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TOMÉ PIRES* „SUMA ORIENTAL"
EN HET TIJDPERK VAN GODSDIENSTOVER-

GANG OP JAVA. »)

I De Hindoe-Javaanse rijken.
n zijn verhandeling: „Wanneer is Madjapahit gevallen?" (Bijdragen

Kon. Instituut L 1899 p. 111—199) deed G. P. Rouffaer een
krachtdadige poging om de datum waarop en de omstandigheden waar-
onder de kraton Madja-Pait te gronde ging, nader vast te stellen. Op
blz. 144 van het genoemde tijdschrift kwam hij tot de volgende slotsom:
„dat deze Pati of Dipati Oenoés zich tusschen 1516 en 1521 heeft
opgeworpen tot Radja van Demak; praboe Oedara, den oppervorst van
Madjapahit, den zoon van wijlen patih Tahan, heeft aangevallen en
verslagen; diens stad ten val gebracht, in hoogstwaarschijnlijk... 1518...;
en als heerscher van eigenlijk Java, van Demak en van het voor goed
verwonnen Madjapahit geregeerd heeft als oppervorst van 1518-1521...;
toen gestorven is aan een „longontstekking" ( = krissteek?); en als
Pangeran Sabrang Lor, als „de Prins, die Malaka op den Noorder-
Overwal te lijf was gegaan", vereeuwigd is in de Javaansche kronieken".

In hoofdzaak werd deze slotsom door menigeen aanvaard. Krom
echter, als steeds behoedzaam, achtte de mededeling van Pigafetta,
Magelhaes' tochtgenoot, waarop Rouffaer's mening voor een belangrijk
deel gegrond was, niet zo overtuigend, en betwijfelde daarom, of Madja-
Pait pas in 1518 zou hebben opgehouden als Javaans rijk te bestaan.
Eerder nam hij aan, dat deze machtige stad van Daha (Kadiri) uit ten
val was gebracht; „en waarom zou dit niet in 1478, het jaar der traditie
kunnen zijn", zo meende hij. „Zekerheid voor het niet meer bestaan
van een centraal heidensch gezag schijnt eerst aanwezig, wanneer in
1528 het nog steeds heidensche Panaroekan geheel op eigen gelegenheid
over een tractaat met Malaka gaat onderhandelen". Aldus Krom, de
laatste maal, dat hij het ganse Hindoe-Javaanse verleden samenvatte in
Stapel's grote geschiedenis van Nederlandsch-Indië (I, 295 en 298).

De aanboring van een nieuwe bron noopte mij echter Rouffaer's
studie nogmaals aandachtig door te nemen en, zo nodig, aan te vullen
en te wijzigen.

*) Nadat de Redactie het bovenstaande artikel van de heer Kern had aanvaard,
ontving zij deze bijdrage van Dr. de Graaf. (Red.).
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TOMÉ PIEES' „SUMA ORIENTAL". 133

Deze bron is de uitgave van Tomé Pires' Suma Oriental in de werken
der Hakluyt Society (Sec. series nos. LXXXIX & XC London 1944).
Bewerker van dit handschrift is de Portugees Armando Cortesao, welke
het terugvond in de Bibliothèque de la Chambre des Députés te Parijs.

Het valt te betreuren, dat deze bekwame cartograaf, ofschoon hier
geen vreemdeling, toch weinig of geen Nederlandse werken heeft
geraadpleegd, zodat hij de gedeelten van Pires' boek, welke Indonesië
betreffen, hoogst onvolledig behandelt. Voor de Javaanse geschiedenis
raadpleegt hij in hoofdzaak de verouderde standaardwerken van Raffles
en Crawf ord. Toch mogen deze onvolmaaktheden ons niet blind maken
voor Cortesao's grote verdiensten in het ontdekken, ontsluiten en uit-
geven van zulk een hoogst gewichtige bron, die reeds door zijn ouder-
dom warme belangstelling verdient.

Tomé Pires is geen onbekende. Met zijn mislukt gezantschap naar
de keizer van China was elk sinoloog vertrouwd. Hier volge slechts,
wat uit zijn leven tot recht begrip van zijn bedrijf in de Archipel
dienstig is.

Geboren omstreeks 1468, vertrok deze apothekerszoon pas in 1511
naar de Oost. Reeds het volgende jaar werd hij naar Malakka gezonden,
waar hij van apotheker schrijver werd. Van Maart tot Juni 1513 was
hij factor aan boord ener vloot, die Java's Noordkust bekruiste, denke-
lijk van Tjerebon af tot Gresik toe, ten einde specerijen op te kopen.
Op verschillende tijdstippen tussen Nov. 1513 en Jan. 1515 treft men
hem in Malakka aan. In de laatstgenoemde maand wordt ook zijn Suma
Oriental vermeld. Kort daarop keerde hij naar Goa terug, ten einde
vandaar naar Portugal scheep te gaan, aangezien hij goede zaken gedaan
had. Hij voltooide er intussen zijn Suma Oriental.

Het volgende jaar werd hij, mogelijk op grond zijner door de Suma
gebleken bekwaamheden, op zijn rampzalig gezantschap naar China
gezonden, vanwaar hij nimmer zou terugkeren. Kort voor 1540 stierf
hij als gevangene te Sampitai, een stad aan het Grote Kanaal. Een
droevig einde na een hoopvol begin!

Pires vertoefde dus van 1512 tot 1515 meest in Malakka, en bezocht
waarschijnlijk slechts enkele maanden (Maart—Juni 1513) Java's Noord-
kust. Het grootste deel der Suma Oriental werd te Malakka geschreven.
In India voltooide hij dit werk, het enige van zijn hand, dat wij over
hebben.

Hij bezocht en beschreef Java dus tijdens de z.g. godsdienstovergang,
niet slechts een hoogst gewichtig moment in de Javaanse historie, doch
ook een vrij duister tijdvak, wat aan Pires' werk een bijzondere waarde
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134 TOMÉ PIRES' „SUMA ORIENTAL".

verleent. Uit het vele nieuwe, dat deze Suma over Z.O.-Aziê bevat,
kiezen wij daarom slechts datgene, wat op het eigenlijke Java der
Javanen betrekking heeft en dat op blz. 173—200 der Engelse ver-
taling te vinden is.

Terecht oppert Krom bezwaren tegen Rouffaer's uitlegging van
Pigafetta's heel op Timor aangetekende mededeling omtrent Java's
toestand: „Java Maggiore . . . In quest' isola . . . son Ie maggiori ville.
La primaria è Magepaher, il cui Re, quando viveva, era il maggiore di
tutti i Re delle isole vicine, e chiamavasi Raia Patiunus" (p. 132). De
aanzienlijke afstand tussen Java, waarover dit bericht gaat, en Timor,
waar het werd opgevangen, vermaant tot behoedzaamheid. Bovendien,
was het wel waarlijk Madja-Pait, waar die Patiunus, toen hij nog
leefde, heer en meester was ? Wij mogen toch zeker de mogelijkheid niet
uitsluiten, dat ook na de ondergang van het Madja-Paitse rijk zijn
traditie werd overgenomen en voortgezet door een ander Hindoeïstisch
rijk, waaraan verder afgelegen volkeren toch maar steeds de naam van
Madja-Pait bleven hechten.

Iets dergelijks treffen we ook aan bij Madja-Pait's opvolger, het rijk
van Demak. Dit imperium viel, naar wij met vrij grote zekerheid mogen
vaststellen, omstreeks 1546 uiteen, en toch is er in 1564 bij de Portu-
gezen nog sprake van een koning van Demak, keizer van Java (Couto
dec. VIII cap. 21).

