LTlJlKVI^TlflnnffllLJIX Haksoro ge^

de , en in het hooge Javaansch (KI) (WKLTllKinriV Sas-

tro Jiageng
, (

groote letters); wordende in de

Kawische taal daaraan de benaming van OJUlïFQJlril

/
YIlEMI]\ Haksoro moerdho (hoofdletters) gege-

ven. Men kan die evenwel geenszins bij onze kapi-

tale letters vergelijken, als alleen tot het voor-

melde gebruik dienende , en zoowel aan het einde

,

als in het begin en midden van een woord ge-

plaatst wordende; terwijl het in het Javaansch

schrift niet gebruikelijk is , eenen nieuwen regel

of eigen' naam met eene groote letter te be-

ginnen.

Hier-
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Hierop volgen vier letters, namelijk (O cho>

flJI fo , (l^ zo en Afin g/zo , door drie stipjes

van de andere onderscheiden. Aldus gekenmerkt,

bedient men zich van deze letters , om de Ara-

bische a, cha
, ^J fe , j ze en £ ghain , voor

te stellen, wanneer deze in woorden, uit die

taai overgenomen , voorkomen , en waarvoor

geene overeenkomende letters in het Javaansche

Alphabet bestaan.

De op zich zeiven staande klinkers, welke in

de tafel zijn aangetoond , behooren almede te

worden gerangschikt onder de karakters, die

eigenlijk tot de Kawische taal behooren , echter

in het Javaansch worden gebezigd door schrij-

vers , aan wie bet Kawi eenigzins eigen is , en

die hunne schriften daardoor eene meerdere

juistheid (*) willen bijzetten. Meer algemeen is

evenwel het gebruik , om een' op zich zeiven

staanden klinker, door de letter flJTI) ho , uit

te drukken, als wanneer de h stom, en alleen

dies

(*) Eene grondige kennisvan het Kawi of der oude dich-

tertaal , wordt bij de tegenwoordige Javanen niet meer ge-

vonden. Wanneer zij in hunne schriften gebruik van enkele

Kawische woorden maken ,
geschiedt zulks niet om zich

daardoor met meer juistheid uit te drukken , maar alleen om
hunne geleerdheid te toonen. Op gelijke wijze en welligt met

hetzelfde oogmerk hebben vroegere ÏToog- en Nederduitsche

schrijvers hunne werken met Latijnschc en Grieksche woor-

den vermengd. G.
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dies vokaalklank hoorbaar is. Deze klinkers

komen in de uitspraak geheel overeen met de

daarnevensstaande klankteekens, weike bij de

medeklinkers worden geplaatst.

Eindelijk is hier nog melding te maken van de

flJ(Ml(nO\ pasangngan, zijnde eene verandering

van gedaante , welke de letters aannemen , wan-

neer zij gebezigd worden om de laatst voor-

gaande letter deszelfs klinker te benemen \ on-

dergaande de Yl\ ro
y flJUl\ ;o, (llïl\ go, en flT]\

ngo, alleen geene verandering van gedaante.

De uitspraak der letters, zoo als die in de ta-

fel des alphabets is aangewezen , maakt tevens

derzelver benaming uit, en is met de Bomein-

sche letters, zoo duidelijk als mogelijk was, en

naar de uitspraak , welke daaraan in de Neder-

duitscbe taal wordt gegeven , voorgesteld.

Men zal na eemge oefening al spoedig ondervin-

den, dat het Javaansch schrift zeer aan de vereisch-

tender taai beantwoordt, en bij zonder gemakkelijk

te lezen is ; hoewel een leerling in den beginne

n ?. zal hebben om te onderscheiden , waar een

woord aanvangt of eindigt , doordien de letters

nimmer aan elkandei worden verbonden, maar op

eenen gelijken afstand worden geschreven, zon-

der zelfs tusschen de Avoorden eene opening te

laten j b. v. UTnïlfl^^aQJIKjS (l^O\ Poro ratoe

hing
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hing tannah djowo , al de Vorsten van Java,

Deze moeijelijkheid wordt echter door de oefe-

ning en het gebruik zeer verminderd, zoodra

men de afzonderlijke woorden begint te ieeren

kennen.

TWEEDE HOOFDSTUK,

Over de Kracht der letters.

Iedere letter heeft eene bepaalde (*) kracht

of uitspraak , die in het Javaansch nimmer ver-

andert , welke plaats dezelve ook in een woord

moge bekleeden. In de tafel des Alphabets is de-

ze uitspraak, zoo veel zulks doenlijk was, met

onze Romeinsche letters voorgesteld; doch aan-

gezien de klanken daarmede niet altoos volkomen

worden uitgedrukt, zoo is het noodig daarbij

nog eenige ophelderingen te voegen , en de

kracht van iedere letter afzonderlijk te beschou-

wen en aan te wijzen.

Het Javaansch karakter heeft tevens de ei-

genschap , dat iedere letter een medeklinker is ,

waaraan een klinker is verbonden , Avelke te za-

men eenen bestaanbaren klank of eene letter-

greep uitmaken. Deze klinker heeft de uit-

spaaak

(*) Dit heeft alloen betrekking tot den medeklinker der

Letters of Ilaksoros. G.
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spraak van o in de woorden bol, mol, (*) en

kan door spelteekens worden veranderd, invoego

als nader zal worden aangetoond.

flTH)\ ho, de eerste Javaansche letter, wordt

over het algemeen zeer zacht uitgesproken en

heeft alsdan de kracht van onze h in huis , heb-

ben. Bijzonderlijk valt op te mei ken , dat de

klank der h meestal wordt gehoord , wanneer

die letter in het midden van een woord is ge-

plaatst, dan wel de sluitletter van eene letter-

/
greep of van een woord uitmaakt, als in: OdffllY

Q
dahar , eten ; YKITU) / raki, aangezigt, (Uj(UU)\

prahoe , een vaartuig; Oö9\ dawoeh, vallen

;

301 9 (LIUI \ tjahjo , glans , luister.

Meestal is deze klank echter geheel niet hoor-

baar, (-{-) voornamelijk wanneer die letter in het

. begin

(*) De eigenlijke klinker der lelter is de klank tusschen

onze a en o. In vele distrikten van Java en vooral langs

de stranden gaat deze klank geheel in a over
9

terwijl de-

zelve in de zoogenaamde Vorstenlanden meer van onze o

heeft. G.

(-{-) Ik heb vermeend in de spelling der Javaansche woor-

den met onze letters tevens den medeklinker der flJW ho
t

te moeten plaatsen, om daardoor de aanwezigheid dezer

letter in het Javaansch aan te toonen. Op gelijke wijze

schrijven de Engelschen honour 9 honest y
hour , humble enz»

met eene h , zonder dat dezelve in de uitspraak gehoord

wordt. G.
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begin van een woord staar , als : OTNM\ hakoe
,

(akoe) ik \ (ITÜlOOIjX harep (arep) "willen,

m^\ hodjo ( odjo ) dat niet.

In woorden , welke uit hunnen aard met eenen

klinker moeten beginnen, en zoodanig in de

aan het Javaansch verwantschapte talen worden

geschreven , bedient men zich van de lettej fiflH ho
,

wordende de uitspraak der h insgelijks achter-

wege gelaten en alleen die van den vokaalklank

behouden; b. v. (imi(O^TI\ haksoro (aksoro),

letter; CLTTH ffCl Y\\ hanloro ( antoro ) , tusschen-

O
ruimte; OTU) frOöCVl

(]
\ hannak (annak), kind, (tfU)IUUl\

hijo ( ijo
)
ja.

Wanneer de lettergreep of het woord , wel-

ke de letter (lTli)\ ho voorgaat, met eenen me-

deklinker eindigt, wordt deze laatste in min

naauwkeurig schrift en ook ter bevordering der

vlo-.-«baarheid veelal verdubbeld, en daarentegen

d« flfll)\ ho weggelaten , behoudens evenwel den

hieraan verbonden klinker, die zich van zel-

ven met de verdubbelde letter vciecngt; h. v.

tl yill (KB :^(KJ1 9 \ weldssasih , voor O 9fU) (Ml
r
tf (MI 9 \

welas-hasih , medelijden; OT 01 90J1 £J1 VUIJ \ //tf*?»z-
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loelloemboel voor flfliO ÏUIJIB fil VUJV hoemboel-

hoemboel , een wimpel.

0*0 \ /zo, is volmaakt gelijk aan onze rc , in : zze-

. Q.
77ze72 , doen, als: 0£lflTl\ nangnging, doch, maar;

fthlfftl\ ^o7zo, ei is, öJlfittOÖClIlJN hannak , kind.

(W)\ 2/o , Leeft den klank van de Engelsche ch in

church , child , welke met onze letters bezwaar-

lijk is voor te stellen ; liet duidelijkste zal we-

zen daarvoor de tj te gebruiken , tusschen de-

welke evenwel eene lisping wordt geboord , den

klank van -s gelijkende; doch niet zoo sterk, dat

de tusschenvoeging eener s wordt noodig geacht;

b. V; 1WKW1N setjo, opregt; (MCKJIX soetji, zuiver
,

rein.

• Yl\ ro in YlaEiljN ratoe , vorst; OI]«C|\

barat , wind, heeft volmaakt de uitspraak van

onze r.

Ö€U1\ ko is aan onze k volkomen gelijk , als in:

Q O.
(09aJ!\ kali, rivier; OTflCUlX haking, droog. Wan-
neer dezelve echter de sluitletter van een woord

uitmaakt, wordt de uitspraak van de k zeer

kort en eenigzins stotend ; b. v. CTOO|\ bapak

,

vader; <EKflJ]flC\J)|]\ moeloek , stijgen. Verdub-

beld
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Leid zijnde wordt deze letter ook op die wijze

uitgesproken , hooiende men dan niet den har-

den klank, welke aan de k eigen is* b, v.

CTOKO O \ babukkan ( luidt baba-an
) , schors

,

Last
; am)M10JU| (KlffCMflV hoendak-hoendakkan

( wordt uitgesproken hoenda-hoenda-an
) , eene

trap.

(LX\\ do \dho) wordt nagenoeg als onzer/ (*)

uitgesproken , doch eenigzins zachter door de

tong tegen de tanden aan te brengen 5 L. v.

Q
MHO\ dewo (dhewo) een God; (LTIfftlN dinno

[dhinno) dag; OTMdfl^ ITUlflV hadql
,

{hadhol)

verkoopen.

a£W\ /o is door onze £ uitgedrukt, waarvan

die letter nagenoeg den klank heeft , wordende

even als de voorgaande , een weinig zachter uilge-

sproken , ais : (SJ(QSï 2 (UUI \ tojo, water • <£\f)o£V) 9QJ1\

tatkolo, tijd.

'
Kl/

'

ff\H\$o, ö\ wo, 9flll\ /o en Ö\j50, zijn allen

gelijk aan onze s,w
y

l en/?, als: (Wl (a£Ul \

satroe , vijand; ö9fUI\ walang , springhaan
;

(") In mijne Eerste Gronden is de m] door J// uitge-

drukt , waardoor het onderscheid van deze letter en de

Ilaksoro 0\ do wordt aangetoond. G.
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/ /
ÏÏUlfUUlX lajar, zeil

5 0(W1\ pasar, markt. De 5

is aitoos hard.

ö\ do wordt een weinig harder dan onze d

uitgeproken, door de tong achter tegen het ver-

hemelte te brengen, als: UÜQ\ dendo , boete:

OflIJlN dampar ) vorstelijke zetel.

ft^\ djo , heeft den klank van de Engelsche

j in: judge
,
just , en kan het best door onze

dj worden voorgesteld , ofschoon tusschen deze

letters eene lisping hoorbaar is; b. v. (l^TlAifiX

djaran, paard \ rIlJ](l^ N tradjoe, schaal.

(IJU1\ jo , evenaart de y der Engelschen , wor-

dende uitgesproken als onze ƒ in: jaar, iong :

b. v. flJUj(KJ)\ joeswo , ouderdom
5 (LWulOJX

hajam , een hoen.

(OUl\ njo , wordt uitgesproken als onze 7z/, als:

OHff£l\ njono, vermoeden; OlilöX njapoe , vegen.

/
e\ T/zo, in e(Kl\ madkoe, honig; <tfjfll\

dhamar, flambouw , heeft den klank van onze m.

flnn\ go is in klank volkomen gelijk aan de

g 'm de Fransche woorden grand
,
garde , doch

geens-
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geenszins aan de uitspraak , welke deze letter

in de Nederduitsche woorden gaan, dragen enz.

heeft. Daar het gebruik onzer g in deze even-

we! geene dubbelzinnigheid kan ten gevolge

hebben , vermits in het Javaansch Alphabet slechts

ééne zoodanige letter aanwezig is, zoo is de-

zelve ook daarvoor aangenomen ; b. v. (ITO! 90J1 (OJ| \

galak, wild; ft^(Ifin\ djagang, gracht.

(IflfiX bo, heeft dezelfde uitspraak als onze b; b. v.

CT KHryi|| \ bantal, hoofdkussen • MU 2 OT 2 KWJ|N

lobok , wijd.

<p\ to {tho)(*) wordt uitgesproken als t door

de tong achter tegen het verhemelte te brengen,

a *s : O /p \ bathang , kreng ; OpWJ\ boe-

Q
thak , kaal: HUP^ fatóf , winst.

flTI\ ^o , wordt het duidelijkst uitgedrukt

door ng. De klank dezer letter komt juist

overeen met de Engelsche ng in de woorden

ling ?
song

y
of zoo als in het Nederduitsch

tang
,

(*) Deze letter is door mij van de <£V) to onderschei-

den door er eene h bij te voegen. Vermits de uit-

spraak van dezelve voor den Europeaan zeer moeijelijk is,

zijnde het onderscheid van beide letters naauwelijks hoor-

baar , zoo di^nt de h alleen als orthographisch teeken

beschouwd te worden. Om bij den leerling der Javaansche

taal grene verwarring te veroorzaken, heb ik in dit werk

de door mij aangenomene schrijfwijze gevolgd. G.
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lang , bang , worden uitgesproken , zonder dat

de ,§• afzonderlijk hoorbaar is, b. v. BTIft^X

ngadjeng, vóór,pnO| \ «^^ttï, prijzen
; öflTKOjX

pangan
y

spijs.

De uitspraak , welke aan de gewone letters

verbonden is, alsnu zoo duidelijk mogelijk aan-

getoond zijnde, moet hier omtrent de overige

karakters nog kortelijk worden aangehaald, dat

de Pasangngans en groote letters , even als de

gewone worden uitgesproken , terwijl de vokaal-

klank van de (LR re en fin ie volkomen ge-

lijk is aan dien van het teeken C?* Pepet^

hetwelk zal worden omschreven , wanneer van

de klinkers wordt gehandeld.

De vier aangenomene letters worden door de

Javanen zeer gehrekkig uitgesproken, daar hun

tongval geheel ongeschikt is om de Arabische

klanken , die door dezelve worden uitgedrukt

,

voorttebrengen.

De (O cho , welke eigenlijk de plaats van de

^- cha vervult , behoorde ook deszelfs zuivere uit-

spraak te behouden ; doch de Javanen dien klank

niet dan met groote moeite kunnende nabootsen,

veranderen denzelven dikwijls in h , welke daar-

van ook niet verre afwijkt, als in de woorden

<jAy^ cJiamis en &kAê± chalifah , welke zij ge-

woonlijk overbrengen (OaMJ kemia , Don-

B derdag
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derdag, en O KU ö
J
\ Jeal

ifah , Stedehouder,

Vorst. Somtijds bedient men zich ook van de

M\ ckoy om de Arabische letter a. ha voor te

stellen, zoo als blijkt uit de woorden ^^^
Jiadji , een pelgrim ; fy^. haram > verboden

;

^s*. halal , veroorloofd , welke zij schrijven

tóll(l^\ ckadji, tóOTIOJX charam, tóiqQJ] WiM \

chalal , en meestal Jcadji , karani en £#/«/ uit-

spreken. Deze regel houdt echter niet altoos

stand , daar de letter a. ha
, ook in vele woor-

den door de (UU) Ao, wordt overgebragt • b. v.

^soUx 7z<tasz7, (tnii(M]<ifU!Jj\ hasil, winst, voordeel •

en het woord «>^ ahad , Zondag, door som-

migen met flTlDIOMX hachadh, of hcikadh wordt

uitgedrukt, terwijl anderen het in flTldnUMN

ngahadh , verbasteren.

In dezen alzoo geen' vasten regel daar te

stellen zijnde , is het gebruik als het verkies-

lijkste rigtsnoer aan te nemen , en behooren die

letters te worden voorgesteld zoo als dezelve

thans « ieder woord algemeen door de Javanen

worden uitgesproken.

O fo, vervangt de Arabische O fa , welke

gelijk onze ƒ wordt uitgesproken.

«5
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fé>,\ zo, wordt voor de j tia gebezigd en is

aan onze z gelijk. De klank aan de 1
: \ fo en

flR\ zo eigen, wordt echter meestal verwaarloosd,

en in U\ po en Ë^N dfo veranderd.

lTLIN gho , staande voor de Arabische letter 2

ghain , kan door de Javanen zeer bezwaarlijk

worden voortgebragt , en wordt; dot>r hen meestal

gelijk de gewone 2.T1 go uitgesproken, als in

liet woord ^oL^ ghaih , iTuT^X?' q>/uiib , ver-

borgen , onzigtbaar ; het is echter regelmatig al-

toos de ^/z daarvoor te bezigen.

DERDE HOOFDSTUK.

Ore/* cfe klinkers of kl&nkteekens*

Alle letters van liet Javaansehe Alphabet zijn

medeklinkers, waarbij een klinker is ingelijfd,

welke naar gelang van de daaraan gegeveiie

wijziging veranderd en tegelijk met dezelve wc

uitgesproken. Deze klank onveranderd zijnde
,

luidt als onze scherpkurte o (*) in: ro/a/, zot.

of de a in de Engelsehe woorden call
3 water .

dan wel de Fransehe o in: êcoje ; L. v. fJlfiaEVl

boto , baksteen: Yill^ rodjo. vorst- >;-"

boseli.

De

(*) Zie de >soia op Bladzijde ir.
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Dé letters , welke met dezen oorsponkelijken

klinker moeten worden uitgesproken en alzoo

geen schrijfteeken
9 waardoor de klank wordt

» Y

'

e
gewijzigd, voeren, noemt men OTIO^Tl^flnnsqv

of llJ^i^n^ü\^f^soro--legenno of hanglegenno
,

eenzame , ledige letters , dat is : die geene tee-

lten s hebben.

De o welke aan de Javaansche letter verbon-

den is, wordt evenwel door onze korte a ver-

Vangen.

i°' Wanneer er in hetzelfde woord een stomme

medeklinker volgt, als: ÖOOIX paman, oom;

(ITO) XIO.\ haran , naam ; dan wel een schrijftee-

ken , waardoor zoodanige stomme medeklinker
- /

wordt voorgesteld; b. v. (KJlnEVlX sart

o

, en, be-

nevens; (KJ19(IJU1\ tjahjo
, glans; ÖO\ padang

,

/
helder; 9RJKUU] lajar , zeil; OiUU)9\ wajah

,

lijd , uur.

2 Q ' Als de letter door een klankteeken wordt

gevolgd; b. v. ÉfidfeA rnadjoe , voorwaarts gaan;

Q Q
llfinfl m//i, aangezigt; (LTiOfUKE/l dhallmo

,

gra-
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granaat-appel ; IO<UJ])\ kadhjo, als, gelijk
; <ül(UJ]|\

ivadhjo-, volk , heir , leger.

Het teeken (^
Tjokro niet deze uitwerking

hebbende , maakt hierop eene uitzondering , en

laat den voorgaanden klinker o onveranderd ,

als: (Ul&ö)\ tjokro ^niet tjakro) een pijl; (KJIiWJX

Sosro , een eigennaam.

3°. Wanneer de letter wordt gevolgd door

twee andere, welke geene teekens bij zich voe-

ren , als : linilflnfiai hagomo, godsdienst- «lOlT]

Jiagoro , stad.

4°. In herhaalde woorden, waarvan het laatste,

naar de vorenstaande regels , deszelfs sluitlet-

ter o in a verandert, doordien er een schrijf-

teeken op volgt, wordt ook de aan het eind

staande o van het eerste woord in a verwisseld

,

Q Q
als: HfJTIKlJITlflJKlX hira-Jsiranne , niet kiro-ki-

ranne, naar gissing, vermoedelijk; (Kj flfïl df] (Iflll

c?
K]q\ dhoega-dhoegannen, niet dhoego dhoe-

gannen , overdenk , bedenk ; welke woorden van

hunne aanhangsels ontbloot zijnde , luiden : kiro-

Mro , dhoego-dhoego.

5°. Wanneer in dubbele werkwoorden het

laatste woord van klinkers verandert , als :

ffCTa
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flnO2?fUI»0!ïUl\ bola-bali, niet bolo-baü
, gedu-

Q QQ
rig wederkomen ;

ÖY1ÖT!/ wira-wiri, niet wiro-

wlri,*\ic£n en weergaan.

Uit dit een en ander blijkt , dat alleen de

klank der letters, die een' stommen medeklin-

ker of eenig teeken voorgaan, m a verandert;

doch niet van die , welke daarop volgen (*) , als

in de woorden: (5,10 Tl \ ngapoero , vergiffenis

/
schenken; GTjqïlflX kawoelo , dienaar ; (KJjO (IfYl\

soewargo , hemel ; (O ö 9QJ1 (ïfin \ kapoelogo , car-

damum.
Indien het woord uit vier letters , zonder tee-

kens bestaat, hebhen zij alle den klank o, als:

(imiTKUlIlin horohoro , een vlakveld ;
OaQIITltël

potonmo, vorstelijke zei el; (UKkJlYlaGin Dhusoroto y

een eigennaam. Deze woorden behooren ech-

ter meest alle tot de Kawische taal ; want in het

Javaansch wordt zelden een woord van vier let-

ters of lettergrepen aangetroffen, tenzij hetzelve

door de bijvoeging van aanhechtsels die uitge-

strektheid bekomt, en dan wijzigt de uitspraak

zich van zelve naar de vorenstaande regels.

Bovendien zijn de woorden van vier letters

meest-

(*) Van dozen regel maakt alleen cene uitzondering het

woord l2(7(inOYl hora, nttn , niet, waarvan de laat-

ste letter den kJank van a in plaats van o heelt. G.
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meestal zamengesteld uit twee woorden van twee

letters, en daaruit volgt, dat, naar de daaraan

eigene uitspraak, dezelve met den klank o moe-

ten worden uitgesproken.

Behalve dezen veranderlijken aan de letter ver-

bondenen klank , heeft de Javaansche taal nog
«

vijf klinkers, welke door teekens, (MMfCKUIOX
(JU

dl

Sandangngan , Meeding of toebehooren genaamd,

worden voorgesteld. Deze teekens hebben op

zich zelve geene kracht of beteekenis • doch bo-

ven, onder of bezijden eene letter geplaatst zijn-

de, benemen zij haar den klinker o of a , en

stellen daarvoor eenen anderen in de plaats. In

klank komen zij volmaakt overeen met de oj3

zich zelve staande klinkers, welke in de tafel

des Alphabets zijn aangetoond.

De klankteekens hebben geene bepaalde volg-

orde en bekleeden bij de Javanen geene plaats

in het Alphabet , wordende daarbij nimmer op-

gesteld ; doch eenlijk als bijkomende schrijftee-

kens aangemerkt , even als de Arabieren de

hunne ook beschouwen , ofschoon zij daarmede

niet kunnen gelijk gesteld worden , als zijnde

in het Javaansch schrift geheel onmisbaar.

De eerste op zich zelven staande klinker is de

a. (*) Dezelve komt alleen voor in Arabischeé^
woor-

(*) De schrijver stelt dezen klinker gelijk met den oor-

spronkelijken vokaalklank der Haksoros , doch daar dit nim-

mer
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woorden en wordt slechts in het begin van een

woord geplaatst, als. ÊdiqnJI 9 \ Allah, God*

B^0(0\ Amin, Amen- 6^(O01|\ aciadh
,

één; è^dflOjjX Adham
y Adam.

Voor het klankteeken (UIU>£M\Pepet, bestaat

er geen op zich zelven staande klinker. De

klank van dit teeken, welke eigenlijk eene ver-

korting van a is , behoort uitsluitend tot de

Javaansche taal , vermits in woorden, welke aan

deze en andere talen van den Archipel gemeen

zijn , deze klank dikwijls in het Javaansch wordt

gebezigd, terwijl in andere talen daarvoor de

a wordt gebruikt. Cyc>
De beteekenis van het woord (LMUl<£Wj|\ Pepet

,

gesloten , kan niet op de gedaante van dit

teeken doelen , want die zoude eer open mogen

heeten, maar wel op derzelver uitspraak, vermits

deze kort en dof' is , en slechts eene geringe ope-

ning van den mond vereischt. De Nederduit-

sche zachtkorte e in : begaan , dewijl , en in

de Fransche woorden: je, Ie , komt volmaakt

met

mer plaats kan hebben , zoo heb ik vermeend
, voor zijne

vtrklaring van denzeh en eene andere meer overeenkomstige

in de plaats te moeten stellen, G,
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met de Pepet overeen , als : (l^(lêynn|\ djedjeg f

e/ C
steil ; (l^ ffifTI 2 \ djerro , diep • flfinu yn \ hadem

koud.

De Pepet wordt ïn deze gedaante O* onde-

rhouden hoven de letter geschreven, en is de

eenigste klank, welke door de hij voeging van

eene stomme letter niet wordt verkort (*) of ver-

zacht. Dit teeken kan nimmer hoven de letters

Tl ro en 9fU lo worden geplaatst , uithoofde deze

eenen hij zonderen vorm hebhen , waarin deze

klinker bepaaldelijk is vereenigd , namelijk de

letters O re en ((H Ie. Als denevenwei als Pasang-

ngan wordt gebezigd , doet men dezelve

de gewone gedaante der Pasangngan 9f|/ lo met

het teeken Pepet daarboven weder aannemen. '-{-)

Dit teeken heeft nog de eigenschap , dat, wan-

neer hetzelve geplaatst is op de eerste lettergreep

van een tweelettergrepig woord, de toon m de

uitspraak alsdan , tegen den algemeenen regel

,

op de tweede lettergreep valt, als in het woord

e/
{Wnn«SWIjj\ serraty brief ; terwijl (Wnn<£Ulj|\ wordt

uit-.

(*) Daar de Pepet bereids eene zeer korte e te kennen

geeft , zoo is aan geene verdere verkorting van dezelve te

denken. G.

(-{) Bij het gemis van eene Pasangngan voor de Po-tjei—
rek gebruikt men in plaats van dezelve de Ro—pasang-

ngan met bovenstaande Pepet. G.
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uitgesproken sarat. Hetzelfde heeft plaats, als

beide lettergrepen dit teeken voeren 3 b. v.

a£W aSW .Ül| \ tetèp , bevestigd , O flIJ (innj\ rempeg">

gedrongen.

O- e , is de klinker , welke door liet teeken

Q. Q.
aSW*ïl\ TW/tt^

, of oSVlïUünJ^JN Talingngan

Wordt voorgesteld. Aan deze benaming is geene

onaardige beteekenis te geven , dan dezelve

op de gedaante van het teeken gn toe te pas-

Q.
sen, alzoo door cSYIÏUltfn&lQX talingngan , oor

wordt verstaan. De plaats van dit teeken is in

den regel vóór de letter
,
gevende daaraan den

kiank der zachtlange e, als: (27(kIU1Jl\ selo, steen
;

(kil ffllfl \ sadhe , verkoopen.

De verkorting van klank, welke het teeken

Hoeloe eigen is , wanneer hetzelve door eenen

stommen medeklinker wordt besloten , heeft ook

bij de Talingngan plaats , veranderende des zelfs

klank alsdan in dien van onze scherpkorte e,

in pen, den; b. v. tnfl07£J! fCl|\ hamben, slaap-

bank ; (Wia7Y19\ scareh , zacat, bedaard.
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OI\ \t
staat gelijk aan het teeken ttW|inj|\

Hoeloe , bij verbastering dikwerf O <lfU] \ woeloe
,

genaamd. Dit teeken , waarvan de benaming

hoofd beteekent, beeft deze gedaante O en wordt

los boven de letter geplaatst, gevende daaraan
QQ

den klank van onze i 9 b. v. UM\ pipi, wan»;
O Q

fl^Jl^OJX to/i, touw; tfUIB\ limo, vijf. Wanneer

de Hoeloe evenwel in de laatste lettergreep van

een woord onmiddelijk door eenen stommen me-

deklinker wordt gevolgd, verandert de klank m
Q

dien van onze korte i
9 m : zin, min, als : (iniKWlON

Q Q Q
hasin, gezouten ; O10J) 9 \malih, meer; (LnflïKJIi^l(]\

/jf&'/z, beschaamd.

ON ö , deze op zichzelven staande klinker

komt overeen met het teeken 2 r£iny] Taroeng

of oMTjn(0|\ Taroengngan genaamd, waar-

van de beduidenis vechten niet kan geacht wor-

den op dit teeken van toepassing te zijn, wes-

halve het niet is na te gaan, waarom die naam
aan hetzelve gegeven is. De Taroeng wordt

achter deletter geplaatst, en alleen geene kracht

hebbende
, gaat dezelve altoos van de Taling

verzeld, bekomende in zamenvoeging daarmede

de
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Q.
de benaming a5ïJ)9fU)aQJlT]\ Taling -taroeng of

Q.
<£Di ÏUI (Cl 0C1 T] (Cl flg| \ Talingngan - taroengngan.

Dit vercenigde teeken geeft aan de letter den

klank der Nederduitsche scherplange o , in : boom,

stroom, als : 37O 2 ffiO 2 \ 6o<fo, dom : fiyiQJI 2 Min 2 \

logro , wijd? en ondergaat ook dezelfde verkor-

ting van klank, waarvan hierboven is gewaagd,

wordende in de woorden lUlOTUI 2 GC1I] \ halon,

/
zacht, langzaam • SJlfflöl 2 \ hamor, gemengd, uit-

gesproken als onze scherpkorte o, in : zon, tor.

De overeenkomst van den oorspronkeiijken

klank der Haksoios met dezen laatsten klinker

is oorzaak , dat de Javanen , die met weinig

naauwkeurigheid schrijven , dikwerf en meest-

al, wanneer de volgende letter mede den klank

van deze o heeft , de Taling-taroeng weglaten, als

:

(ITMïlJI 2 \ voor minn 0JWI 2 \ bolong,een gat

;

/ /
WffWlA voor fflO 2 SIM 2 \ bokor, eenekonip

welke woorden door iemand, die daarvan on-

kundig is , verkeerdelijk balong en bakor zou-

den worden uitgesproken.

Als een algemeene regel kan worden gesteld;

dat
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dat wanneer de eerste lettergreep van een woord de

Taling-taroeng heeft , en met eene stomme letter

wordt besloten, terwijl daarop eene letter volgt,

er
die geen teeken voert of flT.WGtJX legenno is,

alsdan de Taling-taroeng den vollen klank van

eene Legenno hebbende , daarmede geheel wordt

gelijk gesteld , en wordt weggelaten , zoodra

de laatste letter van het woord door eenige

verbuiging of bijvoeging een teeken of stomme

letter bij zich neemt; b. v. ffi02ft£l\ bondho ,

1
er

vleugelen hincen , wordt CT(HMj]\ bandhan,

een gebondene of gevangene ; <27Y12(K1\ rondo
,

/
(JU

eene weduwe, Tlff(lffifK]\ randanne^ zijne weduwe.
(Jl)

&

(H\ oö, staat gelijk aan het vaste teeken,

dai onder de letter wordt geschreven, door aan-

hechting van deszeffs laatste voet, en hetwelk den

eigenaardigen naam (M]C£V)\ soekoe , voet^ draagt.

Hetzelve heeft den klank van onze oe , in

:

boek , doe/c , waarmede dit teeken ook kan wor-

den voorgesteld; b. v. fUlO poepoe , eene dij

;

flOfj Tl

\

goeroe j onderwijzer. in de laatste let-

tergreep van een woord , onmiddeiijk van een'

stom-
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stommen medeklinker gevolgd zijnde, wordt

de klank echter, even als bij de vorige tee-

kens , in eenen zachteren veranderd en korter

dan de gewone klank oe uitgesproken , als

:

fkJlOJJOX sampoeriy gedaan, reeds; TÜSÜJIA

rampoeng , Leslist.

Omtrent de gedaante van cle Soekoe dient te

worden aangemerkt , dat dit teeken in vlug

schrift meestal regt naar beneden wordt geschre-

ven, terwijl bij meerdere sierlijkheid daaraan

eene binnenwaarts gekeerde bogt wordt gegeven.

Ten aanzien der verkorting (*) van de vok aal-

klanken , wanneer dezelve in de laatste letter-

greep van een woord staan, en door eene stom-

me letter worden gevolgd, van welke bijzonder-

beid bij de beschrijving van elk teeken is gewaagd,

moet nog worden aangemerkt , dat die verkorting

nimmer op de eerste lettergreep der woorden,

al ware die ook door een' stommen medeklin-

ker besloten , van toepassing is , behoudende al-

daar den vollen klank, die aan het teeken eigen

Q . QC?
is 3 b. v. (KfiGCA slndjang^ kleed 3 (Wl ff£] 0\ sin-

S ^
ten,

(*) Hetgeen hier volgt over de lengte en kortheid der

lettergrepen , behoort eigenlijk tot de Prosodie der Javaan-

sche taal, doch kan hier ook gevoegelijk eene plaats vin-

den. Gr.
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Q.
ten, wie, welke; la/Oö^l \bendjing, morgen 5O €11 \

S
Hl

böemboeng, een koker; OffUi£Vyi\ bbentoet
,

staart. Bijzonderlijk is deze volle uitspraak

van den vokaal gebruikelijk in woorden, aan

welke het aanhechtsei flJMïjV hart is gevoegd,

alwaar zelfs de klinker der tweede letter-

greep den vollen klank' terug erlangt, als in:

• »

Sin ?j iïjm 2 (OO \ bönghokkan , van tölO %

MJ) 2 (Oj]\ böngkok, een bundel -m 2M 2 (O OOI \

pöndökkan, van «2 OT2 O0\ pónctok, woning
j

/ L^ dl

ffl70fl7Tl(O IHTijlN derellan , een kamiriboom :

Q O/ Q q/
raiU :ÏMraj\ gifcrran

9 van mm\gïlir, aflossen.

De regel, dat de klinker der eerste letter-

greep, met eene stomme letter besloten zijnde,

vol wordt uitgesproken ,
gaat evenwel niet al-

toos door, alzoo in vele woorden , zoo wel deze

als de klinker van de laatste lettergreep kort

van klank zijn. Hoewel deze onderscheiding

voor geen' bepaalden regel vatbaar is , en voor-

namelijk door oefening moet worden verkregen,

zal het echter doelmatig zijn, hier eenige hoofd-

trek-
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trekken aan te halen, waaraan men zich over

het algemeen in de uitspraak zal dienen te houden.

i°. Wanneer de eerste lettergreep van een

woord de Taling-taroeng voert en door een'

stommen medeklinker hesloten is, terwijl daar-

op eene (ITU1(O S\Tfl RH flfm Kl\ Haksorro - legenno

(letter zonder teeken) volgt, dan is de Taling-

taroeng kort van klank , als :

fflOS.ÖClN bondo , rijkdom.
Z UU

fl7flfïlSfifl\ gondho, reuk.
* (7

ffllLTiii 2 0) \ /zo/7zfro , breed.
1

CCl

fflJO) 2i (UTiV honggo , wederspannig.

2° De Taling op die zelfde wijze geplaatst

zijnde, is daarentegen vol van klank, ais:

flTiERKl \mëndho, schaap.

er

flninffOX rëndho
,
passement.

3°. Indien de Taling evenwel wordt gevolgd

dooi' o^wz andere Taling, die ook met eene stom-

me letter hesloten is , dan is de klank van de

eerste kort , ais :

ff/9TUIffl7ronrtEVlinX lengket, kleven.
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ip0fllJi£V}j|\ dempet\ tegen aan liggen.

ffl(OfflQlaEVl||\ kembet , in eene zaak betrok-
^' ken worden.

4<>. Ook als de eerste lettergreep niet door

eene stomme letter besloten is , als :

fflCTffiïlflSgJlN bet/iet, zekere vogel.

WJldRIfUl 9\ seleh , nederzetten.

5°. Is de tweede letter daarentegen van eene

Taling-taroeng voorzien , dan is de klank van

de eerste Taling vol \ b. v :

ffltfUl i27(0 2 \ lëngkonsr , eene bogt.

fl]0fl]{012\ bënglonq , krom.

6°. Wanneer de Taling-taroeng gevolgd wordt

door Taling-taroeng , en deze laatste met eene

stomme letter besloten is , dan is de eerste

Taling-taroeng zacht , als :

flDTI 2 07<O 2 (fDJfl \ roloh , een cigaar.

I^U]2ffl0 2(0|\ dhokok, zetten.

ffiYUI 2 fljfOI 2 dWJ \ Wöi j wijd.

7°. De Taling dan wel de Taling-taroeng

€ ga.
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gevolgd zijnde van eene Hoeloe of Soekoe , wor-

den kort uitgesproken, als:

O
fflOTIX heri, schenkblad.

ffl)(Wiq\ sewoe^ duizend.

O
BK1IJÏ1\ hori

->
poort.

(370 2 SOJ] \ woloe , acht

flJOJ 2 9QJ| \ boloe, eene soort van gebak •

behoudende echter den vollen klank, wanneer

een andere klinker dan Hoeloe of Soekoe

Volgt ; b. v

:

TCTDlflX hédhöj anders.

fflOTIN këro, scheel.

flWOÏffiöX köwe , gij.

tijP'9'0VUN ^ö/^ , jongen.

