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INLEI DI NG.
Het doel en de opzet van deze studie is een nauwkeurige en
gedetailleerde beschrij ing te geven van een bepaald ged eIte van
het Maleise taalmateriaal en taalgebruik. Als zodanig zou het
een begin I unnen zijn van de uitwerl in g van cen groter opgezet
plan om op den langen duur (missc'hien mocten w zelf zeggen:
"in de verre toekomst"?) t:c komen tot een llitvoeri e descriptieve
grammatica van de bahasa Inrlonesia, die van groot nut zou
kunnen zijn 001' de ontwikkcling en vO t'mgeving van deze taa!.
Ongelwijfeld doelt Dr. . A. Fokk r hierop ook, als hij in de
Inleidin g van zi.in Beknopte Maleisp Grammatica, le druk, 1946,
sprekend over het feit dat ·wij thuns in het Indonesisch nog geen
uniform spraakgebruik kunnen vCl'wachten, aidus verdeI' gaat:
,~m dat te bereiken zal in (Ic eerste pluats nauwk urige registratie
en fixering nodig zi.in van het spraakgebruik in de voornaamst
deJen van IndonesH;. . edeuze pogingen daartoe zUn igcnlijk nog
nooit ondemomen" . Ret . p reckt haasl als vanzelf dat deze poging,
waarvan de resultaten in dit proefsc11fift zijn neergelegd, sJechts
een klein onderdeel van de gehele tof )<an behandelen. Wi.i
hebben ons uit de aard del' zaak slechts met de geschreven taal
kunnen bezig houden, claar er in Nederland geen mogelijkheid
beslaat het Indone. isch als spreektaal te bestllderen, laat staan
dat men in staat zou zijn het spraaJ<gebruik in de verschillende
delen van Indon esH:! o · in dit onderzoek te betrekken.
Het on rlerdeel van de Maleise grammatica. waarme wi.i on ' h ier
hebben bezig g houden, omvat het hoofdstuk: De Prepos·ti s. De
term .,prepositie" bebben we gemeend te moeten handhaven ook
voor het faleis, daar 'bet o.i. geen aanbevelinf( verdient nieuwe
termen bij het toch al verwarrend grote aanIaJ te voegen, zonder
dat men vaak daarmee cen wezenliike bi,jdraqe Jeverl tot verheldering van de bcstaand problemen. Zonder tw~ifeJ bestaat er tus. en
de prepositie, zoals men deze voo bepaalde Indogermaanse talen
w 1 beeft gedefinieerd - de term prepositie is tenslott afkomstig
uit de Inrlogermanistiek - en die van het Ma eis, en de Indonesische talen in het a1 emeen, en aanmerkelijk verschi!. De
dcfinitie van Paul, in ziin Prinzipien der prachge chich e, 5
druk, 1920, § 259, pa . 369, 'maakt ons dat ceds terstond
duidclijk: " Die Praposition ;st e;n Verhind unrtswort, mit welchern
ein Kasug cines belieb;gen Sub,'iantiIJll ms verkniipff w erden krenn,
"hne da s die VerbiTld~lTlgswcise noell in Analogie zu einer
Xl

AANHANGS' L
Daar de be'handelde tek ten van het kl assieke en modcrne Mnieis
gescheiden worden door een aanzienlijke tijdsruimle, heeft het
steUig zijn nut thans nog h et een en a:nder op tc mCl'ken over het
gebruik en de bctekenissen del' voorzetseis bij Abdoellah, die, zoais men weet, in de eerste helft van de vorige eeuw leefde. Zijn
taal sluit zieh enerzijds aan bij het klassieke Maleis, anderzijd
'heeft h et reeds aanknopingspunten met het moderne. Definitief
uit te maken bij welk van beide hij het m eest behoort, is oj. uiet
mogelijk. Het blijft hier {jen zaak van m eer of minder. Bij het
ene voorz tsel zal hij zieh geheel aansluiten bij h et gebruik in
bet klassieke, bij een an der 'heeft hij eerder eigenaardigheden van
het 'lllodernc Ma leis, in nog andere gevallen zal hij voorzetsels
gebruiken , die men verdeI' niet in klas iek noeh in Ill.odern Malei
vindt, of zal hij aan bepaalde preposities speciale belekenissen
loekel1.l1Jen, die alleen bij h em in gebruik zijn. Zeer in het kort
volgen hier nu afwijkingen in gebruik en betekenis van de voorzet el bij Abdoellah.