Voor hen, die dit overwegen .verliest Rouffaer's op Pigafetta rustende
datering van Madja-Pait's val, veel van zijn kracht. Dit is juist daarom
zo bedenkelijk, aangezien het de enige oude Europese mededeling is,
waarin de naam van Madja-Pait voorkomt. Hiermede staat of valt
Rouffaer's stelling.

Pires' werk ondersteunt Rouffaer's opvatting geenszins. De naam
van Madja-Pait is de Portugees blijkbaar nimmer ter oren gekomen,
want deze ontbreekt in zijn Suma volkomen. Daarentegen vermeldt hij
wel als hoofdstad „Dayo", waarin zijn uitgever m.i. terecht Daha
(Kadiri) leest. Weliswaar noemt Pires ook de hoofdstad der Sunda-
nezen „Dayo" (p. 169), doch dit moet het Sundanese woord dajuh
( = stad) zijn.

Dit Dayo zou volgens Pires (p. 191) in twee dagen flink doorreizen
vanuit Tuban te bereiken zijn; en inderdaad kan een goed ruiter langs
een gebaande hofweg deze afstand (± 100 K.M.) binnen een tweetal
dagen afleggen. Bovendien deelt Pires (p. 190) mede, dat Tuban de
haven is, die het dichtst bij Dayo ligt. Als dit gelijk aan Kadiri is, komt
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dit ongeveer uit, doch wanneer Dayo Madja-Pait zou voorstellen, komen
eerder Sura-Baja of Gresik in aanmerking. Dit wijst dus wederom op:
Dayo gelijk aan Kadiri. Daha-Kadiri moet dus omstreeks 1515 de
hoofdstad van het Javaanse rijk geweest zijn, en zeker niet meer
Madja-Pait.

De Timorezen, die mogelijk eens onder het echte Madja-Pait ston-
den, zullen deze naam als het teken der Javaanse oppermacht beschouwd
hebben, zonder daarbij scherp een bepaalde plaats of bewind op het
oog te hebben. In hun gedachten was Madja-Pait nog immer het punt,
vanwaar alle gezag uitstraalde of diende uit te stralen. Wie op Java
almachtig was, heerste tevens in Madja-Pait. Patiunus had op Java veel
te zeggen, dus was hij ook heer van Madja-Pait. Daar kon een ver-
woesting of wisseling van dynastie, ja zelfs een godsdienstovergang
niets aan toe- of afdoen. Aldus zouden wij het vreemde bericht bij
Pigafetta redelijk kunnen verklaren.

Behalve de naam der Javaanse hofstad, schenkt Pires ons nog die
van een tiental Javaanse vorsten, hoewel niet in zijn stuk over Java,
doch bij zijn mededelingen over Malakka (p. 230). Ontving hij deze
gegevens uit de mond der aldaar woonachtige Javanen ? Het zijn zeker
niet de eersten de besten, die Pires hebben voorgelicht, want hun inlich-
tingen beslaan vier eeuwen. De tien koningsnamen laten zich, met uit-
schakeling van een inleidende figuur, vrij ongedwongen in groepen van
drie rangschikken, en wel aldus:

Raja Quda

Raja Baya of Sam Agy Jaya Baya Batara Tamarill Bataram Sinagara
Sam Ajy Dandan Gimdoz Biatara Curipan Bataram Matara
Sam Ajy Jaya Tatón Bataram Matara Batara Vigiaja

De naam van de eerste, Raja Quda, vertaalt Pires door „Koning der
paarden", tegen welke overzetting op zichzelf natuurlijk niets in te
brengen valt. Is deze naam soms een herinnering aan iemand, die in
de Babad Tanah Djawi (p. 12) .Kwda-Laléjan heet, en welke de zoon is
van de held Pandji en déwi Tjandra-Kirana of Galuh? Dan zou hij
misschien een half mythische figuur kunnen zijn, een waardig begin
voor een vorstelijke stamboom.

Sedert Poerbatjaraka's onderzoek (T.B.G. dl. 58 1919) weten wij,
welk een belangrijke rol de Pandji-verhalen in Kadiri speelden. Als de
eerste naam van Pires' lijst al die van Pandji's zoon is, brengt deze ons
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136 TOMÉ PIRES' „SUMA ORIENTAL".

al dadelijk in het Pandji-vererende Kadiri. Deze plaats komt nog duide-
lijker te voorschijn in het eerste drietalx).

De eerste daarvan, Raja Baya of Sam Agy Jaya Baya herkennen
wij zonder aarzelen als de vermaardste koning van Kadiri: Jayabhaya,
wiens naam aan geen bewoner van Java vreemd is. Gelijk bekend,
regeerde deze veelbesproken vorst in het midden der 12e eeuw over het
rijk Kadiri en legt men hem een aantal voorzeggingen in de mond, die
als voorspellingen van Djaja-Baja bij tijden de nodige opschudding op
Java veroorzaken.

In de tweede koningsnaam, Sam Agy Dandan Gimdoz valt gemak-
kelijk Dangdang Gendis te lezen, als hoedanig koning Krtajaya van
Kadiri bekend staat. Men beschouwt hem wel als de laatste wezenlijke
vorst van het Kadirische rijk, die in 1222 in of na de slag bij Ganter
zou zijn gesneuveld. (Krom 315).

De derde vorst draagt de naam van Sam Agy Jaya Taton, waarin
wij de pretendent Jayakatwang herkennen. Sedert 1271 bekleedde deze
als vazal van Singa-Sari het onderkoningschap van Kadiri. Gezien zijn
brandende begeerte, om met alle middelen de opperheerschappij te ver-
werven, onderstelde Krom (p. 343), dat hij wellicht een nakomeling van
het vroegere Kadirische vorstenhuis zou wezen, en Pires' berichtgevers
steunen deze onderstelling door de mededeling, dat Jaya Taton de
„zoon" van zijn voorganger Dandan Gimdoz was. Deze grote rebel is
in de door Pires opgetekende overlevering nog de wettige vorst van
Kadiri. Gelijk bekend, heeft hij deze kraton in 1293 tegen een over-
macht van Javanen en Chinezen verdedigd (Pararaten VI).

Wij merken dus op, dat deze drie vorsten allen over Kadiri geregeerd
hebben, maar dat zij, op grond van onze kennis der chronologie,
bezwaarlijk een aaneengesloten reeks kunnen gevormd hebben, en zeker
niet tot elkaar in de verhouding van vader tot zoon hebben gestaan.
Aannemelijker is, dat de berichtgever met deze verwantschapsgraden
slechts de ononderbrokenheid der dynastie heeft willen aanduiden, ter-
wijl hij zich beperkt heeft tot de z.i. voornaamste vorsten van Kadiri.
Hierbij schroomde hij niet, de Kadiriërs ook nog tijdens de dynastie
van Singa-Sari te laten regeren.

Nog uit een andere trek blijkt de verering van de berichtgever voor
deze Kadirische vorsten, n.1. uit de verklaring hunner namen. Zo

x) Prof. C. C. Berg suggereerde mij, dat dit Kuda wellicht afkomstig was van
de in strofe 6 der Brata-Juda voorkomende Sang a Kuda Sjraddha Tjandrana.
Dit maakt weinig verschil uit, want hier betreft het ook op zijn hoogst een
mythische figuur.
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TOMÉ PIRES' „SUMA ORIENTAL". 137

betekende „Sam Agy Jaya Baya": Groot heer van volken; „Sam Ajy
Dandan Gimdoz": Groter dan zijn voorgangers; en „Sam Ajy Jaya
Taton": Heer van allen.

Na Jayakatwang's dood nam, aldus Pires, de dynastie een einde,
omdat deze vorst geen zonen naliet. Het gezamenlijke volk schoof twee
„primcipaes mandaris", voorname ambtenaren, naar voren en verhief
een hunner tot koning, waarbij de titel van Sam Ajy werd gewijzigd in
Batara, hetgeen „zuivere, echte koning" betekende. Hiermede ving dus
een nieuwe dynastie aan.