Het is welbgt niet overtollig aan te merken,

dat de vorenstaande wijzigingen van de uit-

spraak der klinkers eigenlijk slechts zoo vele

zachte nuances van den toon der klanken zijn

,

Welke niet als eene verlenging of verkorting in

het aanhouden derzelve moeten worden be-

schouwd ;
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schouwd; want er bestaat hoegenaaamd geen

teeken , hetwelk hunne lengte of kortheid be-

paalt, rigtende de toonval zich overigens ge-

heel naar den maatklank. De verkorting der

vokaalklanken is derhalve eigenlijk eene meer-

dere zachtheid derzelve in de uitspraak , en

Averkt eenlijk daarop , doch geenszins op den

maatklank der lettergrepen.

De Javaansche taal heeft geene tweeklanken

en het letterstelsel laat ook niet toe , dezelve

uit te drukken , terwijl voorts de vereeniging

van twee of meer klankteekens bij denzelfden

medeklinker onbestaanbaar is. Om tweeklan-

ken , in vreemde woorden voorkomende , te

schrijven, splitst men dezelve, en voegt eene

der letters öflfl ho , O wo of IUU) jo daar-

tusschen, naar gelang van den overgang van het

eerste tot het laatste gedeelte van den tweeklank

Het niet aanwezig zijn van twee- of drieklan-

ken draagt grooteliiks bij tot de eenvoudigheid en

duidelijkheid in de spelling en uitspraak. Omtrent

de kracht der klinkers kan geene onzekerheid

bestaan , vermits dezelve aan geen tweeledig ver-

stand onderhevig zijn , en altoos den juisten klank

aantoonen, dien men wil voorstellen. Indien deze

hoedanigheid geacht wordt een voornaam deel van

de volledigheid eens schrifts uit te maken, dan

kan het Javaansche letterstelsel onder diegene

wor-
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worden gerangschikt, welke het best de in de

taal aanwezige klanken uitdrukken.

VIERDE HOOFDSTUK.
Over de Spelteehens of Sandangngans

.

Er zijn nog zeven teekens, gelijk de vorige

(WlffCIflTlON Sandangngati
,
genaamd, waaraan de

benaming van Spelteehens kan worden gegeven,

als dienende tot onderscheidene einden in het

spellen der woorden.

Het eerste dier teekens is genaamd Ö0MJ)(O|\

Poten
, (*) beteekenende met betrekking tot des-

zelfs kracht, doodend; men noemt het ook wel

y tö7(0 Ui öflj \ PangJcon , die op den schoot draagt

waarmede waarschijnelijk op de plaatsing van

het teeken wordt gedoeld • wordende hetzelve in

deze gedaante fj
achter de letter , met het onderste

gedeelte beneden dezelve geschreven. De letter,

waarbij dit teeken gesteld is, wordt door hetzelve

van haren vokaaikiank beroofd , blijvende een-

lijk de medeklinker over, welke zich met de

voor-
Q

(•) Paten wordt in de beleefde taal of Kromo (O) (KflM >

Kisas, genaamd, waarvan de beteekenis dezelfde is.
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voorgaande letter vereenigt en daarmede eene

lettergreep uitmaakt; b. v. aÖB€flfl£|\ taman,

o c?
tuin, hof; flïlïUIflEtó|\ kilaiy tong; OOy|\
wedoes , schaap.

De IUl(kJinO\ Pasangngan, voorkomende op

de tafel des Alphabets , staan met het teeken

öflMJ)OI\ Petten in de naauwste betrekking,

als zijnde deszelfs (*) volstrekte plaatsver-

vanger. Wanneer namelijk in het midden van

een woord eene stomme letter voorkomt , zoude

tot afsnijding van deszelfs klinker de Paten ver-

eischt worden. Om door het plaatsen van dat

teeken evenwel geene afscheiding in het woord

daar te stellen
,

geeft men met weglating van

de Paten aan de letter % welke op dien stommen

medeklinker volgt, een' anderen vorm , Pasang-

ngan genaamd , waardoor dezelve de kracht van

Paten erlangt , namelijk het berooven van den

voorgaanden klinker; wordende deze Pasangngan

in stede van op den regel , onder de stomme

letter geplaatst , als : (jm GO \ hoento , kameel

,

voor

(*) Dit kan alleen gezegd worden van de Pasangngans

in zoo ver dezelve de Haksoros , onder of naast welke zi]

staan , van haren vokaalklank berooven ; de Pasangngans

oefenen daarenboven de kracht uit van wezenlijke Haksoros-

G,
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voor iZf)j)/fCl|]a£lI]\ 'M\ loemboeng) padieschuur,

voor WFJ|0\ Meen de Pasangngans JM\ ^ en J

blijven hunne plaats in den regel behouden,
e

.

O
als: iEil(0^\ mekso

y
dwingen , «JfUlB J r£Vi]| \

lampit, eene mat. De I no
, j wo en M njo

,

worden door verlenging van den laatsten voet

der stomme letters aan dezelve vastgehecht 5

als: flJTflflqflCUlj|\ hannah
7
kind; (KJURfi\ swargo

,

hemel ; O)K}|(01|]\ bannjak
,

gans. Zulks kan

ook geschieden met (JOrfoG d^o CO 60 en Gt) £/fo
•

dan men treft dit zelden aan , hangende zulks

van de willekeur des schrijvers af.

Alle overige Pasangngans kunnen niet aan de

letter gehecht worden , maar moeten ongebonden

onder dezelve geplaatst worden. In de tafel is

gezien , dat de Tl ro , ILHJ1 jó , flOfl go en O w^o , als

Pasangngans geene andere gedaante aannemen ,

hetwelk misscliien onduidelijkheid zoude doen

vooronderstellen; doch dit kan met tot verwar-

ring aanleiding geven, dewijl de plaatsing dezer

letters onder den regel genoegzaam aanwijst ? dat

dezelve Pasangngans zijn.

Het
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Het gebruik der Pasangngans strekt zich zoo

ver uit, dat wanneer een woord met eenen stom-

men medeklinker eindigt, de eerste letter van

het volgende woord ( indien er geene zinsnij-

ding tusschenbeiden is ) in eene Pasangngan

wordt veranderd en de Paten weggelaten • b. v.

(KJ1 01 JUK1JM^ 9 \ sampoen pedjah, voor (W1QIJ]O
e
ftj)(l^9\ hij is dood; KlfllJO (UIVIJJX noempal

kapal voor ff[|e J(O|(O0 (

ïnJIJ\ te paard rijden.

Deze schrijfwijze zal in het begin eenige moeije-

lijkheid veroorzaken en beschouwd kunnen wor-

den eene vereeniging van beide woorden daar te

stellen, daar de eerste letter vaneen woord eene

uitwerkende kracht op het voorgaande heeft
;

het gebruik echter en de toenemende kennis der

woorden zal de moeijeiijkheid daarvan weldra

wegnemen en de eenvoudigheid en duidelijkheid

van het schrift doen ondervinden.

Het is zonder tegenspraak , dat de inrigting

der Pasangngans in het schrijven dezer taal veel

beknoptheid medebrengt , en als eene verbetering

van het Sanskritische letterstelsel mag worden

aangemerkt , volgens hetwelk de stomme letters

slechts gedeeltelijk worden ter nedergesteld en

met de volgende letter inééngesmolten , waar-

door
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door dikwerf eene onverstaanbare vermenging

van karakters geboren wordt.

Daar de Pasangngans hunne kracht als letter

steeds blijven behouden, zoo volgt daaruit, dat

zij ook van de onderscheidene schrijfteekens

kunnen verzeld gaan; deze volgen altoos de Pa-

sangngan, welke onder den regel wordt geplaatst.

Ai de teekens boven en op den regel, te weten

Q TToeloe, C? PepefcM Taling,^— % Taling-

Taroeng, / Lajar , • Tjetjak , en 3 W ig-

njan , door eene Pasangngan gevoerd wor-

dende, hebben hunne plaats boven en bezijden

de letter, welks klinker door die Pasangngan is

afgesneden. Vermits deze stomme letter een en-

kele medeklinker is, die geene bijvoeging van

klanken gedoogt blijkt het van zelve , dat

de daarbij geplaatste teekens geene betrekking

op dezelve , maar tot de onderstaande Pa-

sangngans hebben, als: £J)ff£l\ mandhi , vergif-

e &
tig ; BCIDffO^yiJN kandhel, dik; WÊlëlW Lambe

>

lip; OTi27ëJ)2(0]\ Hambon, Amboina
; öff£7\ pan-

Ol Q G ^
djang , lang ; O fffl 9 \ ngantih, spinnen

; (Ml K\ \

santer, snelshoomend.

De teekens beneden den regel , als :
|
soekoe , i

tjokro
,
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tjohro en ^j)
Pinglal , worden aan den laatsten

^— •

voet van de Pasangngans gehecht , b. v. (UI ff£l\

. i
penthoeng , knods

5 07(fé^ 2 G£1 \ djontro , spinne-

Q 9
wiel; ffl7(ini)(KJl\ hestri

?
eene vrouw. Hierbij

moet worden opgemerkt , dat in het schrijven

de ophaal der Pingkal zich tot de lijn , waar-

langs men schrijft, verheft, en de Tjokro meest-

al zooveel wordt verlengd, dat dezelve boven

den regel uitsteekt , en de bovenstaande stomme

letter omvangt. Somtijds hecht men dit laatste

teeken niet aan de Pasangngan , wanneer de ge-

daante van deze letter zulks moeijelijk maakt of

zij van de Soekoe verzeld is, als: fffl07Yl(kl\

narendhro , Vorst; oEwffó] 9\ tanwroeh, niet

weten.

Wanneer de Pasangngans flO/* £0, a9f to enW lo r

teekens voeren , welke aan derzelver laatsten

voet moeten gehecht worden , nemen dezelve

meestal de gedaante eener gewone letter weder

aan , blijkende het genoegzaam uit hunne plaat-

sing onder den regel, dat het Pasangngans zijn;

b. v. (O SJI 9HJ 9TLfl \ kapal koelo , mijn paard;

1 QO 0£lflSVj|l\ boentoet, staart ; (Wl Ml\ santriy pries-

^ó ter:
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ter; flnnOfflTl|\ gloedoeg , donder. Sommigen

laten de Pasangngan deszeJfs gedaante behou-

den , wanneer de Tjokro daarbij wordt geplaatst,

Q
als: W^l (KI \ (Wl(KÏ \ doch keurige schrij-

vers beschouwen dit als niet fraai.

Aangezien de -Hfl \ ^ en J op den regel wor-

den geplaatst , voeren zij de teekens op dezelfde

wijze als de gewone letters, met uitzondering

alleen, dat de Taling vóór den stommen mede-

klinker wordt geplaatst, ten einde door tus-

schenvoeging van dat teeken geene afscheiding

van die letter en de Pasangngan te veroorzaken

;

wordende zulks zelfs in acht genomen , ais de

Pasangngan het begin van een ander woord uit-

Q
maakt; b. v. 9QJIiSlJfi^J|\ larnpit , eene maat;

C? Q Ó
UmieJ aCgJI \ kemprit, zeker vogeltje; (UUM JldgjjN

lümpen
?

een droom ; flnojlïl 2 fflQIJ 2 \ hompong
,

zonder tanden (MO J]fl7ffCM(lfl\ sampoen sedho- 9

hij is overleden.

De zachtheid der taal gedoogt geene opeen-

hooping van medeklinkers zonder tusschenvoe-

ging van eenen vokaalklank. Er worden zeer

weinig woorden aangetroffen , waarin meer dan

twee
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twee medeklinkers op elkander volgen, en de

weinige woorden, waarin zulks plaats heeft,

bepalen zich. tot zoodanigen , die de 9QJI / tot

derden medeklinker hebben, als : OTUloq (KJ) \

hangngoentjlang % eene lans of eenen stok wer-

pen; fl^BlOOlX djemblang , een dikke buik;

»2fll Ö \ djomplang , overhelling. Om de-

ze woorden te schrijven moet men noodzakelijk

van den algemeenen regel afwijken en in het

midden van het woord de Paten gebruiken , de-

wijl anders drie letters onder elkander zouden

moeten worden geplaatst , hetwelk onduidelijk-

heid en onregelmatigheid zoude te weeg brengen.

Sommigen verkiezen echter van de Paten geen

gebruik te maken, maar splitsen liever het woord

door tusschenvoeging van den klinker Pepet, als:

De eerste letter van een woord kan ook door

eene Pasangngan van deszelfs klinker beroofd

worden en vormt daarmede alsdan ééne letter-

/
greep; b. v. CTUl Kl\ gloendoeng , rollen ; GTKUUIN

nglajar , zeilen ; KU£fl\ klambi , buis. Doch
wm een
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eene Pasangngan aan liet einde van een woord

staande kan nimmer haren klinker verliezen ,

omdat hierdoor twee stomme medeklinkers het

woord zouden doen eindigen, welke de Java-

nen niet kunnen uitspreken. q
De overige vijf teekens , als : OflnfljlO\ Wig-

Ö
njan, of M(If}mm\ Sagnjan , (K!ï^iim\ Tjetjak,

/ O.
9fUftJUl\ Lajar , WIO\ Tjohro , en 0(0 VUJp

Pinghal

"

? waarvan nog moet worden gehan-

deld , zouden in het Javaansch schrift zeer wel

kunnen ontbeerd worden; dezelve dienen eenlijk

tot bevordering van gemak en beknoptheid in

het schrijven en zijn eigenlijk de vervangers van

eenige letters, die bij de voorgaande letter ge-

plaatst zijnde, daarmede eene lettergreep uitmaken.

P/miflGJX Wignjan, (*) eigenlijk (KftOTQgJX

Sagnjan genaamd , is van deze gedaante 9 \ en

wordt als vervanger van de stomme h ach-

ter de lettergreep geplaatst, b. v. tfUlYI 9 \ Loerah
,

hoofd, gebieder ; flMW) 2 SI 9 V kornak , huis ; (KJ1 9 (UUI \

H&-

(*J De Wignjan geene eigene plaats in het Alphabet be-

kledende, -wordt met de Hoksoro öfül ho gelijk gesteld,

waarvan zij den consonant uitdrukt. G.
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tjahjo
j
glans , luister. In hetzelfde woord door

eene luidende (uD ho gevolgd wordende , laat men

dikwerf, tot voorkoming eener harde uitspraak,

de Wignjan achterwege, als: voor Tl 9(Uïi(UU]\

rahhajoe, schrijft men YI(üU(UU]\ rahajoe
,
geluk,

voorspoed. Dit kan evenwel geen plaats heb-

hen , wanneer de luidende (LAD ho het begin van.

een volgend woord uitmaakt , vermits alsdan

de uitgang van het eerste woord eene verande-

ring zoude ondergaan • men schrijft derhalve niet

flf[flnD2<Ell(inDK[Jl\ homa hannjar , maar MTO)2fil9

/
OTQtljIX homah hannjar, een nieuw huis,

WlWIO|\ tjetjak (*) of '

(MKMKOflX tjetjeh

wordt door een enkele punt (-{-) (f) uitgedrukt

O .

en boven de letter geplaatst; b. v. oQIKUUIX tifang,

CE?

mensch, 8M2\ mengko, straks ffflfiQIOX

V/Dl

koe-

(*) De Tjetjak kan als eene vokaallooze flTI «g- be-

schouwd worden, waarom dezelve in de Alphabetische rang-

schikking met deze gelijk is gesteld. G.

(-J-)
In sierlijk Javaansch schrift vindt men in plaats

van de punt een klein gebogen streepje. G.
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Jcoe?nambang) drij verfde. Wanneer op dit tee-

ken m hetzelfde woord eene AH ngo voigt, kan

hetzelve, even als van de Wignjan is gezegd,

achterwege blijven (*) , en ofschoon ook ter ne-

dergesteid zijnde , als overtollig worden be-

schouwd , vermits deze dubbele ng niet zoo hard

wordt uitgesproken als de verdubbeling eigen-

lijk zoude medebrengen , doch blijft even zacht,

als of er slechts eene ngo geschreven ware; b. v.

eog of am\ mangan, eten; UO£jj\

of OnO \ dangan , ledigheid.

/ /
HUI (UU \ Zo/ar,("j-)ook genaamd C/WVUWIU Hoe-

loe-lajar, is een schuinsche streep ( / ),die onge-

bonden boven de letter wordt geschreven en ach-
/

ter deszelfs klinker (§) eene r voegt, als Ö<£V)\

warto, berigt, tijding; uSMWN toekar, veer, ten;

e(Mi\
(*) De etymologie der woorden maakt de plaatsing der

Tfpt.jak dikwijls noodzakelijk , zijnde de daarop volgende

({Tl ngo meestal uil dezelve ontstaan. G.

(-J-)
De Lajar en de volgende Tjokro sorteren in de Al-

phaLetische rangschikking onder de Hoksoro 1TI ro , wier

medeklinker zij uitdrukken. G,

(§3 Slaat de Lajar boven eene Haksoro
, die haren oor-

spronkelijken zelfklinker blijft behouden, dan verandert dit

teeken denzelyen altoos in eene zuivere a, G»
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<Efl(WI\ mzrso, weten* (l^fl?T12\ djerro , diep;

(WI(FGjj\ Tjokroy wordt door verlenging van

den laatsten voet, onder aan de letter gehecht

en voegt eene stomme r tusschen haren mede-

klinker en klinker , hetzij deze laatste al

dan niet door een teeken gewijzigd zij , als :

CTffflX brorto , schatten
; (in(kJ)\ ngroso

, ge-

O
voelen; (innJUUIN gryo , huis. Hieruit voigt, dat

de Pasangngan ro , nimmer in het midden van

een woord wordt gebezigd , tenzij met die letter

een volgend woord begint; b. v. (KJIQI JIKIO J] \
"in U

sampoen rampoeng
y het is beslist, en niet Wl£il

De Lajar en Tjokro zijn bekend onder den

naam van fl7T10\ repo (*) , welk Sanskritisch

W^ord eene benaming is van de letter r, die

door deze teekens wordt voorgesteld.

flJl (KrU) VUljj \ Pinghal , wordt mede door ver-

leng-
i

(*) Ook het in den druk gemist wordende leeken Kerret

Wordt mede onder de Repo gerekend. G.
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lenging van (Jen laatsten voet der letter aan de-

zelve vastgehecht, terwijl de laatste ophaal van het

teeken zich tot het boveneind der letters verheft.

In zelver voege als de Tjokro eene r tusschen

de letter voegt, is de Pingkal de plaatsvervan-

ger van de ftJLfl jo, (*) en moet derhalve gelijk

deze letter worden uitgesproken , als in de woor-

den : £l)QOJ)[|\ moei;o of moelio , heerlijk ; 0[j\

e
bjar of biar, dageraad ; flm^CTj]2(inTIJ\ gebjog,

wand , beschot. Sommigen vermeenen , dat dit de

ware uitspraak niet is , en geven daaraan eenen zeer

moeijelijken klank, gelijkende naar dien der za-

mengevoegde letter ju> _,• doch kundige Javanen

verzekeren, dat de eerste de ware uitspraak is.

Daar de Pingkal altoos op eenen medeklinker

volgt, staat hare uitspraak meestal gelijk aan de

i, zoo als uit de gegcvene voorbeelden ook

duidelijk heeft kunnen blijken. Het zal daarbij

verkieslijk zijn de i , instede van de ƒ te be-

zigen , omdat , wanneer deze letter op de t en

de d volgt , die zamenvoeging ligt voor de GO]

tjoy en (l^ djo, koude genomen worden, als:

O(0JjJ\

(-}-) De Pingkal wordt voornamelijk gebruikt in woor-

den van Kawisehen oorsprong. In het alphabet kan de-

zelve onder de (UU) jo gerangschikt worden. G.
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OdCJ|r\ u>adio 9
{wadhio) heir , leger ; KVICnnx

ladio
(
kadhio ) , gelijk , als. De woorden wadjo

en kadjo schrijvende , zoude men in het denk-

beeld kunnen geraken, dat dezelve Oft^\ KVlfl^

moesten gespeld worden.

Er valt omtrent de schrijfteekens alleen nog aan

Ie merken, dat zij niet zonder onderscheid bij el-

kander kunnen geplaatst worden , omdat hieruit

menig werf tegenstrijdigheden en wanklanken zou-

den ontstaan. Ten aanzien van de spelteekens is

het een algemeene regel , dat de PP
r

ignjan
9
Tje-

tjak , Lajar , 'ljokro en Pinghal met ieder klank-

teeken kunnen worden vereenigd, vermits deze

eenlijk op den klinker invloed hebben , en gene

de bijvoeging eener stomme letter te kennen

geven; weshalve dezelve op elkander geene be-

trekking nog eene tegenstrijdige werking hebben.

Voorts zijn omtrent de zamenvoegjng van tee-

kens de volgende bijzonderheden in acht te nemen:

i°. De Lajar met de Woeloe tegelijk gebe-

zigd zijnde , wordt meestal op deze wijze aan

dezelve gehecht, als : flfHl£J)\ gambir, zeker struik-

cv " o/
gewas, aStöoLUiX tirto

9 water, (KUffClX sirno,

verdwijnen.

st
Q

, De Tjetjak met Woeloe vereenigd zijn-

D de
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de, moet bezijden laatstgemeld teeken wordeu

geplaatst , doch niet in dezelve , vermits het als-

dan eene zinsnijding , alleen in gezangen gebrui-

Q.

keiijk, voorstelt; b. v. OTO\ haking , droog;

O. O. .

flJlH hing, te
3

(LTWiO hinghang, die, welke. Met

de Pepet gebezigd zrfndè, steit men de Tjetjak in

er ar
dezelve, als: Ofl£V)\ dateng , komen; 0MO\
mandheng , aanstaren.

™

3Q . Ter vereeniging van de Tjokro en Soe-

koe wordt eerst dit laatste teekeri op de gewo'*

ïie wijze geschreven, en vervolgens de Tjokro

op de linkerzijde van de letter geplaatst, ais:

(jOflTCflN proenggoe, metaal, (KJI (fps\.\ sapröe, vijand.

4°
t Op dezelfde wijze wordt de Pingkal , van

Soekoe vergezeld gaande, eerst aan de letter ge-

hecht , en vervolgens door verlenging van den

laatsten voet der Pingkal de Soekoe daaraan ge-

voegd, als: /IfifltfTMX hoebjoeng , zamenvioeijen,

zich verzamelen. De Taling wordt achter den op-

baal der Pingkal geschreven, als : ffïlfflOp flOTX

geb/og , wand, beschot.

5°. De Wignjan , Tjetjak en Lajar, stom-

me siiulletter.s voorstellende , kunnen nimmer

met
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met elkander door dezelfde letter gevoerd wor-

den, doch wel met de Tjokro of Pingkal zamen

/
staan, b. v. ÖiW] 9 \ pasrah, overgave j OJ\ ojar,

dageraad.

Eindelijk zal liet niet overtollig zijn aante-

lialen , dat de letters flTW ko, Ti ro en (Tl ngo niet

door een Paten o( Pasangngan kunnen wor-

den afgesneden , vermits dezelve als stomme

letters door de teekens Wignjan, Lajar en Tje-

tjak worden vervangen. Alleen maakt de H ngo

hiervan eene uitzondering, wanneer deletter fllfl

/
lo op dezelve volgt, als: flhÜuK nglajar, zeilen,W

Q
ÖT1 ffl(UlttC]\ ngladhenni) bedienen. Ook moet nog
90/

l <*

in acht genomen worden , dat de uitspraak der

letters (KB tjo, O wo, Orfo, fl^ dj o, (UU jo, OW njo

en <p tho, geene berooving van hare klinkers

gedoogende , nooit door een Paten of Pasangngan

tot stomme letters worden gevormd, dewijl de

klanken , welke daaruit zouden ontstaan , in de

taal niet aanwezig zijn en meestal niet kunnen

uitgesproken worden, makende alleen de Pasang-

ngau lo hierop eene uitzondering, als in het

woord: OI1 ïijö \ njlawe, bij vijfentwintig.

TWEE-



TWEEDE DEEL.

OVER DE WOORDGRONDING.

EERSTE HOOFDSTUK.

Over de verdeeling der woorden.

De Javaansche woorden kunnen het eigen-

aardigst verdeeld worden in oorspronkelijke of

stamwoorden en afgeleide woorden. Deze on-

derscheiding omvat een aanzienlijk gedeelte der

taal ; de juiste kennis henevens het behoorlijk ge-

bruik daarvan is zeer noodig tot hel leeren der taai.

De oorspronkelijke of stamwoorden zijn zulke,

die in hunnen oorspronkelijken staat, zonder bij-

voegselen of verbuigingen , uit de taal zelve

gevormd zijnde, op zich zelve eene beteekenis

Q
te kennen geven, als: 0£JI\ boemi

y aarde;

• •

flSVin^l(j\ tangngan, hand; a(CT(0|\ metngngan,

eten; (IffllMX gawe , doen; (LTinCTN habang ,

c?
rood; O (pi (KW! \ pëthdk , wit; ïlilOX tan, en

benevens; 9fUIÖ\ lawang
,

poort.

V-
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Van deze worden de afgeleide -woorden ge-

vormd door liet voorplaatsen of aanhechten van

leeltjes , welke op zich zelve niet kunnen be-

staan en zonder beteekenis zijn, maar ê.Gn zin

van het oorspronkelijk woord veranderen, wij-

zigen of uitbreiden ;
b. v. (0¥iMJ)2(0]\ karaton,

rijk, gebied, ook paleis, van TM\ ratoe
,

vorst- OTaeJ.(0<OT)\ hangngloempoekkake
,

verzamelen, van [JOie J).Of]\ kloempoelc , ver-
Kil é dl

ü

.O'
eenigd , bij één : flfÜlölU-flïïX nam&demgngi , ver-

lichten, van 0O\ padang , licht, beider; OOflTl

ffiOfUUMX pagawéjan , een bepaald werk, be-

roep, van (IflflMJlX gawé 3 doen, wrerken.

De meeste stamwoorden der Javaansche taal

bestaan uit twee lettergrepen, w7aarvan op de

eerste in de uitspraak altoos de klemtoon valt, als :

té^XKOl \ djdran
, paard ; iïiMVl 2 01 9 \ hömah

>

O
huis ; <mm\ tóekoe, koopen, fft|ïUI\ n^eii

9

vervolgens. Woorden van drie lettergrepen

,

Welke den klemtoon op de middelste letter heb-

ben ,
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ben, als: (WITIaSWN tjarito , verhaal
,

gesclae-

Q
denis ; IMlaflll\ pandito, leeraar; (Wjïlll(UUl\ soe-

(Jü "

/o/o, verschil, twist
5 (LPO Tl \ prakoro, zaak,

worden weinig aangetroffen. Zulke welke vier

lettergrepen hebben zijn zeldzaam , en , zoo als

bereids is aangehaald , meestal zamengestelde of

van Kawischen oorsprong; b. v. 01 Tl «£1)1ö\

moro toewO) schoonvader ; OTTllfiTlTI \ hora horo,

een veld, heide; .Mf)Ti2 frCfd|T]\ gondho poero
,

zeker gewas, waarvan welriekende olie gemaakt

wordt. Zeer gering is mede het getal der woor-
Q.

den van ééne lettergreep, als: (Kil \ sing en KV)\

hang , die, welke; MJUI/LijlN jen, als, indien;

e/
d^\ djer 9 immers, enz. Deze enkele klanken

schijnen voor het gehoor der Javanen zeer on-

aangenaam te zijn ; ten minsten trachten zij de

welluidendheid van zoodanige woorden altoos te

bevorderen door een' zachteren klank , welke

aan de beteeken « niets afdoet, voor dezelve te

plaatsen, als: OJM/e 9 \ hemeh , voor fflO|\

e
meh , omtrent, bijna: <Jj.,.ü)T19\ hereh voor

' SjTi3\
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c?
a7Y!9\ rkh\ oorzaak, beweegreden- ar.fi) (Mij V

kerneis , voor m \ mas ,
goud.

Er beslaan voorts nog zamengestelde woor-

den , welke ontstaan

:

a. Door de zamenvoeging van twee woorden
O

van verschillende beteekems; b. v. fl^TlOOX

O
djoeroe moecli 7

stuurman • flg TP nEïJj 9QJ) (WTfl \ djoeroe
II U 11

cJ»

&
toelis

j,
schrijver; flJ)G£l

r

fi)(inn ,ïPJ\ potro menggolo

naam van zekere bloem. Tot dit soort van woor-

den behooren vele namen van plaatsen op Java

,

/
als: (KJjYl(Ofl£Vl\ Suero Karto , Suerakaita;

a
OIÜLflïUI^UlX Bojo lali, Pojolali ; alsmede eigenna-

O.'

men van personen, als : (k/iflTlft^flJUlN Singngo djojo*

!WjTi(LIlfl£\H\ Soero pati.

b. Door de verdubbeling van betzelfde woord,

als : mjBVÜi JUj SI TiM \ hoemboelhoemboel, zeker

soort van Javaansche wimpels . 01WTO JïlffCl iPfitlP

• •

koendak hoendakkan , eene trap; OHi.öflnOV

hawaug ngawang « het uitspansel.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Over de zelfstandige naamwoorden.

De zelfstandige naamwoorden zijn in deze

taal aan geene verandering of verbuiging ter

aanduiding van geslacht
,
getal of naamval on-

derworpen.

Het geslacht , in andere talen toegekend aan

voorwerpen , welke door de natuur niet on-

derscheiden worden , is in het Javaansch on-

bekend. Dit gemis kan geenszins als een gebrek ,

maar veeleer als een voordeel der taal worden

beschouwd; dewijl het stelsel, om iedere zaak

tot een geslacht te brengen , niet alleen vele

moeijelijkheden te weeg brengt, maar ook on-

natuurlijk mag genaamd worden.

"Alleen de levende wezens, die werkelijk door

hunnen aard in geslacht verschillen , worden over

het algemeen op eene eenvoudige wijze onder-

scheiden , door bijvoeging van woorden, welke

het geslacht bepaaldelijk te kennen geven , als

/
voor het mannelijke ÏUKKIN lannang of ft£>RT]\

djaler , man, mannelijk , en voor het vrouwe-

lijke ÖMfj20\ wadhon
, 07O mU\ % OH) \ wé-

Q
rlhoh of fllifif) (Ml \ hestri , vrouw \ vrouwe-

' 9 lijk:
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lijk : b. v. (IÉn YlffC! Kl\ djaran lannang , een

hengst; fflQlflfl 11^(H\ mendho djaler , een ram;

C? ^
(KMO 2 O ffl(lfl 2 iO \ *efto wadhon , een wijf-

Q
jes buiFel ; O aQJj ffidAD (Wl\ poetro hestri , eene

dochter. _J
Sommige voorwerpen hebben voor elk ge-

slacht eene afzonderlijke benaming , als : ft^ffllflTHl % \

(fjagOylman, CTfl7CT2Gg[|\ babon, hen; OW\
O Q

bantheng) een wilde stier, (l^O \ d/afPi of ft^ft^O \

djadjawi , eene wilde koe
5 OOTN bentjé , eene

kwartel van het mannelijke geslacht, flfïlfllOjjX

gemak , het wijfje daarvan. Het getal echter

van zoodanige woorden is zeer beperkt.

Het getal (numerus) der naamwoorden is in de

Javaansche taal zeer onvolledig, daar hetzelve

door geenen uiterlijken vorm , hetzij in verbui-

ging, uitgang of anderzins gekenmerkt wordt.

Hoewel in het algemeen mag worden aangeno-

men, dat een woord in deszelfs oorspronkelijken

staat eene enkelvoudigheid te kennen geeft en

tevens uit de zamenstelling der taal genoegzaam

Blijkt

,
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blijkt , kan de zin echter menigmaal een woord

in liet meervoudig getal plaatsen.

Wanneer het getal, ter voorkoming van mis-

verstand of onduidelijkheid, eene nadere bepaling

vereischt dan uit den zin der rede kan worden

opgemaakt, bedient men zich van eene omschrij-

ving , bestaande in het bijvoegen van woorden ,

die eene meerderheid of minderheid aanduiden

,

of wei van een bepaald telwoord , zonder dat

liet zelfstandige naamwoord daarom aan eeiu^e

.
& Q

verandering onderworpen is , ais ; UKO^flQIHp 9 \

e
pehsi katkak, vele vog- n

; (ITMÖ2 9(kJIO^Yl\

hoewok sawetoro, eenige vruchten, fkfl i27(0
\

<üT»

flnO 2 \ sdkeh hing wong , alle menschen 5 <WI ïl

O.
(UI(OU)O TIN saroepanningprakoro, alle (of alle

C?
soorten van) zaken j O dHTLoSW 9fUf N prahoe teloe

,

drie praauwen of vaartuigen; (l^Ylfól Jö<£tf)[|\

djarcm papal , vier paarden. Op gelijke wijs

wordt het enkelvoud dikw.jls bepaaldelijk aan-

gewezen door het telwoord (Kflft^X sidji, één , of

het m deszelfs plaats komende voorzetsel M\
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O Q
so , b. v. fl?OTl€fl 91M(^\ kornak sidji, één huis;

e
%TJJfl70iWIttei!)0 (inJ]jj\ lawe satoekel > ééne streng ga-

QQ
ren ; ftf^ <EIHKHO(l^\ djamhoe sawidji, ééne djarn-

boe (zekere vrucht).

Het onbepaalde meervoud wordt somtijds te

kennen gegeven door herhaling van het woord
;

b. \. Tla£ïl]YI<£ll)\ ratoe ratoe , vorsten; cQJjO GO

Q Q Jl
00\ toewan toewan , heeren 5 Ql KI O (KI \man-a

<£Vj <zQJ)

i/Y mantri, mantries (hoofden); 9TUI fLFUÏ 9TUI (LiUÏ

\

C? QC 9
lajang lajangy brieven; (Wiffttlld^WI KUISEN «s^tó

sekst, getuigen. Deze wijze van het meervoud

uit te drukken is echter niet algemeen in gebruik

en moet geenszins verward worden met de ver-

dubbeling van zelfstandige naamwoorden, waar-

van later zal worden gehandeld.

Meer gebruikelijk is het bijvoegen van hulp-

woorden, welke de meervoudigheid aan luiden,

vooral door het woord (kilO sami , Kr. of OO
podo Ng. beteekenende zamen , allen , voor het

werkwoord, hetwelk door het naamwoord wordt

1 , , ,
Q - °'

heheerscht, te plaatsen; b. v. MO ÏU (KI (W| (KI JTB

ra
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OöO QflJI KMil flf¥l \ kawoelanningsoen hinglang

podo lakoe dhagang, mijne onderdanen , die (alle)

c?c? er
handeldrijven , CTffQBffl/ÏUI OOT]e(0^anJ)\ behelle

podo roemelsoho > de Bekels ( dorpshoofden
)

zullen (hen) gezamenlijk bewaken 5 OOTYIK1 Ml (ULfl

Q CQ ^
rJlD^Oattl^aiflnilttl9fUIKWJ|\ pcaiggennan tijang

hawon sami handellik , ter plaatse waar de boos»

doenders zich ^ allen) schuil houden.

Van meer dan éénen vorst of andere verhevene

personen sprekende, bedient men zich tot aan-

duiding van het meervoudige van het woord

ÖYK poro, alle; b. v. OTIXln£Vj\ poro ratoe
,

O
alle of de Vorsten ; AJIYNKIILJUKO \ poro nijoho

,

de Rijksgrooten.

Er dient hier te worden aangemerkt , dat de

lidwoorden, welke in andere talen in een naauw

verband staan tot de naamvallen der zelfstandige

naamwoorden, in het Javaansch niet aanwezig

zijn , welk gemis evenwel naar den aard der

taal geene zwarigheid in het regte verstand

eener rede veroorzaakt. Het onafscheidbare aan-

Q
liangsel fl/VKUJOX hipoen Kr. en MflflX he, Ng.

het-
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hetwelk later meermalen zal voorkomen, vervangt

dikwijls de plaats van ons bepalend lidwoord (*)

de of het , en zoude met dien naam kunnen be-

stempeld worden , zoo betzelve een op zich zelve

staand woord was. Doch men zal bespeuren , dat

dit aanhangsel ook als bezittelijk voornaamwoord

wordt gehezigd, zijnde dit eigenlijk het rededeel,

waartoe hetzelve het meeste betrekking heeft.

Daarentegen heeft de taal het voorzetsel JU|0\

Q
poen Kr. en (Kil \ si Ng. hetwelk op zich zelve

niets beteekent
? doch voor een eigennaam of titel

geplaatst wordende , de kracht van een bepalend

Q
lidwoord (f) heeft , als : (KJlfe/]K]\ Si Troenno,

Q Q Q Q
WM^IUUI\ SiDjojo, UmMU£Bl\ SiHadhiPati,

de

Q
(*) De aanhangsels (suffixa) OfUlOOX Kr. en fljf0nn\

$§. kunnen nooit als iets anders dan eigenlijke bezittelijke

voornaaniwoorden beschouwd worden; voor het bepalende

lidwoord zouden eer de betrekkelijke voornaamwoorden
Q. • • Q.
iü¥l(0\ hingkang, (O \ kang of GJ\ sing , kunnen

gehouden worden. q^

(f) Vermits het geheel oneigenaardig is voor eigene na-

men en titels een bepalend lidwoord te vooronderstellen
3

O
zullen de voorzetsels OOI \ Kr. en £ki\ Ng. welke tot

nadere aanwijzing van den persoon dienen , als eigenlijke

voornamen moeten worden aangemerkt. G.
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r>

de Rijksbestierder : flJ|ÖTB\ Poen D/ie?nang, Be-
w

meng. Ook plaatst men dit voorzetsel voor

"u i rden , die juist geene eigenenamen zijn ,

d ... figuurlijk daaivan de pfeats bekleeden;

b. v. (KJ!/uTO\ Si Hadi, jongere broeder
; ffvJiïd^

öfl.£lfjj|\ Si Djennat, de zalige, de overledene.

Het mort niet onopgemerkt blijven, dat dit

Voorzetsel alleen m den gemeenzamen stijl ge-

bruikt wordt, en men het derhalve niet voor

den naam van een' verhevenen of eeëerdeu per-

soon stelt, tenzij zulks in een' bespottenden of

m machtenden zin geschiedt. Hetzelve wordt al-

L en gebezigd, warmeer men van iemand spreekt,

of ook in den twe -den persoon , zoo dezelve in

den vorm van eenen afwezigen of den derden

persoon wordt toegesproken.