§ 1. Di.
a. Het gebruik van dez prepositie sluit zieh over de 'hele lijn
n auw aan bij dat in het klassieke Malei . Op een paar speciale
gevallen van h t geb ruik van di bij verba m et cen bewegingsa peet m oge hier worden gewezen : 31/17 dilwniar nasi oleh iboe
bapanja di'sitoej 491/9 m aka sekalian orang2 lnggeris disito elah
ia pergi sembah jangj 492/18 (se boeah lo ebang) malca disitoeloh
dimasoeldwnnja segala kepala orang itoej 26/9 dib eri batoe oedji
ditallgankoe j 30/4 dimasoeklean talin ja itoe dilo ebang tengahnja j
23/20 djikalau disoeroeh akoe borang kemana2 atau ditempat
jan g berbaJwja sekalipaen . " (men Jette hier op lee en di na ast
elkaar gebruikt. Of i speeiaal ,le vertaJen: "ook al werd ik ergens
'heen gezonden, of ook al was h et op een plaats vol gevaren .. .. "7),
Dit soort gevallen vindt m.en bij Abdoellah meer. Hij schrij.ft niet
bepaaid en litteraire stijl, maar meer zoals men spreekL
b. Gevallen van eontaminatie zijn : 501/9 maka segala orang2
jang bersalah dari negeri Jn ggeris di poelau itoelail tempat
di boeanglcan (tempat of di is overbodig); 48/7 tiada maoe menjahoetkan namanja dan nama orang T jin a jOllg ditempat ia berllOetang itoe (jang di is overbodig I Of and rs : orang Tjina jang
ia beriloetang kepadanja, of iet dergelijk~) .
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c. Zeer merkwaardig is : (slcchts dit cnc geva!) 12/16 maka etelail delcat dikapal Jiotanda, "toen ze dichl bij de ederlahdse
schepen waren ... " . Elders von<h!n we dekat als predicaatswoord
geconslrucerd mel dengan of ' (ke)pada.
d. Di in een me r speciale p)aatsbepaling: 4·99/7 maka 'iergambar2-lah anakkoe itoe dimatakoe .
In het klassi k Maleis troffen we dit aneen aan in SB.
e. Di komt bij Abdoellah slechts voor in bepalingen van tijd
in de volgende gevallen: 46/7 nanti dibelakang ke lak,~' 5J4./22
nanti kelak dib elakang; 515/6 kelal dibelakang (aUe betekenend : "straks, I ter") en in 509/19 dibelakang matikoe, "na mijn
dood".
f. Vaal' "achter" ebruik t Abdoella'h: dibalik : 4.99/4 setelah
soedah ditanamkan orang dimasdjid Keling dibaTik millrab,
maka ...
Hiermee vergelij,ke men: 4.'1/4- maka bersemboenji2 di belalcang
bflpakoe koetoelis, "stilletjes achter de rug van mijn vader zat
ik te chrijven".

§ 2.

Diantara kwam niet voor in het klassicke Maleis. Abdoellah
lcverde slechts twee gevallen op, in de betekenis: van "onder,
bij": 44/8 apa sebabnja iailoe (uI. intan ito e) mendjadi termoelia diantara segala manoesia?; ,Ij2119 dan lagi ballasa ito c
(nl. ballasa 'arab ) sahadja jang terlebih moelia dia-ntara orang
Islam.

§ 3.

Ook antara vindell we bij Abdo Hah zeer zelden (4 maal).
Eenmaal heeft het een partitieve functie: 42/13 maka adalah
antara m erelca itoe tiga bahagian orang Islam dan sebalwgi orang
Hindoe .
De overige gevallen betreffen verbindingen van antara .... dengan: "tussen. " en .. .":5t~/20 . ... akoe pergi begitoe djaoeZl
an tara roemahnja dengan roemallkoe.
Merkwaardig is: 511/22 insja 'A llah, ialall djoega ak'all menghimpoenkan antara aleoe dengan isterikoe itoe pada hari jang ....
Het is niet onmogelijk dat m.entjeraiJcan, dat soms op deze wijze
wordt geconstrueerd, hier invloed heeft uitgeoefend.

§ 4.

Naast de gewone plaatsaanduidende betekenis heefl diatas
ook meer special . We vinden dit niet in bet moderne Maleis,
aar afas de speciale I etekenisS'en beefl, en gedeeltelijk in het
klassieke.
19/11 ditoeroenlean Allah hoedjan rahmatnja dan CiJmpoennja
diatas leoeboernja; 15/1 male a dengan taledir Allah ta'ala
melakoelean leehendaknja diata ' lIUmbanja; 503/13 meletakkan
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'adat dan tjo.el ai jang berat dlatas orang Amerikan; 4.95/18
djatoeh saioe diatas satoe toenggang balik.
In al deze gevall'en is ecbter nog sterk aanwezi cen element
van plaats in de ruirntelijke werkelijkheid.
De verbin ding jang terseboet diatas komt ook bij Abdoellah
voor: 52/8 toean2, jang terseboet nama2-nja diatas tadi.
§ 5.

De betekenis en van atas zijn alle speciaal.

a. 510/2 1 m ak a berlak oelah k eliendak Allah atasn ja; 26/8 .. . kalau dengan m oedai12-annja diberinjq (Allah) beriboe2 raluTwi
dan selamat sedjahtera dengan k ebadjikan atas goeroe2-koe
jang . . .