Dat de bhatara-titèl niet zonder belang is, zou misschien kunnen
blijken uit het Pararaton-verhaal (I), dat de eerste vorst van Singa-Sari
zich met toestemming der geestelijken Bhatdra Guru liet noemen (Krom
316). Ook koning Hayam Wuruk bezigde de bhatara-titel in zijn naam
Bhatdra Prabhu (ibid. 401), welke ook in de Chinese berichten regel-
matig voorkomt.

De gegevens omtrent de overgang van de ene naar de andere dynastie
zijn te vaag, om er enig bekend feit aan vast te knopen. Wij gaan dus
over tot het tweede drietal vorsten, over welke Pires het volgende
verhaalt:

De eerste koning, Batara Tamarill, bezat een zoon, Biatara Curipan,
welke hem opvolgde. In zijn tijd kwam het vierde deel van Java in
opstand of ging verloren, terwijl een mantri zich verhief, geheten
Biatara Caripanan Quda. De zoon, die Batara Curipan opvolgde, werd
later Bataram Matard geheten en hij was een groot man in de
rechtspraak.

Op Cortesao's voetspoor mogen wij wellicht voor Tamarill Tumapel
lezen en in dat geval heten deze drie vorsten allen naar vermaarde
plaatsen uit de Singa-Sarische en Madja-Paitse tijd, t.w.: Tumapel,
Kahuripan en Mataram. Evenals bij de Kadirische dynastie zullen wij
in deze drie geen elkander onmiddellijk opvolgende koningen behoeven
te zien, doch eerder hoogtepunten in de dynastieke geschiedenis.

Daar omtrent de eerste geen levensbij zonderheden vermeld worden,
kan men slechts van hem vaststellen, dat hij vorst van Tumapel of
Singa-Sari (1222—1292) was. Hij zal dus eenvoudig als een vertegen-
woordiger dier dynastie gelden, waarbij het feit, dat hij na Jayakatwang
(afgezet in 1293) genoemd wordt, blijkbaar geen gewicht in de
schaal legt.

Wat de tweede vorst, Batara Kahuripan betreft, willen wij er op
wijzen, dat Madja-Pait's beroemdste koning in zijn jeugd prins van
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en . . . . Bhra Kertabhümi. In Sinagara's tweede zoon, Bhre Mataram,
Met Batara Kahuripan kan dus wellicht Hayam Wuruk bedoeld zijn.

De grote opstand, die tijdens zijn regeering losbarstte en een vierde
van Java besloeg, valt moeilijk terug te vinden door de duistere naam
van de rebel: Biatara Caripanan £uda. Misschien is het laatste woord
een verschrijving voor Qüda of £umda en dan zouden wij allicht een
aanwijzing hebben in de richting van de vermaarde strijd tegen de vorst
van Sunda op de plaats Bubat in 1357. Dit zou dus wederom op Hayam
Wuruk wijzen.

Ten slotte komt Bataram Matara, die dan Hayam Wuruk's zoon en
opvolger Wikramawarddhana zou dienen te wezen. Inderdaad wordt
deze in de Nagarakrtagama (VI, 3) „Ratw ing Mataram" genoemd
(vgl. Pararaten 170 noot 5).

Overigens zouden wij misschien beter dit drietal namen als typen
voor een bepaalde groep vorsten, dan als duidelijk aanwijsbare heersers
uit de Singa-Sarisch—Madja-Paitse dynastie dienen te beschouwen.

Meer voldoening schenkt het laatste drietal, waarover Pires verhaalt:
Bataram Matara's zoon, Bataram Sinagara, die krankzinnig werd.

Daarop werd het koninkrijk geschonken aan een zijner zonen, die
Bataram Matard heette; net als zijn grootvader, wordt er nadrukkelijk
bij verzekerd. Deze werd opgevolgd door zijn zoon Batara Vigiaja,
welke tijdens Pires nog aan het bewind was en wiens naam zou
beduiden: De grote, wijze koning.

Nu vinden wij twee dezer namen in de laatste hoofdstukken (XV &
XVIII) van de Pararaten terug. Sinagara schijnt een andere naam te
wezen voor vorst Bhre Pamotan of £ri Rajasawarddhana, die van
1451 tot 1453 regeerde en te Sepang werd bijgezet. Hij werd koning
te Keling en na zijn dood volgde een driejarig interregnum (1453—56),
gedurende hetwelk er geen heerser was. Dan volgen er nog twee
koningen van Madja-Pait: Bhra Hyang Purwawi5cga (1456"—66) en
Bhre Pandan Salas (1466—68 of '78), waarna het einde van het rijk
schijnt gekomen te zijn. „Daarop verliet hij de kraton", staat er kort.

Doch dan volgt er een opsomming der kinderen van de bovenge-
noemde Sinagara, t.w. Bhre Kahoripan, Bhre Mataran, Bhre Pamotan
en . . . Bhra Kertabhümi. In Sinagara's tweede zoon, Bhre Mataram,
zouden wij gaarne de Bataram Matara van Pires herkennen, waarbij
Bhre of Bhra voor Batara(m) zou staan.

Ten slotte blijft er nog over als tijdgenoot van Pires: Batara Vigiaja.
Stellen wij wederom in plaats van Batara, Bhre of Bhra, dan krijgen
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wij in het huidige Javaans Bra-Widjaja, de traditionele naam van de
laatste der Madja-Paitse vorsten in Babad en Serat Kanda. Doch deze
gelijkstelling van Pires' tijdgenoot met de laatste koning van Madja-Pait
verwart voorlopig meer, dan dat zij verheldert, zodat wij hier nu nog
niet op ingaan.

Trachten wij thans onze gegevens bij Pires omtrent de laatste vijf
koningen te plaatsen naast hetgeen wij omtrent de gelijktijdige vorsten
van Madja-Pait in Krom's Hindoe- Javaansche geschiedenis aantreffen.
Wij krijgen dan de volgende tabel:

Pires Krom

Biatara Curipan 1. Hayam Wuruk 1350—89
( = Hayam Wuruk?)

Biatara Curipan 2. Wikramawarddhana
( = Wikramawarddhana ?) 1389—1329 (zoon v. 1)

3. Suhita 1429—47 (dochter v. 2)
4. Bhre Tumapel 1447—51

zoon v- 2)
Bataram Sinagara 5. Sinagara of Rajasawarddhana

1451—53 (wordt koning te
Keling)
Interregnum 1453—56

6 en 7. Purwawicega 1456—66 en
Fandan Salas 1466—68 of 78

Bataram Matara Bhre Mataram
Batara Vigiaja (minstens 1512-15) de Brawijaya der overlevering (?)

Wij zien dus, dat de beide koningslij sten voor de eerste twee vorsten
parallel lopen en daarna uitwijken, met één uitzondering: Sinagara, die
te Keling koning werd. Op grond van het weinige, dat wij omtrent
deze Sinagara weten, schijnt hij een niet onbelangrijke rol gespeeld te
h,ebben.