De naamvallen wordtin door geene verande-

ringen, welke het zelfstandige naamwoord aan

bet einde ondergaat, aangetoond, maar enkel uit

de zinschikking verstaan, of door bijvoeging van

voortzetsels , en somtijds van een onafscheid-

baar aanhechtsel, te kennen gegeven. Ofschoon

de taal derhalve geene naamvallen heeft, in den

zin als deze benaming door ons verstaan wordt,

is het evenwel zeker, dat de naamwoorden in

de woordvoeging in dezelfde betrekkingen ko-

men ,
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m«ii, «ii is liet derhalve noodig, de daarbij ge-

bruikelijke bijvoegsels en omschrijvingen op te

geven , terwijl het doelmatig zal zijn , die on-

derscheidene betrekkingen der naamwoorden met

de gewone naamvallen in vergelijking te brengen.

jBij ontstentenis van een lidwoord wordt het

zelfstandige naamwoord in den eersten naamval

in eenen on bepaalden zin , geheel op zich zel-

ven, zonder bijvoeging van hulpwoorden of aan-

hangsels, ter nedergesteid, als: fl^YM^fföJV djoh

van njandher , een paard rent, fl(7H}2 W19(?lftR\

hotjoh ngadji, een kind leert. Deze zamensteï-

ling behelst hoegenaamd geene stellige aanwijzing

van het handelende voorwerp; hetzelve bekomt

eerst eenen meer bepaalden zin door bijvoeging

Van het onafscheidbaar , en hier als bepalend

lidwoord optredende aanhangsel (Uliö(iC!j]\ Kr. en

e/
fflflrmS Ng. b. v. »YI0SCOIIM1\ djaranne njan-

LA er Q
dher, het paard rent; ffl02 NIS MMHft^X 6o~

Q Q C?
ijahhe ngadjl

, het kind leert ; «ElIliUUlCTILllKl^JU 9\

£//« P77<ri)oen sïpoeh, de man is oud.

in üeu tweeden naamval of in den bezittei ij-

ken
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)

ken zin ontvangt het naamwoord , dat hei. on-

derwerp van den eigendom of der bezitting '(*)

uitmaakt, het meergenoemde aanhangsel flTUIftlOX

Kr en ffl](lTlfl\ Ng. , dat hier de plaats van een

Lezitteiijk voornaamwoord vervult, als: (iTlTlO 9

Q
QSVM fö\O iKl|\ gadahhipoen toewan , de bezitting

van den heer- OO 9 anrifllfiCl JflTDTI01\ bawqh-

hipoen pangeran , het gebied van den prins
;

Q
MMMlIkJl d^j,QQN tangnganné SiTroenno, de hand

Q Q
van Troenno

; fflflnflï fflU2 a/dnOqSUIJHIKftN godong-

gné wit hikoe , de bladeren van dien boom.

Wanneer eene werking of aanwijzing van tijd

en plaats het onderwerp der rede uitmaakt, is

dezelfde bijvoeging gebruikelijk, dan wei die van

O.
het aanhangsel (ITU1\ hing, hetwelk op dezelfde

wijze aan het woord wordt gehecht ; b. v.

OO 9 ffl70W!O fl7D TIO \ dawoehhé pangeran
,

het

(*) Het is derhalve het naamwoord in den eersten naam-

val , dat aan het einde door bijvoeging van een aanhangsel

( suHixum ) eene verandering ondergaat en daardoor de

betrekking aanwijst in welke hetzelve tct het voor-

naamwoord staat. G.
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liet bevel yan den Prins ; ffcviffti^MOïraonx

kandanné wong koenno , het verhaal der ouden •

CQ.L?
i!J10(0(aiW]flnnTI\ papahemming nëgoro , de jaar-

a
/ Q.

' 3 ra-boeken deslands; ffClïl (KJI öi) "JT1 aQJÏ \ harsanning

Q. Cl'

toe> de wil van den Vorst* (J-J) 9 flJLJl öqM 07«n ÜPn \

tjdhjanningsrengngéngè?, de glans der zon; (KJIffClfj

O.
fl79TLR 2 atifftl flnn ITl \ sahoelonning nagoro , ten wes-

ten der stad.

Dikwijls worden deze aanhangsels weggelaten

en het woord , dat in den tweeden naamval staat

,

zonder eenige bijvoeging
3

dadelijk achter het

voorwerp der handeling geplaatst ; hetwelk al-

mede geschiedt, wanneer eene maat of een geheel,

waarvan deelen zijn genomen, in de rede ligt

opgesloten; als: SjinSPU] 2 9011 TIM!) 2 ftOlj \ regol ka-
L L NV L

raton, de poort van het paleisj mi) (UU) 9 ÖJ1P(^ 0T1 Of] \

e/
hajahhan clhalem , de dienst vanden vorst; O

/
ïlWr^OflPTn2\ herras sabagor , een zak rijst;

p vmra 2
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9fUlflDK)ll2ffllHn2IU^e|N lakon rongdjam, twee uren

gaans.

In den derden naamval plaatst men voor liet

zelfstandige naamwoord een voorzetsels , het-

welk de strekking der handeling aanduidt , als

:

(? Q.
OaSlH\ clateng , (LTlIl\ hing, GY1\ marang

,

£1X1 \ maring , fll ffflfr\ mennjang , oÓIjO (O \

toejiiekho , welke allen de beteekenis hebben van

/ CCQQ.
^oor, aaw, naar-, b. v. (U^OoOllTlIOIKllOlOTTn

^07K]\ hangngatoerraken behti hing ratoenne
,

hulde bewijzen aan den Vorst.

Deze naamval wordt ook nog aangetoond door

het werkwoord , hetwelk de handeling bevat ,

en, met aanhechting van het onscheidbare aan-

o
hechtsel, (inilKMN Kr. 0nilffl7KI!)\ Ng. , in den

Q
bedrijvenden vorm wordt gebruikt, als: (ITO!

O

KILËl §BJ1M 2 (O JUI« (l^ Tl sig| \ hadihoe dhak

toehokliahe djaran, ik koop een paard voor mij-

nen broeder.

De vierde naamval wordt dikwijls zonder

bijvoeging van voorzetsels aangeduid , als :
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O ffiflQilMO 2 \natennitvong) eencnmenschdoodcn;

Oi] öl KMJLDO \ TLjoemedh dhijan , een licht aanste-

Q
'ken; Cl O KI«Tntó|\ riglapakki djaran , een

>°JV G-Q/

paard zadelen. Somtijds wordt echter liet voor-

Q.
zetsel (UD /zi^g* voor het zelfstandige naamwoord

Q. O Q.
geplaatst; als: (MWffDa WOTSsIliiQ! JKUUlflTOIX

£o<?/o ningngalli hing sampejan, ik zie u.

Een punt van veel grooteren omvang dan het

voorgaande is de wijze, waarop men zelfstan-

dige naamwoorden van andere rededeelen vormt.

Deze afleidingen zijn van veel belang , omdat zij de

taal van eene menigte woorden voorzien , en aan

de onderscheidene beteekenissen van dezelve

velerhande wijzigingen , hetzij, van meerdere

uitgestrektheid , dan wel eene beperking of an-

dere doelmatige strekkingen geven. Dezelve dra-

gen tevens veel bij tot de duidelijkheid en juist-

heid der uitdrukkingen, als ook tot de fraaiheid

van den stijl.

De afgeleide zelfstandige naamwoorden wor-

den van oorspronkelijke, van bijvoegelij ke naam-

woorden , van werkwoorden en somtijds van

kleinere rededeelen gevormd , door bijvoeging

na-
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namelijk van zekere onafscheidbare voorzetsels

of aanhangsels , die op zichzelve geene beteeke-

nis hebben. De meeste afleidingen worden ech-

ter van werkwoorden en bijvoégelijke naam-

woorden gevormd , terwijl die van oorspronke-

lijke zelfstandige naamwoorden en van andere

rededeelen minder in getal zijn.

De afleiding geschiedt op de volgende wijze

:

i
Q

. Door achtervoeging van (infiM\ han, in-

dien het grondwoord op eene stomme letter uit-

gaat, en O 7i , wanneer hetzelve met eenen klin-

ker eindigt , als :

a. Van oorspronkelijke zelfstandige naam-

woorden, als: U^N^\\ pangngannctJi, lekker-

nij, versnapering, vanOflTlögJN pangngan, spijs

,

voedsel j (iqe 9 diUlögJ \ lemahkan, grond, gebied,

land , van M 9 \ lemah
, grond , aarde ; fl?o 2

Ï10K1(|\ %ot7iakkan, een kistje, doosje, of iets

mr**

dat daarvan de gedaante heeft , van IB7IO HH fltUlJ] \

Jcothah
,
kist* SfUlffloaoX lakon, gang, bedrijf

,

van
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van 9fUM.\ lakoe s g arig ? wandel, handeling

gedrag; (O^^'^X *«fo»j Leek, waterleiding,

gent, van KlütfUIX J^ifi , rivier; (KJIdfinTKOlX

segaran, een meer, van (KJ1 (01X1 \ sëgoro , de zee.

6. Van hijvoegelijke naamwoorden , als

:

/LTHlKllUlJöCI(jV handappenj varken ( of liet lage.

verachte dier), van OTKlöRN hctndap, laag,

O.
nederig; M(}ngno\ toenningngan

,
geel koper

Q.

( liet geele voorwerp ) , van tfClTON hoerming
,

e C?
geel • Op IfOl O \ pëthakkan, zilver, vanO (p (Oll) \

öOA
dl

petak, wit; O^OIOX legen, palmwijn, van

Q
(infinnx /*#*', zoet.

*

c. Van werkwoorden , als : M12 MJlilfl (I1i|\

hojongngan, Luit in den oorlog (inzonderheid

van weggevoerde vrouwen ) , van fflüDfl 2 <ZI7(UU1 2 \

Q.
fco/'o/zg , wegvoeren

; oOIl imf] 9fUI Kljl \ tinggallan
,

Q.
*V

nalatenschap, van (£1001MN tinggal, verlaten

na-
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CV
nalaten; (MlO JlTIO\ sampirran , een gespannen

touw, stok of rak, om kleederen over te lian-

CY
gen, van (KJl.fllJ\ sampir , overhangen, iets

over een touw hangen; . mm 9 (ini)(0|\ heng-

goehhan-
y
zitplaats, van 9fll(infl 9 \ loenggoe

h

, zit-

ten
J

(ini) ^10x11r^M \ hoetoessan , zendeling , van

OToEMIIX hoetoes , zenden J
uitzenden.

2°. Door aanhechting van bovengemeld aan-

hangsel flJlf|flC1[\ tórc of flflj|\ n en het voor-

plaatsen van ffOJ)\ £«.

«. Yan oorsponkelijke zelfstandige naamwoor-

den , als: IO¥lMJ)2(£l||\ karatoii, paleis, vor-

stelijk verblijf, van Ylr£Hj\ raloe , vorst; (jOllLfi

rtDD(fC1(|\ Jcapoetrcni) de woning van genen zoon

van den Vorst of Prins > van |[J]aDJ)\ poetro zoon;

Oi91(KlI^M\ l'ajnasmiiy gottdsmit óf de werk-

plaats van eenen gdiulsmifc, van £fl(W!l|\ mets,

eo ud:
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goud 3 ftC1110M(Pj\ kapaten, de dood, de slaat

G
of liet verblijf na dit leven, van JÉtóJK pati

9
de

dood, het sterven.

b. Van bijvoegelijke naamwoorden, als: GöldJUl

M.10JM\ JïaJiandappen , nederigheid, onderda-

(Jü
dl

nigheid, van ftTlDKlö[|\ handap , laag, nederig;

KM 9fiJ) IU1 (£1H KU \ haZoepoettan , schuld , misdrijf,

van 9nJ|<U|aCiiljj\ Zoepoet, verkeerd, schuldig; (O

Q
OMDOX l-awannen, dapperheid, van OKJ\

fvanni, dapper.

De woorden föyiOW oQJ) 9-flflfKO] \ Jcanjatahhan
,

waarheid, zekerheid, en M¥lJi(H?JJ 9OTM\ £a/a-

Zj'oehhan, gedrag, handelwijze, zijn denkelijk van

de Maleische taal overgenomen , dewijl de aflei-

ding van de Javaansche grondwoorden RHU! a£W

\

njoto, waar, zeker, en ïlBftB|.\ Zakoe
,

gang,

handeling, zouden moeten luiden: (OCTJln£HM\

kanjatan enO ffi!AM 2 GClfl \ halakon.

c. Van werkwoorden, als
: rcfflülWUlfl IWI^ttgJ\

kadha-
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hadhadhossan , wording, uitkomst, uitwerksel,

va o (inMi]2(U)JJ\ dhadhos, worden 3 (O 9011 (Ifïf] 9

(UU1(0]\ kaloenggoehhan , eene post, een ambt,

van tefin 9 \ loenggoeh , zitten.

3Q . Door het voorzetten van O /;«:

a. Van oorspronkelijke zelfstandige naam-

/Q
woorden, als: OOaÊlD pawarti, tijding, van

/o e
OnQflX waru, nieuws; OOIOMN padhamel

,

e
pen bedrijf, van (UlOlIJlflJX dhamel, werk, daad.

5. Van bijvoegelijke naamwoorden, als: O
C?

ÉKi'ii'j\ pakewoeh en OM)OM\ pahewedh
,

moeijelijkheid , bezwaar, van JÏÏ70O 9 \ kewoeh

en ffl7(OÖ{ïXlJ\ hewedh , moeijelijk, bezwaarlijk.

Q Q
c. Van werkwoorden, als: flJ!(£iltfiJI 3 pami-

Q Q
/i^ , eene keuze , van 0) 9QJI 9 7?zi//# , uitkiezen ;

ILMWI0l\ pasoembang , een geschenk of gift bij een

feest, van ff\J|.QI\ soembang
, geven, bijdragen;

00/(02



( 73)

Ott] 2 flflfl \ petkon, een last, bevel, van flM 2 O, \

£o/z, gelasten, laten doen.

4°. Door Lij voeging van het aanhechtsei

HTlPO\ han of fO|\ n
y en het voorzetsel U\pct\

a. Van oorspronkelijke zelfstandige naam-

woorden, ais: Ö^CTfdLDO]\ pabejan , tolpoort

,

Q
heffingsplaats , van ^{ITUKUUIX ^/o 3 tol; OMOCKfaiJX

patjinnaii, de huurt of wijk der Chinezen, van

Q
£KM\ tjinno, een Chinees; OflffiflÉ^9anfl(£l|\ pa-

gadjahhan, de stal van eenen olifant, van flfïKl^ 9 \

gadjahy een olifant; miï](l£}MK\ü\ padkesan, ver-

zameling van dorpen, eene uitgestrektheid land,

waarin vele dorpen liggen, van MU(W1\ dheso
,

een dorp: ÖiTORIfinOX pagoenoengngan
, ge-

berg te, bergachtig land, van imnffCIN goenoeng

,

berg; Ofi^MM|\ padjaten
,

jatibosch, van

Q
fl^n£\H\ djati, jatiboom. 5 £>

6. Van bijvoegelijke naamwoorden , als : Ö<£V)

CTH (Kfl rJ^flCin \ patëlessan , een kleed waarin men

zich



zich Laadt , van n51ll(in(M|\ teles , nat 3 (UiiUUKM!

aEUl fttlll \ pahasaitan , een kleed waarmede men zicli

aSl/
reJI

na het haden afdroogt , van OTilKIIrOTX hasat
,

oog.

c. Van werkwoorden, als: (L1linnffl70iUU)ftClfl\

droog.

pagawejany-weik, bezigheid, van flfifl (IPÜÏ \ gawe 7

doen, werken; (LD/£Myi2 (Oj\ patoeron , slaap-

plaats, van aEïJ|T]\ ioeroe , slapen j (LD (Wj (l^dH tf£| \

pasoedjoedhdhan , hidplaats , van (WIG^MN

soedjoedh , bidden • öoQJ) ffClTKO] \ patandhoerran ,

de grond , welke geschikt is om beplant te wor-

/ O
den, van flQJ)Ml\ tandhoer

, jnanten ; OoCin^fUKKil

^0\ paülassan , overblijfsel, van nflil 9QJ öj) \

tilas 9 nalaten, achterlaten.

5°. Door het voorzetten van yo\ pan
>

Ö£J1[)\ /*2tfz of ö\ pang, welke alle dezelfde

kracht
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kracht hebben en zicli rigten naar den klank

der eerste letter van het grondwoord:

a. Van oorspronkelijke zelfstandige naam-

woorden, als; Ü«H1\ pandkongo, wensen,

van ffl/(U12(Gn\ dhongo
, gebed; üBOM\ pam-

1 ai *

bedil , de afstand van een geweerschot , van
C?Q • Q
OOWj\ bedil, een geweer; OflfïltfU19\ pang-

O
galih , overlegging, gedachte, van fifiTi fLfl 9 \

galih , het hart.

b. Van bijvoegelijke naamwoorden , als : ö
Q

<EJ1Ti\ pamboeri , de mindere in rang, van

Öin\ £o<?W, achter; OUTKl^N pangngadjeng
,

de voornaamste, van flTKl^X ngadjeng , voorste.

/
c. Van werkwoorden, als: flj)ffflö\ pzndjarwo,

uitlegging , verklaring , van Cf^O \ djarwo
,

/
verklaren; 0(0(101] pannjahoer , betaJing, vol-

/ • •

doeding , van OJl'OT \ njahoer , betalen ; (Li! (H

^(01 \ pangnganggé , kleeding, van {GIMHN

nganggé , zich kleeden; 0(Zf¥I(37O\ pangawó

,

daad

,
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daad, handeling, gewrocht, van flfMOX gawê y

doen , verrigten. q
69 . Door voorplaatsing van ö\ pi.

a. Van oorspronkelijke zelfstandige naam-
Q (?

woorden, als: ö(OHl^/ pikadjeng , begeerte,

G? O
verlangen, van BOlft^N kadjeng, de wil 5 Ofl5U]QCl\

pitoenno , van <£Uj&l\ ioenno , schade, verlies,

fr. Van bijvoegclijke naamwoorden , als :

Q
OffClTi.Ml 9 \ pikoekoeh

, , stevigheid , hechtheid
,

standvastigheid, van ffO(Oj 9 \ koekoek, stevig, sterk,

standvastig; ödJTJiflCU) 9 \ pihangkoeh , trotschheid,

van flJU'j (FCUj \ ha?igkoeh
9 trotsch.

QC?
c. Van werkwoorden, als: RJIoEHKLTl

9

V piteU

er
dhahy aanwijzing, van oLU](U19 tedhah, aanwijzen;

Q / .

/
OoQijaQJjN pztoetoer, onderrjgt, van «£V1 nGVJ \ *oe-

Q .

Zo^r, zeggen; Ul£iï\m\ pitoeloeng, hulp, Lij—

Q . .

stand, van a£)i]<}aj|\ toeloeng , helpen; öff\J|(kJ]\ ƒ**-

voeng-
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soengsdengi geschenk, van IKI|(W|\ soengsoeng,

geven, schenken.

n° Sommige naamwoorden ontstaan door het

e/
voorplaatsen van U\ pra, {*) of IUl\/H?r, als:

(UI fflloEUl 2 (!C1 \ pratondo, bewijs, van MniKl\
J l

(JU
z

UI)

tondo, teeken, merk- (U)0M^ \ pratélo , opga-

ve, van M90Jl\ of fflMMJlflUIN teté/o, duide-

lijk, klaar, (Lil OTffiOdJUKOjN perhipejan, de toe-

trekking tusschen twee zwagers , welker vrouwen
O

zusters zijn, van &nj] (ZflO \ /zzp<?', zwager; (lM/CT(lfl\

prabedhoy verschil, onderscheid, van AWHCIIN

bed/zo, anders, verschillende.

Deze

(*) Het voorzetsel
f[Jj jcm dient eigenlijk beschouwd

te worden als eene afleiding van het woord (UITl poro <>

allen , gezamenlijk ; b. v. in
fljj flJ]o£Ul tO' \ prapattan , een

kruisweg , hetwelk duidelijk blijkt te zijn zamengesteld uit

fliör£tf!jj\ papat, of |U!<£VJJ|\ pat , ?zer en flJ)Yl\ yPoro,

dus: vier wegen diezamenloopen; zoo ook or^^gjuiögip

pradjangdjejan , oerbindtenis
,
gezamenlijke overeenkomst %

Tan((^(lR\ djangdji, eene belofte, G.
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Deze beschrijving van de wijze om afgeleide

zelfstandige naamwoorden te vormen heeft zich

tot hiertoe alleen tot de regelmatige afleidingen

bepaald. De aanhangsels , welke daartoe gebe-

zigd worden , zijn echter aan veranderingen on-

derworpen, naar mate de welluidendheid zulks

vordert met betrekking tot den kJank der naaste

letter, waarbij die aanhechtsels geplaatst worden.

Om dit zoo duidelijk als mogelijk te maken zal

ieder van deze onafscheidbare deeltjes afzonder-

lijk worden nagegaan en de afwijkingen , die

zij , hetzij uit noodzakelijkheid of wegens de

welluidendheid , dan wel uit eenvoudig taalge-

bruik, ondergaan, zoo naauwkeurig mogelijk

•worden aangewezen , en daarbij te gelijker tijd

worden aangehaald , welke wijziging zij aan het

afgeleide woord geven en welke kracht zij in het

algemeen uitoefenen. Evenwel zal dikwijls eene

afwijking van den oorspronkelijken zin dier

afleidingen worden aangetroffen, welke, door het

gebruik gewettigd, met geene mogelijkheid on-

der bepaalde regelen te brengen zijn.

(LniMKTIflX han plaatst men achter het woord en

wordt daarmede vereenigd. Wanneer het woord

op een' stommen medeklinker of daarvoor in de

plaats komend spelteeken, als: JVignjan^ Lajar

en Tjetjak , uitgaat, wordt die stomme letter

verdubbeld en de (LTUl ho van het aanhechtsel weg-

gelaten :
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gelaten; b. v. O (K/1.'M\ ivcmgsoellan , ant-

woord, van OffJTlJlJX wangsoel , terugkeeren
,

öflflO 9 itTlIM \ gadahhan , eigendom , van (OIO 9 \

gadah, bezitten; (KI) 0!(CT(fCl(j\ samboengngan > aan-

iassching , van NI (EU \ samboeng , aanlasschen ,

aanvoegen; (LTlllftQljTKülfA hatoerran, aanbod, van

/
(LnHn£V]\ hatoer, aanbieden.

In woorden , welke op Wignjang ( 3 ) uitgaan
,

wordt dit teeken , omdat het overtollig zoude zijn,

wel eens achterwege gelaten, als: iliTlOOTOX

gadahan voor (LAflO 9tflJ10\ gadahhan, bezitting,

eigendom; (tf^YldnJ)üCl|\ djarahan voor (1^X19

ttTUNinjX djarahhan, plundering, roof.

I

In woorden , welke op de teekens Soefcoe en

JVlgnjan uitgaan, wordt en het laatste teeken

en de (ITUl ho van het aanhechtzel somtijds ver-

wisseld in O wo s b. v» flfïlOO iCljj \ gadoewan 9

voor
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voor (010 9/UUM\ gadoehhan, iets dat men 'm

tijdelijk bezit lieeft. De teekens ïF'oeloe en Wig-

njan een v/oord eindigende veranderen daaren-

Q
tegen in fl-RJ] Jo, als: ILI)(W1(LIU1(0]\ paszfan, voor

Q
OWISOON pasihhan, liefde,

De afwijkingen, welke alleen om de vloei-

br.rrheid plaats hebben, vindt men voornamelijk

bij minder naauwkeurige schrijvers en moeten

ook afgekeurd worden , omdat de oorsprong van

het woord daardoor verloren gaat, ofschoon het

gebruik die schrijfwijze bij sommige woorden

heeft gewettigd, als in: Ö(W)Ö(0| \ patjoewan,

Q Q
voor (L109OT(P]\ patjoehhan, verbod \ oEV].i£lfï

Q Q
flJU)(0]\ ütijan

7
voor d^M 9 OTO \ titihhan f een

rijpaard.

Indien het grondwoord met eenen vokaalklank

eindigt, vervalt de klinker van het aanhechtsel

geheel, wordende alsdan alleen de stomme (HTiflX

c?
11 achter het woord gevoegd- b. v« (kJUmnTM \

C?
segaran, een meer, van (WlfflTITIX segoro, de

zee 5 öft^öClflX wadjan? éehe braadpan 5 van Od^\

wodjo

.
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tvodjo , ^staal \ TIT1 (IP,B (Oj \ rararnen , vrolijke

lieid, levendigheid, van TKKl&JW rame , vrolijk,

levendig.

Wanneer de laatste klinker eene Hoeloe of

Soekoe is , verandert de eerste in Taling en de

laatste in Taling - taroeng
} als: raUfl/*EV)tël||\

ikapoetren, het verblijf der Prinsessen , van
Q

IU,f£\J]\ poetri, eene prinses 3 0(kJjM(0|Y pasoe*

tjen , de plaats om zich ( voor het gebed ) te rei*.

Q
nigen , van (KJ[(KJ1\ soetji, rein; (UlnQf]J7T)2(Oj\

patoeron, slaapplaats, van dM"]\ toeroe , slapen.

Hierin heeft echter deze afwijking plaats , dat

het aanhechtsel an somtijds achter eenen klin-

ker geplaatst wordt met tusschenvoeging van

eene letter, welke den overgang van klank uit-

drukt ; namelijk als de klinker , waarop het

woord uitgaat, eene Soekoe is, wordt achter de*»

zelve eene O wo (*) geplaatst 3 b. v. OM/E!jOO\

i pa*

(*) Daar de O wo dikwijls verwisseld wordt met de

OT ho, gelijk in de woorden #}(kJ] 2 0(0 \ sowan
y
ot

^(wi^ftnM'N sohan, ^02 kion iAmtèh of nnmï



( 82 )

pusemoewan , een gezelschap van. welgekleede

menschen , van (kfliEJj.X sëmoe , fraai, schoon.

Indien de klinker eene Taling is, bezigt meu

deletter Wijo; b. v. O«TOM (UU)O \ pagawejan

e

werk, van fS\mQi\gaiwé9 wérken;o™ (K1(UU)0|\

parantejan , kettingganger , van Xlffl7 ÖC1 \ fante
,

ketting; ö(kJlfflYI(LO(P|\ pasarejan , slaapplaats,

van (MliOTIX saré?', slapen; UiRflUI'llia\ p<*~

gadejan, lombard, van (ITtflMJlX gade, panden.

Deze schrijfwijze van op de Taling eene (UUl jo

te doen volgen , is meer algemeen dan achter

dien klinker enkel eene stomme flClI) \ n te plaat-

sen , en is zeer dienstig om deze woorden te on-

derscheiden van zoodanige, welker grondwoord

met Hoeloe wordt geschreven, als: KVfflfLJ(fCI| \

kalen ,

Q-
ffflO\ honlen, ffMlIN zoeloe, of mqftjj\ hoeloe

,

zoude ook hier in plaats van de O Wo in het aanhechtsel

an de (LTW ho kunnen geplaatst worden, welke insgelijks

den overgang der Soekoe mogelijk maakt, G
;
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Q
halen , eene beek, geut, van (O90JÏ\ kali, eene

rivier.

Somtijds wil het gebruik, dat van de alge-

meene regelen geheel wordt afgeweken , schrij-

vende men aldus: 0(01070 9 0nJ](O|\ pagaweh-

han, voor O(m0M (UWO \ pagawejan, werk, van

(HUflp\ gawé, werken; Kttllllfl]«ü9ani}0\ ka~

dhadhehhan, voor flCUl(Ulffl](U1(fCl[j\ kadhadhen, wor*

Q
ding, uitkomst, afloop, van <U1K1\ dhadhi,

worden \ O0^<2](l^9OTO\ pradjangdjehhan >

ook y (l^fflft^OJlOV pradjangdjejan , belofte

,

. Q
verbindtenis , van fl^tt^ \ djangdji , beloven r

zich verbinden.

Gelijk volgens den algemeenen regel de klank

o van de letters in het woord , die Legenno zijn

,

door bijvoeging van o nma> verandert, als 'm

er
MflnnilON sègaran , zoo ook komt de klinker

Taling-taroeng te vervallen , wanneer dezelve in

de eerste lettergreep van een woord staat en

door eene stomme fó]||\ n
7
O m of Tjetjak

wordt
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wordt gevolgd, terwijl de tweede lettergreep des

woords eene Pasangngan le^enno is ; b. v.

M12 K\\ bondho , vleugelen , binden , wordt
2 or

nMlON bandhan , een gebondene ; fl7(Kll ?, OTin

\

•

songgo , opbrengen, leveren , wordt (KJ1 (UT1Ó

\

sanggan , opbrengst.

„ Er blijft nog alleen op te merken , dat het

aanhangsel (tni)0\ han de kracht heelt vanden

algemeenen omvang der beteekenis van het

grondwoord tot een' kleincreu kling of een

bijzonder voorwerp te bepalen, gevende ook

een onderdeel van een geheel te kennen , als-

mede eene vergelijking met de zaak, die door

het grondwoord wordt aangeduid of eene ver-

kleining dier beteekenis , hetwelk alles uit de

gegevene voorbeelden genoegzaam blijkt. In-

dien dit aanhangsel achter een woord staat,

dat een tijdsbestek te kennen geeft, drukt het

eene menigvuldigheid (*) van zoodanige tijd-

vak-

(*) Op gelijke wijze wordt door het suflixum flJUKfGIIN

han of fl£|lj \ n een meervoud der getallen uitgedrukt, als:

dflfl(£lll(KJlr^O\ hatoessan, honderden, van (UTflaQflO \
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vakken uit, als: aSWflTMON takoennan, jaren,

vannGW/inijMN tahoen, jaar; n

m

KgO \ woelan-

nan , maanden, van 9flJ)(0|\ woelan^ maand.

Het voorzetsel (O ka, hetwelk in afgeleide

zelfstandige naamwoorden meest altijd verzeld

gaat van het aanhechtsel &TVKHJIJ \ han , wórdt

met de dfll) ho , als deze de eerste letter van het

grondwoord is, dikwijls inéén gesmolten, door

deze weg te laten , en deszelfs vokaalklank en

schrijfteekens op de (O Jco over te brengen, als:

tëUIOOj|\ karep, de wü (niet M(ini]qOJj\) van

/
OnilO Of] \ harep, willen; OOIaElflV katoer

7 aan-

/ /O
bod ( niet (0(inila£H] N

) van (Lni)nQJ|Y]\ hatoerri

,

aanbieden.

Wanneer de klinkers Hoeloe of Soekoe de

ftflil ho vergezellen, worden meestal dezelfde

regels ten aanzien der verandering van die klan-

ken

haloes , honderd; MfMO % ffTJ|j \ hewon , duizenden
,

van flOinHOX hewoc
, duizend; flJU]aQHifCl|\ joclan, mil-

lioenen, van (UU]f£Vl\ joelo
, milliocn.
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ken in acht genomen , welke hierboven zijn .

opgegeven , wanneer dezelve op het einde van

een woord staan \ b. v. ffl(0 2(CTOI|]\ kolek , een

draaikolk, van (UTJjOOljY hoelek , omdraaijen.

De eerste letter van het grondwoord Tl ro of

flfl lo zijnde, wordt de vokaalklank van het

voorzetsel dikwijls weggelaten , en die letters

,

de eerste in den vorm van het teeken Tjokro

en de andere in dien van Pasangngan, onder

de (Ol ko geplaatst; (OflM 2 fffl|]\ kraton
, pa-

leis, voor ^TO<01iïfgJ\ karaton ; ion«10

\

klangngennan , vermaak , verlustiging , voor

.e
rainjflnoqögjN kalangngennan.

De afleiding door HM %a en OTO\ hcai geeft

eenen afgetrokken' zin, eene hoedanigheid of

eigenschap te kennen , en bepaalt de algemeene

beteekenis des woords mede tot een' bijzonde-

ren kring ; wordende daardoor ook de plaats,

het verblijf of de staat, waarin iets geschiedt

of verrigt wordt, dan wel de werker of uit-

voerder eener handeling te kennen gegeven.

Hetzelve dient tevens in het bijzonder om eene

woning
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woning of een huis aan te duiden, door Lij

den naam van den bewoner deze aanhechtsels

o .

te plaatsen, als: ffOKUlöldTlON ladhemangngan

,

het huis van den Bemang ; (H^(M£KJKllinnTl(0|\

de woning van Sosro-Negoro.

Het voorzetsel O pa is op dezelfde wijze als

KV) la aan vereeniging met de eerste letter van

/
het grondwoord onderworpen; b. v. fiJlaSMTIOX

/
patoerran, opgave, verklaring, van (UHIaOlLY

e/
6

hatoer , aanbod
; Ml % (innXIOj \ pogerran • een

regter , van flflfflOl \ hoeger , op iemand steunen

;

Q Q
flJ] KI \ pranti , een gereedschap, van Tl ffO Y

rantz
,
gereed zijn.

Dit voorzetsel ondergaat bovendien dikwijls in

woorden , welke van den onbepaalden tijd eens

werkwoords zijn afgeleid , eene verandering in

00\ pan, OM\ pam en O pang f wanneer

het grondwoord met zekere bepaalde letters be-

gint,
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gint , welker klank met den uitgang dier voor*

zetsels overeenkomt , te weten :

(UlOjN pan, wordt geplaatst voor de letters

m no, (Lü dho, O do, fl^ djo , of O» njo-, b. v.

(UI5D fföjMIX pannoenghoel , onderwerping, van

KlKiniTUlJX noengkoel , zich onderwerpen, Oöq

• •

frO nüClfl \ pamiantangngan, uitdaging, van KI Ml \

nantang, uitdagen
; ÖKiaiflTIOX pannambang*

ngan, het overvaren, oversteken (eener rivier),

Q
van fff! fll \ nambang , overvaren; OKlflTlflX /?f/72-

dhoegi, gissing, meening, van (U]flnn\ dhoegi,

6
gissen, meenen; flMltfU19\ pandhalih, verden-

king, van (Ulïïlfl 9 \ dhalih, verdenken
; ö fól UKV1||>

pandoedoek , uitdieping; van OOffQJljlX doedoek
,

uitdiepen
5 (UiffDqnJ|KU)(|\ pandjaloek , verzoek , van

(I^IIJIOJX djaloek 9 verzoeken^ OffCJJ] O \ jsa/z-
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njiptoy meening , van OJ) 4J1 \ njïpto^ vermeenen ;

(UIK]/jfl7ttVIÏ\ pannjenghlong , aftrekking, inhou-

ding , van OM(Ó 2 \ njengUong , inhouden;

aftrekken.

yfefiflH pam, stelt men voor werkwoorden , wel*

(?Q.
ke met eene 01 mo of CT bo beginnen, als : O gj| 9QJI \

paminelüng , bestelling , last , van (EJI 9TUÏ \ melling
y

bestellen, belasten , opdragen \ 0(270 2 fiJOl 2 (OJ\

pammogok, wederspannigheid, onwilligheid, van

fl?0 2ffl](inn2(O|\ mogohj wederspannig , tegen-

/
strevig zijn; flJliEJKUUIX pambajar, betaling, van

CT(ULD\ bajar, betalen.

. •

ö\ pang, staat voor de letters (Ol go en (El /z^o,

O Q
b.v. O (ITlfl 90JI \ /7a7Z^-^/i , uitgraving, vanönflMV

. Q
gali, uitgraven, graven ;

(UNinniOjH \ panggalik^

Q
gedachte , van (inTTJflJI 9 \ galih, het hart; fljl (aa\

pangngroengue, gehoor, van fë\ (CT\ ngroengoe,

hoo-
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ren
; OiHOTCTOX pangngahoebban

, schuil-
i/M

plaats, van n/lflllO|\ ngahoeb , onder een dak

schuilen.

Daar deze bijvoeging der stomme letters ö£|

n
9 OJj 772, en Tjetjak hij het voorzetsel ö pa r

dikwijls eenen dubbelen medeklinker doet ont«*

staan , wanneer het grondwoord met eene dier

letters aanvangt, zoo wordt die bijvoeging, ter

vermijding van de daaraan verbondene verwar-

ring van klank , veeltijds door kiesche schrijvers

achterwege gelaten ; en hoewel de afleiding des

woords het tegendeel moge vorderen , is het

echter verkieslijk niet altoos een' dubbelen me^

dekiinker te schrijven, zoo ter bevordering der

zachtheid van de uitspraak , als uit hoofde men

die verdubbeling niet altoos noodzakelijk kan

beschouwen, daar het woord toch genoegzaam

kenbaar is, en hieruit geen misverstand kan

geboren worden 3 zoo schrijft men: ö(KMMj\

panoengfcoel, onderwerping, voor ^^^/^^

pannoenghoel'; flJI<Ei|.9flil dTICOj \ pamoelangngan
,

leerling, voor OlEilïfUKnON pammoelangngan

;
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ttJIQI flOfl.N pamengkoe , bestuur, regering , voor

e ,

ttJiaiMN pammengkoe ; OtolCTN pangroengoe
,

gehoor, voor (Ul(n(n\ pangngroengoc . Het

weglaten echter van de dubbele ng {Tjetjak) is

minder gebruikelijk, als wordende dit scnjijf-

teeken volgens den algemeenen regel niet zwaar

uitgesproken en meermalen zonder noodzakelijk-

heid door de Javanen ter neder gesteld. De

verdubbeling wordt ook veelal bewaard , wan-

neer de letters van het grondwoord L/egenno of

zonder schrijfteeken zijn; men schrijft derhalve

beter OfltJaGUIN pannoto , regeling, dan OKlaEÏIX

panoto, dewijl dit laatste ligt ponoto kan wor-

den uitgesproken.