5/10 maka atas sek alian perkara ini ak oe m enoendoekkaTli kepalak oe, "wegens, op grond van " ; idem in : 29/15 adalah
berbagai2 perkakas hoekoem an dan sjiksa dalam tempat mJengadji
itoe sedia berbagai2 roe panja dihoekoemkan atas d jenis k esalahannja (vgl. Ned .: " er staat straf op een misd rijf").
b.

c. 4.6/11 ni ljaja kemoedian kelak besarlah 'engk au sesalkan
ata iboe bapamoe itoe, sebab .. ., "zal het u spiJten om uw
ouders' ~.

d. 509/1 8 maka koedjadik an k oeasa atas sekalian itoe doea
orang Anoe, "b heerder over".

§ 6.

Van dibawah moet verm ld worden de uitdrukkin g dibnwah
perintah, "ond er 'het gezag van": 4.93/15 sek ian [am anja soedah
kiln dibawah perintah lnggeris (leenvertaling uit h et Nederlands?) .

§ 7.

Didalam i in h et eheel niet frequent. Hier vinden we
du meer aansluiting bij het moderne Maleis. Over b et gebruik
valt niets op te merk:en.

§ 8.

Dalam da rentegen is zeer talrUk. Het gebruik loopt geheel parallel aan dat van het moderne Maleis.

a. Te letten is op 'het voork omen van dalam bij een aantal verba met een bew gingsaspect : 34/10 pergi m engc«1ji dalam masdjid,
karena dalam mnsdjid itoe beratoes2 orang keloear 'masoek ; 15/18
ako berbalik dalam peroetnja; 35/7 diboeboehkan dala m soeatoe
tjeper Jain badjoe; 49411 di masoeldcannja poela k epalanja
dalam geredjan ja; 505/5 soepaja Toean K. itoe m asoek dalam
m oewapakatnja bersama2, "opdat mijnheer K. mee toetrad tot
zijn genoot chap"; 22/1 ditoeliskannja pengadjiank oe daTam
soeatoe loh ketjil (h et gebruik van dalam is hier weI vreemd.
Eerder zou men diQtas verwachLen ).
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ERRATUM.
I Hfds t. I. § 36. I. 2 I het eerste vOQrbeeld foutlef geclteerd. In plaats van
b" rsamboetanlab leze men bersamboet lab, zodat dit werkwoord naar de vorm
blj de onder 1 genoemde had moeten worden geplaatst.

S TEL LIN GEN.
I.
Ter verklaring van -na in de "superlatief" in het Soendanees
panggedena ga men uit van het gebruik van het suffix, zoa s men
dat vindt in he t Maleise zinstype indahnja boenga ditaman inil

II.
I

In Sja'ir Bidasari, ed. Klinkert, Leiden 1886, leze men voor:
281/20 djikalau sampai k dmi maksoedkan: djilcalau maksoedkoe
kamoe sampaikan (vgl. Van Hoevell, pag. 13 regel 3 v. o.
maksoedkoe djika dajang sampaikan}j
,
296/7 didaldm hati sangat berida: didalam hati sangat berbeda
(vgl. Van Hoevell, pag. 29 regel 6 v. o. didalQiln kalboe sangat

berbeda);
298/19 ioeankoe koetiba palik kemari: toeankoe ketika palik

kemari, "mijnheer, slechts een moment ben ik nog maar hier";
310/18 peti tidak dapat d-g-lwri: peti Udale dapat begari, "het
kistje blcek niet te vinden";
319/14 sempoerna elok bagai dipalesa: sempoerna elok bagai
dipeta;
djangan berbahagia leebawah doeli : djangan berbahaja leebawah doeli; idem tJ38110 djikalau berbahagia leebawah
doeli: djikalau berbahaja kebawah doeli (vgl. Van Hoevell, pag.
02 regel 5 v. b . djangan berbahaja k ebawah doeli)j

325/8

950/6 d jangan disamboet ;ang hina lela: djangan
ltina leta.

~iseboet

'jang

Voor Hikajat Abdoellah, ed. Klinkert, Leiden 1882, pag. 54 regel
9 vv. dan lagi ada seorang Datoek Astoer namanja, sama toeanja

dengan tiada merelea itoe maoe mengoebahkan pakaian asal
melajoe sampai matinja verwissele men de woorden m erelca itoe
en tiada van plaats. Men leze dus: dan lagi ada s orang Datoek
Astoel' namanja, sama toeanja dengan mereka itoe, tiada maoe etc.

III.
De ontwikkelingen vormgeving van de bahasa Indonesia zal ten
zeerste bevorderd kunnen worden door vastlegging van het
bestaande taaimat riaa1. Ten einde dit te bereiken zijn in de
eerste plaats nodig een aan de behoeften voldoend woordenboek
en een uitvoerige beschrijvende grammatica.