De Pararaten (XV) deelt mede, dat Sinagara of C.ri Rajasawarddhana
koning werd te Keling, dus niet in Madja-Pait. Hij regeerde slechts
kort (2 jaar) en na hem volgden 3 jaren van anarchie, eer een nieuwe
koning in Madja-Pait de troon besteeg, n.1. Bhre Wengker, als vorst:
Bhra Hyang Pürwawi<;e§a (1456—66). Men zou Sinagara's regering
dus niet bepaald een succes kunnen noemen, wat Pires in zoverre
beaamt, dat hij het einde van 's konings bewind aan krankzinnigheid
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toeschrijft. Deze vorst, die te Keiling en niet te Madja-Pait koning
werd, valt daardoor uit de toon bij zijn voorgangers. Evenwel, zijn
koningsnaam en de duur van zijn bewind worden toch nog vermeld,
doch niet zijn verwantschap met zijn voorgangers. Hij is echter weer
belangrijk genoeg, dat men zijn zonen opsomt, en van dit viertal wordt
de jongste bijzonder vermeld: „Bhre Kertabhumi, die een oom was van
den koning, die gestorven is in de kraton in Qaka 1400". Met dit vage
bericht heeft nog nauwelijks een onderzoeker recht raad geweten, wat
jammer is, omdat hier het traditionele jaar van Madja-Pait's onder-
gang, A.D. 1478, opduikt.

De Pararaton wijdt dus enige aandacht aan Sinagara, doch zijn zoon
Batara Mataram, die hem volgens Pires zou zijn opgevolgd, wordt
slechts als zodanig en niet als vorst onder de naam van Bhre Mataram
vermeld, terwijl over de laatste van Pires' lijst, Batara Vigiaja, in de
Pararaton geheel wordt gezwegen. Omgekeerd wordt door Pires'
berichtgever van alle koningen na Wikramawarddhana (nos. 3—7) enkel
no. 5 als vorst erkend en de overige vier volslagen genegeerd. Beide
lijsten hebben dus na Wikramawarddhana slechts Sinagara met elkan-
der gemeen en alle overigen zijn verschillend.

Wij zouden daarom willen aannemen, dat de laatste drie vorsten bij
Pires een opstandige zijtak van het Madja-Paitse huis uitmaken, waarbij
Sinagara nog een zekere tussenpositie ineemt, omdat hij, ofschoon
koning geworden in Keling, toch nog, zij het slechts kort en met gering
succes, vorst over het rijk van Madja-Pait is geweest en ten minste als
zodanig door de Pararaton-overlevering wordt beschouwd.

Is deze afgeweken tak van het Madja-Paitse vorstenhuis soms gelijk
te stellen met de Kadiriërs, van welke men onderstelt, dat zij in het
noodlottige jaar 1478 aan het bestaan van de hof stad Madja-Pait een
einde zouden hebben gemaakt?

Blijkens een oorkonde van 1486 (Krom p. 450) wordt in dat jaar aan
een in 1464 of 1474 overleden Bhre Daha eer bewezen door een Bha-
tara Prabhu Girindrawarddhana, dragende de eigennaam van Rana-
wijaya en zich. noemende gri Wilwatikta Daha Janggala Kadiri, d.w.z.
de vorst van Madja-Pait, dat uit de rijkshelften Janggala en Kadiri
bestond, doch die zelve uit Daha afkomstig was.

Een belangrijke staatkundige verandering heeft dus plaats gevonden.
De leiding is van Madja-Pait op Kadiri overgegaan. Ook een andere
oorkonde uit 1486 staat hiermede in verband, n.1. die welke een gave
aan een <;ri Brahmaraja vermeldt. Deze spande zich in voor de heer-
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schappij van iemand, welke streed tegen Madja-Pait. De bestrijder van
dit rijk is dezelfde cri Wilwatikta Daha Janggala Kadiri2)

Daar de Pararat on tevens spreekt van een koning, die in £aka 1400
(A.D. 1478) in de kraton overleed (p. 200), d.i. het befaamde jaar van
Madja-Pait's verovering door de Moslims, schijnt deze oude over-
levering toch niet geheel bezijden de waarheid te wezen, wanneer zij
aanneemt, dat omstreeks het Javaanse eeuwjaar 1400 inderdaad het
machtige rijk ten val kwam; doch deze Moslimse traditie vergist zich,
wanneer zij de oorzaak daarvan bij de Moslims zoekt. Het moet een
Hindoeïstisch rijk geweest zijn, dat Madja-Pait's ondergang bewerkte,
n.1. Daha-Kadiri.

Daar deze Kadiriërs in de laatste hoofdstukken van de Pararaten
weinig ter sprake komen, is het niet eenvoudig hun mogelijke verwant-
schap met het Madja-Paitse huis aan te geven. Doch stellig zijn zij in
de nabijheid te brengen van de tak van Sinagara, die koning werd te
Keling, al was het slechts, omdat niet ver van Kadiri onder Pare een
desa van die naam gelegen is.

Bovendien leeft er in Sinagara's tak, blijkens Pires, een zeer sterke
herinnering aan Kadiri's vroegere grootheid, terwijl de kraton van
Bhatara Widjaja, Pires' tijdgenoot, vrij zeker niet meer Madja-Pait,
doch Kadiri is.

Voorts bevindt zich in het reeds vaker genoemde jaar 1486 naast
de grote Kadiriër, aan wie men Madja-Pait's val pleegt toe te schrijven,
nog een andere Girindrawarddhana met de eigennaam Wijayakusuma
en de koningsnaam Singhawarddhana. De prabhu-titel voert hij niet,
daar hij slechts bhatara van Keling heet. Krom( 451) vermoedt in hem
een jongere broeder of zoon van de Kadirische verwinnaar van Madja-
P|ait. Daar dit Keling zeker wel dezelfde plaats zal zijn, als waar
Sinagara prabhu is geworden, dienen wij wederom enig verband tussen
deze onderkoning in Kadiri en prabhu Sinagara aan te nemen.

De over Daha heersende Bhatara Widjaja, de tijdgenoot van Pires,
moet dus wel in enig genealogisch verband staan met de Kadirische
veroveraars.

Evenwel, Pires schildert hem ons niet als een zeer machtig vorst of
als een krachtige persoonlijkheid. Tegen zijn rijksbestuur der Gusti
Patih had hij weinig of niets in te brengen. Pires (p. 175) schrijft over

s ) Opvallend is, dat een sengkalan van een heiligdom op de Penanggungan
hetzelfde jaar 1486 weergeeft (Oudheidk. Verslag 1936 p. 10), zodat deze vorst
toen zijn aanzien door een belangrijke godsdienstige stichting schijnt vergroot
te hebben.
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deze laatste: „Deze is het, die over geheel Java regeert in de plaatsen
en landen der heidenen, en buiten hem niemand. Gusti Patih is de
schoonvader des konings van Java. Deze . . . . is een r idder . . . . De
koningen bevelen niet; evenmin houdt men rekening met hen, behalve
met de onderkoning, de opperbevelhebber, die elk heeft. En die nu
over Java regeert is Gusti Patih. Deze staat bekend en wordt aan-
vaard als koning; hem gehoorzamen alle heren van Java; hem erkennen
zij. Deze bestuurder beveelt in alles; hij heeft de koning van Java in
zijn hand. Hij laat hem eten geven. De koning heeft niets in te brengen
en is van geen betekenis".

Uit het bovenstaande blijkt, dat de instelling dezer rois fainéants
niet van vandaag of gisteren dateerde, doch blijkbaar reeds lang in
zwang was, daar er van machteloze koningen sprake is. Het behoeft
dus geen verbazing te wekken, wanneer Barbosa deze „Pateudra", gelijk
hij hem noemt, voor de echte vorst aanziet (127).

Begeven wij ons thans naar de kustplaats Tuban, alwaar wij een
Moslimse vazal van de Hindoeïstische oppervorst zullen ontmoeten.

De rol van Tuban is zeer bijzonder. Zijn Islamietische heerser droeg
de gans niet Arabisch klinkende naam van pate Vira, dus wellicht:
(adi)pati Wira (p. 189). Tot eerbewijs schonk hem de Javaanse rijks-
bestuurder nog de titelnaam van Anatimao de Radja, misschien Anak
timangan Radja (het troetelkind van de vorst), of wel, gelijk dr. Pigeaud
mij aan de hand deed: atimahadhiraja (zeer grote grootvorst).