Het voorzetsel O pa gaat veelal verzeld van

het aanhangsel ftTlDO han of flflj n , waarbij is

op te merken, dat, wanneer in woorden, welke

van werkwoorden , met (LX\ dho, O do, ^ djo, ÖDT!

go of CT bo beginnende, zijn afgeleid, dit aan-

hangsel ook wordt gebezigd, men alsdan het

voorzetsel M pa gebruikt, en dit laatstgemelde

niet vanflJIO pan verzeld zijnde, hetzelve in dat

•

geval den vorm flJKKTjj pan, OOI] pam of (UI

pang
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qpang aanneemt Zoo schrijft men /Lfl(lfi£fi
(?fU)(Hn|]\

Kr. padhamellan, werk, van (UliEJ!tfU)[]\ dhamel f

werken
5 OOl ÖJ70 (UU)

ögjj
\ Ng. pagawejan, werk,

van dm^B \ gau/e
9 werken; 0(Ul(mJlO]\ pa-

dhadharran, toetssteen , van U\iX\\ dhadhar

,

toetsen, OOmj4l||\ 'paboekan, opening, begin,

van 00\ boeio, openen, beginnen 5 en daar-

e
entegen OflCIO VUIJN pandhamel

, gewrocht,

ilMKUTx pandhadhar , het toetsen; öO!0\ para-
'

• «Ie
boeko, het openen; doch nimmer OfrklO 9TUÏ 0C1(| \

pandhamellan, OflTMOOMlll \ panggawejan, enz.

Het spreekt van zelve , dat deze regel alleen

doelt op de vorenstaande viif letters, en op de

overige, namelijk ÖC1 ??o, 00 72/0, öl mo, en

(H w^o , van geene toepassing is , als wordende

deze met de voorzetsels ooi] pam , yOl p«?2, en

O pang dubbele medeklinkers , waarbij het

on-
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onderscheid , bij dien regel aangewezen, niet

merkbaar is , en aangaande welke ook reeds de

noodige uitlegging is gegeven.

In de beteekenis maakt het ook eenig verschil,

of het voorzetsel O pa al dan niet met (Ulfiirülj

han is zamengevoegd ; daarvan verzeld gaande

duidt de beteekenis des woords een onderwerp,

gebruik of einde aan, terwijl in het tegenover-

gestelde geval hetzelve eene uitwerking, ook de

wijze hoedanig iets geschiedt, te kennen geeft.

Als eene onregelmatigheid wordt hier voorts

aangeteekend , dat in de woorden öfflff01O9\

C?
pakewoeh, Ng. en öflBflCDlOMX pakewedh

y Kr.

moeijelijkheid, zwarigheid , afgeleid van Mnno.9 \

e
hewoeh en ffl7(im)ö(lCl[)\ hewedh, raoeijelijk, be-

zwaarlijk , eene flOjl k tusschen het voorzetsel

flJI pa en het grondwoord wordt gevoegd, waar-

van zich geen ander voorbeeld dan dit opdoet.

Zoo wel in schrift als uitspraak en voorna-»

Hv^Üik in bet ges]3rek , worden de voorzetsels

(O ka en (UI pa , benevens de afleidingen van hek

C? C?
laatste dikwijls veranderd in KW ke, (UI pe,
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(LDO pen, flJIEJin /?£/rc en O /?£/2g", hetwelk aan

de beteekenis niets afdoet, maar alleen tot ver-

zachting van den klank geschiedt.

Q
ö pi

9 wordt voor het grondwoord geplaatst,

zonder daaraan , wanneer hetzelve een zelfstandig

naamwoord is, eenige verandering van beteeke-

nis toe te brengen ; hetzelve schijnt geen ander

nut te hebben, dan dat een bijvoegelijk naam-

woord en
i

een werkwoord daardoor tot zelfstan-

dige naamwoorden gevormd worden. Dit voor-

zetsel staat ook gelijk aan het voormelde ö pa

,

vermits men zoo wel Ulfi0|fl0|9\ pakoekoeh
,

B<£&Wï\ patëdhah, als: OKIKt|\ pikoekoeh en

CC?
m ii£\D 10 9 \ pitëdhah zoude kunnen schrijven. De

laatste schrijfwijze van die en meer andere woor-

den is echter algemeen aangenomen en wordt

in den eerbiedigen stijl dikwijls, doch ook zonder

noodzakelijkheid, voor het woord geplaatst; be-

schouwende de Javaan het welvoegelijk zijne

Woorden , wanneer hij tot een' meerderen spreekt

,

zoo veel mogelijk uit te breiden.

e/
De voorzetsels (Uj pra en U per hebben geene

andere strekking dan het voorgaande en wor-

den
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den zelden aangetroffen ; schijnende het zelfs , dat

zij niet oorspronkelijk tot de Javaansche taal be-

hooren, maar van het Maleische vooi zetsel per

ontleend zijn.

De aanhechtsels , welke bij een werkwoord

worden gevoegd ter aanduiding van de onbepaal-

de wijze of tot eenig ander einde worden na-

tuurlijker wijze weggelaten, wanneer dat grond-

woord tot een afgeleid zelfstandig naamwoord

gevormd wordt, als van: (CT(inOJ|\ ngedhoem ,

verdeelen, komt mfffl\ dhoemman, aandeel,

gedeelte, van flJWlflTTX handheleng , zien,

O&ïlTjX pandheleng
,

gezigt.

Er blijft ten aanzien der zelfstandige naam-

woorden alleen nog te vernielden , dat zij dikwijls

worden herhaald of verdubbeld , dan wel twee

naamwoorden te zamen gevoegd , waardoor aan

de beteekenis eene zekere wijziging wordt gege-

ven. Men kan dezelve in de voormelde beide

soorten verdeelen , als : herhaalde naamwoorden
,

waarin het grondwoord alleen wordt herhaald,

en zamengevoegde naamwoorden, bestaande uit

de vereeniging van twee bijzondere woorden.

De eenvoudige herhaling van een naamwoord

geeft
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geeft somwijlen een onbepaald meervoudig getal

te kennen ; in andere gevallen echter wordt door

de herhaling eene verschillende heteekenis aan

het woord gegeven, welke zich tot een bijzon*

der voorwerp bepaalt, hetzij dat hetzelve in

vergelijking met het grondwoord wordt gebragt

,

of op deszelfs beteek enis geene de minste be-

trekking heeft en alleen eene bijzondere bena-

ming van een voorwerp uitmaakt, zoo als uit

de volgende voorbeelden zal blijken 5 (LTUlSfUlffCIJU}

9fUjO\ haloen-haloen, plein of voorhof van een

paleis of woning van een' aanzienlijken persoon

^ bij de Hollanders verkeerdelijk Passeerbaan ge-

naamd ), kan niet beschouwd worden eenige be-

trekking te hebben op het enkele woord OtfllltfflllV

haloen , eene golf, baar ; (mij ©I 9fli) Jïl] 01 WlM \

ü II

hoemboei-hoemboel , beteekent eene soort van

langen wimpel, welke aan een bamboes opge-

stoken wordt, terwijl ftTDiGI VU1J\ hoemboel, eene

benaming is van iets dat opstijgt, als: eene fon-

tein, bron, enz.

Er zijn voorts vele herhaalde woorden , waar-

van het enkele niet bestaat, als: CJWYIftffllTIV ho~
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ro-horo, een veld, weide; OTUi VUULTUiVU ^ hall-

• Q . O
£«/i, een ring; OUT flTUl 0TU1 flTtflX hanggi-hanggi, ge-

neesmiddel ; (in; O RTIO \ hawang - ngawang , bet

uitspansel, de dampkring
; fl79TLfl 2HM0ÖI ÏO(Oj\

lopcik-lopak , eene sirib-doos , en meer dergelijke.

Andere en wel de meeste herhaalde woorden

hebben betrekking op de beteekenis van het

enkele woord , waarvan zij gevormd zijn; b. v*

Q Q
tilDÜOCLflDffON hanni-hanni, eene soort van sikkel,

Q
waarmede de padie wordt gesneden, van (Lfiiï3£\

hanni of eigenlijk flTlKJN ngenni, padie snijden.

Behalve deze regelmatig herhaalde naamwoor-

den is er nog eene andere soort , waarvan de

vokaalhianken eene verwisseling ondergaan, als:

. Q.
fflIOSKIJIlOÏLIIX kolang-haling , eene soort van

. Q.
gewas; flniüDÏ Tl AHTl\ horang-ngaring , zeker

O.
blad ; fflflTlllfl KI Rn KI \ hontang - nganting , een

eenig kind; flj0 2T!OTl\ wora-wari , ze-

kere bloem
; OÏU OïlK 6«faW ~ baloeng 9

Voor CTttUlA baloeng , beenderen, gebeente*

G
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De zamengevoegde naamwoorden kunnen mede

in twee soorten worden onderscheiden , name-

lijk in zulke , welke bestaan uit twee verschil-

lende woorden van gelijke beteekenis , als

:

Q
(WMö/Lfl(K]\ soeJco-pirenno

,
genoegen, welbe-

Q <?
hagen 5 (WI 9 (£)Jj (W) \ sih-tresno , liefde, genegen-

heid 3 en in de zoodanige, waarvan elk woord

eene andere beduidenis beeft, uit welker ver-

eeniging echter eene bijzondere beteekenis ge-

Q
boren wordt, als: (IR TJ n£l!|ÏUOT \ djoeroe-toelis ,

een schrijver, van (l^T)\ djoeroe, bestierder

,

O O
werker, en «DljIOflMX toe/is, schrijven

; R^TllEJlO^

djoeroe-moedi ) stuurman, van (l^yj\ djoeroe

Q • Q
en £J]U \ moedig roer ; ffl7£Ml 2 fliin 9QJ! (HrtS^Jj \ souggo-

langngit, de naam van zekere bloem, van ffl7(kJl 2 flflTI >

songgo , ondersteunen, stutten, en tfU)(n<£lfl||\

de lucht; OYlf£V|0\ moro-toewo , een schoon-

vader (die ; oudere verwant toegcnaderd is),

van iSilinx moro
f naderen en o£VjO\ toewo,oud.

tv'
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Er dient voorts nog te worden aangemerkt

,

dal de eerste letter van het woord dikwijls ver*

duJ)J>eid wordt , waardoor de kracht der urU

druKking van hetzelve zeer wordt vermeerderd.

Deze herhaling geschiedt echter dikwijls zonder

noodzakelijkheid en strekt alsdan alleen tot be-

vordering van de fraaiheid en den nakruk in de

C? Q O.
Vooidragt; b, v. 00^01100O öfl(WI^11TTlO\

hodjo kenno mamannissing roeroebo^ laat u niet

door het zoet der verleiding wegsiepen, In

vele woorden echter heeft de herhaling altoos

plaats , en kan niet worden verwaarloosd zonder

de b teekenis van het woord te verduisteren, als:

fflöMJlMN pèpéhoy een dreigend onheil;

Snm 07901) U) \ lélédho, onopregtheid; fl79fU /279TUlO\

lèiéwo, eene aangenomene houding.

Al hetgeen in den loop van dit hoofdstuk ten

aanzien van de voorzetsels en aanhechtsels

der zelfstandige naamwoorden , derzelver ver-

eeniging daarmede en de verandering van letters

of klanken in sommige gevallen is gezegd, is

ook op de dubbele naamwoorden geheel van

toepassing, moetende hieromtrent slechts worden

aangemerkt 5
dat de voorzetsels voor het eerste

woord en de aanhechtsels achter het laatste ge-r

plaatst
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plaatst worden , en alzoo geene afscheiding der-

zelve kan ontstaan. De naamwoorden , welker

eerste letter verdubbeld is , kunnen echter geene

verdubbeling aannemen , en daarvan verzeld

moetende zijn > vervalt de bedoelde herhaling.

DERDE HOOFDSTUK.

Over de Bijvoegelijke Naamwoorden*

In de eenvoudige zamenstelling wordt het

bijvoegelijke achter het zelfstandige naam-

e
woord geplaatst^als : O(O (UI)OBi] \ bannjoe Jia-

o. c?
dern,}koud water ; 9QJ1 (UIW UCl

OJ1
\ ladhins* landep

,

een scherp mes .;
ffl/OTUi 2 O 9 flnjlflp \ homah gedé

7

O
een groot huis; VU ffl7TTI OX\n 90J1 nTgn \ laré halit

9

een klein kind.

Eene meer uitdrukkelijke bevestiging der hoe-

danigheid wordt dikwijls voorgesteld door het

bijvoegelijke naamwoord te doen voorgaan • het-

welk geschiedt zonder de beide woorden door

een werkwoord te verbinden ; doch zijnde het

zelfstandige naamwoord alsdan altoos van een

aanwijzend voornaamwoord of een daar-

mede
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mede gelijkstaand aanhechtsel verzeld
; b. v.

C? • • Q
mm % KlïU iinfl onnra \ /fo/rcóo dhelanggoenghikoe,

vol

breed (is) die weg, of die weg (is) breed;

O /
CTflfinflê}Y1M]\ bigar djaranné, het paard (is) wild.

De nadruk wordt ook dikwijls vermeer-

derd door tusschenvoeging van de woorden
O. • Q. .

U\ sing , KW\ £a/2g-, (LTIJKOX hingkang
,

die, dewelke; b.. v. (Lfltt!llïlKllT]0«g|.\ prakoro

hang roebèdh , eene zaak die moeijeiijk is
;

(? e q c? q. . .

ÖJVlttUlX krono hora kenno pengngoeloe hikoe

hangandhel maring wpng hang holo , want de

boog? priester kan eenen mensch, die slecht is 9

niet vertrouwen.

De bijvoegelijke naamwoorden zijn y even als

de zelfstandige , aan geene verandering ten aan-

zien van geslacht , getal of naamval onderwor-

pen , zijnde al hetgeen in het voorgaande hoofd-

stuk dienaangaande is gezegd ook op dit rede-

deel van toepassing. In de herhaling van een bij-

voegelijk naamwoord ligt insgelijks veelal een

onbepaald meervoud opgesloten; doch in andere
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gevallen moet dezelve niet daarvoor gehouden wor-

den , maar dient tot vermeerdering van den na-

e e
druk in de rede, als: flimiB WlflDUflnri ijUi\

OWO
kornak gédé-gédé , groote huizen ; (Ujll&TiaEïIiikJI

CQ ^
Ö01d>]l(0[l\ pradjoerit betjik-betjik , goede sol*

m e/e/
daten ; fl\J)¥]fl\llinx serroe^serroe , zeer hard.

De afleiding van bijvoegelijke naamwoorden

uit andere rededeelen bepaalt zich, onder de in

het vorige hoofdstuk aangegeveue regelen , voor-

namelijk tot die 9 welke van werkwoorden gevormd

zijn, door de aanhechting van flQJ) ka en (LfMlJIX

kan j welke afleidingen wel als bijvoegelijke

naamwoorden in de rede voorkomen , doch eigen-

lijk moeten beschouwd worden tot de voorle-

den deelwoorden van het werkwoord te behoo-

P.
ren, als: fflOTlPiOIX keringngan

, geacht , ge-

ëerd , eigenlijk : die vele aanhangers of volge-

Q Q*
lingen heeft, va?» (LTWYIX kiring, volgen, naast

of op zijde gaan.

Van bijvoegelijke naamwoorden leidt men ook

andere af door bijvoeging van ftni)fól||\ kan of
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Q.

m\ n-, b. V. OT^ntï§j]\ kirengngan> onbeplant

Q.
(rijstveld na den oogst), van flTMOX hireng

,

zwart ; M tfü 0T1(O \ koenningngan , beplant ( rijst-

veld , op het tijdstip dat de padie rijp, dus geel is )
Q.

van IW!\ koenning, geel.

Geheel onregelmatig is de afleiding der woorden

QMÖOOjN kapennah
, ( Ng. ) en Wl fflKIll Wl \

saketjo (Kr.) aangenaam, gemakkelijk, behage-

Jijk, van ^(LTlflKlMX hennak en flMKKHN hetjo,

lekker ( van smaak ) , doende zich daarvan ook

geen ander voorbeeld op.

Door bijvoeging van ffl ha en ftJTO|J\ han
,

bekomt het bijvoegelijke naamwoord ook den zin

,

welke in onze taal door het voorzetsel te wordt uit-

gedrukt, als: flOltmiiEMlflN kahamban\ te breed,

van (SimTi<B\ hombo, breed; (OflTMOOX £«-

Cr
geden, te groot, van dflflMV gëdé ,

groot, enz.

Het aanhechtsel verandert ook wel in (ITM1|}\ faiïp

b. V. ffCVI (KJIffCI OOI K1Q katjendakfceri, te kort;

WMf a De
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De trappen van vergelijking der bijvoegelijke

naamwoorden ondergaan geene verandering van

uitgang of anderzins ; doch men bedient zich van

de bijvoeging van woorden of eene omschrijving*

waardoor de onderscheidene betrekkingen , die de

vergelijking vereischen, worden te kennen gegeven.

De Vergrootende trap wordt gewoonlijk uit-

gedrukt door het bijvoegelijke onmiddelijk voor

liet zelfstandige naamwoord te plaatsen, als wan-

neer de vergrooting uit den zin moet worden
/ Q Q

verstaan: b. v. 0(üTflOflElllJ1IIKT|\ doewoer hoe-

wit hikoe, die boom is hooger; A7T12(KJl(lRTlffO\

roso djarankoe , mijn paard is sterker.

Indien het vergelekene voorwerp genoemd wordt,

neemt hetzelve een der woorden M 07X1 2 \ karo,

Q Q
(PI 01 \ kambi , ïlilöglj \ tem , QCV) 9flfl 9 \ halih> 'm de-

(Ai

sen zin alle dan beteekenende , voor zich ; b. v,

Q QQ O / Q Q
OnijOaEVlJliOO (KJ1 0(O^TI2 iini)OaQDJlJl(ftlJj\ hoewit

hiki wis doewoer karo hoewit hikoe y deze

boom is hooger dan die boom.

Ook plaatst men voor het bijvoegelijke naam-

woorde volgende woorden , waardoor de vergroo-

ting wordt versterkt., als: 9011 (O \ lankoeng en

ma
1
\
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Q • • • O
SflJlO 9 \ loewik, meer

; flfili AH (HaljflTlX hangnglang-

• Q Q
koengngi en dfUKBI Ö9(UTI)\ hangngloewihhi , over-

."V
1

Q
treffen; b. v. 9TUÏ ÖhCU] OkiJ flTlfl

9

X langkoeng soegih ,

Q C?

rijker ; ÏUO '^ flnFlflp\ Apröft #*<&?'
, grooter

3

Q C?Q
Wifl 9 CT(KHQIt\ Loewih betjik, beter.

De overtreffende trap wordt doorgaans op de-

zelfde wijze als de vergrootende uitgedrukt, en.

moet alsdan uit den zin verstaan worden; b. v.

Q . Q (? Q
i^9nJl(Kfl^flCI9nJ]0 9 0(WliOjj\ toelissan hang loe-

. . • q ar
wih betjiky het fraaiste schrift , OJlfl GT1 raffnUTUKinnX

9fV

hangnglanghoengngi - hageng , zeer groot, bui-

Q.
tengewoon groot. Ook wordt het woord (M1(0\

$aking, {*) oEinffCm \ te££o oi (kJlffö) \ «eMo er

nor go/- dlk_

o.
(*) Naar alle waarschijnelijkheid is het woord G\J](0\

saking eene afleiding van fl!7(kll 3 (O \ songko ; weshalve

. O. L

het heter is hetzelve (KJ1(0\ sanghing te schrijven, ge-

lijk heïzelve door de meeste Javanen wordt uitgesproken.

G.
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dikwijls bijgevoegd, als: OU (H(fm«n(K]llOOra(W|V

hangnglangkoengngi saking bagoes , uitstekende

schoon.

De meeste nadruk wordt echter aan den over-

treflfenden trap gegeven door achter het bijvoe-

Q
gelijke naamwoord UlIULflO GCWjK pijambak of

Q
MMÖ\ dèwé, zelf, alleen, eenig, of 0(KJ10\

p^«?z
, geheel , gansch , te doen volgen , als

:

ar o
(Ln)i(inrilLH(UUllEJl(0)|]\ hageng pijambak, de grootste '

7

£MtfM(OMJ]\ tjilik déwé, de kleinste.

'uu L

Eene herhaling van het woord met bijvoeging

van het aanhangsel OTOflgjX hipoen en ffl7(UD /*i

geeft ook eenen zekeren overtreflfenden trap te

kennen, als in de woorden: 9PJO (KH öflJWI:*

\

lawaslawassê , het langste, ten langste (van den

/ /
tijd); OO 00001 \ doewoer doewoerré , het

hoogste, ten hoogste, enz.

In den verheven' stijl, bijzonderlijk wanneer

van de godheid, eeneen Vorst of ander' verhe-

venen
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venen persoon wordt gesproken , bedient men

zich veel van het Kawisclie woord EIKÜTÜX moho,

hetwelk m dezen zin eene verhevenheid of uit-

muntendheid aanduidt en in de Javaansche taal

enkel in deze zamenstelling gebruikt wordt ; b v.

ftiy^VUiliiM^ Goesti Allah hang

moho soetji, de allerheiligste God; (0(1^X1(1^(0

e
(EJ1(UWM¥1\ kangdjeng rodjo hang moho hageng

?

de grootste, verhevenste koning ${*) fll(üHO.QnJ)j]\

moho moeIjo , de heerlijkste.

Van de bijvoegelijke naamwoorden valt alleen

nog te zeggen, dat zij in de zamenstelling, even

als de bijwoorden en werkwoorden , dikwijls het

onscheidbare voorzetsel (tflfl ha bij zich nemen ,

hetwelk de kracht der uitdrukking bevordert en

tot aanvulling en verfraaijing van den stijl zeer

C?
dienstig is; b. v. W€MflJlBWffl020iönfflO JIUTIini

Q
fl\J)(01(|\ lamoen hono wong patrappé habètjik

P

indien iemand een goed gedrag heeft.

VIER»

(*) Aldus noemen de Javanen bij uitsluiting den Koning

•Ier Nederlanden,
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VIERDE HOOFDSTUK.

Over de voornaamwoord'

De voornaamwoorden ondergaan , even als de

zelfstandige naamwoorden, geene verandering noch

verbuiging tot aantooning van geslacht, getal

of naamval , wordende de onderscheidene betrek-

kingen m de rede insgelijks uit de zamenstel-

ling of door bijvoeging van daartoe dienende

woorden verstaan.

VAN DE PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN.

Levenlooze voorwerpen komen in de Javaan-

sche taal niet als personen voor en kunnen dien-

volgens niet door een persoonlijk voornaam-

woord worden voorgesteld.

De zeldzame onderscheiding van den rang en

meerdere of mindere waardigheid der personen

,

welke de gesprekken en schriften der Java-

nen zoo zeer kenschetst, vindt bijzonderlijk

plaats in het gebruik der persoonlijke voornaam-

woorden, aangezien dezelve onmiddelijk op den

persoon, die spreekt of toegesproken wordt,

betrekking hebben, en alzoo zeer dienstig zijn

om deszelfs meerderheid of minderheid te kennen

te geven. Er zijn derhalve verscheidene bewoor-

dingen om den eersten of tweeden persoon uit te

drukken, welke zich alleen rigten naar den graad

van
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Tan bovengeschiktheid on gezag of van nedrig-

heid en eerbied, waarin de stijl is zamengesteld.

Eene volledige kennis dier woorden en van het

gebruik, dat van elk derzelve behoort gemaakt

te worden is mitsdien zeer noodzakelijk om den

geest der taal en zeden van het volk, waarmede

men wil onderhandelen, te kunnen nakomen; er

2al derhalve van elk eene voldoende beschrijving

Worden gegeven.

ie. Voornaamwoorden van den
EERSTEN PERSOON.

flTIMRRX hdkoe , ik, is de eigenlijke gewone

uitdrukking voor den eersten persoon , en wordt

in den gemeenzamen stijl jegens eenen gelijken

gebezigd , doch voornamelijk door meerderen tot

eenen minderen van rang sprekende, en behoort

alzoo tot het lage Javaansch ( Ngoko ); b. v.

OTMOnUO O Y]\ hakoe harep toeroe , ik wil sla-

pen; (LnnOQn aQIJJtt^flnftTÜÏ 2 SI 9 OJ.N hakoe toekoe ho-

makmoe, ik koop uw huis.

Voor een bedrijvend werkwoord geplaatst zijn-

de verandert dit voornaamwoord in het onaf-

scheidbare voorzetsel aiO|\ dhak , of <£|JlfóU]|]\

•<

tak , hetwelk met het werkwoord verbonden en

op zich zelven geene beteekenis heeft. Het woord

cla
;
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*lat de handeling ondergaat staat alsdan meestal

voor het werkwoord, of hetzelve moet vroeger

in den zin zijn opgesloten; kunnende alleen,

wanneer aan het werkwoord meerder nadruk

moet worden bijgezet, achter hetzelve geplaatst

worden ; doch bedient men zich , indien liet

werkwoord voorgaat , bij voorkeur van het oor-

spionkeiijke woord (LTlDlfö)\ hakoe\ b. v. {LTHiMM.

(UïiiflKM 9(ul)^£O00aDJlJl(Oein^(O2M\ hakoe

hamasrahhake doewit hiki marang köwé ,. en

O O G Q
omgekeerd, M2OT(U1(0 JüW) 9AnfiOOoQDillOV

köwé dhak pasrahhi doewit hiki, ik geeft het

geld ovfr aan u.

KUftfTMÜI \ kahoelo , of (OO 9flil \ kawoelo , is

een Kavvisch woord, beteekenende dienaar , en

wordt , zoo als in meer oostersche talen gebruik

keiiik is , als een voornaamwoord van den eersten

persoon gebezigd, en wel in het hooge Javaansch

(Kromo), namelijk als men tot een' meerde-

ren spreekt. Deze oorspronkelijke spelling des

woords bepaalt zich alleen tot het schrift in den

nederigen stijl, doel» wordt in het gesprek en

war^npr ™ en minder eerbiedig schrijft, verkort in:

(K¥jïU)\ koelo, ik. Dit voornaamwoord is het

alge-
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algemeen gebruikelijke in het hooge Javaansch en

riet zich ook tot personen van juist geen' meer-

deren rang dan de spreker , doch dien men echter

eenige onderscheiding toekent en niet in het lage

Javaansch (Ngoko) wil toespreken. Hetzelve

komt in deze zinsnede voor: M 90JI 01 oEVJ \ koelo

matoer^ ik zeg, of eigenlijk :( uw ) dienaar zegt.

(OOVUIX kawoelo oi fl£MUI\ %oelo
9 wordt ook

gebruikt in de zamenstelling JiïllMON ~koelo

noewoen , letterlijk beteekenende : ik ve rzoek , ik

smeek , welke uitdrukking hij de Javanen her-

haaldelijk en in het begin van iedere zinsnede

wordt gebezigd, wanneer zij tot een' voornamen

persoon spreken , verstaande daardoor: ik ver-

zoek verlof ( om te spreken ) , het zij mij ver-

gund ( te zeggen).

O
OK]Ti\ mannïroy behoort mede tot het Kawi

en is uit die taal ontleend als een voornaamwoord

van den eersten persoon , hetwelk door iemand

van aanzien tegen zijnen ondergeschikten wordt

gebezigd. Dit woord wordt ais zoodanig gebruikt

in de hedendaagsche lastbrieven, bevelschriften,

akten enz. ; als ook , hoewel zonder onderscheiding

van rang, in boeken, gedichten en gezangen.

In liet dagclijksch gesprek is hetzelve echter niet

anders
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anders gebruikelijk dan in de spreekwijze, welke

CT(M(0Mfl2O\ ioso kraton, hoftaal, wordt

genaamd , die namelijk gesproken wordt tusschen

onderdanen , wanneer zij in tegenwoordigheid van

den vorst zijn, en ook door zendelingen, welke

eenen last van den vorst aan deszelfs onderda-

nen overbrengen.
Q.
OflIjMögllN hingsoen, mede van het Kawisch

ontleend, wordt bij uitsluiting door eenen vorst

tot zijne onderdanen gebezigd, en bepaalt zich

overigens tot den verheven' stijl in boeken en

gedichten. In sommige oostelijke distrikten is

dit woord echter in de dagelijksche taal algemeen

in gebruik.

Dit zijn de voornaamwoorden van den eersten

persoon , welke het meest op die plaatsen , waar

liet zuiverste Javaansch wordt gesproken , in

zwang zijn* In andere gedeelten van het eiland

hoort men echter verscheidene bijzondere uit-

drukkingen, als in het distrikt Bagelen .• 0iïYl(LIUl\

Q .

réja?7gy flJM(Hnj]2 \ hinnjong , en meer andere.

Daarenboven worden in de Javaansche boeken ve-

le aangetroffen , welke lot de Kawische en Malei-

sche talen behooren , als : £JI£il \ mami
y

(UïDiyn? \

hing*
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kingngong, ttfM\ hingwang , OT1V moro,

e
0IK1\ menno , WKIOTP hoeloen, (LTIDSIX ^ara-

Q Q ^
fo, OflSUIOJ\ patik, (OëJlA £araz , enz. Deze

menigvuldigheid van uitdrukkingen wordt nog

vermeerderd door den ongemeenen ijver van de

Javanen , om in liet gesprek jegens hunne meer-

deren de meest mogelijke onderdanigheid ten

toon te spreiden en een' gezochten nederigen

stijl te bezigen; welke zucht hen al hun ver-

neeft doet Besteden , om bewoordingen te zamen

te brengen, welke hunnen persoon met betrek-

king tot dengenen, dien zij toespreken, in de

diepste laagheid doet voorkomen. Zoo bedienen

zij zich van uitdrukkingen, welke eer als

zinnebeeldige en willekeurige voortbrengselen

van de nederigheid des sprekers, dan wel als

woorden, die tot de geregelde spraakkunst

behooren, moeten worden beschouwd; b. v.

Q
OTCT(mOci!(l\ habdhi dhalem, een slaaf of die-

er
naar ; (IMOW r^ffla J IIJUIKW\ gebal sampéjan

\

het stof uwer voeten.

11 20. VoOPc-
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2<># Voornaamwoorden van den
tweeden persoon.

ffl70 2M \ £öW ,
gij , staat in het lage Ja-

vaansch ( Ngoko )
gelijk met ÊTJltffiffl,\ hakoe , ik

,

en is alzoo de gewone uitdrukking voor den

tweeden persoon in de taal tot eenen minderen

,

of in den gemeenzamen stijl tusschen gelijkstaan-

de personen. Voor een bedrijvend werkwoord

geplaatst zijnde ondergaat dit voornaamwoord

eene verandering in fflOT 2 \ ko. (*)

Op de plaatsen , alwaar de Javaansche taai

nader aan het Soendasch grenst, als te Tegal en

Bagelen, heeft het woordffl02fflö\ köwé, den

uitgang M)2OT(PJ\ koken, of M200\ kö-

n.

(KI1i2I7(EJ1J(L1U](0|V sampéjan, is een woord uit

wen.

I

de Kawische taal > beteekenende voeten , en wordt

in het hooge Javaansch (Kromo) gebezigd als

het voornaamwoord voor den tweeden persoon,

als het gesprek tot een' meerderen is gerigt,

zijnde gelijk aan (009fUl\ kawoelo of M90J!\

koelo in den eersten persoon. Deze

(*) De verkorting fl7(0 2 \ van net voornaamwoord

fl]0?/fl]0\ wordt wel in gesprekken gehoord , maar

komt zelden in schrift voor Cr.
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Deze uitdrukking levert een sterk bewijs op

van de onderdanigheid, waarmede de Javanen

hunne hovengeschikten toespreken , daar zij naar

de letterlijke beteekenis van het woord niet den

persoon , maar deszelfs voeten aanspreken.

OnAllRflnKlKWN hidjengngandhïkoy (*) gij , be-
cr

hoort mede tot het hooge JTavaansch, doch is

minder nederig dan het voorgaande woord ,

Wordende meestal gebezigd tegen een' persoon
,

die, hoewel minder van rang dan de spreker,

uithoofde van zijnen meerderen ouderdom of an-

dere betrekkingen , onderscheiding verdient , of

omgekeerd, waanneer de toegesproken' persoon

hooger van rang , maar jonger van jaren is.

QGT Q
Het woord ftniKl^DKlllOlX wordt door wegla-

ting der eerste lettergreep verkort in 11^(51 KI (fOI\

djengngandhiko.
"

x

Q
(U101\

(*) Het is mij nog niet voorgekomen ~ dat het woord

(innd^dTlKKfCVlN als persoonlijk voornaamwoord gebezigd

wordt ; het drukt daarentegen eenen bezittelijken zin uit

en staat in plaats van (Mfflfll JttMO \ achter het zelf-

standig naamwoord: b. v. HO (UI) (l^(HM!(O \ Wm>°hi-

djengngandhijco , uw vader. (/ G.



( "6)
O Q
<LflMM\ dhiko of eigenlijk OT(JCïM\ handhiho,

er

gij , hetwelk gebruikelijk is wanneer men een'

gelijken van rang in een' zeer gemeenzaraen stijl

toespreekt , of een' minderen , dien , uit aan-

merking van bejaardheid of andere hoedanig-

heden , achting wordt toegedragen , wordende

alsdan de wijze van spreken <EÜ(UJJ]\ madhjo >

middentaai genoemd.

De vergelijking der woorden anBfl^flnKIKHIY
'

o • :;*
hidjenqngandhiko en (K1K1II\ dhiko , zoo ten aan-

zien hunner gedaante als van het gebruik, dat

van dezelve wordt gemaakt, geeft in den geest

O
der taal alle aanleiding om te stellen , dat KI HOIV

dhiko niets anders is dan eene verkorting van

Q G? Q
0m)ll^(nfftIffCV!\ hidjengngandhiko. Doch het aan-

cr

wezen van hetzelfde woord in het Maleisen,

Jót> dlkau, zoude aan den anderen kant eene

betrekking tusschen dezelve kunnen doen gis-

sen, te meer daar men het Javaansche voor-

naamwoord ftni)Ml\ hakoe, ook in het Maleisch

aantreft. Indien echter de hierboven gegevene
Q

afleiding' van het woord (Ulttöl\ dhiko, juist

is, vindt men daarin (vermits (iniKl^flTlffCKOX
*

' er

hi-
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hidjengngandhïko in het Malaeisch niet bestaat

)

reden , of om de verwantschap tusschen deze ge-

lijkluidende woorden der beide talen te ontkennen,

en ons aan de stelling van den heer Marsden

in zijne Spraakkunst op BI. 46 gegeven , te

houdeu, dat namelijk Joj dlkau eene verande-

ring van het Maleische woord j$&\ anglau is;

dan wel om aan te nemen, dat die verwantschap

werkelijk bestaat, en het gemelde Maleische voor-

naamwoord van de Javaansche taal is overgeno-

men , waardoor de bedoelde afleiding van den En-

gelschen taalkundige hare kracht zoude verliezen.

UKIflqienKI^fflai Ji|| \ pandjennengngan

sampéjan, wordt alleen tot Prinsen en andere

aanzienlijke personen gerigt en geeft een' ver-

heveneren rang van dengenen , dien men aan-

spreekt te kennen , dan met het enkele woord

(W107G JlflJUlOX sampéjan wordt uitgedrukt.

flJlffClüqpra pandjennengngan is waarschijnelijk
G ce eer

afgeleid van K^0q\ djenneng of (^j£llffq\ djoe-

menneng , staan , en beteekent alzoo hetgeen

waarop men staat , dat is : de voeten, (*)

(*) De afgeleide bctcekenis van fi^K]\ <»* (L^ÖIKIX



£fl(iT]ö||\ dhalem , is een woord, dat in den

letterlijken zin, kuis, woning van eenen groote
,

en bij uitsluiting paleis, beteekent, docb met

andere woorden zamengevoegd zijnde, daarmede

een voornaamwoord van den tweeden persoon te

kennen geeft, zonder dat tot nog toe is ge-

bleken , in welk verband zulks tot de eigenlijke

beteekenis des woords kan staan. In den be-

zitteïijken zin wordt (LflOtJ]|]\ dhalem ook op

zich zelve gebezigd , als: U^immU^X^^

soemoenggo Jcarso dhalem , uw wil worde geëer-

biedigd , hebbende alsdan altoos betrekking op

eenen persoon van aanzien.

De zamenvoegingen van dit woord zijn de

twee volgende

:

y&GBfl(nffflOi||| \ pandjennengngan dhalem
,

&> Cf ' ver-

C?G?
is: bewind voeren, regeren, als in: (l^QlKjTIftEïI] \

djoemenneng raloe , als Vorst regeren. öftCllftlflrjffClj] \

pandjennengngan kan derhalve, vertaald worden door: be-

wind, gezag, regering, en 0(Kl{fqnKl^ffiaiOIUlJ10\

pandjennengngan .scm/HJan y deur: inxr regering
}
uw

zag
t
voor ,<

'/. G.
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verheft nog meer den rang van den tocgespro-

C?GT
ken' persoon dan UffflfltjiCIKl^^O JflJUIiP|\ pan-

djennengngan sampéjan , en wordt alleen ge-

rigt tot personen van vorslelijken bloede of an-

deren , welke de hoogste ambten bekleeden.

(KJ]^OJ(IJUl(Kl(nyif]\ sampéjan dhalem > is de

hoogste uitdrukking , welke men voor den twee-

den persoon in het Javaansch kan bezigen , en

wordt alzoo bij uitsluiting tot een' vorst ge-

wend, of somtijds tot den prins, die daarop in

rang volgt. Het gebruik heeft dit voornaam-

woord ook in een' eeretitel veranderd, om van

eenen vorst sprekende daarmede deszelfs persoon

aan te duiden. CTdT
De drie laatste voornaamwoorden OffflayflTlKI.

^fl70J{UU](P|\ pandjennengngan sampéjan
,

C7GT
MK\tK\nKl<T\Bü\ pendjennengngan dhalem , en

IKJin|eJ(lJlJ)(fCl(qe|\ sampéjan dhalem, rigten

zich, wel is waar, zoo als bij elk is aange-

haald , naar de meerdere of mindere verheven-

heid en aanzien des toegesproken' persoons , maar

het gebruik derzelve wordt ook veelal gewij-

zigd door de waardigheid van den persoon , die

spreekt.