De stad Tuban was omringd door een lemen of bakstenen wal, twee
span dik en 15 hoog. Aan de zeezijde stonden nog rijen palissaden, een
pijlschot afstand van het water, terwijl elders meren lagen of doorn-
struiken de toegang bemoeilijkten. De muur had schietgaten, grote en
kleine, en aan de binnenzijde waren platformen aangebracht, vermoede-
lijk weergangen. Binnen deze versterkingen woonden een 1000-tal men-
sen. Elk voornaam heer had er zijn erf, ook door een muur omringd,
die van deugdelijke poorten en deuren was voorzien. Daar binnen ston-
den de huizen, ingericht naar de stand der bezitters.

De inwoners achtten zich „cavaleiros", ridders, hoog verheven boven
de overige Javanen. De Tubanner vreesde niemand, won het van allen,
ook al haatten zijn geloofsgenoten hem als een kaf ir (p. 189—-91). Met
Gusti Patih stond de heer van Tuban daarentegen op goede voet en
deze had hem in geval van nood 20.000 man toegezegd. Overigens legde
hem dit bondgenootschap geen windeieren: rijk ingelegde krissen, aller-
lei lansen, driepuntige jachtsperen, paarden, drie olifanten, 1000 honden.
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enz. Hij bewoonde sierlijke lustverblijven en 200 bijvrouwen vulden
zijn harem, 's Morgens reed hij in zijn fraaie, keurig gesneden karos
uit. Zijn volk dorst hem slechts van verre toespreken, doch de Portugese
gezant omhelsde hij, terwijl hij door trouw en eerlijkheid hoopte, dank
zij de Portugezen, nog eens de voornaamste persoon op Java te worden.
Was hij niet de eerste van dit eiland, die hun vriendschap gezocht had ?
Hij verwachtte, dat zijn zoons hem slechts om dit Portugese bondge-
nootschap zouden blijven gedenken. Aldus vermoedelijk zijn eigen
woorden.

De Portugezen ontvingen ook een gunstige indruk van hem: „Hij
is een goed man en zijn vriendschap betrouwbaar, en zekerlijk verdient
hij begunstiging". Hij was van geboorte een echte Javaan en zijn groot-
vader was nog heiden geweest, doch had later de Islam omhelsd. Daar
zijn kleinzoon in 1515 een 55 of 60 jaar oud was, moet deze bekering
wel vóór het midden der vorige eeuw gesteld worden.

Schrieke, die sunan Bonang's optreden in Tuban tussen 1475 en 1500
stelt, heeft dus gelijk, als hij meent, dat deze wali „in geen geval de
Islampropagandist en moslimsche pionier in Toeban is geweest, als
hoedanig de overlevering hem afschildert" (Boek van Bonang p. 53—54).
Vóór het vierde kwartaal der 15e eeuw was er in Tuban reeds een
Moslimse gemeenschap.

Toch verklaart Pires van deze adipati Wira: „Este nom me parece
mujto emcarnado ê mafamede", d.i.: „hij schijnt mij geen zeer ernstig
Moslim te wezen". Dit blijkt wel uit zijn vriendschap en verwantschap
met heidense binnenlanders, zijn liefhebberij voor honden, zijn dulden
van heidenen, hoewel in een aparte wijk, zijn toenadering tot de Por-
tugezen, het ongunstig oordeel zijner geloofsgenoten. Soms besteeg deze
vorst paard of olifant, om zijn land te bezien, en ook ging hij de laatste
tijd wel op jacht, ofschoon hij zich meestal binnen zijn hof opsloot.

Met de erfprins was het een eigenaardige geschiedenis. Deze was niet
een zijner zonen, doch de zoon ener zuster, die met een van zijn dochters
gehuwd was (p. 191 & 178—79). Reeds had deze zich enige vorstelijke
manieren aangewend, daar hij op jacht ging. Zo gunstig als de indruk
van adipati Wira op Pires was, zo ongunstig was die van de aanstaande
heer van Tuban. Hing dit samen met diens inniger omhelzen van de
Islam?

Wat het Tubanse gebied betreft, dit wordt vruchtbaar genoemd. Het
leverde veel wijn, vis en goed drinkwater. Men vond er tamarinde,
lange peper en tal van vruchten, terwijl ook allerlei soorten vlees voor-
handen waren. De velden brachten zeer veel rijst op en de wegen waren
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schaduwrijk. In het geheel kon het rijkje een 6 of 7000 man op de been
brengen. Ter zee betekenden de Tubanners echter weinig, wat ver-
wondering wekt, gezien hun vroegere zeetochten naar de Molukken,
waar de naam Tuban nog in verschillende plaatsnamen voortleeft.

Zien wij thans, of Pires' mededelingen omtrent Tuban steun ont-
vangen uit de Javaanse overlevering. Pires noemt n.1. pate Vira „ache-
guado e amigo de gusto Pate", dus: een verwant en vriend van de
rijksbestuurder. De overlevering bevestigt dit.

Het uitvoerigst over deze Tubanners is de Hollandse Serat Kanda,
waar wij achter elkaar genoemd vinden: Wira, verheven tot tg. Wila-
Tikta, patih van Madja-Pait; diens broeder Nambe (Nambi ?), verheven
tot Ng. Tédja (181), later eveneens patih onder de naam van Aria Tédja
(196); diens zoon Rd. Têdja Lampah; diens zoon Lembu Sura, pung-
gawa van Madja- Pait (212); diens zoon Tg. Wila-Tikta van Madja-
Pait (298). De naam Tuban komt echter nog niet voor. Dit is wel het
geval in de Babad Tanah Djawi, waar op p. 21 een tg. Wila-Tikta en
een arja Tédja verschijnen; doch pas op p. 30 wordt laatstgenoemde in
verband met Tuban gebracht. Dit geschiedt ook in de Serat Kanda van
Brandes (p. 224), die spreekt over een tg. Wila-Tikta van Tuban, zoon
van Aria Têdja.

Schrieke (Boek van Bonang 50—51) heeft het eveneens over een tg.
Wila-Tikta, die een zoon was van aria Têdja van Tuban, tumenggung
van Madja-Pait, en verstrekt tevens de nodige bewijsplaatsen.

Dit zij voldoende, om aan te tonen, dat ook de overlevering weet van
een vrij nauw verband tussen de heren van Tuban en hof groten in
Madja-Pait.

Doch op nog verrassender wijze wordt Pires door de Babad Tuban
bevestigd. Dit korte geschrift geeft een volledige lijst van alle regenten
dier plaats, beginnende bij de grootvader van Rangga Lawé en ein-
digende A.D. 1917. Ofschoon deze stamboom voor de 15e en 16e eeuw
verre van duidelijk is, blijkt er uit, dat, nadat Rangga Lawé van vader
op zoon door drie Sira's was opgevolgd, eindelijk rd. aria Dikara aan
het bewind kwam, die 18 jaar bupati was en twee dochters bezat, n.1.
raden aju Têdja en kjai ageng Ngresah. De eerste huwde seh Ngabdur-
rahman, kennelijk een Islamiet en Arabier, terwijl hun zoon de
Arabische titel en naam droeg van seh Djali of Djalludin.

Dank zij zijn schoozoon omhelsde rd. aria Adikara de Islam. Seh
Ngabdurrahman volgde niet slechts zijn schoonvader op, doch heette
daarna aria Tédja. Ofschoon de tekst hier niet zo helder is, is toch
wel duidelijk, dat een nazaat van deze aria Tédja daarop met kjai ageng
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Ngresah huwde, door welk huwelijk het geslacht der Tédja's kon wor-
den voortgezet.

Wij stellen dus vast, dat de heren van Tuban zich twee maal verbon-
den met Arabische seh's, die uit den vreemde kwamen.

Welnu, Pires deelt mede, dat adipati Wira van Tuban niet door een
zoon, maar door een schoonzoon zou opgevolgd worden, welke schoon-
zoon reeds de zoon zijner zuster was. Diens geslacht is dus óók twee
maal met dat der Tubanners door huwelijken verbonden (p. 191), Het
verschil schuilt daarin, dat volgens de Babad Tuban beide vrouwen
zusters waren, terwijl zij bij Pires tante en nicht moeten wezen, hetgeen
ook meer voor de hand ligt. Daar reeds adipati Wira's zuster met een
Moslim trouwde, zal zeker wel zijn vader tot de Islam zijn overgegaan.
Pires meent, dat het al zijn grootvader was.

In andere, slordiger overleveringen is sprake van nog meer huwe-
lijken tussen vooraanstaande Moslims en telgen uit het Tubanse huis,
b.v. die van de neven raden Santri en Buréréh, resp. zonen van Mak-
dum Brahim Asmara en de vorst van Tjempa. Beiden huwen dochters
van aria Tédja van Tuban.

Ook het huwelijk van raden Rahmat van Ngampèl-Denta moet met een
telg uit het Tubanse geslacht gesloten zijn, daar hij met ki gedé Manila,
dochter van tg. Wila-Tikta trouwde. De laatste naam ontbreekt in geen
stamboom der Tubanners, terwijl Manila herinnert aan de voormalige
handelsreizen der Tubanse kooplieden (B.T.Dj. 2 1 ; Serat Kanda van
Brandes 213). Gezien de tamelijke overeenstemming tussen Babad
Tuban en Pires, houden wij deze voor de betrouwbaarste gegevens,
terwijl daarentegen Babad Tanah Djawi en Serat Kanda van Brandes
zich aan overdrijving schuldig maken. Dit opsnijden zal niet stammen
uit Tuban; anders was het wel in de Babad Tuban overgenomen. Het
zullen de wali's en hun nakroost zijn geweest, welke hoog opgaven van
hun nauwe familiebetrekkingen tussen hun voorvaderen en het beroemde
geslacht der aria Tédja's van Tuban.

Dit klopt met Pires, welke adipati Wira een slap Moslim vond. In
die richting wijst ook de latere verering voor de heidense stamvader
rangga Lawé,

Bij de huwelijken tussen Tubanners en Moslimse vreemdelingen zal
niet de liefde of het geloof, doch wel de politiek een hartig woordje
hebben meegesproken. Blijkbaar poogden de Tubanse heren, om hun
aanzien te redden, het met de nieuwe tijd op een accoordje te gooien.

Tuban is dus een onder de Islamisering vrij intact gebleven deel van
het oude Javaanse rijk, waarmede het o.a. door familiebanden verbon-

Dl. 108. 10
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den was, doch dat zich omstreeks het midden der 15e eeuw uit bereke-
ning tot de Islam bekeerde, zonder zich echter van het Javaanse rijk
los te maken. Vandaar dan ook het ouderwets-aristocratisch karakter
van dit staatje, zo mede zijn krachtig zelfbewustzijn, terwijl de hoofd-
plaats niet de aanblik van een handelshaven, doch van een zeer strijd-
vaardige hofstad bood.

Dat de banden met het binnenland allerminst verbroken waren,
bewijst wel het bezoek van een Javaans hoveling uit Kadiri, die naar
de Portugezen kwam kijken. Hij was, naar men zeide, een edelman, en
zag er keurig gekleed uit: schitterende gewaden, doorwerkt met goud;
zijn drie paarden voerden schitterend tuig, w.o. ingelegde stijgbeugels.
Zijn gevolg telde 10 lansen. Allen betuigden hem hulde (p. 192). Waar-
dig bleef hij steeds buiten de stad, uitgezonderd eens per dag, als het
koel werd. Het was de eerste, tevens de laatste maal, dat Westerlingen
vertegenwoordigers van het stervende Hindoeïsme uit Java's binnen-
land aanschouwden.

Toch zou Tuban, ofschoon geen deel meer uitmakende van een
Hindoe-Javaans rijk, nog lang zijn aristocratische ouderwetsheid hand-
haven. De Nederlanders, die in 1600 op hun tweede Schipvaert naar
Oost-Indië deze haven aandeden en daar vorstelijk onthaald werden,
vonden er een soortgelijke zelfbewuste koning als weleer, tronende in
een klein Madja-Pait, die zich, alsof er geen opkomend nieuw Mataram
bestond, toch nog de machtigste potentaat van Java waande.

Werpen wij nu een blik op de overige, kleinere Hindoe-Javaanse
staatjes.

Een belangrijke rol schijnt Gamda te spelen, waarin wij wel het
„Gagiamada" van Pigafetta mogen herkennen. Op grond van Pires'
aanwijzingen (p. 196—98) moet dit gebied bij Bangil de zee bereikt
hebben. Dan kan het, gelijk dr. Th. Pigeaud mij suggereerde, in ver-
band gestaan hebben met Madakaripura, dat in de Nagarakrtagama
(19,2) voorkomt als een Boeddhistisch stift, „vermaard om zijn schoon-
heid ; de dorpsgrond is een geschenk van den vorst aan den rijksbestier-
der Gaja Mada". Ook dit Madakaripura ligt, blijkens de reisroute van
Hayam Wuruk, waarin het voorkomt, in of bij Bangil. Zou daarom
deze plaats, bijna anderhalve eeuw na de dood van de onvervangbare
rijksbestuurder, nog in zijn naam de herinnering aan deze grote man
bewaard hebben?

Daar Pires vermeldt, dat het land van Gamda „gramde" is, zo ook
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rijk aan veel krijgsvolk, zal het zich nog een eindweegs het binnenland
in hebben moeten uitstrekken en het Malangse er eveneens toe behoord
hebben. Zeker valt het dan ten dele samen met het Sengguruh der
overlevering, want bij Malang ligt een plaats van die naam.

De Hollandse Serat Kanda vermeldt (p. 344, 357—59), dat derwaarts
na Madja-Pait's val de laatste vorst Bra-Widjaja de wijk nam. Hij
stichtte er een nieuw rijk, doch werd daaruit door pan. Djimbun's veld-
heer, sunan Kudus, na een hevig gevecht verdreven, zodat hij opnieuw
zijn kraton verliet en naar Bali vlood (360—61). Ten overvloede ver-
zekert deze Serat Kanda nog, dat Sengguruh in het Malangse bedoeld
wordt (p. 344). Die van Brandes verschilt hier niet veel van.

Gelijk uit gegevens welke geloofwaardiger zijn dan overleveringen,
nog zal blijken, heeft dit Sengguruh niet slechts Madja-Pait overleefd,
doch ook Kadiri, zodat in dit opzicht de Javaanse overlevering het bij
het rechte eind heeft.

De Hollandse Serat Kanda geeft als rijksbestuur der in Sengguruh
Gadjah-Mada op (359), die natuurlijk niet de beroemde patih uit Madja-
Pait's bloeitijd kan zijn. Wellicht is de naam Gadjah-Mada voor het
rijkje opzij geschoven door de plaatsnaam Sengguruh en heeft deze
beroemde klank zich opnieuw aan een persoon vastgehecht, n.1. de
laatste rijksbestuurder. Pires noemt de vorst pate Sepetat (p. 197), een
zoon van Gusti Patih en verklaart, hoe hij aan het bewind kwam. De
Moslims hadden Gamda-Gadjah-Mada bijna vermeesterd, toen ze er
door Gusti Patih weer uitgeworpen werden. Daarna schonk deze het
aan zijn zoon. Dank zij zijn machtige vader was deze pate Sepetat
(Sénapati?) een zeer belangrijk persoon en in hoog aanzien. Hij was
ridder en gehuwd met de dochters der heidense vorsten van Madura
en Balambangan. Echter, met Sura-Baja moest hij voortdurend krijg
voeren, waartoe hij wel in staat was, daar zijn land door 10.000 mannen
bewoond werd. Ook beschikte hij over veel ruiters en bezat zelfs enige
kleine roofvaartuigen. Doch men dreef geen handel in Gamda en leefde
geheel van de eigen, aanzienlijke oogst.