( 120 }

spreekt. ,Zoo zal b. v. een onderdaan van lagen

of gemiddelden rang jegens zijnen prins het

woord OflflQM(G1Wntn^J|\ pandjennengngan dha-

lem> gebruiken , doch zijn jongere broeder kan

c?e
volstaan met Offflliqi&nflfl^flnfil J (UU) flg|\ jum-

djennengngan sampéjan. Een prins of regent

zal den eersten verwant van den vorst niet het

woord M^OJlUUlflClOÊMX sampéjan dhalem 7

toevoegen , hetwelk denzelven door eenen onder*

daan van de lagere klasse wordt toegekend.

Dezelfde aanmerking is toepasselijk op de voor-

naamwoorden, welke vroeger verhandeld zijn.

ec?Q
IUIfiö)K|¥]\ pekenniro, gij, wordt in den

Q
«tweeden persoon gebruikt zoo als <EJlfltJTI\ man-

niro in den eersten , en staat daarmede in alle

opzigten gelijk.

Q
(KA Tl \ siroj komt op dezelfde wijze overeen

Q.
met (inj)(KJ|0|\ hingsoen, ik, wordende op plaat-

sen l
alwaar dit woord in dagelijksch gebruik is,

in zelver voege algemeen gebezigd.

Even als vooi den eersten persoon zamen-

voe-
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voedingen worden gevormd tot vernedering des

persoons van den spreker, zoo bedienen de Ja-

vanen zich ook van onderscheidene bewoordingen

,

welke den toegesproken' of tweeden persoon

als het ware verheffen ,. of waardoor uit ontzag

wordt vermeden hem een voornaamwoord toe-

Q. . Q
tevoegen , als: oriIltëVKWIflflJIlA hinghang saliro

,

het of een ligchaam , uw persoon
,
gij.

5°. Voornaamwoorden van den
derden persoon,

Zeer bevreemdend is het, dat bij de buiten-

gewone en overtollige menigvuldigheid der

voornaamwoorden, welke tot hier zijn verhan-

deld, er voor den derden persoon geene eigen-

lijke uitdrukking in de Javaansche taal ïjestaat.

Dit gemis, dat dikwijls eene gaping en gebrek-

kigheid in den stijl veroorzaakt, .waarmede de

Europeaan zich bezwaarlijk kan vereenigen, en

welke het hem dikwijls moeijelijk maakt, zijne

gedachten naar de hem eigene begrippen en ge-

wone wijze van voordragt, behoorlijk in het

Javaansch uittedrukken , wordt bij den Inlan-

der evenwel niet bespeurd. Over het algemeen

verstaat men den persoon of de zaak, welke hv

het gesprek wordt aangehaald, uit den zin dei-

rede , waartoe de zamenstelling der werkwoorden

bijzonderlijk toebrengt. Dikwijls herhaalt men
ook den naam, wanneer zulks tot meerder

klaar-
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klaarheid mogt vereischt worden. De duide-

lijkheid, welke de werkwoorden in dezen te

weeg brengen , bestaat daarin , dat , wanneer de

derde persoon de lijder of het voorwerp is

,

waarop de handeling werkt, en alzoo in den

derden naamval staat , het werkwoord alsdan

den overdragtelijken zin bevat, welke niet kan

bestaan zonder een voorwerp , waarop die werking

overgaat, alware hetzelve ook niet genoemd.

De persoon waarvan men spreekt wordt echter

somtijds op eene meer stellige wijze uitgedrukt

door het woord BnUHSjüiX déwé (Ngoko) en

O
.{LMUUI 0(01(1 pijambak, (Kromo) of met het aan-

*
hechtsel HlttHinM \ dèwékké ; O (UU)O KUWJION

1 L W CClttü/
ücJI

pijambakkipoen , beteekenende , zelf, zijn zelf,

Q. /
hij zelf, als: ffi(UI^0fl7O (MlflEU]a£D[\ dèwékké si^W

.

U
" Q

g

toetoer , hij {zelf) heeft het gezegd; O (UU)

O O. . C?
O TOïiflf] JHIIKlDflnJlWlfll ÏUIJ \ pzjambakkipoen hing-

GCldü/ > -

hang hadhamel, hij {zelf) heeft het gedaan.

Het dikwijls herhalen van deze schrijfwijze

verraadt echter eene gedwongenheid van stijl,

welke moet worden vermeden \ want de Javanen

beschouwen dezelve als oneerbiedig, wanneer

van
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van een' meerderen wordt gesproken, en be-

dienen zich zelden van die uitdrukking, anders

dan in den volstrekt bepaalden zin, gevende

liever den derden persoon uit de zamenstelling

te kennen of zij verkiezen het naamwoord te

herhalen.

Gelijk in vele andere talen is het om de

welvoegelijkheid ook 'm dezen gebruikelijk , som-

tijds den naam, den titel of eenige andere aan-

duiding eens aanzienlijken persoons, waarvan men

Spreekt, in den loop der rede te herhalen; b. v.

O. Q O

G? •
u

611 flflfj \ koelo hinggih dereh poennopo saparen-

tahhipoen mas toemenggoeng , ik zal mas Toe->

menggoeng's (of uwe) bevelen nakomen,

In de gemeenzame spreekwijze duidt men den

derden persoon , wanneer die eene handeling of

werking ondergaat , almede aan door bij het

werkwoord, dat het voornaamwoord beheerscht,
Q

het aanhechtsel OimiUMN nipoen, Kr. of flyflfll) hé
}

Ng. te voegen , zijnde dit echter in schrift niet

O Q
gebruikelijk; b. v. nSmiOdMMW Y tak gitikkè

,

ik zal (hem) slaan. m ^
De persoonlijke voornaamwoorden ondergaan

even als de andere rededeeien, geene verande-

ring
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ring of verbuiging tot aanwijzing van het meer-

voudige getal , waarvoor in de taal ook gecne

bijzondere uitdruk kingen bestaan, of liever, men

bedient zich van de hiervoren opgetelde voornaam-

woorden, zoo wel in het meervoud als in het

enkelvoud. Er is alzoo geen kenteeken of de spre-

kende of toegesproken wordende personen , één of

meer zijn , hetwelk over het algemeen uit de zamen-

stelling der rede , dan wel door eene omschrijving,

waardoor de meervoudigheid bepaaldelijk wordt

uitgedrukt , moet blijken. Bijzonderlijk bedient

men zich daartoe van de woorden G\Jlf£Jl\ sami y

C
Kr. MUi\podo

9 Ng. (kil Ml ftJUI\ sedhojo, Kr.

WM0 9\ kabehj Ng. beteekenende alle , welke

achterliet voornaamwoord worden geplaatst, als:

(UlHMOttlLJl 'Ö Èi\ hakoe podo harep loengo
,

wij ( allen ) willen gaan.

Van de bezittelijke Voornaamwoorden;

De bezittelijke voornaamwoorden zijn in het

Javaansch zeer eenvoudig en staan in het naauwste

verband tot de persoonlijke voornaamwoorden,

als zijnde meestal dezelfde uitdrukkingen, wel-

ke door hunne plaatsing bij een zelfstandig

naamwoord, instede van bij een werkwoord,

eene bezittelijke kracht bekomen. Alleen in de

spreekwijze tot een' minderen zijn er zekere on-

ai-
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afscheidbare aanhechtsels , die op zich zelve niets

beduiden, doch bij een woord geplaatst zijnde,

daarvan de bezitting te kennen geven. Deze zijn:

Voor den eersten persoon , WSIfl \ koe , als :

c?
ÖJTJI(HM\I1\ annakkoe, mijn kind; (LTOIKKWI \ hen-
dm uüra

daskoe , mijn hoofd.

Voor den tweeden persoon <EJ),\ moe, als:

Mni)2£i]9/EJ]\ homahmoe, uw huis ; öfflMi£J]\

gawémoe, uw werk $ enz.

Voor den derden persoon het aanhechtsel

ffljinn ^? hetwelk naar de gewone regels van

verbinding aan het woord wordt gehecht \ name-

lijk als hetzelve op eene stomme letter uitgaat,

wordt deze verdubbeld en met weglating der

Hnil\ h, van het vokaalteeken (KI é voorzien, als:

aSülflnflnKTs tangngannéy zijne hand, van aEVKHOIX

e.
tangngan, hand, ÖOMTIX pedangngé , zijne sa-

£e/, vanöOX pedang , sa&?/. De sluitletter des

woords een klinker zijnde plaatst men achter

denzelven eene dubbele n , voorzien van de

07 (taling), als: flTMOMX gawênnê , £?//*
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Q
werk , van AMÖX gawé ; OTUl o£Vl fl7£Kl\ hatinné ,

Q
#z)» ^ar£ , van (LTUloEVlX ^<ró. Veeltijds wordt

de bezitter genoemd , en in dat geval kan het

aanhangsel ^(lAfl\ hé
9

eer beschouwd worden

de kracht van een lidwoord te hebben; b. v.

90ilOfl7(Ol(KIl(lR(LIlJl\ lapakké si Djojo, het zadelW / Q
van Djojo / (PlWIOTMf] (WI Ö^9QJI 9 \ karsanné

goesti Allah , cfe *pz£ fara GW, cfe/z Heer.

In het hooge Javaansch ( Kromo ) of de taal , iie

men tot een' meerderen spreekt, alsmede in de

andere spreekwijzen , welke in het voorgaande

hoofdstuk zijn aangestipt, wordt de bezittelijke

vorm van den eersten en tweeden persoon eenvou-

diglijk uitgedrukt door het persoonlijke voor-

naamwoord dadelijk achter het zelfstandige naam-

woord te plaatsen, als: OöffOlfUIX bapak koelo
,

/ "i
mijn vader , (uTlaQJ|fflOtflJI\ hatoer kawoelo

,

Q
mijne verklaring , 9ftJKLHJ]dfl(ICHl\ lajang dhiko

,

Q
uw brief', XKULjKWlfflfll JliLfUlffCHj \ riyï sampéjan

,

Q
//.«> Jonger broeder , (U\ÊJ] (KI 9 0|KnTI\ paren-

tali



(
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c?c? c?ca
tak manniro, mijn bevel y MafMfilflflfflJlOK)

Tï\ kate
v
mennan pekenniro , uwe opregtheid.

Hier geldt dezelfde aanmerking, welke reeds

vroeger gemaakt is , dat , wanneer men tot een'

meerderen sprekende, iemand noemt, wiens meer-

dere of gelijkstandige betrekking tot den toege-

sproken' persoon niet toelaat, hem met de voeten

van dezen gelijk te stellen, zoo als het voor-

naamwoord (KJ1 fflliEil J (UIM1I) sampéjan, zoude aan-

duiden , men zich , om de welvoegelijkheid

,

alsdan in stede van die uitdrukking bedient van

het woord (uTJlfl^flTlfóffóUlX hidjengngandhiho, b. v.

Tl (EiKLTUlfl^ QT) fftl(O \ romo hidjengngandhiho , uw
Cf

Q(? Q
vader; TKOOTft^CT^OV rolo hidjengngan-

(T

dJiiko, uw ouder broeder, en niet YIQIWIffllEII J
lUUUOlN romo sampéjan , enz.

Het gesprek zich rigtende tot eenen Vorst of

anderen aanzienlijken persoon, welken men de

benamingen (MffiOJIiyffClffinonx sampéjan dha-

og> er

tem of OflflflflPffflnOJX pandjennengngan dha-

lem, geeft, wordt de bezitteïijke vorm door

liet
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liet enkele woord (U]nO[]\ dhalem, met weg-

lating der daarmede verbondene woorden, te

/
kennen gegeven ; b. v. (HM(kfi(U](qOj]\ harso

dhalem, uw wil
; O^fUlOLflJX poetro dhalem

,

uw zoon. Hetzelfde heeft plaats met O^QqnffO

^CyiEJI^JKUUlM pandjennengngan sampéjan, wan-

•

neer het eerste woord mede vervalt, als: O
(ÉT) (Wl (kilM J (UU)O] \ pangngestoe sampéjan

,

uwe zegening.

De voornaamwoorden flfU]ff\J](}£l|)\ hingsoen, ik

en IM1Yl\ «szro, gij, worden in den bezittelijken

vorm aan het woord vastgehecht , op dezelfde

wijze als hierboven van het aanhechtsel fl7(iTlI)\

hé is gezegd, en met weglating der eerste let-

ters h en s; b. v. (OrillinoqWlOX hagoeng-

nganningsoen , mijn eigendom, van MMIHlflTlffOlY

Q.
kagoengngan , 09fUIKl(K]jO\ balanningsoen

y

Q
/////// fe#<?r, van O^OJIN £0/0; 111 q£V|M1TIN ra-

toen-
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loenniro, uw vorst, van Y]r£)fl\ ratoe; (WlfflT|9

dffllTlX sagoehhiroy uwe belofte r van (hJlfZ!Y)9\

sagoeh.

De bezitlelijke vorm van den derden persoon

wordt in het hooge Javaansch (Kromo) uitgedrukt

Q.
door het onafscheidbare aanhechtsel ftTU]IU]0\

hipoen, hetwelk in allen deele overeenkomt met

fl7rJlfl\ hé in het lage Javaansch ( Ngoko ) en op

dezelfde wijze aan het woord gehecht wordt, als

:

C?/ Q Q Q
(kJlTJn^fd]0|\ serrattipoen , -zijn brief) (IRndJUlKl

WflJX grijannipoen , zijn huis.

Aangaande d«n oorsprong van de bezittelijke

aanhechtsels (HM\ koe en £|\ 77zoé?, is weinig

niet zekerheid te bepalen. Hoewel het eerste

kan gezegd worden eene verkorting van dTUlffCDl.\

kaiïoe te zijn, mag men deze gissing niet als

zeker aanemen , dewijl <EJ],\ Tnoe , niet tot eene

dergelijke afleiding te brengen is. De gedachte

ontstaat dus, of deze aanhechtsels ook dezelfde

zijn , die men in de Maleische taal aantreft

;

welke veronderstelling zeer gegrond schijnt te

zijn. Daarentegen vindt men geen spoor tot uit-

I leg-
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O
legging van het aanhechtsel 0M]\ hè en (ITMOOX

hipoen, hetwelk in de meest bekende talen (*)

van den archipel niet voorkomt , en derhalve

alleen aan het Javaansch eigen is.

Eenig voorwerp bepaaldelijk gezegd wordende

het eigendom of de bezitting van iemand te zijn,

bedient men zich van de woorden (tl]ffl7ö\ dhoewé

of (L[|IOO(P|\ dhoewel (Ngoko) en (010 9OT(Oj\

gadahhan
, ( Kromo ) , of van een' aanzienlijken

persoon sprekende (OAnnSTIOX Jcagoengngan
,

allé eigendom, bezitting , beteekenende 5 wordende

alsdan bij een dier woorden het aanhechtsel , of

voornaamwoord , dat den bezittelijken vorm te

kennen geeft, gevoegd, als: (mmO&^TTON

dhoewehhoe djaran, mijnpaard, of eigenlijk : mijn

. C?
eigendom het paard; OIZmaM<2]ö2mM]\

Jcagoengnganné wong gedê , het eigendom der

gr00-

Q
(*) De aanhechlsels (suffixa) OTÖO \ hipoen en fi[7flJV) \

hi' worden in de Javaansehe taal op dezelfde wijze gebruikt

als het beziltclijke voornaamwoord (£) nja in het Malcisrli.

G.



( i3i )-

grooten. Vooral is deze uitdrukking gebruike-

lijk, wanneer het bezetene voorwerp niet ge-

noemd wordt; b. v. (10070 (O \ dhoewekmoe , het

uwe; füTïflJl 9 (tHD &09QJ1 ^ gadahhan Jcoelo , het

• -

mijne; (OlH]r)l^(nOj]\ kagoengngan dhalem
,

fo* w#><? (tot een' Vorst sprekende).

Van de wederkeerende voornaamwoorden.

Voor de wederkeerende voornaamwoorden be-

staan in het Javaansch geene bijzondere uit-

drukkingen. De zin van dezelve ligt in de

zamenstelling en onderlinge betrekking der woor-

den opgesloten, of blijkt uit de beteekenis

van het werkwoord, dat de handeling aantoont.

Somtijds bezigt men ook , om de wederkeerende

werking aan te toonerr, de woorden flnOöJOX

dêwé
, ffl70O (0|\ déwék

, fflO 07Ö ffl (O \ déwékké,

(Ng. ) , O (UU]e O!) \ pijambak en fiJKUlilO (O
CO

dl GDGÜ/

(U]0\ pzfambakkipoen
,
(Kr.) zelf, zich zelf , of

van: flTUl0ffl7{Ofl]0iZl]0\ hawdklê déu>é> (Ng.) ,

ftfffl
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Q Q
OJïilO (O JUjttfl Jl iUUIe Ol I] \ hawakkipoen pijambdk

octr B
gei

dl

(Kr.) sz/# eigen ligchaam, zich zelf.

Van de vragende Voornaamwoorden.

De vragende voornaamwoorden zijn meestal

dezelfde woorden , welke ook in den aanwij zen-

den en betrekkelijken zin gebezigd worden , en

bepalen zich tot de volgende:

(UIÖCIOX poennopo (Kr.) fólö\ nopo ( Md. )

en (inHÖ\ hopo (Ng. ) beteekenen wat > welke

,

als : (KJ1 ffl7€JlJl (LO ffOOffsJI J1.QQO\ sampéjan toembas

poennopo , wat hebt gp' gekocht ? m^ 2 APO KJH

Ö(U1J1I!ILII\ £ó#>^ harep hopo, wat wilt gij?

m

flÜJl ffl70 2 UTIIIÖ \ hoewong hopo y welke man ? wie P.'

(UlKlV^oe/i^i, (Kr.), IU1DK1\ /2é?7zd/2z*, (Ng.)

zijn eigenlijk het bijwoord waar, alwaar • doch

worden ook in den vragenden zin als voornaam-
Q

woorden gebezigd 3 b. v. (OO 9QJIJ] KI \ kapal

.0>Q ^
poendhi, welk paard? niUflClKIX lajcrng ngen-

cr

dJii, welke brief?. Deze woorden nemen ech-

tei
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Q. „

ter veeltijds de aanwijzende woorden (innaai \

Q.
hingkang , ÖClfl \ hang en (KJ1 $//?£• voor zicli.

fkfl ra fl£|\ sinten^ (Kr.) (KJ1(LD\ *cpo (Ng.), ^<e?

Q Q(? Q
als: öflflMMWI KI O

>

poennïko sinten, en anflKWff\llö>

hïkoe sopo , «we & c/a£?.

Van de aanwijzende Voornaamwoorden.

De woorden , die eene aanwijzing van eenen

persoon of eene zaak te kennen geven , zijn de

volgende

:

QQ QQ
(LBOqiON poenniki (Kr.) KIBODX niki (Md.)

Q Q
en (LTlfl(01\ hïki (Ng. ) deze, <&'£, toonen eene

zaak aan, die gesteld wordt nabij te zijn, als:

Q Q
o£\11OTK1J111(0\ tahoen hiki> dit jaar-, (OöSfUl J|.

o o a • Q Q
KM hapalpoenniH , cfc£ paard; aEUKUUliUlötlöaiX

tijang poenniki , c/eze 7?z«72.

Q Q
(U]K1(0\ poennihoy Wm\ poennikoe (Kr.)

Q Q Q
KI KU1 \ 72zlo, KltëïlLX 7zf£oe, (Md.), (ITUKOIS &'£o,

dJUlKUlA hikoe, (Ng.), die, dat , worden gebruikt

tot aanwijzing van een voorwerp , dat meer ver-

wij-
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wijderd is, als: flnn OfinO 0Cl<tC\a X grijo ponniko
,

rtó ^«w ; {MN 2 El 9 CU1D(O \ homah hiko, dat huis ;

• O
OnnWHAniON goenoeng ngikoe, die berg.

Van de betrekkelijke Voornaamwoorden.

Als betrekkelijke voornaamwoorden worden

gebruikt flTOIKHIN hingkang (Kr.) , 0\ £#/?£

,

(Kr. en Ng.) en M\ *wag-, (Ng.)> beteekenende

Q • Q. .

die, dewelke, welke, wie, als: i£UI 0JU1 OJIO HCVI VIA 01

gjjj q \ tijang hingkang loemampah , iemand

die gaat; (l^TlffD^aEVKOffüljA ^'orarc .s^ tak

toekoe, het paard, dat ik gekocht heb.

VIJFDE HOOFDSTUK.
Over de Werkwoorden.

Het werkwoord is in de Javaansclie laai zeer

mocijelijk en ingewikkeld , zoo in den uiterlij-

ken vorm als ten aanzien van deszelfs behoor-

lijke toepassing 'm de rede. De werkwoorden

bezitten namelijk , behoudens hunne eenvoudig-

heid
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licid in vele opzigten , eigenschappen , welke

dikwerf de geringste onderscheidingen , ten

aanzien der omstandigheden eener handeling

,

daarstellen, en alzoo een groot gedeelte van het

begrip der rede in zich bevatten. Er worden daar-

entegen veranderingen of bijzondere vormen des

werkwoorcls aangetroffen, waarvan bezwaarlijk

rekenschap te geven is , als kunnende derzelver be-

teekenis veelal niet aan vaste regelen onderwor-

pen worden , zijnde die vormen dikwijls alleen

aan sommige werkwoorden eigen , zonder op

andere te kunnen worden toegepast.

Van den vorm en de soorten der

Werkwoorden.

Naar de uiterlijke gedaante is de eenvoudig-

ste verdeeling der Javaansche werkwoorden in

oorspronkelijke en afgeleide , verstaande onder de

eerste die, welke uit hunnen eigen' aard een werk-

woord aanduiden, zonder daartoe eenig bijvoeg-

sel of ander taaldeel te behoeven, als: (ITMOX

gawé , doen , maken , aEO"]\ toeroe , slapen y

£A(lffl7(U"l2
cinJl||\ hadhol , verkoopen. Onder de af-

geleide werkwoorden behooren de zoodanige

,

welke van een oorspronkelijk werkwoord of

van eenig ander taaldeel zijn gevormd door

bijvoeging van aanhechtsels , welke aan het

woord
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woord eene bijzondere beteekenis of strekking

geven j b. v. Y](ÏHJJ9\ roeboeh, [omvallen, ini)(T|

9{LTlflflM)\ hangngroéboehhaké , omverhalen $

(U10\ pedangj sabel, (ITUIOOX hammedang , met
ü

. O
de sabel Jiouwen ;OÜ\padang, licht, (ITtflOO ÜÏÏ \

3

hammadangngl , verlichten.

Nagenoeg kunnen de meeste oorspronkelijke

werkwoorden aldus tot afgeleide gevormd , en

deze tot de eerstgenoemde teruggebragt worden

,

zoodra de beteekenis van het woord slechts

eenigzins toelaat aan hetzelve de kracht toe te

kennen , welke zoodanige aanhechtsels mede-

brengen.

Het zal doelmatig zijn alle veranderingen en

wijzigingen der werkwoorden, door de bijvoeg-

sels aan dezelve toegebragt , en de bijzondere

kracht^ die dezelve in eiken vorm uitoefenen,

naauwkeuriglijk en ieder op zich zelve na te

gaan, zullende zulks tot de volgende verdeeling

leiden \ te weten

:

i. Oorspronkelijke werkwoorden, of wel-

ke geene wijzigende aanhechtsels bij zich heb-

ben, zijnde van eene bedrijvende of onzijdige

beteekenis.

2. Be-
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2. Bedrijvende werkwoorden met liet aan-

Q
hechtsel ftNI\ hu

3. Overgaande werkwoorden met het aan-

e
hechtsel lflii\ haken ,

(Kr.) of ani)fflKUI\

haké (Ng.).

4. Bedrijvende werkwoorden met de voor-

e
zetsels 01Oj\ man of 0!fl£j]\ men, 01 77z^wg

GT / C?/
of 01 meng, en 01 77zar of 01 mer.

5. Onzijdige werkwoorden met het voorzet-

sel 01 m oï ma.

6. Dubbele werkwoorden.

7. Onregelmatige vormen des werkwoords.

i°. Van de oorspronkelijke Wrrkwoorden.

Het werkwoord in den oorspronkelijken of

natuurlijken staat, zonder bijvoeging namelijk

van wijzigende aanhechtsels , heeft eenen bedrij-

venden of onzijdigen zin , welke geheel in den

aard van het woord ligt opgesloten , en alleen

van deszelfs beteekenis afhangt , doch aan den

uiterlijken vorm niet te onderkennen is. Voor-

heelden daarvan zijn : fflM] 2 01J \ tompo, ontvan-

Q Q
gen; (]nria£Vl(0|\ gitik , slaan • flnf]ffl70\ gawé

,

doen, maken; OTMClfl 2O \ hakon, gelasten,

be^
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bevelen $ mm^\ loe?iggoeh, zitten-, oQJ]l7\

toeroe , slapen ; (Eil (O ^ nuki* , denken, peinzen
$

flnniUU|\ goejoe , lachen.

Deze eenvoudige vorm van het werkwoord is

hetgeen men deszelfs grondwoord noemt , waar-

van alle andere vormen of wijzigingen van dit

rededeel worden afgeleid, en waaronder ook de

woorden moeten gerangschikt worden, welke

uit andere taaldeelen zijn ontleend en als werk-

woorden worden gebezigd. Het is dikwijls

bezwaarlijk te onderkennen, of zoodanig grond-

woord, geen uiterlijk teeken hebbende van een

werkwoord te zijn, tot dat rededeel, dan wel

tot een ander behoort, vooral wanneer de be-

teekenis voor dubbelzinnige uitlegging vatbaar

Q
is. Zoo zijn de woorden (KM \ tjidhro , be-

driegen en bedrog, verraad; flfij]G£lP\ hoeJsoer
7

Q
meten en maat; (U)a£V)(UUl\ pitojo , vertrouwen

en vertrouweling , zoo wel zelfstandige naam-

woorden als werkwoorden, en het moet er voor

gehouden worden, dat deze grondwoorden tot

beide soorten behooren , naar gelang zij in de

rede voorkomen.

Alle werkwoorden nemen, behalve de wijzi-

gende aanhechtsels , een voorzetsel bij zich,

liet-
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hetwelk als eigenlijk kenteeken van het werk-

woord mag worden aangemerkt. Het oorspron-

kelijke werkwoord aan deze bijvoeging ook

onderworpen zijnde, wordt daardoor dikwijls

van een zelfstandig naamwoord onderscheiden;

doch moet uit dien hoofde niet worden verward

met de afgeleide werkwoorden, waardoor alleen

zoodanige worden verstaan, die van aanhecht^

sels voorzien zijn, of bijzondere vormen hebben

aangenomen , waardoor de heteekenis des woords

wordt veranderd of gewijzigd.

Het voorzetsel , dat het eigenlijk kenteeken

van het werkwoord is, heeft deze drie" vormen ,

<Ull)(pi\ han, flflJOftX ham en (LTÜlN hang, welke

alleen in den uitgang verschillen en hetzelfde

voorhechtsel zijn, doch ter bevordering der

welluidendheid tegen elkander worden verwisseld

naar gelang van den klank der letter, waarme-

de het grondwoord begint.

Men kan aan deze voorzetsels geene bepaalde

kracht toeschrijven, kunnende dezelve bij meest

alle werkwoorden geplaatst en ook weggelaten

worden, zonder dat in beide gevallen de hetee-

kenis van het woord eenigermate veranderd of

bevorderd wordt; b. v. lUMnüllPTjlX hangnga-

dheg en (U1(lTlmj\ ngadheg , staan; OTfl£](mj]\

kan-
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C?

hannedhjo en (PLfljjS nedhjo , voornemens zijn;

ct/q c?/q
anflflfl ^n«^J|\ handjerrit en (l^Tln5^J)\ djerrit ,

schreeuwen ; ftTUlflTlYl 9 \ hangngarah en KT1Y1 9 \
ngarah pogen , trachten. In andere gevallen

veranderen de voorzetsel onzijdige in bedrij-

f*?7zcfe werkwoorden , als: flJTHffl7(Gl2CT9\ hang-

ngobah , bewegen , «72 beweging zetten , van

fflpi?OJ\ Ao&ift , bewegen; (onzijd.); OT

fly^H 2ö9\ hangngowah , z*?fc veranderen , van

fln(UlH 2 O 9 \ howah , veranderlijk zijn. Daarente-

gen kan een aantal woorden nimmer deze voorzet-

sels , tenzij dezelve tevens vergezeld gaan van

de wijzigende aanhechtsels , aannemen. Zoo-

danige zijn : nnD(Ln(Wl(|\ hadhoes, zich baden;

•

900.10] 9 \ longgoehy zitten; MH 2 90J1 \ ^o-

Za/z, spelen ; TIOIX rflftZ, trouwen, eene vrouw ne-

men; BTMfMN ^afe terugheeren ; (K]ffl7ö\ cZ/zo<?-

Q
wé, bezitten; m 9QJI nSinn \ hoelat, zoelen ; GTIPIWI 9 \

hasihy beminnen. Dezelfde voorzetsels dragen

tevens veel bij tot aanvulling en verfraaijing van

den stijl en worden in een eerbiedig en met

zore
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zorg zamcngcsteJd schrift veel gebezigd, doch

i ix de gemeenzame voordragt en bij zonderlijk

in liet gesprek meestal achterwege gelaten; het-

geen almede ten bewijze strekt , dat deszelfs

gebruik tot wijziging der beteekenis of kracht

van het woord niet volstrekt noodzakelijk is.

Omtrent de plaatsing der gemelde drie voor-

zetsels , met betrekking tot de eerste letter van

liet grondwoord , zijn de volgende regelen in

acht te nemen:

dni!(0|\ han wordt geplaatst voor de letters

KI no> (LH d/iOy O do
y

(l^ djo, en OU1 njo > als:

/
(ini)K)9nJl\ hannalar , de bijzonderheden eener

zaak vermelden , van K1ÏUI \ nalar ; OT ffflin«£g|| \

handhoedhoet , trekken ? van (U](K]f£W|l\ dhoe-

dhoety OT K10K\ni|\ handoedoek , uitgraven, van

OOOl|j\ doedoek ; (LTV!KITl 9 \ handjarah , roo-

ven
y plunderen, van (IR Tl 9 \ djarah ; WlDffCJJ

00\ hannjoewoen
, bidden , verzoeken, van

OJ|lü|,Kl||\ njoewoen.
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ani)Bi|\ ham, staat voor <Eil mo, en O 6o

,

Q
als: (UH37iEJ190JIOlJ\ hammelih , begeeren , beja-

ü
Q

^72, van fineïUlOIDX we/^; (LTOieKUV hamba-
1 a

60

toz^*, werpen, van 09Tlil\ balang.

OT\ hang , wordt geplaatst voor de letters

(inn #0 en «G1 ^o, als: (mJI(innO\ hanggowo y

/
brengen, van (HifiO \ gowo; (imiffl7Dfl7(n\ /jawg*-

ngenger, dienen, van fltfflflKIX ngenger.

Het is duidelijk te zien, dat deze voorzetsels

geplaatst worden voor zoodanige letters, welke

met derzerver uitgang inéén vloeijen , en dat

de zachtheid der taal niet gedoogt, dat dezelve

vereenigd worden met de overige hierboven niet

genoemde letters, als: fiTN ho, (KJ! tjo, Tl ro,

(O lo, <£W to, (Kil so, O wo , tflil lo , O po

(UU1 ƒ<? , en <p *^o. Ten einde den wanklank

voortekomen , welke daaruit zoude ontstaan

,

verandert men die letters in zachtere, welke

zich met de aanhangsels welluidend laten zamen-

voegen, met behoud evenwel van de schrijftee-

kens, welke oorspronkelijk tot de letter be~.

hooren , namelijk :

1. Wan-
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i. Warnier liet grondwoord begint met eene

(inu ho of O £o, worden dezelve met GD ra^o,

verwisseld en nemen het teeken (UTII\ hang voor

zich, als: ftJl«n(U]\ hangngadhoe, aanhitsen ,

.e.
van KnJ)in\ hadhoe -,(*) (LnOCUULX hangngëpoeng ,

(?.
omsingelen , van ra (UIA kepoeng.

i. Indien (UI fy'o of (UI 50 de voorletter uit-

maken , veranderen dezelve in OJI w/o en beko-
C?

men het voorzetsel (UWI|\ warc , als : (ITÜ1
GCJjJ

fOl 9 \

hannjëgah , zich onthouden , iets vermijden , van

Ö Q
(Ulflnn 9 \ ^'^oA ; OTSCnrÖtXfomnjïdhró, bedriegen,

Q
verraden, van (KM\ tjidhro ; (100(00> hannja-

poe
y
vegen, van (kHO\ sopoe.

Algemeen wordt echter instede van OW 72/0,

de ÖC1 tzo gebezigd, indien namelijk de tweede

letter des grondwoords insgelijks eene (UI tjo of

(UI 50 is, in welk geval de verwisseling in OJ1

njo eenen wanklank voor het Javaansche oor zou-

de

(*) Uit dit en de volgende voorbeelden ziet men , dat

het grondwoord (radix) het zelfstandige naamwoord is , en

dat <le voorzetsels hetzelve in een werkwoord veran(3eren,

G.
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de veroorzaken : men schrijft b. v. (inflflCl IXMIMV

hannoetjoel, losmaken , van {WjfKJiqriJlJX tjoeljoel
;

(IfiJlOKJIN hannasar, verdwalen, van (KJ](WI\ sa-

sar, ennietOT^oqfUiJX hannjoetjoel, OT(0|(W|\

hannjasar. Hetzelfde heeft dikwerf plaats met

sommige andere woorden, die met (Kil so he-

ginnen , hij zonderlijk zoodanige waarvan de twee-

de letter eene O wo of (^ djo is , als : mdü MI \

hannoewoen , verzoeken, van (kJIOOX soewoen,

(UTOGOT(lf^\ hanédjé
7
veranderen , van 07(Wlfl7(l^\

3. De voorletters nQU fo en £*! £So worden ver-

anderd in KI no 9 en nemen het daarmede over-

eenstemmende voorzetsel flTHM han voor zich,

als: ftrUlffO (£J1J].(01|]\ hannoempoek , opstapelen,

van gQJ]<OJ](0]J)\ toempoek
-, OT^ÖC]2 ^(JH^ Ojj\

hannotfiol, aankloppen, van ^ 2^ 2 BCfflJ

\

thothok.

4. De letters öl wo en O /?o worden ver-

Avisseld tegen de öl zzzo, en daarvoor het voor-

zetsel
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zetsel (UTOj]\ ham
, geplaatst, als: (Uirie(n(RI)|\

hammales , beantwoorden , vergelden , wreken,

van O RQ(KH| \ «>< j/es j 0TU1 (Eil (Wj 9 \ hammasoeh

,

wasschen , van O (Wj 9 \ wasoeh
; flTUl (Eil (MI 9 \ /zara-

Q
mlsah, schelden, van Ö(WI9\ pisah , scheiding.

5. Wanneer de Tl ro, W /o en (UU) yo voor-

letters zijn, nemen zij enkel eene stomme (51 tï^o

voor zich met het voorzetsel (UU! hang, veran-

deren, de Tl ro alsdan in Tjokro , de flJUl ƒo in

Pinghal en de 90J1 lo in Pasangngan lo \ b. v.

flTfflfln (KJl \ hangngroso, gevoelen , van TKKJ) \ roso
;

• Q / Q /
(UlllflniU]\ hangnglipoer , troosten, van 9fUT'(LJ]\

lipoer.

Indien de voorzetsels flTUIOX ^«/* 3 ftTlIIBJV

•

/zara en ATID /zawg- achterwege worden gelaten ,

wordt in de uitspraak der eerste letter van het

grondwoord altoos een kenteeken bewaard ; de

klank der laatste letter van het weggelaten voor-

zetsel wordt namelijk bij die voorletter uitge-

sproken , welke voor dezelve verondersteld

wordt , maar in schrift is weggelaten. De (UI dho,

K O
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O do en flf^ djo spreekt men alzoo uit als of

eene n voor dezelve stond 5 de O bo met een e

7n en de (IflTI go met ??£•/ b. v. het woord (ITW

Q
&09nJI9\. handhaühy verde7ike7i

P
wordt Lij weg-

u Q
lating van liet voorzetsel geschreven (L(19njl9\

dhalih , doch uitgesproken ndhalïli ; en in zei-

vervoege voor (inn(tf](in\ handangnir , omspitten,

.o/ w
dJKBIV ndangngir; voor /ITtOfftf 901(01]\ handjaloek

,

verzoeken , (l^qniOjV ndjaloek ; voor OT(ZTMU\

hanggade $ inpand hebben^ (IflTl^ON nggadéj voor

(ITUllEJl'HJlV hambalang, werpen , flTUSflllN mbalang.

Plet spreekt van zelve, dat dit geen plaats

kan hebben met de voorletters fftl /zo , OJI zz/o
,

£J1 //zo en CT1 ngo , dewijl daardoor eene verdubbe-

ling van den zelfden medeklinker in het begin van

een woord zoude ontstaan , welke niet kan worden

voortgebragt } weshalve men alsdan het voorzet-

sel eenvoudig weglaat, zonder dat hetzelve in

de uitspraak in het minste gehoord wordt, als:

/ /
KltfUIX nalar , voor iim)2ü tflll \ hannalar , eene

zaak
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zaak omstandig verhalen • OWffCIX njono
,

voor OTKM1\ hannjono
,

gissen , meenen
;

OllTWON males , voor OTOOMlflV hammales

,

wreken; (n(nm\ ngoengoen , voor anDflTjinON

hangngoengoèn'y beklagen^ Betreuren.

Er dient nog te worden aangemerkt, dat,

wanneer deze vier laatst genoemde voorletters

in de plaats van flflll ho , W tjo, O. jfco, flEV) fo,

(KJ1 50 , O wo , ö /?o , en <P £^o staan , zij

Lij weglating van het voorzetsel in wezen blijven

,

en alzoo van zelve aanwijzen , dat er een voor-

zetsel bij het woord moet verondersteld worden
;

b. v. K]:K1 0! \ noentoen, leiden, voor OTUlffq (K1S|\

C?C?
hannoentoen, van aQII MKHHflA toentoen ; KTIKOI^J \

H ec?
njekel 9

vasthouden, voor(inDöflj|.lO (inJl|\ hannjekel,

van CKH ÖCin VTJJj \ tjëket; GlffÊRN ngoembé , c?r/rc-

fc?ra, voor ann(qffl7e\ htmgngoembi , van OTfl70\
vAl * C/LI

hoembê. In woorden met Ti ro, 91111 /o en (UU1

70 beginnende , wordt de bijgevoegde letter AH 77^

insgelijks behouden, als: (!T](kJl\ ngroso, gevoe-

len ,
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len, voor ftnil(CT(WI\ hangngroso ; (in flfl|Qmi|| \

ngranghoel , omhelzen, voor (iniKqoqnjiljX hang-

ngrangkoel-, ATKUUIN nglajar, zeilen, voor (ITUI ÖT1

/ W W
[UU]\ hangnglajar.

De oorspronkelijke werkwoorden nemen dik-

wijls , hetzij in de onbepaalde wijs , of in vele

vormen der vervoeging , het voorzetsel (U10 ha hij

zich , hetwelk alleen de strekking heeft om de

kracht des woords te versterken en den stijl

CT
te versieren en aan te vullen, als: lEJIöqölinflöö

Q
JUITIOIV mennowo hareb harabi , indien gij wilt

trouwen. Dit voorzetsel wordt veelal in het ge-

dicht gebruikt, en is daarin zeer dienstig tot het

voltallig maken van de voetmaat. Hetzelve wordt

altoos voor het oorspronkelijke werkwoord ge-

plaatst, en kan van de voorzetsels (IH)GC1|]\ han.

(innfEMX ham, en ftfij] hang, noch van eenige an-

dere bijvoegsels vergezeld gaan ; behalve van zoo-

danige , welke de vervoeging der werkwoorden

medebrengt en nader zullen worden aangetoond.

2°. Van
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2°. Van de Bedrijvende Werkwoorden

met het aanhechtsel

Q
(imi\ hu

Q
De aanhechting van (lTlf)\ hi aan het woord

geschiedt op dezelfde wijze als gezegd is van

het aanhangsel (LTU1ÖC1J] \ han bij de zelfstandige

naamwoorden, en rigt zich derhalve naar de

letter, waarmede het grondwoord eindigt. De-

ze uitgang namelijk eene stomme letter zijnde ,

wordt dezelve verdubbeld en daarboven het

schrfijteeken O i geplaatst
7

als: van CT(GW1||\

Q
babadh , (LflJI (EJ1 (Ul\ hambabadhdhi , omhakken ;

<üèr Q
van (t^90J]OH]\ djaloeh , arm Ml 901110 \ handja-

loehliy verzoeken, van (£](EJIJ(D]|)\ noempdk
,

Q
ffC]OJ (O V noempdkhi , berijden. Indien daar-

ü KV

entegen het woord met eenen vokaalklank ein-

digt, stelt 'men achter denzelven eene dubbele

K] mi met het schrijfteeken Q z, en met irl

achtneming van dezelfde verandering in eenen

zachteren klinker , wanneer de Hoeloe of Soehoe

aan het einde staan; h. v. van (Kll(0\ soeko ,

komt
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Komt OjflOlflCl\ njoekannij geven* van (ITIJUMIX

Q Q •

hisi, komt. fln^WlffgV ngisë/ini, pullen; van

Q
(U](0\ dhoeko , komt (U](OKl\ dhoekanni

,

berispen. q
De beteekenis welke het aanhechtsel IflB /«

te kennen geeft , is de overgang eener handeling

op een ander voorwerp, hetwelk alzoo in den

derden naamval staat. Hetzelve geeft bepaalde-

lijk te kennen, dat de persoon of zaak, tot of

van wien men spreekt, de werking ondergaat,

en mag derhalve gezegd worden den bedrijven-

den zin stellig aan te duiden , gelijk uit de

volgende zinsneden voldoende blijkt: (kil ÖI7IEJIJ HUI

/q
KI 9nJ(lfiJ)aQljT|(Oöiafljl\ sampêjan koelo hatoerri

KI ü —

kapal, ik geef u een paard

'

7 fl7(0 07KU1 KI KI 9WI (kfl

O J KI 90J1 0)O Oq(Wnn«^J]\ kengkênnan koelo

sampoen koelo bektanni serrat , ik heb aan mij-

nen zendeling eenen brief medegegeven.

De vierde naamval kan evenwel ook door

Q
het aanhechtsel (ITll) hi belieerscht worden , als

ondergaande mede de handeling des werkwoords-

b. v.
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h. v. /LM(UU)OM(ÜTJ)eM^

Poen Djojo badé hammahossi siti koelo , Djojo

r«/ 77zz/'/z land pachten y OO) 90J1 OJUl fïTin ffl7 (NH 2 (Kflr^

fll KIKJV £o<?/o hanggentossi Poen Troenno , *£

vervang Troenno. q
Ook geeft het aanhechtsel öl ^' dikwerf eene

meervoudigheid van het beheerschte voorwerp

Q • Q Q
te kennen, want: oQJlfLM/LJjGqO

OflCUl||\ tz/ang poenniko sami hammenek hoewit
>

beteekent: die menschen beklimmen éénen boom

O . Q Ö
terwijl deze zinsnede: aQfl(UL]iyöq[O(ye(in0i^ei^3O

O Q
(O /UU|Ofl?Ul|\ tijang poenniko sami hammenekki

hoewiety moet vertaald worden: deze menschen

beklimmen de boomen,

50. Van de Overgaande Werkwoor-

den met het Aanhechtsel.

(UTMOIN haken (Kr.) of (tni!MI\ haké (Ng.)

Jlet aanhechtsel inflIOOX haken (Kr.) of
cJI

ann
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(infl^O kaké (Ng.) wordt op dezelfde wijze als

liet voorgaande aan het werkwoord gevoegd,

met dit onderscheid alleen , dat , wanneer het

grondwoord op eenen vokaalklank uitgaat, ach-

ter denzelven instede eener dubbele ffD nn eene

stomme lO h wordt geplaatst, gevolgd van liet

e
aanhechtsel inDflCHIOV halen of lfM(0\ haké,

o/ r/ e
als: van <EJIW\ mirso, zien, BUMMMm\

mirsakhaken , doen zien; Tan <E/l<i£V|
|

\ metoe,

uitgaan , 01 07<£)JI 2 (O JM i27(0\ metokhakê , G?oe7Z

uitgaan, uitbrengen. Het is evenwel ook ge-

bruikelijk de eerste letter van het aanhechtsel

in dit geval in Pasangngan KV ko te veranderen

,

CV c? c?
als: 01 (KJI (O (NMI) \ mirsdkldken , 010M 2 HOU

KI/" " * KV

ffl?pi\ metohhahé. In woorden, welke op eene

andere stomme letter dan de (O £ uitgaan , is

het verkieslijk dezelve te verdubbelen en de

eerste letter van het aanhechtsel weg te laten

,

O /
als: £Jl(lR(innffl/(fQI|\ mdjeggakê , verpachten; (H ffflm L

&^
YlflIMX ngoendhoerralcé , cfoe/2 ££/*&£• wijleen.

Door
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Door de bijvoeging van het aanhechtsel ftflMOl (£111

Y

/Wte/z of ATlDffl7(0\ haké wordt aan liet werk-

woord een overgaande of veroorzakende zin ge-

geven, aanduidende dat de handeling wordt ver-

oorzaakt, en het voorwerp, waarop de werking

wordt uitgeoefend, door dezelve eene lijding of

wording ondergaat , ten behoeve van of met be-

trekking tot eenen anderen persoon of eene an-

C? O. Q .

dere zaak 3 b. v. OTMIOIOJllllOl KI OÏUIJHaEWIUUIV

hannjoekakhaken kopal hing tz/ang , aan ie-

C?/ O
mand een paard schenken-, (MTla^JiqffOOflM

C? C? Q
KWLÏIH CTKU1 (O JlllOffflJIDUKMIJ \ serrat poenniko

badé koelo bektakhaken hadi koelo , dezen brief

zal ik aan mijnen broeder jnedegeven
5 IU[ K\ O

KlB9fUI(innfflK1 2 (KJl^öOlfftl^TKl^X poen Kromo koe-

lo gentossaken Saridjo , Kromo laat ik Saridjo

vervangen. ^
Voorts wordt door (UlIOftOJN haken of (LTMION

haké nog uitgedrukt , dat het voorwerp , het-

welk door het werkwoord wordt beheerscht,

eene
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ecne gedaante verwisseling ondergaat, of uit

eenen vorigen stand tot eenen zoodanigen, als

liet werkwoord aanduidt, wordt overgebragt, als:

C?
(lTIiZn(U12[k!]^(01(Oj\ dhadhossahen, doen zijn, of

worden; O (UI 9 (ITMOX boengngahhakê', ver-

o
vrolijken

; (n(Ul(IfYIMI)\ ngadheggaké , doen
fil

L

overeind staan , opzetten , opregten.

De bovengemelde aanheclitsels kunnen echter

niet bij alle werkwoorden gebruikt worden

,

vermits de beteekenis des woords geheel vat-

baar moet zijn voor de wijziging, welke de

aanhechtsels aan hetzelve geven.

4°. Van de Bedrijvende Werkvvoor-
denm et de voorzetsels

/ e
Of|\ man, <EJ1\ mang en!SI\ mar, of OffCl|V

GT • O/
men, £A meng en Ql mer. *

In de Javaansche taal wordt aan de werk-

woorden eene bedrijvende kracht gegeven door

het voorplaatsen van aO\ man en £&mang,

c?

of meteenen zachteren klinker £U(0]\ men en

01\ meng, welke dezelfde voorzetsels schijnen

te
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te zijn , die in het Malcisch zoo algemeen wor-

den gebezigd. Afgescheiden van die taal be-

schouwd, kunnen zij eigenlijk niet gezegd worden

tot het Javaansch , maar eer tot het Kawi te

behooren. Zij zijn uit die taal overgenomen en

worden in het Javaansch voornamelijk gebruikt

in het gedicht en andere deftige opstellen , waar-

aan men eenen meer hoogdravenden en naar het

Kawi zweemenden stijl wil geven.

Ofschoon de voorzetsels (inüflOON han, flJTO|]Y

•

ham en fliTftX hang , welke in beteekenis met

deze niet verschillen, meer eigenaardig tot de

Javaansche taal behooren, zijn er echter vele

woorden, welke zich welluidender met 00\

man of ON mang laten schrijven, en bij ver-

scheidene is het zelfs een onveranderlijk ge-

bruik geworden, zich altoos van de laatstge-

melde voorzetsels te bedienen.

De zamenvoeging met het grondwoord ge-

schiedt somtijds op dezelfde wijze als met de

aanhechtsels OTOIOX han en (ini)\ hang, als: O
. /q

OTY1W1J\ mangngaras, ruiken, zoenen-, 01 AH «SN V
c?

mangngarti, verstaan, begrijpen; 00009
wal

mannembah, hulde bewijzen-, O (Hl (UI\ mang-

godho ,
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I

godho, met eene knods slaan. Dikwijls wordt

echter eenvoudig de letter 01 mo met weglating

der stomme K\ n of Tjetjak voor liet grond-

woord geplaatst, als: fllöffil\ mawarno , een

opsteld maken, verhalen', £J| GÖJ 01 (O J1D0M \

makramakhaké , uittrouwen , uithuwelijken.

Veeltijds hebben deze voorzetsels eene betee-

kenis, welke eene beweging, rigting of veran-

dering van plaats te kennen geeft; als van de

/ Q
woorden: 079fU}2\ lor, noord, DÖBinVUBV ki-

dhoel, zuid, MJloÊMlJV wetan, oost, en ffl

OTUI2(0)\ koeion > west, wordt afgeleid: 01(51

/ . Q
MU)2\ mangngalor, fl|(CT(L(lVy|\ mangngi-

d^oe/, OMflElDMX mangngetan, fiinOTUI 2

(OjX mangngoelon , noord- zuid- oost- of #>e.s£~

Q /
waarts gaan. Wijders van STlÉff\II2\ ngisor

,

. Q /
berieden, onder, wordt 0iari07(WI2 \ mangngu'gisor

nederwaarts gaan of gekeerd zijn , afdalen , ne-

/
derhangew, van OÖ\ doewoer , hoog, boven,

wordt
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wordt fllflClOX mandoewoer, stijgen, opwaarts

1
gaan, naar boven gekeerd zijn.

/ o/
Het voorzetsel £JI\ mar of öl\ 77Z(?r wordt

ook in het Javaansch gebruikt, hoewel niet zoo

menigvuldig als de voorgaande, waarmede het

over het algemeen in beteekenis overeenkomt,

/ Q
alsinde woorden: 01 aElHKl(iq\ martandanni , fee-

Ienen, kenmerken • (Ell(m(inn\ merdhagang , /zazz-

cfeZ drijven.

5°, Van de Onzijdige Werkwoorden
met het Voorzetsel

£J1\ 77Z Of 772«.

Het werkwoord heeft eenen volstrekt onzij-

digen vorm , welke in eenen meer bepaalden

zin aldus mag genoemd worden dan de onzij-

dige werkwoorden , waarvan hiervoren is ge-

sproken , hebbende deze géene uiterlijke ken-

teekenen , waardoor de onzijdige zin wordt

aangetoond , terwijl gene duidelijk te onder-

scheiden is , bestaande namelijk in het plaatsen

van eene &$ m voor het grondwoord. Des-

zelfs eerste letter eene fl-TÜl ha zijnde, wordt de-

zelve door de ^ m
y gevolgd van den oor-

spronkelijken klinker der eerste lettergreep

,

ver-
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vervangen \ b. v. van ftflJjT[01(]\ hoeroeb , vlam^

<EJ]T]{(rU]|]\ moeroeb, vlammen • ftfDjfól\ hoendhoer,

achterwaartsche beweging , terugwifking
,

/
ES\K\\ moendhoer , terugwijken ; OT<EilTL[l|]\

hoemhoel , oprijzing
7

opstijging , (SJ€HWj|\

moemboel , oprijzen , opstijgen; AMliEll Ji\hem-

e/
/><?r ,

gelijkenis , ©01O JV memper, gelijken ;

lMl(kJ]ö]J)\ hesem
,
glimlach > (Zfl£JI(kJ)OJ]\ mesem

,

glimlagchen.

De aldus afgeleide woorden moeten wel

onderscheiden worden van diegenen , welker

grondwoord met O f£>o of ö 770 begint
,

en die door de verandering dezer letters in

Ol mo dezelfde gedaante maar eenen bedrij ven-

O
den zin bekomen, als: (Eil(KJj9\ misoeh , be-

te

schimpen, schelden, van (üi (KJ1 9 \ wisoeh ; fll (Ml 9 \

masoehy wasschen, van Ö(M]9 N wasoeh ; fillG^ffJip

771a-
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malcsy beantwoorden, vergelden, van OMj\
wales , enz.

Indien liet grondwoord met eene andere let-

ter dan ITO) ho begint , blijft dezelve onveran-

derd en neemt het voorzetsel 01 mo , dat ook

wel stom wordt door de eerste letter in den

vorm van Pasangngan te veranderen , voor

zich; b. v. van KlflQI 9 \ loemah , £0ÏUfll9 \

maloernah, op den rug liggen; van THEJI<£Wjj\

CO
CJI

rambat , EIITll91<£lJl||\ marambat of Ei]iEJl<£\JI[j\

mrambat, kruipen-, van tfUIM\ lahoe , 01 9QJI ffCUj

\

malakoe of 01 flGU] \ mlakoe
\
gaan.W

Men plaatst bij dit soort van werkwoorden

,

welke, onzijdig zijnde, nimmer de aanhechtsels

Q O*
ami\ /zz, ann(Oflgj\ ^«^w of ariamm \ ^a^

kunnen voeren, somtijds het voorzetsel (Ifll)fzJl|]\

/zrzzzz, als: flni)0I0ltflJl||\ hammoemboel', OTM0!

e/ 1*1 ö

0IJ\ hammèmper , enz. Doch dit is niet al-

leen geenszins noodzakelijk , maar moet eer af-

gekeurd worden , vermits hierdoor eene over-

tol-
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tollige Lijvoeging van twee voorzetsels ontstaat 7

daar flW){tJl[]\ ham 9 zoo als vroeger is gezien,

meer aan den bedrijvenden zin, eigen is. Deze

voorzetsels evenwel in goede schriften wordende

aangetroffen , en tot aanvulling der dichtmaat

ook zeer dienstig en geheel niet onwelluidend zijn-

de, is het eigenaardiger te stellen, dat dit het

enkele voorzetsel WTB ha is, en als dan behoort

men te schrijven: (imilEI|
|

fllVlll|\ hamoemboel y

(?/ "1

(tA!)fl!7<EJl(EJlJ\ hamemper , enz.

6°* Van de Dubbele Werkwoorden,

Eene soort van veel grooteren omvang dan

de voorgaande zijn de dubbele werkwoorden.

Dezelve bestaan uit twee soorten , te weten :

herhaalde werkwoorden , waarin het grond-

woord wordt herhaald, en zamenge voegde werk-

woorden, welke gevormd zijn door de vereeniging

van twee onderscheidene woorden.

1. Door de herhaling van een werkwoord

wordt te kennen gegeven , dat de handeling
,

die hetzelve uitdrukt , herhaaldelijk dan wel bij

aanhoudendheid geschiedt. Men onderscheidt van

dezelve de volgende soorten

:

a. Werkwoorden bestaande uit eene eenvou-

dige verdubbeling des grondwoords zonder de

min-
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minste verandering te ondergaan , met uitzon-

dering van de vereischt wordende voorzetsels of

aanheclitsels , als: {LW)M](inn(U"]flnn\ handhoego-

dhoego
y
gissen, nadenken, overdenken; (UIHiEJIO

9flD09AJlf|\ hambëdilbëdil , aanhoudend schieten •

CO
dl

HJ1 Tl ffClJ Tl (Kil)\ poeroenpoeroen , weigeren
}
onge-

hoorzaam , brutaal of driest zijn ; (t^UiTI (1^(01\

djogodjogo
, gedurig de wacht houden , op schild-

wacht staan,

b. Werkwoorden wier oorspronkelijke klin-

ker in eenen anderen wordt verwisseld , als : van

O Q
eO«MJ\ mabit, flDfll ï OflöHOaE^J|\ mobabat-

mabit, zwaaijen^ heen en wederslingeren ; van

Q Q
OÏUI\ #«/*> flïJGnnïïlJIHlKlJlV bolabali, gedurig

terugkeeren, heen en wedergaan. De klinkers

zijn in zoodanige herhaalde woorden van het

laatste meestal de oorspronkelijke.

2. De zamengevoegde werkwoorden zijn ins-

gelijks van twee soorten , als

:

a. Zamengevoegde woorden van gelijke be-

teekenis, welke tot versterking van den zin en

nadruk , of eenvoudiglijk door het gebruik wor-

L den
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Q
den vereenigd; h. oj OTRT)T]flrillT]\ hangnga-

roebiroe i verstoren , verontrusten ( hiervan wor-

den de grondwoorden niet afzonderlijk aange-

troffen) j dTMffClYl 9 -IFlftJLD .9 \ handjarahrajah, plun-

deren, van fl^Y]9\ djarah en Tl (UU) 9 \ raja/i ,

beide plunderen beteekenende.

&. Woorden van verschillende beteekenis

,

welke, te zamen gevoegd zijnde, eenen bijzonde-

ren zin voortbrengen, als: OTOY]qO(kl)[)\

hannjaroewoewoes, iemand in de rede pallen , een

gesprek onwelvoegeltjk storen, iets ongepasts aan-

voeren, van (kJlT|\ saroe , ongepast, onwelvoe-

gelijk, en OO (NI 11 \ woewoes, spreien, zeggen •

SI YlflQMEJIA morotamoe , een bezoek afleggen , van

SI TIn moro , naderen en c£V)S]\ tamoe
,
ge-

zelschap.

In het gebruik van de voorzetsels en aan-

been tsels rigten de dubbele werkwoorden zich

geheel naar de enkele ; zij kunnen dezelve na-

melijk op de gewone wijze bij zich nemen

,

wanneer zij als enkele werkwoorden daarvoor

vatbaar zijn , wordende alsdan de voorzetsels

voor bet eerste woord gevoegd en de aanhecht-

sels
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sols aan liet laatste, zonder dat de beide wpor-

. /
den mogen afgescheiden worden, als: OTOGflOT

/er ' °\

fl£l TlO (Klll \ hangngoendhoerhoendhoerrdken
,
ge-

4 o
durig terugplaatsen ; OTfltffflM % m^M 2 öq\

lianndkonnakonni , ondervragen , navragen ; dflfl

finOd 2 ffl/Wl 2 ffl/(0 2 ffl/(WI 2 (O flIJKUl \ handosoldosolla-

ifó
,
gedurig stoten , aanstoten.

Wanneer liet grondwoord met eene <tmi ho be-

gint , blijft deze letter bij de herhaling in den

oorpronkelijken staat, dat is: zonder de ver-

andering te ondergaan , welke de bijvoe-

ging van een voorzetsel medebrengt en waaraan

het eerste woord onderworpen is , als : van

Q. • Q. Q.
mmm\neiing 9 onnffl(nwffliiniiïiJi(Gnffl7Kyi\ hang-

ngelinghelingngahé , doen herinneren , te bin-

nen brengen ; van /LH] Q1VU1||\ hoemboel
,

OT (G1 01 ÏIJI Jïl. Ql 9flJI fllJIO \ hangngoemboelhoemboel-

"co 'ca «KV
1

,

/a£^ , herhaaldelijke doen opstijgen of m cfe

hoogte werpen ; ttmi>féliniff<tflj\ hangngadhoeha-

dhoe , aanhitsen. Ook kan men deze OT /fo

,

waar-
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waarmetle het tweede woord Leg int , verwisse-

len voor eene verdubbeling der sluitletter van

het eerste woord, indien dezelve namelijk stom

Cu Cl
is, en aldus schrijven: ATMffl<nïiJJffl(nïU(nffllO\

hangngèlingngelingngalê , (LRIKq (EJ19flü(Eil 9011 MV1\

hangngoemboelloemboeïlahé. Dit geschiedt alleen

om de welluidendheid, door eene ineenvloeijing

der klanken te bevorderen en heeft ook meestal

plaats bij woorden , welke op eene Tjitjak uit-

gaan, terwijl bij andere sluitletters de eerste

schrijfwijze gewoonlijk wordt gevolgd.

Wanneer de onzijdige vorm door voorplaat-

sing eener O mö is aangenomen , wordt deze let-

ter ook bij het herhaalde woord uitgedrukt, als:

(B £H 9HJ1 (EJ1 TH
J
\ moemboelmoemboeï, gedurig stij-

hm
gen , rijzen : £j) (IRO (l£, \ madjoemctdjoe , aan-

Q
houdehjk voorwaarts gaan; A7ISJJ 2 0flEïI101aE^|j\

mobatmabit , zwaai/en.

Het grondwoord met eene andere letter dan OT

ho beginnende , rigt dezelve zich in het herhaal-

de woord naar de regels, welke ten aanzien der

verandering van de voorletters zijn opgegeven
;

wanneer de letter namelijk in het eerste woord

onveranderd Hij ft, behoudt dezelve ook in het

hei-
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hei haalde woord hare oorspronkelijke gedaante

;

b. v. van (Cd tfll «CgJ| \ clhilat, 0nHKlïlJlflDllïlJ«Cg]|\

handhilatdhüat r Ukken ; van. O OiO(| V doedoek
,

OT (HHOIO 00)|\ handoedoekdoedoek
j graven,

®\ ^\ Q "

, c? C?
delven; van mOmiN jgeboeg , OTCTOmO

flOEl \. hanggeboeggëboeggi , ,s/«arc >. afrossen ; van
flfifï

OO 9 \ boehrah , flflj| 81 O 9OO 9 (Uil) OTK1R \

hamboebrahboebrahhaké , vernielen , bederven.

Bij de herhaalde woorden , welke met TT ro,

W Zo of ttJUl ya beginnen , en eene (KI 7zgx> voor

zich nemen , geschiedt zulks alleen bij het eerste

en geenszins bij het tweede woord ? als : van

YHUU)9\ rajah, OfllKinftJU] 9 TH (UU) 9 \ hangngrajah-

rajahy plunderen; van ffl9QMO<£Vl||\ lengket

,

• • •

msnm ÊMSübSÊ S!M(Sn\ nangnglengketlengket 9

kleven , aankleven.

Ingeval het herhaalde werkwoord met eenen

klinker eindigt en van het bedrijvende aanhecht-

en

sel ftHfl hi vergezeld is , wordt deze klinker in

een'



( 166 )

een' zachteren veranderd en achter het eerste

woord eene stomme o\ n geplaatst, terwijl het

aanhechtsel ftfifl hi aan het tweede woord wordt

gevoegd door tusschenplaatsing van eene dubbe~

Ie m nn \ b. v. van m (UU] \ goejoe , miZfM(UU)2

Q
ÖO ffl7(UU) 2 ffü\ hanggoejongoejonni, uitlagchen; van
üi * *

UTOHWIX te", (mil((nffl(kll-ffClJlllffl(KII(K)\ hangngisen-

hisenni : vullen.

Om de welluidendheid en de ineenvlocijing

der herhaalde woorden, welke met eene OT ho

beginnen, te bevorderen, vereenigt men dezelve

dikwijls door deze letter in het herhaalde woord

wegtelaten en de letter, waarmede het eerste

woord eindigt, te verdubbelen, schrijvende alzoo:

• Q Q Q
(ITtfl dn flJWlM7(M Qfl\ hangngisennisenni , vullen ,-

Q
(mnn ffl? flfl (M fól Kl\ hangngantennantenm , qp-

wachten, ry

Bij de aanhechting van OH)(O O] \ halen enfcTMffCVI^

foz£^, zijn dezelfde regelen in acht te nemen

O
als met HTO1 hi

9 uitgezonderd alleen , dat men in-

stede van KI n en oq nn de letters KW X;- on
^

OOI
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KID hk achter liet grondwoord voegt, als: m

flnn ffl/IUUI 2 O ffl/IUUl 2 (O ffl/(0\ hanggoejolgoejulkakê',

' /
flnn

z
na/

z

cfotf/z lagchen ; (LOO (IH fl/OKW ffiO (O 0OT \ &#/#-
V * T\ l m/ L

ngrabekrabekkaké , uittrouwen.

Even als Lij de zelfstandige naamwoorden Leeft

de herhaling van het werkwoord dikwijls alleen

betrekking op deszelfs eerste lettergreep, welke met

het oorspronkelijke klank teek en wordt verdub-

beld, nemende alsdan beide de gedaante aan , welke

de voorletter gewoonlijk door bijvoeging van de

voorzetsels ftTOlON han OTBj]\ ham of OT\ hang

bekomt; b. v. van Odfl\ wëdhi > bevreesd, (tTUI

eeo
(Eil QI (LH \ hammëmëdhdhi , bevreesd maken , vrees

* eo '

aanjagen^ van (KJ|(intoUI||\ sengngit, haat , tzt/J,

C? GT Q
OTKjllOll(nf£^|l\ hannjënjengngit , haten, Ook

hatelijk handelen.

Wanneer Let grondwoord evenwel met Tl ro
?

9TU1 /o of flJUl 70 begint , blijven dezelve onver-

anderd, bekomende alsdan alleen de herhaalde

lettergreep de^ngo, als: van flUIÖWlllN lawas
,

RTUIin VUO(kll(|\ hajignqtidawas , verlengen, ver-

tra-
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tragen \ van 9011 XIV loro , (Ulfl tfl 9fU Tl \ /ztftfg-

ngloïoro ,
pijnigen.

Indien de voorletter geen schrijfteeken heeft,

plaatst men, om de welluidendheid, somtijds

eene Pepet
(
e ) op de herhaalde lettergreep *

.e -e
b. v. umi ATI ïlHOffJlJ \ hangnglëlawas, m BH ÏUTFI

\

W" '

90/"

hangnglèloro. Eindigt de eerste lettergreep met

eene stomme letter, zoo wordt deze niet her-

haald, maar alleen de voorletter, als: OflTlOX

.c?o
wangngen, bepaling , g||fl|(B1(Kl\ mamangngenni,

beperken, bepalen.

Grondwoorden welke met de letter ftTH) ho be-

ginnen kunnen nimmer tot dezen vorm van het

werkwoord gebragt worden, hetwelk alleen

moet worden toegeschreven aan dezelfde reden,

om welke men zich voor deze letter zelden van

bet voorzetsel (Lffl) ho bedient, namelijk de wan-

klank, welke eene herhaling der OT ho zoude

te weeg brengen. Zulks kan echter niet in de

beteekenis van het woord gezocht worden, want

bet woord ffl(uH2 fll 9 \ homah, (Ng.) wonen, kan

den bedoelden vorm niet aannemen, terwijl in het-

Q
zelfde woord (inn(UUl\ grijo, (Kr.) de herhaling

der eerste lettergreep meer voorkomt dan het

en-
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enkele woord , schrijvende men flfïl(inn(UUl\ ge-

grz/o, wonen.

7°. Van de Onregelmatige Vormen
des werkwoords en eenige bij-

zonderheden van dit rededeel.

Dbe tot hier opgegevene vormen van het werk-

woord bepalen zich tot dezulke , welke regel-

matig behandeld en aan vaste regelen onderwor-

pen kunnen worden , en bestaan in afleidingen

van een oorspronkelijk werkwoord of naam-

woord, welke door bijvoeging van aanhechtsels

als anderzins in hunne beteekenis worden ge-

wijzigd. Van deze algemeene beginselen zijn

echter eenige afwijkingen, die niet onder eenen

bepaalden regel te brengen zijn, bestaande voor-

namelijk in eenige afleidingen en bijzondere vor-

men, welke slechts op weinige woorden, ja

somtijds op niet meer dan een enkel woord

kunnen toegepast worden.

In de eerste plaats zullen wij onze aandacht

vestigen op eenige vormen van het werkwoord,

welke op vele, doch geenszins op alle woorden

van toepassing zijn , en daarna van sommige bij-

zonderheden of afwijkingen van den algemee-

nen regel handelen.

i. Vele woorden welke reeds van andere zijn

afgeleid, kunnen op de gewone wijze tot werk-

woorden gevormd worden , door bijvoeging na-

me-
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meiijk van de Lij dit rededeel gebruikelijke

voorzetsels en aanhechtsels. Voorbeelden daar-

van zijn

:

Q
Van O (Ml|| \ wis

, genoegd gedaan, uitgeschei-

den , vormt men eerst het afgeleide naamwoord

Q
0(KJIdLO\ wissan, het uitscheiden, ophouden r

O
en hiervan het werkwoord OT 01 (Ml^O \ hammis-

Q Q
°

san of M01ffO|rftflCf\ hammissanni , doen uit-

scheiden , ophouden.

Van het Arabisch woord^io hafir, ongeloovi-

cy
ge, dat in het Javaansch OÖ\ Jccipir

, geschre-

ven en veel gebruikt wordt , leidt men inzel-

o/
vervoege QÖIOTTMN hapirran af, waardoor de

Javanen verstaan : misrekening , teleurstelling
y

niet geslaagd of nergens te regt gekomen (als

een ongeloovige^ die van Mohammed verstoten is
,

en, zoo als zij vermeenen, ook van zijnen ei-

gen' Heer geen heil te wachten heeft). Van
CV

CODOTIOIN hapirran , ontstaat vervolgens het

. c/ Q
werkwoord anDflnöTHKJX hangngapirranni

9
te

leur
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leur stellen , iemands oogmerken doen mislukken

Op dezelfde wijze worden de afgeleide woor-

den O TI 9 (UU)0\ woerahhan, geraas, gedruisch,

OM(inn9inDKl||\ pasanggrahhan
y

verblijfplaats
?

tent of loods
y en vele soortgelijke woorden

gevormd tot de werkwoorden 01 Tl 9 dflllO \

mawoerahhan
,
geraas

,
gedruisch maken ( als

van eene menigte menschen); £Jl(Kll(inn9(inilO\

masanggrahhan , vertoeven
,

pleisteren,

2. Eene geheel Lij zondere afleiding hebben

vele werkwoorden , waardoor eene wederkeerige

of wederzijdsche handeling wordt te kennen ge-

geven, door het aanhechten van (Lni)flCl||\ han

achter het grondwoord . en somtijds met ver-

dubbeling der eerste letter 3 b. v. van (Uj\ prang

,

» •

oorlog , komt (Uj (ntój \ prangngan , of (ÜKUj ATIKTJ \

paprangngan , oorlogen • van aQMj \ toekar
,

vechten, worstelen, komt aEU|(ÖITl(0]\ toekar-

ran of aEVJ i£ffl ttOï TTKHnn \ toetoekarran , tezamen

•

vechten, met elkander worstelen; van CT'inJl \
ba-



( »7 2 >

balang , werpen , komt OKUIPON balangngan

of nCTWf3IQ|\ babalangngan , over en weder

werpen , eilander gooijen-, van 90J1ÖO\ lawan,

zich verzetten , zich verdedigen , komt 9QJIö BD

(Oj\ lawarman, of ffUI ÏUFÖ KJfóHj \ lalawannan >

zich wederheerig verdedigen , vechten. Deze

vorm kan aan vele woorden, welke voor eene

wederzijdsche handeling vatbaar zijn, gegeven

worden.

3. De telwoorden bekomen ook den vorm van

een werkwoord door de voorzetsels op de ge-

e
wone wijze bij zich te nemen, als: van aEtötflJLV

o
tëloe , drie, (innOOTlllX hanneloe / van {KilaDJiyj \

satoes , honderd, ftniI(KJJ|aEU|(Kll|\ hannjatoes y van

ffl(Kliq\ sewoe , duizend, (UMO£B\ hanje-

Q Q
woe ; van {UiT\\ piro, hoeveel, QTtiitBYW ham-

Q Q Ü Q
wmVo of B in\ 77w>o en ook (ini)<EJITIK]\ /*a//i-

miranm , enz.

Men bedient zich van deze woorden , welke

van
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van het werkwoord alleen de gedaante hebben

aangenomen, doch eer tot de telwoorden be-

liooren , om uit te drukken hetgeen in het

Nederduitsch , van prijzen of hoeveelheden spre-

kende , door : ieder, elk, het stuk , wordt te

Q Q
kennen gegeven, als: Iüljffi0 2 9(UTIIO^01ffl(0inil

C?-. Q C Q
0Q9fUiqO <£VI|\ of ffC19flJ|OOflCWJ|\ hoewoh hiki

règanne hannèïoeng doewit , of nëloeng doewit
,

deze vruchten hosten drie duiten het stuk ; O)

/ Q / Q •

odilffOIO (Kil KtffKl me OTKUUl VUIB \ batoerkoe wis tak

gandjar nglimang rêal , &£ ^e£ mijne bedienden

met vijf spaansche matten elk beloond ; fflMUIIWI

Q Q
(LTlfira<EJlXIffl70 2 ffl7CT\ c?/i^o /fo'£o<? miro wongngé,

hoeveel volk is in elk dier desas? Deze woor-

den komen ook in eene andere beteekenis voor,

O* Q C?
als: (KI (379011 2 B0\ nelonni (van nQJ190J|\ *#o<?,

drie ) , fe^«s Jr/e malen doen of herhalen , z'rc

drieën yerdeelen, ook: cfe derde maand der

zwangerschap van eene vrouw vieren:

4. Sommige werkwoorden hebben, behalve

de regelmatige vormen , ook nog bijzondere af-

leidingen , welke slechts aan dat woord eigen

zijn,
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zijn, en zelden op een ander woord kunnen

worden toegepast. Het grondwoord (ITMiEil 2 <£Ul|l \

hamot heeft bij voorbeeld den gewonen vorm
. C?

0nHOfflfll2fl£V[]]\ hangngamot of OTMa2<£Vin\

hangngemot , inhouden, bevatten, beladen zijn,

en daarbij de bijzonder afleiding fl7Q| % ffl7£JI 1 £M \

momot , of (LTMO 2 ffl7QI 2 nSl \ hammomot y bela-

den (bedrijvend), belasten. Inzelvervoege ko-

men van het hoog Javaansche woord (iTUlöaEVljjX

hawrat , zwaar , beladen zijn , de. werkwoorden

ÖJirm/OTN hangngawrat, ftflD 01 <£WJ| \ ham-

mawrat en (LfTJlfrl) «SIM N hamrat , alle beladen in

eenen bedrijvenden zin beteekenende. Geheel

onregelmatig is voorts de afleiding (ini)flI7(EJIffl7QI\

hammémé, of 0701 i€ü \ mémé , iets in de zon

drogen , van het grondwoora WM\ j^<? ?

dat evenwel ook op de gewone wijze kan geschre-

ven worden 0nJlffl7(EJ1 Ö170 \ hammépé, of Mffl7ö\
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: c?
mèpè. Men lieeft ook Ofij}MIUI\ hangngëpé

•,

e
van MJ1\ /ré of (ITMOX hepé, waaraan dezelfde

beteekenis verbonden is.

5. Eene der voornaamste afwijkingen in den

vorm der werkwoorden heeft plaats , wanneer

de grondwoorden met eene ftTIJ) ko zonder klank-

teeken beginnen , in welk geval deze meestal de

Pëpet aanneemt, hetgeen alleen om de wellui-

denheid schijnt gedaan te worden, alzoo de

beteekenis van het woord door deze bijvoeging

niet verandert- b. v. van gfltyfë \ hadjoer , komt

. / w
mïOISKA hangngadjoer en (LTUKnd^V harigngë-

djoer, smelten; van OT 909 9 \ hahh
9 (LnflflninJl 9 \

.C>Q
5

hangngalih en /UlCIftUl 9 \ hangnëglihy verhuizen,

Q Q
Vüf/z plaats veranderen ; van (LTin&D(ullK]\ hanni-

. Cl Q
hanni, £Uin CT OCRTUl flQ\ hangngannïhanni , en (UU)

taifflllrtlöqX hangngennlhenni . padie sni/den.