Vervolgens somt Pires een drietal kuststaatjes op, vermoedelijk tus-
sen Bangil en Balambangan gelegen: Canjtam, Padjarakan en Panaru-
kan. Daar de laatste twee gemakkelijk terug te vinden zijn, moet het
eerste, Canjtam, ongeveer met Pasuruhan samenvallen. Cortesao her-
kent het in Kraton ( ?).

De drie heersers dezer staatjes hadden als leider verkoren pate Pular,
heer van Canjtam-Pasuruhan, en daar zij het er op toelegden, de heer
van Sura-Baja binnen te halen, werden alle drie door de Balambanger
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gedood en hun land veroverd. Echter, ook Gadjah-Mada ging met een
deel van de buit strijken. Omstreeks 1505 waren zij nog machtig en vrij
geweest, maar kort daarop waren zij vernietigd.

In het binnenland lag nog Chamda, dat Cortesao in Djember terug
vindt (p. 193), doch dat misschien iets heeft uit te staan met „Caap
Sandano" (nu: Sedano) op Valentijn's kaart van Java (7e bestek
dl. IV p. 51).

Op Java's Oostpunt lag ten slotte Balambangan, welks vorst, pate
Pimtor of Pijntor, een geweldig heer was. Hij stuitte met zijn talrijke
onderdanen de Moslimse veroveraars. Zelfs ter zee onderhield hij een
groot getal kleine roofprauwen. Hij beheerste de ganse Oosthoek, tot
aan Gamda-Gadjah Mada en bezat een talrijk leger, veel ruiters, meer
dan alle andere heren van Java.

Ook op Madura ontbrak nog elk spoor van Islamisering. Het was
groot en volkrijk: 50.000 strijders kon het opbrengen, en wel de beste
en meest gevreesde (p. 227). Ook bezat het veel schepen. Al deze eigen-
schappen behield het in de volgende eeuwen, behalve dat het de Islam
omhelsde.

De buitenlandse invloed der Javanen ziet Pires gaandeweg slinken.
Van de bekende Chinese expeditie heeft hij hoogstens een gerucht
vernomen (p. 179) doch van Madja-Pait's bloei weet hij meer af. Men
zegt, zo verklaart hij (p. 174), dat Java tot aan de Molukken placht te
heersen naar het Oosten en ook over een groot deel van het Westen,
n.1. bijna het hele eiland Sumatra, tot voor een eeuw (dus tot ± 1415).
Daarna begon het verval.

Toch was Modafarxa (Muzaffar Sjah ca. 1450—1458) van Malakka
nog een vazal van de koning van Java, wien hij olifanten, Chinese waren
en rijke kleden toezond. Zijn hele leven onderhield hij die goede ver-
standhouding. Omgekeerd kwamen er veel levensmiddelen uit Java in
Malakka (p. 245).

Zelfs Muzafifar's zoon Mamsura (Mansur Sjah 1458—77) bleef nog
trouw, niet alleen aan Java, doch ook aan China en Siam. Toen hij
kort voor zijn dood naar Mekka wilde gaan, bestelde hij nog een grote
djung in Java, doch zijn sterven belette de reis (p. 250).

Pas zijn kleinzoon Mafamut (Mahmud Sjah ± 1488—1511) brak
met Siam en Java, wilde geen gezanten meer sturen naar landen, die
zelve aan China onderhorig waren. Siam protesteerde, doch de Javaan
trok er zich niets van aan, omdat zijn zeehavens toch al in Moorse
handen waren geraakt (253). .
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Nu zullen wij zien, dat juist tussen 1458 en 1488 de Moslims krijgs-
haftiger begonnen op te treden aan Java's Noordkust en dat de grote
strijders voor de Islam zich te Demak en Japara vestigden. Op de
havens van Tuban, Gadjah-Mada (Bangil) en Balambangan (p. 179—
800) na was in 1515 het nog heidense Java van de zee afgesloten, want
de Zuidzee telde als verkeersweg niet mede.

De Moslimse Rijken.

De verbreiding van de Islam op Java beschrijft Pires als volgt (p. 182):
Onder de talrijke vreemde kooplieden, die dit eiland bezochten: Per-

zen, Arabieren, Gudjaratten, Bengalezen, Maleiers e.a. bevonden zich
vele Moslims. Hun handel op Java verrijkte hen en zij bouwden er
moskeeën, terwijl ook molana's, godsdienstleraren verschenen. Het
tweede geslacht dezer binnengekomen Islamieten was reeds verjavaanst,
nadat zij er een 70 jaar verbleven waren. Op tweeërlei manier maakten
zij zich toen van de macht meester:

1° de heidense Javaanse heren werden zelve Islamiet en deze molana's
en Moslimse kooplieden werden in hun plaatsen de baas. Pires
meent wel, dat ze in hoog aanzien geraakten en de beste betrek-
kingen bekleedden;

2° zij versterkten hun wijken, factorijen en met behulp van hun eigen
volk, dat bij hen in de djungs meezeilde, doodden zij de Javaanse
heren. Aldus bemachtigden zij de Noordkust en namen handel en
macht op Java over.

Ofschoon zij dus van Chinezen, Perzen, Klingen enz. afstamden,
wisten deze vreemdelingen, daar zij onder de trotse Javanen opgegroeid
waren, doch mede door hun rijkdom, zich indrukwekkender en gewich-
tiger onder de Javaanse aristocratie voor te doen, dan de binnenlandse
heren. Niettegenstaande hun gebied slechts een smalle kuststrook om-
vatte, was dit toch voldoende, om de Javaanse koning ter zee met
lamheid te slaan (p. 253).

Het is niet eenvoudig de strandheren, zoals Pires ze ons schildert,
met zekerheid in de twee genoemde categorieën te verdelen, daar hij
over de oorsprong van het Moslimse gezag in het Westen meer vertelt,
dan over de vestiging daarvan in het Oosten. Mogelijk is Pires' rang-
schikking der beide veroveringsmethoden chronologisch bedoeld. Van
Japara (p. 187), Tjerebon (p. 182) en Losari (p. 184) vermeldt Pires
geweld bij de vestiging van de Islam, d.i. dus de tweede methode. Ook
blijken alle Javaanse strandheren ten Westen van Japara het gezag van
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pate Rodin van Demak of pate Unus van Japara te erkennen en staan
tot deze heren in familierelatie.

Daarentegen is in het Oosten van een onderwerping aan Demak of
Japara nauwelijks sprake, terwijl de verwantschapsbanden daar wel niet
geheel ontbreken, maar toch minder sprekend zijn. Daarnaast zijn de
gegevens omtrent de oorsprong van het Moslimse gezag veel schaarser.
Zo zou pate Bubat van Sura-Baja de kleinzoon zijn van een heidense
slaaf (dienaar?) van Gusti Patih's grootvader, of wel van een Sunda-
nees (dus ook een heiden) (p. 196), terwijl pate Vira van Tuban, die
duidelijk geen Arabische naam draagt, van zuiver Javaanse oorsprong
zou wezen (p.191). Is dit stilzwijgen te verklaren uit de vele jaren, die
sedert de Islamisering verlopen zijn, of aan de minder geruchtmakende,
dus vreedzame wijze, waarop de Islam, volgens de Ie methode, binnen-
drong? Toch kan uit de weinige gegevens wel opgemaakt worden, waar
de Islam het eerst en het diepst wortel schoot.