Het getal dezer woorden bepaalt zich echter

tot zeer weinigen, kunnende eene menigte van
die soort de bijvoeging van Pëpet niet onder-

gaan
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gaan; b. v. flJlfl(LJJO|\ harep, willen; (UltBinOJS

Q
hangngalem

,
prijzen-, (Ln!)(infl7(liU]2 (Eil\ hangnga-

L V

j'orruni , beschermen , beschaduwen.

Over liet algemeen heeft deze bijvoeging alleen

plaats bij woorden, waarvan de eerste letter flAÖ\

C?
OinriKJX ^o legenno , of zonder oorspronkelijk

klankteeken is. Hiervan heeft echter eene af-
é

wijking plaats in het woord /IflflinJlX hoeloeng,

. Q
dat (inil(lTj9fllj(iri\ hangngoeloe7igngi , maar ook

. C?. Q
IRUniniflnX hang7igeloeng7igi, overreiken, kan

geschreven worden. £> q
6. De afleiding van het woord OKUI \ behti,

eerbied, hulde, onderdanigheid, is geheel onregel-

matig, nemende hetzelve de letter GH wg- voor zich

,

waaruit het werkwoord UrUlRTlOKO \ hangnga-

behti, of (KIO (O \ ngabelti, eerbiedigen, hulde

bewijzen, ontstaat, terwijl de regelmatige vorm

flJU) fll flOI \ hct7iibekti, in de taal niet aanwezig is.

7. Het
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7. liet woord (UI (UI (Ml) \ dkangd/ian, of (Ul&l

(0\ dhandhan wordt, wanneer het van ftflJ]ffl7fl01\

hakê vergezeld is, naarden aigemeenen regel ge-

schreven (ül)fffl(U1&ufflM\ handhangdhannaké,Jclee-

den, toerusten, optooi/en. Hoewel deze aflei-

ding veel voorkomt
,

geeft men echter daaraan

,

voornamelijk in het gesprek, dikwijls eenen on-

regelmatigen vorm , door de laatste letter van

het grondwoord in (O h te veranderen, als:

ftmiltllnöölJU fflM \ handhan&dhakhahé.
cr

KEIL,

Daarentegen wordt nlMïö) 2 GC1| \ talon, vra-

gen , op dezelfde wijs altoos onregelmatig flTUl

GMO2OJ1JI07IO\ hannakokhaké , doen vragen

of onderzoehen
,
geschreven , zijnde de gewone

afleiding in8öOi?IÖÏffQflÖKlIl\ hannakonnaké , niet

bekend.

8. Vele grondwoorden en bij zonderlijk zoo-

danige , welke uit slechts eene lettergreep bestaan
,

nemen in den vorm van een werkwoord , zonder

e
verandering der voorletter, de letter (Ifiil ha of (Iflfl

hë voor zich , welke alsdan met het voorzet-

sel ini)(Hnj|\ kan wordt verbonden , als : van (UI Bij \

M dhoetn
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dhoem \
verdeelen , verdeeling , (UU) (H (UI £11 AI7IO V

hangngèdhoemmaké , verdeelen , uitdeelen.

Een werkwoord, of liever een woord, dat

dien vorm heeft, wordt dikwijls in de zamen-

stelling als een zelfstandig of bijvoegelijk naam-

woord, dan wel als een ander rededeel gebezigd,

hetwelk alleen uit den zin is te onderkennen.

arcr
Zoo komen dTMQflflnOV hannengngen , regts-

gaan, eene regtsche rigting nemen, en flTWUnON

hangngiwo , links gaan , meestal als bijwoorden

voor. Hetzelfde heeft plaats met de woorden

. /
<Elllïnffl?9flJI2 \ mangngalor , eene noordwaartsche

rigting nemen • 01H &f] 9fM|| \ mangngidhoel , .zzc/j

zuidwaarts rigten; 01 KI O \ mandoewoer , op -

.Q / «\ "

waarts ; 01 (H MkJl 2 \ mangngisor , nederwaarts.

. Q Q
Eveneens kan het woord ftfflKEIWI 9(lfiJ)\ Jiangnga-

sihhi , hetwelk heminnen heteekent , in dezen

Q . Q. '•• <? * .... / •

zin : fl(UJ(kJl B^ffliCflNIlJkllM

Q Q
{ITKKD 9(UTD\ Goesti Allah hingkang sakelangkoeng

moe-
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moerak serto hangngasikki , de Heer God die

zeer barmhartig en liefderijk is , als een bij-

voegelijk naamwoord aangemerkt worden.

Er dient nog te worden aangemerkt, dat een

aantal woorden wel de gedaante, maar niet ge-

heel de kracht van een werkwoord hezitten
,

hebbende alsdan eene bijzondere beteékenis

,

welke meestal eene vergelijking met eenig voor-

werp , of de bezitting eener eigenschap of hoe-

danigheid te kennen geven; b. v. van ö<£ï|\

watoe , steen
y (UU) /EJI oGU).Y hammatoe , met eenen

steen werpen , ook : zoo hard zijn als een

steen
; van (U)fü]\ poengpoeng , tusschentijd , KW)

• •

EILOX hamoengpoeng , in den tusschentijd of

Q
inmiddels iets verrigten y van OnEUl 9 \ palik

,

Q
zekere bediening , (LH) (EJ1 nElfl 9 \ hammatih

,
patik

i} >

zijn , of als patik dienen, *

Van de Vervoeginc der
Werkwoorden.

Het werkwoord heeft slechts eenige weinige

veranderingen, strekkende om de voornaamste

betrekkingen , welke in de rede voorkomen , uit

te drukken. Het zal derhalve noodzakelijk zijn,

het gebruik der werkwoorden te doen kennen

,

en



( 180 )

en ten einde hen , die aan de vervoegingen van

werkwoorden in Europesche talen gewoon zijn,

te gemoet te komen , die gronden op bet Ja-

vaansche werkwoord, zoo veel zulks kan ge-

schieden , toe te passen.

Over de Wij ze der Wrkk woorden.
Men onderscheidt gewoonlijk vier wijzen,

waarop een werkwoord of de door hetzelve uit-

gedrukte handeling , kan worden voorgesteld

,

als : de onbepaalde , de aantoonende , de gebie-

detdd en de aanvoegende wifs.

1, De onbepaalde -wijs is de eenvoudige be-

naming van het werkwoord , zoo als het hij de

aanwijzing van deszelfs verschillende vormen

,

is voorgesteld j b. v. nQJ] 110)1 \ toekoe, koopen;

Wlï]9\ loenggoeh, zitten-, (£\J\T\\ toeroe slapen*,

(inf)ff£l([n\ handheleng, zien-, (LfK)(innO\ hanggo-

V è
Q

wo , brengen ; (LAfl ötlGOI) ÖO N handhoekanni, beknor-

ren-, OTqe Jl.lfUl fl](0\ hangngoempoellaké , ver-

. Q QQ QQ '

zamelen-^ (lfinsn(Kllöq(MI{iq\ hangngisinnisinni , be-

schaamd maken.

Hoewel de voorzetsels flAflOlX han , flQJ|£Jl|]\

>

ham en OT hang, ook bij andere wijzen en

tij-
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tijden worden gebruikt, schijnen zij bijzon-

derlijk eigen te zijn aan de onbepaalde wijs ,

waarvan de overige vervoegingen moeten be-

schouwd worden in deze taal af te stammen,

daar alle werkwoorden , welke volgens de aan-

gegevene regelen voor de bijvoeging van deze

voorzetsels vatbaar zijn , dezelve in de onbe-

paalde wijs altoos bij zich hebben , of, zoo al

niet uitgedrukt zijnde, moeten verstaan worden

daarvan vergezeld te gaan.

Tot de onbepaalde wijs behooren de deelwoor-

den, waarvan men in het Javaansch twee soor-

ten, beide zonder tijdbepaling, onderscheidt.

Zij verschillen zeer in beteekenis, duidende de

eerste eene hoedanigheid of eenen toestand aan,

en derhalve onzijdig mag genoemd worden , en

de andere eene lijding of het ondergaan eeneT

handeling , hetwelk een lijdend deelwoord kan

worden geheeten ; terwijl in het Javaansch geen

deelwoord aanwezig is , dat als bedrijvend mag

worden aangemerkt, om de uitvoering eener

handeling te kennen te geven, gelijk door het

bedrijvend deelwoord in onze taai wordt ver-

staan. De Javanen drukken het laatste uit door

de onbepaalde wijs , somtijds verzeld van een

hulpwoord, dat de voortduring of het nog plaats

hebben der handeling aantoont.

Het onzijdige deelwoord wordt over het alge-

meen
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meen van een werkwoord afgeleid door eene ver-

andering in de spelling, en wijkt in vele opzigten

af van de eigenschappen , welke een deelwoord uit-

maken, wordende ook van zelfstandige ofbijvoe-

gelijke naamwoorden of andere grondwoorden

afgeleid en in eenen anderen zin dan dien van een

deelwoord gebezigd, komende somtijds als zelf-

standig naamwoord, bijwoord, doch het meest als

bijvoegelijk naamwoord voor. De regte beteekenis

van een woord in den vorm van het deelwoord

geeit te kennen , dat een voorwerp voorzien of

begaafd is met de hoedanigheid, welke door het

grondwoord (hetzij zulks een werkwoord of ander

rededeel ) wordt aangeduid , of zich in den

daardoor voorgestelden staat bevindt.

De regelmatige afleiding van zoodanig deel-

woord , hetwelk alle aanheehtsels , die een werk-

woord anders vergezellen, doet wegvallen,

bestaat in de afscheiding der eerste letter

des woords van deszelfs vokaalklank, en aan

dezelve den klinker Soehoe (oe) te voegen

,

terwijl de oorspronkelijke vokaal der eerste

letter eene £fl mo voor zich ontvangt en daar-

mede de tweede lettergreep van het woord uit-

maakt , bij welke tevens alle overige schrijftee-

kens, die in het grondwoord bij de eerste letter

geplaatst waren overgebragt worden, als: van

li(B\ kambang, drijven, (KM lEJl 01 \ koe/nam-*
00 É «I bang
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bang , drijpende , in eert drijvenden staat zijn ;

van fl£MM ,irLM\ toengkoel , zich buigen , (QJ\(B

ffOJWJ \ toenioengkoel
,
gebogen , in eene geboge-

ne houding zitten • van fflM /370 \ klewer , sle-

pen , naslepen, nederhangen , Mij gfi /270 \ £oe-

mlewer , nederhangend , naslepend y van flW)

c? e
(inmiX hadheg, staan, linAQ|(tn™\ hoema-

dheg , staande, in eene staande houding-, van

/ /
OnHa£ll|\ hatoer, zeggen, bengten , (UlflOaGVlX

Q
hoematoer , zeggende, berigtende; van KUIIIÖIX

Q
£«£z , £<?# o#c? /72<272 , ffOj (Eil (O \ koemaki, zich als

een oud man aanstellende, verwaand zp'nde.

Sommige werkwoorden die den klinker Pepet

(e) op de eerste letter aannemen, kunnen dat

teeken in het deelwoord behouden of naar

verkiezing doen wegvallen, schrijvende zoowel

ce
o

c?
/ini)Q100|\ hoemedem, als OTOOBIjX hoema-

C?
dem, houd zijnde, van (iriHOB!(]\ hadem , koud-,
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o-
flJMIlÊM 2 (OJ\ hoemesok , als ft/le iZtflkJl 2 KW|\

hoemasok, schenkende, gietende, van fiJMff>J] 7j (OlljY

c?
hasok , schenken, gieten; OTOlfiniOJI^ (01j]\ ^oe-

mëlok , als (lTMfiiï9nJI 2 (0|]\ hoemalok , schreeu-

wende, yan OTMlJI 2 tóllj \ halok , schreeuwen,

roepen. Doch in andere en. wel de meeste woor-

den van dezen aard , moet de Pepet worden

/
achterwege gelaten , als in : fl/U] IE1I (L£s \ hoema-

dj'oer, gesmolten zijnde
?
van flJlïl(l^\ hadjoer

,

smelten •
flf!i) (Eil Ti 9 \ hoemarah , trachtende , po-

gende , van dni)T19\ harah , trachten, pogen;

OTIEJIMX12 9\ hoemadhoh, verwijderd zijnde,

van (1111)127(012 9 \ hadhoh , ver; mHQ4£M\ hoe-

masat, opgedroogd zijnde, van (ITIIKKJI toUH) \ hasat

,

droog.

De ware beteekenis van deze vervoeging des

werkwoords, welke het onzijdig deelwoord ge-

noemd wordt, is zeer uiteen loopende en beant-

woord
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woordt niet altoos aan de volle kracht, welke

deze benaming zonde medebrengen. De voor-

naamste afwijking hiervan is, dat vele werk-

woorden in dezen vorm in de onbepaalde wijs ,

en alle daarvan afstammende vervoegingen ge-

bruikt worden, zelfs in eenen bedrijvenden zin.

Zoo heeft men de volgende woorden , welke

dagelijks in liet gesprek, doch ook in goede

schriften zeer algemeen zijn , als : (l^(Ei!(Kl\

djoemenneng , staan / qnJ)€J! ffö)\ loemakoq
, gaan ;

.

c?
inenqmiHM roemahos, gevoelen; T\HM^\\

c?
roemekso, bewaken* TJ<SIKOnElIl||\ roemaket

,

gehecht , verkleefd zijn
;
(m lEJTfö] \ dhoemoenoeng

,

wonen, gezeten of gevestigd zijn-^ flnf] QI.IUU1 \ goe-

moejoe , lagchen • O Q1.Y]O |
\ soemoeroep , ver-

staan • OTfllWl 9 \ hoemangsah , aanrukken, aan-

e?
vallen; K)jjm CT VU1J \ koemeboel , opstuwen;

ffflljir|(KlIiOj]\ koemrasak , bruisscïien ; enz. Van

sommige dezer woorden zijn de gewone vormen

der
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der onbepaalde wijs niet in de taal Lekend* b. v.

(l^fffl\ djenneng of OTffGQ£]\ handjenneng , dat

de oorspronkelijke gedaante van het werkwoord

staan moest zijn , wordt nimmer bij de Javanen

in dezen zin gebruikt. Anderen daarentegen , als

:

£H 9TUIM\ malakoe
,
gaan ; (lAI) (IH Sim 2 ö||\ hang-

.c?
ngrahos

,
gepoelen ; mm gn (J^jj dl \ hangngrekso ,

bewaken f linil GT] KW «EV1 II\ hangngraket , aankleven >

enz. zijn wel bekende woorden , doch zijn minder

in gebruik;

Vele woorden in dezen vorm worden als bijvoe-

gelijke naamwoorden gebruikt ; b. v. van flfinW.X

goeloeng , oprollen, M £J] 9HJJ\ goemoeloeng , op-

gerold; van (U19QJ1\ dheüing , hooren, (1(1 (Ei) 9QJ1\

dhoemelling , hoorbaar, helder, duidelijk (van

klank). Anderen daarentegen zijn zelfstandige

Q
naamwoorden of bijwoorden, als: van (U1(U1\

O
dhadhi , worden, (U]IEil(Ln\ dhoemadhi , dat ge-

worden of geschapen is, een schepsel', van (O

K1|MJ\
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ÖÓJ)(W1|)\ koekoes, rook, WlJElj.ffOjW koemoekoes,

O
eene staartster , ook: staartpeper -, van (Wlö(Wl|\

Q
tjawis, toebereiden, gereed maken, (W]Q|Ö{M1||\

tjoemawis, bereid, gereed.

Het lijdende werkwoord, ofschoon mede gee-

ne tijdsbepaling bevattende , heeft meer over-

eenkomst met ons voorleden deelwoord dan het

voorgaande. Hetzelve oefent dikwijls de kracht

der onbepaalde wijs uit, wanneer het zoodanig

geplaatst is , dat de bijvoeging van de hulp-

woorden zijn of worden in het Nederduitsch

zouden worden gevorderd, doch welke men in

het Javaansch niet uitdrukt.

Het lijdende deelwoord heeft twee vormen , in

beteekenfs geenzins verschillende , waarvan de

eene eigenlijk tot de Javaansche taal, en de an-

dere tot het Kawi behoort, welke laatste echter

in Javaansche boeken en geschriften , zelfs in

brieven en andere dagelijksche opstellen zoo veel

gebruikt wordt, dat dezelve het burgerregt heeft

verkregen, en hier niet kan worden voorbij ge-

gaan. Beide doen de voorzetsels van het werk-

woord wegvallen, en deszelfs eerste letter weder

den oorspronkelijken vorm aannemen. De aan-

hechtzels worden daarbij niet verworpen, doch

ondergaan somtijds eene verandering, welke

hieronder nader zal worden opgegeven.

a. De
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a. De gewone vorm van liet lijdend deel-

woord bestaat in liet plaatsen der voorzetsels (fO)\

ka, (UI dhi en (U1(U[0\ dhipoen, voor het werk-

woord; b. v. van ft/10(U10J]\ hannjoedhoek,

steken , (OfkJlülOjlY kasoedhoek
, gestoken-, (ITIH&O

9IU)(0|]\ handjaloek, vragen, verzoeken, (OR^

WOIIN kadjaloek
,
gevraagd, verzocht-, {LTllKEil

(n(KH|\ hammales, vergelden, -wreken, (OO
. Q

((T](klin\ kawales , vergolden, gewroken; flTUlflnn

O QQQ
n£Vl(0|\ hanggitik, slaan, (Ulimrif£Vl(0||\ dhigitik,

geslagen of geslagen worden; (inJlflTldClfOlfl/ffOlN

(inn

'

Q
hangngadheggakè , oprigten, doen staan, (UldAfl

(Ul(inM(0\ dhihadheggaké of (met weglating der

^Hi) ha) (Ul(Ul(inni3](OV dhidheggaké, opgerigt of

imn' Q
1

opgerigt worden ; flTU) £11 ffl7flTÜï 2 IWI^\ hammahossi

,

Q Q
pachten, UIOIfOJfl7liriII2IKII^\ dhipoenpahossl^ge-

pacht of gepacht worden. j)t j) e
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b. De tweede vorm van het lijdende deel-

woord is de splitsing der eerste letter des grond-

woords van deszelfs klinker , voegende bij die

voorletter het teeken Hoeloe (t) en vereenigende

die lettergreep alsdan met den oorspronkelijken

klinker door tusschenvoeging eener dubbele ÜQ

nn, waarbij alle overige schrijfteekens , welke

in het grondwoord bij de eerste lettergreep ge-

staan hebben , worden overgebragt ; b. v. van
Q

flTOlfln (UUl 9 \ hangngrajah
;
plunderen , YllOUU) 9 Y

Q
rinnajah, geplunderd', van flJTflffqfflWUIffnV hanna-

Q Q
lenni, binden, oSWlfMïlJIflqY tinnalenni, gebon-

den-, van m^^J\M^\M\hangngoempoellahé,

Q
verzamelen

, m ÜQ (B Jj 9HJ1 07(O \ Unnoempoellahé

of (OIK]lE]IJ]
|

9nJlfl7IO\ Hnoempoellaké ) verzameld',

van onDflTIKlTlX hangngoendjoro , opsluiten ge-

O O
vangen zetten, (OGCI&OTIN kirinoendjoro of (O

KIKTFIN kinnoendjoro , opgesloten.

Wanneer het grondwoord met eene ftDJ) /zo be-

gint, heeft de afleiding evenwel eene bijzondere
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gedaante, wordende namelijk niet de GQ nn> maar

eene dubbele 6T1 ngo tusschen de lettergreep in-

gevoegd, als: van (LTMnaGMIjX hangngoetoes
,

a
of <uTJ)a!Ml|]\ hoetoesy uitzenden , OT(na£Vjyi|\

hingngoetoes , uitgezonden ; van fl/U]nötlTlffl](0 >

*W /
hangngoendhoerraké , terugplaatsen , flfil) O 00

YIMJ n hingngoendhoerraké , teruggeplaatst. ^\

Eenige woorden oefenen in deze gedaante

somtijds eenen anderen zin uit dan dien van

het lijdende deelwoord en zijn als zoodanig in

de dagelij ksclie taal aangenomen; zoo zegt men:

Q Q
MMtt£j|\ hintten (Kr.) en MMmoV kinnon

( Ng. )

,

gelasten
9 om de onbepaalde wijs uit te

drukken.

Voorts ontstaat uit het lijdende deelwoord in

den laatsten vorm nog eene aan de Javaansche

taal eigene verbuiging van het werkwoord , be-

staande in de verdubbeling van het grondwoord

in deszelfs oorspronkelijke gedaante , zonder

voorzetsel , terwijl aan het tweede woord de

vorm van dit lijdend deelwoord wordt gegeven

,

waardoor eene wederkeerige of wederzijdsche

handeling wordt aangeduid, als: ven «EMMA

toe-
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loeloeng, helpen, bijstaan, fOlWnEVlKl^aJIX toe-

Loeng - tinoeloeng , elkander helpen , bijstaan ;

C Q C?QQ(?Q
van OOqnJH|\ bedil, schieten, O0 9aJ|[fqU<M\

focfc7 binnedil, op elkander schieten.

Somtijds wordt eene soortgelijke wederkeerige

handeling te kennen gegeven door het lijdende

deelwoord te doen vooraf gaan door een woord,

dat de tegenovergestelde beteekenis heeft en al-

dus eene wederzij dsche handeling aanduidt, als:

Q
(LTlDffliUlï 9TU1 (KlffClil.X hadhol-tinoekoe , verkoopen en

koopen.

Tot hiertoe is alleenlijk gesproken van de

vormen der deelwoorden , welke van bedrijvende

werkwoorden afstammen; doch kunnen ook de

onzijdige werkwoorden de kracht van het deel-

woord uitoefenen, en hebben alsdan meer over-

eenkomst met ons voorleden deelwoord , als

behelzende eenen toestand , welke alleen het

denkbeeld van den voorleden' tijd aanduidt, zon-

der eene Jijding of het ondergaan eener hande-

ling te kennen te geven j. zij veranderen echter

alsdan niet van gedaante , maar behouden den
Q

vorm der onbepaalde wijs, als: flla£W\ mati,

C?
sterpen en gestorven; oQJKO \ tekko, komen en

aangekomen. 2. De
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2. De aantoonende wijs is die , waardoor

men de daad , welke een werkwoord uitdrukt ,

naar de verscheidenheid der tijden regtstreeks

aantoont. Het werkwoord behoudt daartoe den

vorm der onbepaalde wijs , hetzij zonder ee-

nige bijvoeging of vergezeld van hulpwoorden
,

waardoor de tijden bepaaldelijk worden aange-

•

toond, als: OTOOIfOlnWN hakoe manglat , ik

m

vertrek ; (ITlfKO^nJl (IflF) 9 \ hakoe loenggoeh , ik zit-
7

Q. O
M 9(111 (ITIIIK) 5T1 9QJ1\ koelo hanningngalli , ik zie ;

ra^lKlieJMnJlIlimpra koelo sampoen

hannjoekakhaken , ik heb gegeven.

De vragende vorm behoort ook tot deze wijs

en wordt meestal te kennen gegeven door een

hulpwoord, hetwelk eene vraag bevat, als : OT(U1\

hopo (Ng.) JUJ3üiJl\ poennopo (Kr.), wat? b. v.

Q. Q
fljlKJÖ (Kil 07B J (UUI fflCI ÏÏU1 \ poennopo sampéjan

Q.
ningngalli , £*>£ #77 ? annOMl 2^00(KiinO\

/zopo ^ó^' wis mangngan , ^£#£ £7/ gegeten ?.

3, De gebiedende wijs bestaat alleen in het

lage Javaansch (Ngoko) of de taal, welke tot een'

minderen wordt gesproken, als kunnende alleen

in
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in deze betrekking een bevel worden gegeven

,

hetgeen in het hooge Javaausch (Kromo ) , de taal

die men jegens een' meerderen in rang of jaren

spreekt, geen plaats kan hebben. Wanneer in

deze laatste spreekwijze een verzoek of verlan-

gen wordt voorgedragen, bedient men zich van

de aanvoegende of wenschende wijs , dan wel

van een hulpwoord, dat den wensch uitdrukt.

In het gedicht of andere geschriften, waarin

hoog Javaansche woorden voorkomen, welke om
de welluidendheid , dichtmaat als anderzints wor-

den gebezigd, zonder juist een onderscheid in

den stand der personen daar te stellen , maakt

men ook wel van de gebiedende wijs gebruik
;

dan dit is op het dagelijksch gesprek niet van

toepassing.

De gebiedende wijs van liet grondwoord af-

geleid wordende, vervallen de daarmede ver-

bondene voorzetsels , waardoor de eerste letter

des woords hare oorspronkelijke gedaante weder

aanneemt, terwijl het bevel door bijzondere aan-

hechtsels , aan deze wijze eigen , wordt aange-

toond, rigtende deze zich naar de aanhechtsels

van het werkwoord, welke deszelfs beteekenis

bepalen of wijzigen. Het is geenszins noodza-

kelijk daarbij den persoon uit te drukken 3 doch

wanneer zulks tot meerderen nadruk geschiedt ,

wordt dezelve voor het werkwoord geplaatst.

N in
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In woorden welke geene aanhechtsels hebben

,

bestaat het kenteeken der gebiedende wijs in de

bijvoeging van fcfffl ho of eigenlijk van den en-

kelen klinker o, welke, naar gelang van den

uitgang des grondwoords, voor eene andere

letter wordt verwisseld.

De enkele OT ho wordt geplaatst achter woorden,

die met eene Legenno eindigen, als: van dflTlöX

gowo , brengen, (HUIOd/lflX gowoho , breng; van

ftflflfó]\ hono, zijn, wezen, (UUlffCldTOIN honoho, hetzij.

Wanneer het woord met eene stomme letter

eindigt wordt deze eenvoudiglijk verdubbeld, als
:

van ai(C1(0\ mangngan, eten, ÖKCKKIN mang-

nganno , eet
j van 9fU] fififj 9 \ loenggoeh , zitten

,

#Ö| /O] 9 OT \ loenggoehho , zit.

Het woord op eenen klinker uitgaande blijft

dezelve onveranderd en neemt het aanhechtsel

zoodanige gedaante aan , die ü*en zachten over-

gang van den klinker tot hetzelve daarstelt; te weten

:

Bij den uitgang op eene Hoeloe en Taling ,

. O
wordt het aanhechtsel eene (UU1 jo als : nEVKCTV

. Q
tangngi, opstaan, éEUlfftfUÜIN tangngijo, sta op-,

Q O
dTI(Ul\ dhadhi , worden, geschieden, (UI (UI (UU!

\
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dhadhijo , het worde
,

geschiede ; E]c\ 1, (8701 \

ngombé, drinken , ffl7dTl 2 fl(7<Eil(UUl\ ngombéjo, drink
;

fifinra\ gawé, doen, (inn^O(UUl\ gawéjo, doe.

Bij de Soekoe en Taling - taroeng verandert

het aanhechtsel in O wo, als: van «£V| *3T7 \ toeroe,

slapen , (£V| TlO \ toeroewo , s/aap
; aEUIM\ toekoe,

«

koopen, <£UjiOO\ toekoewo koop • van (nfi7(ll¥12i\

nganggo, aantrekken, (M(inf]2ö\ nganggowo

,

trek aan.

Deze regelen worden ook dikwijls om de

vloeibaarheid opgevolgd. , wanneer het woord

met Wignjan eindigt , in welk geval men deze

doet wegvallen en onmiddelijk door het aan-

hechtsel vervangen , zich daarbij rigtende naar

den laatsten klinker van het woord, als: voor

901)0] 9 (Lflll\ loenggoehho , MdnilON loenggoewo,

zit', voor (FJ]9fUl 9(irm\ moelihho , £J]qaf}flJU]\ moe-

lïjo , keer terug.

Deze vorm der gebiedende wijs schijnt zich

te bepalen tot woorden zonder aanhechtsels

,

welke eene onzijdige beteekenis hebben , dan

wel eene handeling aanduiden, die niet dadelijk

op een ander voorwerp overgaat. Wanneer aan

het
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Let woord een meer volstrekt bedrijvende zin

verbonden is , verandert het aanhechtsel der ge-

biedende wijs 'm (IfiJlOX hen, hetwelk in de

verbinding met het woord aan dezelfde regels

als het voorgaande onderworpen is ; b. v. van

c?
MM 1 0j\ kon

y
gelasten ; €jm 2 GMI \ kunnen

,

• »

gelast hem', van OJUKïTlffClN hangngoendhang

,

.e W:
roepen, /ITIflMKGIOX hoendhangngen , roep hem

(op een' bepaalden persoon heênwijzende ).

De gebiedende wijs wordt in werkwoorden

Q
met het bedrijvende aanhechtsel /UU) ^'uitgedrukt,

door weglating van dit aanhechtsel en daarvoor

in de plaats te stellen 'ftTOlflCIV hono , bij welks

vereeniging met het woord almede dezelfde re-

gelen zijn in acht te nemen , behoudende het

grondwoord nogtans den uitgang, dien hetzelve

Q
door de verbinding met OT hi bekomen heeft

;

.C?QQ
b. v. van HAI)(T)(W1(0\ hangngrèsikki , zuive-

3 W Q
ren, schoon maken, OöJIO d0\ resikkono, zuiver,

• Q Q
maak schoon', van OTnWJ)GC]\ hangngisenni ,

vul-
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Q
vullen > OTWffi(MK]ffCI\ hisennono , ^^- van KI

Q
tfM 2 ffCl \ natonni , wonden , kwetsen , aQJ)i0M 2 ÖG

Kl.\ tabonnonOy wond, kwets.

Deze uitgang der gebiedende wijs bevat dik-

wijls hetzelfde denkbeeld van meervoudigheid

'

O
hetwelk aan het bedrijvende aanhechtsel flflfl. hi

•.

is toegekend 3 b. v. /ui) KI (Cl KI \ hoendhangngo-

no> roep (hem).
™

Wanneer het overgaande aanhechtsel (uDKVlflClflX

haken of OTflMIN &&fó &5 het werkwoord staat

,

wordt hetzelve vervangen door den uitgang

&
<uDK]\ henno , of bij verkorting KI 720, waarvan

de aanhechting aan het woord op dezelfde wijze

e
geschiedt als voren; b. v. fl[Ylö (Offfl\ gawdk-

kenno, van (uDflnnöKU) fflKW\ hanggawakkakérla-

few brengen / (UKKfi 9(ÜHK]\ passrahhenno of

WI(M9K1\ pasrahno, vm BMWÊttÊfl^S ma-

srahhaken , overlaten > overgeven»

De
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De nadruk der gebiedende wijs wordt ver-

sterkt door bijvoeging van het onscheidbare en

op zich zelven niets beteekenende aanhechtsel

<£W to , waarvan de Javanen zich op dezelfde

wijze bedienen, als in het Nederduitsch het

woordje toch ; b. v. <EilYMQ\ moroto^ hom toch
;

. Q
flEDHCTaQH\ tangngito , sta toch op-, QlflTlKlN

mangnganto , eet toch.

Om eene ontkenning of liever eenen last in

den verbiedenden zin uittedrukken , wordt van de

aanhechtsels , welke de gebiedende wijs aandui-

den, in het geheel geen gebruik gemaakt, be-

dienende men zich alsdan alleen van een hulp-

woord, dat het verbod of de ontkenning aan-

toont, en het werkwoord voorgaat; b. v. (KJIO

J]Kldjv(37ö\ sampoen soep e , vergeet het niet
;

Q
OTtt^oSMHlJniüTBUiEW hodjoto ngoendhang hadi-

^ GQ
moe, roep uwen broeder niet ; (ülKl^ödflY ho-

djo wedhi , wees niet bevreesd.

4. De aanvoegende wijs heeft met die der

gebiedende veel overeenkomst en bestaat in het

plaatsen van de aanhechtsels OT ho , tpltfl hono

C?
en HTU)(K]\ henno achter het woord , zijnde aan

dezelfde wijzigingen en regelen onderworpen en

kan
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kan om die reden dikwijls met dezelve verwis-

seld of daarmede verward worden. In de za-

menstelling wordt deze wijs dikwijls opgehel-

C? Q e
derd door de woorden (EJlffOOA mennawi

, 01

ÖCIOX mennowo) (Klj O fl?(Ul 2M \ soepadhos, O
e

O (UU) \ soepojo , SümM \ jen , (KJ1 BQfl^O \ *?#-

Q
nadjan, (KJ1 ffJTUJ (LHO \ sahoepami , enz. welke

voor dezelve worden geplaatst, als: (KJ[öfflW12 (KU

Q '
' «1

ÏUmnniKIl tfUICT<p\ soepadhos hoelo hangsallo ba-

VT e q c?
tóz, qpcZa^ z£ voordeelbehale ; e ÖDO (Ó 9flJI (KJ1 (ITIH (KI\

mennawi koelo sagedhdho, indien ik in staat ware.

Over de T ij den der We rk woorden.

De tijden worden in het Javaansche werkwoord

niet door eene verbuiging of eenen veranderden

uitgang des woords gevormd , maar , wanneer

de zin bedrijvend is, in den vorm der onbe-

paalde wijs geschreven , met bijvoeging van

hulpwoorden, welke den voorleden' en toeko-

menden van den tegenwoordigen tijd onderschei-

den. Alleen valt hierbij ten aanzien van den

vorm des woords aan te merken , dat de werk-

woor-



( 200 )

woorden, welke naar den algemeenen regel in

de onbepaalde wijs een voorzetsel aannemen, en

gevoJgelijk veelal eene verandering van den voor-

letter ondergaan, dezen vorm blijven houden.

De tegenwoordige tijd wordt gewoonlijk door

liet enkele werkwoord zonder bepaalde aan-

wijzing van tijd uitgedrukt, als: MIQJKinnO 9\

koelo gadah, ik bezit; qpj <£V]O.TI CT| \ 'hSoe

moeroeb , het vuur vlamt.

Eene meer stellige bepaling, dat de handeling

nog voortduurt terwijl men spreekt, wordt ver-

kregen door middel van een bijwoord, hetwelk

deze beteekenis uitdrukt, als de woorden: 9fU!

Q C?
flJY]\ lagi, {KilOOTX sawëg , pas, zoo even y

Q Q Q
juist; nEVK0^9\ taksik, ftni)(KJI9\ hisih nog]

Q /O
KU) HUI 9 \ kalih , (O 07Yl 2 \ karo , (KilO \ *arw/

,

/ Q
IKJIOX sarwo, £JIO\ mawi, £J)0\ mawo, met •

Mö\ sareng) Ofl-R\ bareng , toen , enz.

De voorleden tijd bepaalt zich in de Javaan-

sche taal hoofdzakelijk tot den volmaakt voorle-

den tijd , welke eenvoudig aantoont , dat de

daad geëindigd is , zonder betrekking op eenigen

anderen tijd, en wordt over het algemeen door

voor-
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voorplaatsing van hot. hulpwoord (KJ1 Q| Jl <IC1|)

\

sampoen , in het hoog Javaansch ( Kromo ) en

Q
öl|\ wis of ttH|\ woes 'm het laag Javaansch

( Ngoko ), heide , reeds , voorbij
,
gedaan 9 ge-

schied, beteekenende, uitgedrukt.

In de Boso-madjo of taal tusschen in rang ge-

lijkstaande personen, wordt het woord (Wl <EilJ.O \

c?
sampoen

y meestal veranderd in (LTUKEJIJ]O \ hem-

poen-, dan deze uitdrukking bepaalt zich, even

als de bedoelde spreekwijze meer tot liet ge-

sprek en den gemeenzamen briefstijl , doch

wordt in geschriften weinig aangetroffen. Het

laag Javaansche woord 0(KJ)|]\ woes is daaren-

tegen meer aan den deftigen stijl en het ge-

schrift verbonden , bedienende men zich zelden

van hetzelve in het gesprek.

De onderscheiding van den onvolmaakt voor-

leden1 en den meer dan volmaakt voorleden* tijd

is eigenlijk van geene toepassing op de Ja-

vaansche taal, als zijnde er geene bijzondere

uitdrukkingen , waardoor die tijden duidelijk

bepaald worden. Vooral de eerste is zeer on-

volledig, en wordt meestal op dezelfde wijze

als
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als de tegenwoordige tijd, zonder eenige bij-

voeging of aanduiding , dat de zaak voorbij is

,

voorgesteld, als: (inilMÖT]\ hakoe toeroe , ik

slaap of ik sliep-, OT1J12 ö7ö(LD(tn\ köwe padhoe

gij twist of gij twistet. Wanneer echter de

rede eene naauwkeurige onderscheiding dezer

tijden mogt vereischen, bijzonderlijk ten aanzien

van den meer dan volmaakt voorleden tijd,

wordt zulks door den zamenhang of liet gebruik

van daartoe strekkende omschrijvingen opge-

helderd.

De toekomende tifd wordt even als de voor-

gaande met een hulpwoord gevormd, te weten

flTMO\ hadé in het hoog en (rtfcWlfl\ bakal

in het laag Javaansch, welke woorden in betee-

kenis geheel overeenkomen met zal, zullen,

dienende alleen om, zonder betrekking op eeni-

ge andere omstandigheid, aan tetoonen, dateene

zaak toekomstig isy b. v. ffU]9QJ) 00700 Étt{\

koelo hadé mantoek , ik zal naar huis gaan

;

flTlfiffCD] OlffCDI QfUI ttOj^ hakoe hakal toekoe, ik zal

koopen.

Men bedient zich ook wel van andere hulp-

woorden om den toekomenden tijd uit te druk-

ken ,



( 2ü3 )

ken, als: OTOÖJV harep , müÊ^\ hadjeng , wiU

C? Q. Q
len\ E§Êjfc termo, BBMQ?\\ inging, 0(W1V

c? cr
biso , (hJlflnnM sdgedh, kunnen; Eli ffi&Jl 2 \ meng-

£o, (EilfflJffOIN mangké , straks, aanstonds. Deze

doelen echter bepaaldelijk op de omstandigheid,

welke de beteekenis dier woorden medebrengt;

b. v. OTOTOTILfl ÖY]\ hakoe harep toeroe , ik

wil slapen; ö ffilOM.tfm aQH (Ei) 9fU)\ mangkê koe- *

1 1 GCtflV

/o timballi , z£ £a/ ( hem ) roepen.

Vervoeging van een Bedrijvend
Werkwoord met het Voorzetsel

Q Q
flJDO\ /za/z , flnilffno 9fLQ\ hannimballi

y
roepen.

Q Q
Onbep. wijs: (UinotlO 9TIJ1V hannimhalli , roepen.

Q
Onzijd. deelw.öiEJIiEJIMl \ toemimbal , roepende.

Lijd. deelw. KW aQOe «UI flClfi \katimballan, \geroe-
mqnr «I i"

QQ UIW
f

of aQMHiaïUIOX tïmimhatlani pen.

Tegenw.
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• Q Q
Tegenw. deelw. (KilO (LTU1 £FD <EJ! 9fUÏ \ sareng hannim-

#a//z , roepende.

Q Q
Voorl. deelw. (Kil (^ (MlO Jj öqöq<EJ! 9flfl \ sareng sam-

poen nannimbalïiy geroepen hebben.

Toek. deelw. tW!IUIOffl/0(lJlIlffqai9flll\ sareng badé

? z ^ttiw

hannimballi , zullende roepen,

Aantoonende Wijs.

Q Q
Tegenw. tijd. KlïlJI(inilttq(Ell9nJl\ hoela hannimbal-

Q Q
ia *uMANER JIUUKfCIJlIlOqeW \ sampéjan

hannimballi) gij roept.

Q Q Q
KI» «lil (KI)e ATOI ffQSI 90(1 \ koelo sami

hannimballi , wij roepen.

Q Q Q
w»fl/QjmuiKidieflniiK}e9fui\ ^/tï-

4
ottlflV'

péjan sami hannimballi
, ^7/ roept.

O Q
Voorl. tijd. (O^(KIieJjff0JlJl(qiEll9njl \Jcoelosam-

poen hannimballi , z'£ Aeft geroepen :

ÜKl
I
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Q O
iVoorl. tijd. IUl

(

ffCl-n!liK1
1

(WiaJ
1

(fflïlJlfl£Vie9nj\ poen

hanoe sampoen koelo tlmballl , i£

Z^& (hem) geroepen.

Q Q
Toek. tijd. (Mj

J
9QJlCTi3]0(inilKie (ïaJI\ koelo badé

hannimballi , t£ ra/ roepen.

O O
oï nmMmUi(EjUmm poen

hanoe badé koelo timballi^ ik zal

i hem ) roepen.

Q
Aanv. wijs. (Mj(LI)fl/(U12 (KJ1 9TU1 /£ïl) Ql 9HJ1 K\\ .so^a-

11
£ Ml '0190/

gê/zos £02/0 timballono , of

Q
0AI1K](Eil

<

5flfl(rO\ hannimballono , cto

z£ roepe.

ZESDE HOOFDSTUK.

CWr <fe Telwoord*

De telwoorden worden in twee soorten onder-

scheiden , in bepaalde en onbepaalde.

De eerste toonen eene bepaalde hoeveelheid

of een juist getal aan
? en worden verdeeld in

hoofdgetallen j rangschikkende en gebrokene ge-

tallen.

De
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De hoofdgetallen zijn :

KROMO. NGOKO.
QQ Q Q

(Wi»(innqnji| \ . . . . (wi(i^\ ofooa^x i.

Q
OOI 9TLfl

|
\ <2pi2tfp2\ . . 2.

o e
/£V)(znn\ am\ .... 3.

(Wl(OÖ(KlJ\ .... LI(lJlflEgJ|\

a
eKKJiinjjx .... fiüe\ .... 5.

cc? cc?
KlK]Oj]\ ..... Kl(tóO|> .... 6.

Q Q
OflCUjX ...... (LMVJV 7.

ra 2 qnj] \ ra 2 ïi|\ ... 8.

(KJin\ (wi«n\ .... 9.

(KJl(Ul(Ml\ . .... (MlOM 9 \ .... 10.TO
c? c?

{Wioqnjijx .... (kiioïui(mj\ . . •
"•

O
KTJI9fUI9
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KROMO. NGOKO.

o c?
109011 9O20JlO|\ . . OT129QJ1(M|\ . . 12.

O C?' e
n£Vieioqruiy|\ . . . MfiifUMfX . . i3.

c? O
KWOK)ïlJI(MJ\ .

GC1
dl

. i4
•

. o* Q
flnnwiinjjTOffjiix . . '. MiaVUlUI'N i . i5.

ec? oc?
kibkukuiiiv . .

6C1
dl

. . KieïUIWlON. .

CCI
d'

. 16.

Q Q
UiE)IVU(M|\ . . miflGi|ïiii(Mj\. . . i 7

ffl0 2 9fU9fll(M|\ . . . ^0 2M0fUiyj\ . 18.

UCIVUHIN
II

« • • . MniiiMjv l 9>

Q

q/

Q Q /
RinJ9flJiBI\ • •

fflT121ü|9fl|9\

q/
(M190J1M\

q/
TIf«llrfft\ .

• • • •

20.

21.

2 2.

Q
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KROM O. NGOKO.
Q Q / C? Q /
(Wnsuiinix . . . «^ (

njj
(

(iQjiM\ ... 23.

Q / O /
lOO KI m\ . . . O nElfieiA .... 2 4.

c> o*
WI¥Ufflö\ . . . • (Kfl^nJI iïï7/0\ . . ; . 25.

C?Q / GTO /
iei eufiflA .

.• . . ki enm\ .... 26.

Q Q / Q Q /
BJaOJpiMA. . . . OaMJIOX ... 27.

Q / Q /

Q / O /
(KJin^iifKox . . : (Mniruirav ... 29.

o . C? .

tfiMnri(X>M\ . • , miiw|\. .
3o.

3i.«iSiiifinjL^

»

DWOKllKII\ .... ftl£MlYll9\ . . . 4o.

\
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KROMO. NGOKO.

ffl(WIK)ll<iE£J|\ .... ffl(WIKW£M||\ . . 5o.

5i.

(KJlO(l0O|\ .... MOfMMIX . . 60.

Q. Q .

O (011111 (UI\ .... Ofl£t(U|9fUj9V . . 70.

flioiïiiidnwiN . . . ^O2mopi9\ . 80.

MflBltniKIX ,'.-,•- (KIiq(U|ft|9V . . go.

MflGfflWJV • •
.

• -• • WlaEW|
|

(MJ\ . . 100.

MvJlö\ fflWI/ULN . . . 1,000.

Q
ra^j)5fljOTo\ . ; . fflinaffl«no\ . 2,000.

(KiKquoi^x .... yni^\ . 1*0,000.

iwiiKiinn\ (wirain^ • 100,000.

GxJl(UU|<£VI\ (kJl(LlM\ • 1,000,000.

O Het
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Het is noodzakelijk tot goed verstand dezer

getallen en van de veranderingen , welke dezel-

ve in de zamenvoeging ondergaan , ieder van

nabij gadeteslaan en elke bijzonderheid daarvan

aan te teekenen.
QQ

Het telwoord (KJlfll^V sidji, is te zamen ge-

trokken uit bet onafscheidbare voorzetsel (Kil so
9

Q Q
beteekenende eens éénheid, en het woord flTIJ)(l^\

Q O
hidjip stuk, hetwelk ook in ö(l^\ widji, ver-

andert, en alsdan een korrel beteekent; terwijl

in zelver voege in Boso - Kromo dit getal is

zamengesteld, uit M\ so, en «£111101 WD \ toeng-

galy eenig , éénheid. In de woordvoeging wordt

slechts het onafscheidbare voorzetsel (WI so tot

aanduiding der éénheid voor het naamwoord ge-

Q, Q
plaatst, als: (kJlYl(lfin<£V)j|\ saringgit, eene spaan-

Q
sche mat*, (WKWltWlX sasasi, eene maand.

Q Q
Men bedient zich alleen van het woord (Ml (l^\

sidji, of {WlflQJjfuTnWIIX satoenggal, wanneer het-

zelve niet in verband met een naamwoord voor-

komt, dan wel om eenen bijzonderen nadruk

aan de bepaling der éénheid bij te zetten ; b. v.
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/Q
2ffl]OlLnfllinnOO(£lf[ (U1ï1\ köwè hanggowo ba-

toer piro , hoe vele bedienden brengt gij mede?

hierop is het antwoord: (Wl(l^\ sidji, of (WlaQJ)

. Q O
dm IfUHI \ #/ie/^ (l^XIflfl(UlI]l£|(kJ](l^\ djarankoe

hamoeng sidji, ik heb slechts, één paard.

Het telwoord flntf]J)2i ÈJT$ \ loro, twee, is ei-

genlijk eene verdubbeling van het oorspronke-

lijke woord QiïYl7\ ro , met verwisseling van de

letter Tl ro voor #U1 /ö, zoo als in meer wroor-

den dezer taal gebruikelijk is, gelijk fiJOM\

papat, vier, ff£]fl£]fEJ]|)\ nènem, zes, eene herha-

ling zijn der eerste letter van OrMX pat en

C?
van K1EJ1|]\ nem. Deze verdubbeling komt alleen

voor, wanneer de telwoorden achter het woord,

welks getal uitgedrukt wordt, geplaatst zijn , als :

.cc
ïUI(UUl(f£lfftHtil||\ lajang nènem , zes boeken,

Q
De getallen flnqnj] % fflTl 2 \ loro , twee, <£M(inn

\

^oenoEV19nJ|\ ^7o^, dWe , flJlötoVJJÏN papat , wVr,
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Q Q
9fUI(EJl\ limo, P^/f, (UloEïJlN pitoe , zepen , M2 9flJ]\

woloe , acht en (kil (Tl \ songo , negen, onder-

gaan eene bijvoeging van liet teeken Tjetjak

in den uitgang , wanneer dezelve onmiddelijk

door een naamwoord of ander telwoord in de za-

• Q
menstelling gevolgd worden • b. v. flniT12 OffOl/JnJUlN

Q . Q
rong pikoel , twee pïkols ; <£lIl(inny(O0(KIl|\

e

.

tigang prakawis , drie zaken ; o!^0(U)ftfiJ]\

. Q
tëloeng prahoe , drie vaartuigen; (LM(U1K]\

• Q • Q
patang dhmno , pier dagen; mB1\M\£n\ U-

niang rakit , pijfparen; Oa£D](KJlfKJl \ pitoengsa-

si, zeiwz manden; (ZOO 2 <inJ]n<£V](KI][|\ woloeng-

ngatoes , acht honderd ; {KJliniUlliD] 9 \ sangang

poeloeh, negentig.

Deze bijvoeging, welke evenwel geene plaats

heeft in de vorming der getallen tusschen 1

1

tot 19 en 21 tot 29 , schijnt alJeen te dienen

tot bevordering der welluidendheid, alsmede tot

verbinding van het telwoord met het volgende

woord. In het hoog Javaansche ( Kromo ) ver-

lies
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liest in dit geval (Kil (OOO \ sdkawan
\ vier , de

eerste lettergreep; b. v. OOfltl KI K1D\ kawan

dhinten , 'wr dagen ; (OO Ml (Ulfflj \ kawan

tahoen, vier jaren ; KWOÖÊHhR.V kawan dhoso
,

Cf
veertig.

De woorden dfl(Wl\ tf^oso en MIJ] 9 \ poeloeh

beteekenen tienheid, en dienen tot vorming der

tientallen door liet voorplaatsen van de enkele

telwoorden ,
gelijk in de bovenstaande opgave is

aangetoond. Hierin vindt evenwel deze bijzonder-

beid plaats, dat de getallen vijftig en zestig

CT Q
fl0CkJl(Ol(OT\ setzet en (KJ|ö(Ul(Oj]\ sawidhak ge-

naamd worden.

Van twintig tot dertig worden de getallen

ü /
gevormd door bet woord 9TUI (O \ lïkoer , voor-

afgegaan van de enkele teldwoorden, met uit-

zondering alleen van (KJ1 9TU1 ffl70 \ salawé , 25.

Dikwijls gebruikt men voor vier en twintig ook

bet woord (KJ1 9(111 fiOO\ salawé, docb voegt alsdan

daarbij ter onderscbeding bet woordje (Uj 9 \ prah
,

als: (LDÖTléttdltflftfflOdfl 9\ pelem salawe prah
i

er
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vier en twintig mangas. Om 55 uittedrukken

voegt men dikwijls Lij (M19fMö\ salawé liet

woord flTlDffO<£WJ|\ bentetj hetwelk vol, gesloten,

beteekent.

De overige tusschengetailen zijn zeer een-

voudig en bestaan uit de benaming der tien-

heid, achtervolgd van het enkele telwoord, als:

C? . Q
ö£V! QTUJ !Uj 9011 9 O nEW \ tëloeng - poeloeh - pitoe , 3j ;

e c?
ó

q

sawidhak - papat , 64 ; M2 9fb](Ul(Ml(yOÖ(0\

woloeng dhoso sahawan , 84. Somtijds bedient

men zich van dezelfde zamenstelling ook in de

getallen van 21 tot 29 j b. v. 0DT] 2 (UI 9CTJJ 9 ffilQJ 2

fflY12\ rong -poeloeh -loro, 22; otfLD 9 0HMKWI

fifJÖGCinX £#///* dtëoso sctkawan, 24 enz.

Honderd en duizend worden uitgedrukt door

de woorden (ini)aQIj{W]|)\ hatoes en MTU)0\ hewoe,

voorafgegaan van een teldwoord , hetwelk de

Q
hoeveelheid bepaalt, als: OÏU 9 0aEH](Wl|l\ Jcalih

ha-
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hatoes, twee honderd y nQDinJjWIOX tèloeng nge-

woe , drie duizend. Voor tien duizend gebruiken

de Javanen liet woord (nO :fl\ lekso, hetwelk in

het Sanskritsch honderd duizend heteekent.

G?
De uitdrukkingen fl£W 07X1 ?j u£MD 9 \ karo-teng-

e e*
;*§•«& , 1 1 , (O o£lI1 ÏUBoEina 9 \ hateloe - tengngah ,

2l , GO) fflYl 2 9QJ1 (Wl fin 9 \ laro-las tengngah , 1
1 J

,

BOKKHoEV) (KHfiD9\ hasatoes -tengngah, 99J zijn

zeer algemeen aangenomen ; zijnde het ook ge-

bruikelijk voor honderd en vijftig en duizend

vijf honderd zich te bedienen van de woorden

q e C?
flOlTOl 9 CTtfU) 9

K kalih-belah(Ki\), Odpi* ttp 9
>

Jcaro-belah (Ng.) anderhalf (honderd of dui-

zend). Tot meerdere duidelijkheid voegt men

daarbij meestal de woorden OTaQ!](kJI|j\ hatoes

q
c

c?
en fiOdflflON héwoe j b. v. QJj (l^ Tl aQJJ 07Y1 2O ïlfl 9

ITO) oCUJ (RH II \ pradjoerit haro - fo/a/z - hatoes , 1 5o

soldaterij flOlTO 9 CT^ 9 WOXira^X #ö/ztë-

helah
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helah hewoe - ringgit , ïöoo spaansche matten.

De rangschikkende getallen worden op de

Q
volgende wijze uitgedrukt, als: (KJlOfkllr^GCtn X

Q Q
sapissan , de eerste ; öfl/fól % \ pindo of öCUlOfif7(F0 % \

'UU '(JU

hapindo , de tweede. Alle anderen worden ge-

O. Q.
vormd door het voorzetsel (U)\ ping of (OÖ\
haping te plaatsen voor het telwoord , als :

Q. Q Q.
{0(U)n£Vl(inn\ haping tigo ^ de derde; ffölölWIKU!

OKl(|\ haping sahawan , de vierde $ öïUIQIX

O.

pinglimoy de vijfde \ (KTÜIO ffl7(KJlO \ haping sewoe
,

cfe duizendste.

Gebrokene getallen worden gevormd door het

woord ÖYi\ poro (een deel, gedeelte) te plaatsen

b
voor het getal , als: (Ml 0X190110 \ saporo limo, |-

Q C?
*Ï12-Uï!,filfl\ rong poro limo

, |j (KII0T1M10|V

«saporo 72^/72 , | ; IKIUÏlMftUlt9 \ saporo sa~

poeloeh , —. Het woord, OTI\ /?oro is in

(M(UJ{U1<£WI\ saprapat ,
i, fl5MW(Ulöa£Vlj|\ tèloeng

prapat
, £ ineen gesmolten in

JU)
joray terwijl

het
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het insgelijks gebruikelijk is te zeggen , (Kil Uil

c? R
Tlfl51Ilfl79fUI20\ saporo tëlon, of (KROoOJlOTJ) 2ög|\

. e
sapratèlon

, f , OT12 0Jlfl^OTlfl2ö£j\ ro/z# ^ra-

£<?7ot2
, |. Alle de overige gebrokene getallen

worden op de voorschrevene wijze regelmatig

gevormd, uitgezonderd nog de woorden (WlaOlKUl 5 \

Q
satengngah

, §; (KJ109TU1 9 \ sapalih (Kr.) en

CkJ10/a7TTI2 \ saparo (^g.)-i de helft.

De verdubbeling geschiedt door het voorzetten

O. O.
van het woordje (01ö\ kaping oï IU1\ ping, als:

O (UI MCI 2 \ ping pindo , twee malen , tweevoudig;
'UU

Q. Q.
OöflCWIlX ping pat , viermalen , viervoudig

', (Oö

{KJlnDJlMN kaping satoes , honderd malen, hon-

. e
derdvoudig ; of ook van de woorden X1(OOI]\

QC?
rangiep en oEIfeiVUV fr'tó , dubbeld , als .

. O C? , Q C?
TlO HJllfUlX rangkap teloe , drie dubbeld, aEUNO

Ylil^lö^nJI 9\ tikel sapoeloehy tienvoudig.

Ook
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Ook moet nog worden aangemerkt, dat de

telwoorden de voorzetsels aannemen , welke ter

vorming van de Averkwoorden dienen en de

eerste letter van liet grondwoord alsdan dezelfde

verandering ondergaat als Lij liet werkwoord.

De verbogene staat geeft te kennen, dat het tel-

woord stuksgewijze betrekking heeft op de voor-

werpen , die door den zin worden voorgesteld,

en is vooral in de geldelijke rekening gebrui-

ó er
keiijk; b. v. BWft<£)tt&^

9fU]OOrt!TlJl[|\ hdkoe toekoe pëlem sapoeloeh re-

ganne nëloeng doewit , ik heb tien mangas

c? . O
gekocht voor drie duiten ieder ; (MYI 2 TTjOUUl 9 \

ngerong roepijah , twee ropifen het stuks

;

OJIffl/TllLlUJVlJIJN njarejal , voor eene spansche mat

het stuk.

De cijferletters , welke bij de Javanen in ge-

hruik zijn , zijn de volgende :

1 2 04567890.
Deze teekens , welke men ligt zal bespeuren

voor het grootste gedeelte gewone letters te zijn ,

wor-
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worden op dezelfde wijze als de getallen van

Europische talen geschreven. Ter voorkoming

van verwarring , welke dóór derzelver gelijkheid

met de letters zoude kunnen ontstaan , worden

de cijfers altoos op eenigen afstand van elkander

geschreven , en meestal voor en achter dezelve twee

punten of een zinsnijdingsteeken geplaatst , b. v.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Over de Bijwoorden.

De woorden der Javaansche taal ? welke tot

dit. rededeel behooren , zijn moeijelijk te bepa-

len , vermits dezelve uit andere hoofdrangen tot

deze kunnen worden overgebragt, hetzij door

dezelve alleen in de rede als bijwoord te bezi-

gen , en deszelfs kracht uit den zin van zoo-

danige woorden toe te kennen, of door de bij-

voeging van aanhechtsels , welke tot de ver-

lengde beteekenis worden vereischt.

Eene volledige kennis en het gebruik der

bestaande bijwoorden door oefening moetende

worden verkregen , zal het voldoende zijn zich

bier slechts tot de volgende aanmerkingen te

bepalen.

1. Van
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i. Van andere rededeelen worden bijwoorden
I

ontleend, alleen door de plaatsing in den zin en zon- 1

der verandering van liet woord zelve , als : KH19QJ1 \

kolo , toen , tijdens , wanneer ( eigenlijk : de tijd ).

2. Verscheidene bijwoorden worden gevormd;

door verdubbeling van het woord , waardoor

eene herhaling , voortduring of onbepaaldheid

O O
wordt te kennen gegeven • b. v. (OTIOTIX

karikari , eindeijk , laatstelijk
, gevolgeIjk j

(LT]T](U1T]\ dhoeroengdhoeroeng , alvorens, voor-

dat ; (inH (Oi armp \hannjarhannjar,pas, onlangs;

flnn flCI flfin ÖC1 \ gentigenti , beurtelings.

3. Bijwoorden worden gevormd door aan-

hechting van het voorzetsel (KJI so , beteeke-

nende in dit geval: overeenkomstig, naar mate
,

Q
naar gelang , dienvolgens * b. v. (kflluljIUIOIX

sahoepami, bijaldien-, (KJ]öaQljffl7<£lJ)\ sapatoetté

,

naarbehooren ; (KMBlMN sabemenné, m waar*

heid.

4. Ook het aanhechtsel (ini)0]\ /*«« wordt

somwijlen gebruikt tot vorming van bijwoorden ,

als : oEVlEil 9 W<M\ternahhan, eindelijk, ten laatste,

5. Ver-
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5. Verscheidene bijwoorden, welke eene aan-

wijzing van tijd en plaats bevatten , nemen het

Q. Q.
voorzetsel flfll /2z72g- voor zich, als: tTi-SfEi-fKKTV

O.
hinglénné, hier , OTiZM 2 fljffflï \ hing konno

,

Q. Q Q. O*
Atóry (ÜTI1K1ÏIJIKD1\ hingnaliko, tijdens^ (UlaSlIIMOX

hingtembê , voortaan.

Er blijft alleen nog overig de meest gebrui-

kelijke bijwoorden op te geven en dezelve te

rangschikken onder de algemeene benamingen

van bijwoorden van tijd , van plaats en van

verschillenden aard, zonder de naauwgezette on-

derscheiding van de verschillende soorten , waar-

in dezelve naar hunne beteekenis kunnen wor-

den gesplitst in aanmerking te nemen.

Bijwoorden van T ij d,

(KU(Lr]T]ffl]fin\ sadhoeroengngé
?

voordat , alvo-

Q QQ
rena; WttSWï^X sawissé , nadat; (WlflflJiON

sahiki , nu ; O (LTll) \ mahoe , straks , zoo e^e/z

,

Q
onlangs

5 OCKIl|\ t^'s, voorbi/ , geleden-, (m¥]\

Q
dhoeroeng, nog niet-, Offl?(UUl(fCl|\ &/07Z, voor-

QQ (?
^^72, tevoren-, O(kll(0j|\ d/«£, ££7\s£

3 0! 07(0 2 \
TTZtfTZg-
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G? QQ
mengko , aanstonds , dadelijk • £JI ffljfO 2 UTlfKO \

Cu Q
mengko hikt, tegenwoordig] (UDOYlX hing boer

i,

C?
<£MO\ ^772^ , naderhand] 0)0\ bareng

,

Q
terwijl

; snTl(Wl|\ ngiras , te gelijker tijd y (W19QJI

O07(KJ]:ft\ salawassé) alti/d, altoos, zoo lang als;

C?/ . . .

(£V1(00\ terkadang , fOlOOOX kadangka-

dang , somwijlen, somtijds-, »j]ff\j](0]|)\ sesoek
,

morgen; 0«D\ wingngi ,
gisteren-, flJM/ëilON

(Ai

hemben, overmorgen-, <27U (O -TUIO \ dekhopo , (O

9HJ1 flJinO \ £o/o %?o , (inilO(O 9HJ1 JDH \ Aqpo kalannéy

ra9nJiOGq(LJ]\ £o/o poennopo, wanneer; (O90Jl\

£o/o, (09flJlfflJK]\ kalannè , aGWaQll tfUI\ tatkolo
,

'
"* QQ/"

q q. a ^u

IUH\ naliko, OTlIl (FO 9HJ] (O \ hingnaliko, toen
9

ten ti/de dat, tijdens; CW1£HWT2?ÖC[ssamangsan-

Q C?
zze, zoodra; WU\\ /«£•/, (KilO™ \ saweg, pas

,

c?
ww, #?™£; (WIO(0]\ we», telkens s ^JlPffJOJV

Q.
»e$oe£, dDUJUIIKIX hendjing , vroeg,

G Bij-
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Bijwoorden van Plaats.
Q Q

IIIIIi\ Jbénné
9 (ITjOV ngriki, hier-, KMK1Y

Q Q
£<Wtf , 07O 2M 21 \ £örcrco, fin KU|\ ngrïkoe , (in ffQB \

C? Q C?Q
ngrilo, daar

; (njl#Q\ hendhi , §DffQ\ w|gwz-

Q ^ ^
c?>fo' , OM] \ poendhi, waar

; 007(01 2 9 \ hadhoh,

e d ^ c? e
flEW0 9\ **&A, ^rj IWIOODN tjedah , (W](0«^J)N

C?/ QQ
tjaket, nabij -, lEiltö/TlMA merrënné , fcOKHlV /wri-

'
M e/ , e/

ifo', tór, herwaarts, lEJlYlffClN merrono , O
Q

fflïTI 2 flfJGtï 2 \ merronno , daar > derwaarts
; 9TU1

0<£W|\ liwat ) qnJI(0\ langkoeng , voorbij;

(M^flTlMll \ sahoeroette , langs-, qq\ doewoer,

O. Q Q /
nimmnij

\

nginggil, bovenjOMN 72£-zW , dl

Q
KIOJN ngandap, beneden ; R^O\ of<Wj (tf^O\
013 e/ C?C>

QQ. W
nglebet, binnen-, amiTinON hiringngan, be-

zijden-, flnO(Ul|\ ngarep, fiTlft^N ngadjeng , voor;

Q Q. Q.
CTT1\ boeri, OffClH \ wingking, achter-, enz.

BIJ-
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Bijwoorden van Verschillenden Aard.

G? C? GT
<Eil(OflSïD<Oj\ menghaten, OiMMN menglen-

Q?
7te, zoo, dus, aldus; £j| fiM 2 ÉM 2 \ mengkönno,

Q
200, «/zoo, o/? dze #>z/.s/ ÖBin8iMJ|Kl\ *«-

Q Q ^
dfto* poendhi , (OO 9 OTM\ haprihhipoen

,

(OlOnMJUlN laprijé, hoe, hoedanig; OÖïEJjX rca-

Q.
moeng , OTlEllV hamoeng, gj|\ ming

y slechts,

Q
alleen; fLMUUlfliO|\ pijambak, 07Ufl!7ö\ dèwé

,

^ .e .e
alleen, eenig; (Ml(in<£g[j\ sangnget

, oiB1(£||\

Q .

bannget, zeer; (UKKD^OV pissan, geheel
,
gansch

;

tWKklMJUlX sangsojo, allengshens;
fl79flJl 2 0\ fo-

woeng, MOS loewoeng, anj]n\ hangngoer

,

Q. Q GTQ
eercfer , Zwer ; (ITHKinn 9 \ hinggih

,

» ^\^\ q \ 72^-
Q Q

^,(inn^\ ^,aWJUi\ ^y , iuui\
y , ya , «*/,

c?
oo£; fflOïaE)llttCI|j\-6ofe/ï, 0M)2Tn\ /zora, zzee/z,

me*; ffliflflpiN dhêdhé, U\(W\ dhoedhoe , to

z<s
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is niet', (KB fllJlO \ sampoen, m^\ hodjo, dat

niet ( verbiedend ) ; U\{U\\ pesthi , (KJl(UUIfif](01
l 2(Wl|l\

GD W dl

sajehtos , zelerlijl • {nö<£V)j|\ /epa* > ^HiH^SJ^
C(?/

loepoet, verleerd; OUIffJlDX &%f > OflflX benner
,

re#*
,
jritfdf / üElll (EUO \ ^^7ze/2 3 (£111 gil QqO \ temen-

O. (?/
nan , opregtelijh ; ftTlD(Kfl\ hasring , (OOOj]\

Q
&e rr<?/? , dikwijls j (LTUlO (Wl D \ hawis , ftflfl J]\ ^fr"

rangy zelden-, enz.

^*s€^3®§^9«<->

ACHTSTE HOOFDSTUK.
0*>er cfe Voorzetsels*

De meest gebruikelijke voorzetsels zijn:

(LTU1 hing , te, op, aan, in, tot. Dit voorzet-

sel duidt doorgaans een aanzijn of eene bepa-

ling van tijd of plaats aan , als: (KliaiJ]W2 ffO

KIjmMKIflTITlX sampoen wonten hing nëgari, hij

.(? C? Q.
is reecfo zn de stad ; (Wina!M(LnJTflaifêJ9\ sazzg-

72g*££ roewedh hing mdnnah , hi/ was zeer ver-
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fcgsfc ** zijn hart; GflOTJIOöMIIS Wm (ITHKUlöq

5|\ noSEè paéhollé hing dhinno hikoe , tij-

77 ^ ^.C?
tfms f/é»7ï verkoop op dien dag • 07ö 2 flsd &1 JUKWl

Q ' ^
£S€M$J\ wonten hing Semawis , jz*c& te Sama-

rang bevinden.

Q.
GW) hing, wordt dikwijls geplaatst voor Lij-

woorden van tijd en plaats > en geeft alsdan

een' meerderen nadruk aan de bepaling van het

Q.
_

O,
aanzijn j b. v. (IJMOiM\ hing kenné, hier-, (LNl

Q. /
tö0 2flnom\ hing konno, daar; (uljOö\ hing

Q.
doewoer , boven ; (inntl^(imi\ hing djobo, buiten-

Q.C?Q
(LnflRTKfClX hing ngendhi, waar.

cr

IKJl so
y hetwelk sommigen verkeerdelijk (kUOlflX

sak y schrijven, is een onscheidbaar voorzetsel

en dient veelal tot de vorming van bijwoorden,

als: (kfl0i£)(0\ sapoennikoy (WlflTlMN sahiki
,

thans , nu; CKfiOTU OflI7{Mlril \ salawassé , zoo lang

dis; (KIl(EJl(KIlfiIJffC[\ samajigsannê , zoodra. Voor

naam-
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naamwoorden of werkwoorden geplaatst zijnde

heeft lietzelve de beteekenis van: als, ingevol-

/
ge, overeenkomstig, naar, bp\ b. v. (Kil KD1 (Kil (WI

flflO JfUUM\ sakarso sampéjan., ingevolge uwen

G?Q Q.C? Q
wil

; {KJ10DDJ](n(U]KlJlfl(K]ieO(f£|\ sadatengngi-

poenking Semawis , bij zijne komst te Sdmarang.

ar * q.
0/£U)\ dateng , OJl\ marang , 0|T1\ #*«-

7*i^
3 fEJIKIIIV mennjang , naar, aan, tot, heb-

ben allen dezelfde beteekenis vaneene rigting of

beweging naar eene plaats en worden voor het

woord geplaatst, waarvan het de betrekking

aanduidt 5 b. v. OTffOjJpM- 9 e TIMVI ?j fflO \ ^a-

C?
&o<? weweh marang kdu>é, ik geef aan u } 9ftU(K]

/ • QQ
GOiMSMsiflllMi^TO^ lan men-

nowo kowé toetoer marang sawidji wong , en

zoo gij tot iemand zegt. Dit voorzetsel heeft dik—

Q.
werf veel overeenkomst met het voormelde flTUl\

hing , en kan alsdan daarmede verwisseld of

ver-
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• 9

verbonden worden- h. v. 0X1(0(1010 (KR(LJUM

Q. . Q
J ^

^(Olirill^^riMX barangkang hapratjajakhakê

hing wong ngik'oe , het goed , dat dien man is

G/v•; dr O.
toevertrouwd ; (KJ1 XI aEW OoEWdnAM KUI \ serrat lang

mr M

dateng hing koelo, een aan mp gerigte brief.

Q. • Q. C?
(Wlff01\ saking , (KJ1KU1\ sangJsing , oQJKOl \ fe£-

£o, ftfzz, z/zV, als in: (KJKO)(Znn(UUl\ saking grijo y

ra gü/ * l ^ L
«
d '

hangkatkoe tekko hing kënnê hesoek , ik ben

/ .'C
vroeg van hier vertrokken •

9flJ! fftl^lT] 9HJ] 9(1/1 (ïflaOJl

POO\ Icm, sadhoeloer lannang tekko bopo ,

^7z cfe broeders van {denzelfden) vader. Dit voor-

zetsel is in de toepassing vrij regelmatig , val-

lende daaromtrent alleen aan te merken , dat

hetzelve somtijds zonder werkwoord, wordt

aangetroffen en alsdan de veronderstelde Lewe-

ging in zicli sluit, als: (O90Jl(Wl(Ol(KlflnriTl \ koe-

lo saking negari
y

ik (kom) van de stad.

O.
- De voorzetsels BüUWliDX dhenné, MIïQflN dhën-

ning
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Q
ning, KW HU 9 \ kalik,en flölffl7TI2\ karo,, door?

worden geplaatst voor de naamwoorden , welke

den werker aanduiden , en bij zonderlijk , wan-

neer het werkwoord in den lijdenden vorm
cv e q . e

voorkomt, als : (U1TO02 KI (ffl!U^(U1(üMflnri2(KII
1 m/d L

o. •

e 9 (UU)MMO 2 CT (Kil BH] \ dherrapon kennoho

dhihanggo sembahjang dhënning wong Islam

,

opdat het door de Mohanunedanen kunne ge-

bruikt worden ter verrigting van de godsdienst.

Er volgt Lier nog eene opgave van voorzet-

sels, welke dikwijls voorkomen en regelmatig

in de toepassing zijn, als: (LTlI)iM2(Zrin||\ handjog

tot, tot aan-, r^<jO]P|\ toetoeg , tot; o£ïl)O dOll \

tekkon , tot) {KJlOfföljlX tjedak , (KH(OflSVl||\ tjaket

,

er er o
NIKUIOIIN tjellak, nabij ; ÖCTIJV té&tó, UU

MX12 9\ hadhoh, ver; (KilON sabrang, over,

«ara c&? overzijde; Óö\ mawi , (019flJI9\ £«///z

,

KlH9flil(UU10|\ kalajan
, flOl 90JIO (Oj\ kalawan ,

(Kil Umi \ safo, (KJlflQDX ^^o ? flCiD 07X1 2 \ ^«ro, 772^
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e o
benepens, bij'• W&k% éMü£%\ boten mawi y (MVSi%

C?. Q
flQJ)(JO^inn\ boten nganggé

, ^(inR2 XlffOl ^(OinN.

/zora kathik , WWh m(Bl)DH1f <\ Aora nganggo
,

Q.Q.Q.
uEIJIKLA tanpo y zonder; mWH\V\W\ hing-

O. /
nginggït , (inj]Oq\ fo'flg* doewoer

y
boven; (n

Q / e
ff£lö||\ ngandap, (ntö)(kJ!2\ ngisor , beneden; (KH

O
90J1\ 50//0, flJUljffCl O (WIJN kantawis , ftfUKITTV.

JiantorO) tusschen ; OttCloMN manoet, (BUKloEMS

kanoet
y
volgens £ enz.

NEGENDE HOOFDSTUK.
Ctyer cfe Voegwoorden,

Men kan de voegwoorden in twee soorten

verdeelen , namelijk in verbindende en scheidende.

De eerste zijn de zoodanige ? welke de woorden

of leden der rede verhinden en eene bevestiging

,

bijvoeging of oorzaak te kennen geven 3 deze zijn :

0CUIV1J 9 X fcoftfc , WWWlflJÜI(ffi|\ hahj'an , §J|ff\

/ /
50^0, (MloQ9\ sarfo, §>J}0\ sarwo, BWVIJIOO\



( «** )

kalawan, qftj)0\ lan , alle en beteekende •
lEil

^Ifl 9 flJD)/ZJ[ (O] \ malihhipoen, eflMDN manning-

ng^ , ^72 , voorts
; ffl7£]| 2 (O \ mongho , daarom

,

derhalve, zoo; JMlOlOlilN sabab , (M)ÖOJ]\ *«-

e/e e/
f*>a&, (OTI(Rlo\ herranten, (OTI(Kl\ herrono

,

o.. o^ d

OT(OlEilO\ hinghangmawi, ÜOO \ tozg- zzzo-

Q.
«'o, (Kil 137TI9 (KI \ sarehning , (Wl OT1 9 AKI\ <s«r<?^

?Z£, want, dewijl, omdat
}
vermits; enz.

Onder de scheidende kan men alle andere

voegwoorden rangschikken , welke eene schei-

ding, voorwaarde, uitsluiting of tegenstelling

aanduiden en tevens het verband der rede daar-
Q

stellen, als: WMIIIÖX hoetawi, (inij(£lHO\ ïioeto-

. Q. • Q.
wo , of J tfiGIV nangnging, mW?\ \ hannangnging,

maar, doch, evenwel, nogtans-
7 (Wl (KldODOj

\

sannadhjan> (Wlffq(lR(Kl(|\ sannadjan , ofschoon,

Q
alhoewel; IO(l^ö\ hadjawi , GOIKl^CTX £a-

djobo , tenzij, behalve, uitgezonderd ; enz.

TIEN^
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TIENDE HOOFDSTUK.

Over de Tusschenwerpsels.

De tusschenwerpsels zijn in de Javaansche

taal niet menigvuldig , althans bepalen zij zich

meestal tot het gesprek, en worden zelden in de

geschriften aangetroffen. De voornaam sten zijn

deze: (UU1\ 70, (aanroeping), 0/ (UU]M <inJI9\

jo Allah , (UUla£in9ail 9 \ jo Tallah \ o God! MTtll 9 V
W' L

'

hehj hef o! OT0 9\ hadoeh (van droefheid),

ach / helaas ƒ OfU] fljJjUU] 2 \ hajo , £J! 07IUU) 2 V ww/o
3

Q
£01\ moro 1 hom! komaan! öjfoSUI 2OMl V

Q
*o£z7 ( van verwondering ) ziedaar ! (KJ)(W1||\ ^*»',

E I 2T & Em






