Dit schijnt in Gresik het geval geweest te zijn. Daar is, in tegenstel-
ling tot alle overige kustplaatsen, het gezag verdeeld onder twee heren,
pate Cuguf en pate Zeinall. Bezien wij eerst de laatstgenoemde.

Volgens Pires meenden de Javanen, dat pate Zeinall niet enkel ridder
was, hetgeen men door het staken van de handel blijkbaar vrij snel na
één of twee geslachten werd, doch ook, „que he cavaleiro he mais velho
que todollos pates de Jaöa", dus: de oudste aller Javaanse strandhereri.
Daar zijn ambtgenoot' in Tuban op 55 tot 60 jaar geschat wordt, zal
Zeinall wel niet ver van de 70 af zijn geweest en moet zijn geboortejaar
vóór het midden der 15e eeuw gelegen hebben. En aangezien men pas
ridder kan worden, indien minstens de vader reeds als aanzienlijk koop-
man ter plaatse bekend was, zal deze in die kwaliteit zeker in het tweede
kwart dier eeuw te Gresik hebben gewoond. Zo naderen wij al heel dicht
het vermaarde jaartal 1419 op de grafsteen van de oudste wali Malik
Ibrahim. Geen wonder dan ook, dat hij „mujto aparentado" heet
(p. 195), dus: rijk aan familieleden. Hij is de oom van pate Amiza van
Sidaju, welke met zijn dochter gehuwd is (p. 192), terwijl hij dit ook
is van de heer van Japara. Deze oomschappen zullen op huwelijken
moeten teruggaan, die wellicht zijn vader reeds beraamd heeft.

Zeer belangrijk is, dat hij de „Jrmao em armas" (wapenbroeder) van
de oude pate Rodim van Demak was, terwijl hij dit nog steeds van diens
zoon is. Dat wil dus zeggen, dat hij in het laatste kwart der 15e eeuw,
toen hij nog in de kracht zijner jaren was, een belangrijke rol op het
strijdtoneel speelde. Maar ook thans is zijn geest nog levendig: „hee
de mujta fatasya", hij is fantasierijk. Doch hij is „pobre", d.w.z. van
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handelaar is hij landsheer geworden en zijn onderzaten leven slechts
van de opbrengst hunner oogsten. Ter zee betekent hij ook niets meer.

Deze pate Zeinall is dus niet alleen zelve hoogbejaard, doch vertegen-
woordigt tevens een der oudste geslachten van in Oost-Java gevestigde,
geïslamiseerde handelaren. Geen wonder dan ook, dat de grootvader
van de heer van Demak, pate Rodin Jr., uit Gresik afkomstig is (p. 184).
Hij kwam dus in M.-Java als vertegenwoordiger van het reeds lang
bloeiende Moslimse centrum te Gresik en blijkens de wapenbroeder-
schap met pate Zeinall liet de moederstad de uitzwermende handelaars
(avonturiers, kolonisten?) niet in de steek.

Evenwel, hoe vermaard pate Zeinall's verleden mocht wezen, in Pires'
dagen was hij in de verdediging gedrongen door een geducht mede-
dinger en buurman, de Maleier pate Cuguf. Deze is de zoon van pate
Adam, in wie men de pangeran van Sura-Baja uit de Sadjarah Melaju
(verhaal 27) meent te herkennen. Aan het sultanshof te Malakka speelt
deze een merkwaardige en avontuurlijke rol. Zijn zoon pate Cuguf
beheerste de beste helft van Gresik, waar hij zich pas als volwassene
vestigde, nadat zijn vader, een volbloed Maleier, hem daarheen reeds
was voorgegaan. Ook zijn moeder en grootmoeder waren van Maleise
herkomst. Ridder had hij daarom nog niet kunnen worden; hij dreef
handel op Banda en de Molukken, en wel zo lang, als de Portugezen
hem djungs gunden, dus tot aan de katastrofe der Javaanse kustmacht
in. 1512—13.

Voortdurend was hij met pate Zeinall in oorlog en tussen de door hen
bewoonde wijken van Gresik bestond geen verbinding. Soms sloten ze
een korte wapenstilstand, b.v. in de oogsttijd, of als de djungs de haven
binnenliepen, doch daarna ontbrandde de strijd opnieuw, waarbij Zeinall
zich op zijn adel beroemde, doch de Maleier op meer manschappen kon
bogen (6—7000 p. 194). „E vivem com vegias desta maneira" (En zij
leven zo met wachtposten). Mogelijk hing ook het karakter der tweeling-
stad Gresik- Djortan met deze slepende tweespalt samen.

Pires prijst intussen Cuguf's vloot van fraai gesneden schepen, met
slangen en vergulde ornamenten, wel beschilderd en bevallig. Over
Gresik's handel geraakt hij bijkans in vervoering: „Gresik, de grote
handelshaven, de beste van gans Java, waarop de bewoners van Gudja-
rat, Calicut, Bengalen, Siam, China en de Liukiu-eilanden van ouds
plachten te varen. Dit is het juweel onder de handelssteden, de konink-
lijke haven, waar de schepen veilig voor de winden gemeerd liggen,
met de boegspriet boven de huizen uit". Op het eigenlijke Java vindt
het slechts in Japara zijn wedergade.
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Eigenaardig is ook de positie van de heer van Sura-Baja, pate Bubat
(p. 196). Deze kan bezwaarlijk een binnengedrongen vreemde handelaar
of diens nazaat wezen, daar de vreemdelingenwijk Ngampèl-Denta, van
waaruit de Islam zich verspreidde, nooit middelpunt van landsbestuur
is geweest, doch wel een religieus centrum. Men vindt er nog de grote
moskee, heilige graven, scholen enz. en reeds in de 17e eeuw togen er
pelgrims heen. De overlevering ziet het slechts als de zetel van de ver-
maarde sunan Rahmat en vermijdt de naam kraton. De heidense machts-
hebbers in Sura-Baja, residerende ten Zuiden van de aloen-aloen (nu:
Stadstuin), zullen vanuit dit Ngampèl-Denta tot de Islam bekeerd zijn
en bleven in hun oude dalem wonen. Bij pate Bubat is dan ook geen
spoor van handelsbemoeienis te bespeuren. Hij is in de eerste plaats
ridder, beschikt over een groot gezag en is als krijgsman meer in tel
dan een der strandheren. Alle Javanen bouwen op zijn persoon en raad ;
al zijn buren ontvangen zijn steun, verhaalt Pires. Vaak voert hij oorlog
met Gusti Patih, maar soms zijn zij weer vrienden. Bij een dier gelegen-
heden ontvangt hij van deze patih de eretitel van Jurupa Galacam
Imteram, door Pires vertaald als: het uitstekende legerhoofd. De
scheidsmuur tussen beiden is dus overschrijdbaar en de Javanen konden
pate Bubat bij tijden nog als vazal van de grootkoning zien. Daar hij
de meest Oostelijke Moslimse grote was, had hij vaak met Balambangan
te strijden en ontving dan veel hulp van zijn geloofsgenoten aan de
stranden. Bijna had hij zich van het Malangse meester gemaakt, doch
gusti Patih dreef hem terug (p. 197). Handel dreef de Surabajaan niet.
Zijn grootste rijkdom was de opbrengst van zijn land, dat vrij uitge-
strekt was. Daaraan deed weinig af, dat hij wat kleine vaartuigen bezat,
waarmede zijn aanvoerders op roof uitgingen. Aangezien hij reeds
twee maal naar Malakka om toenadering geschreven had, kan hij geen
fanatiek Moslim geweest zijn.

Wij kunnen dus onder de Moslimse strandheren verschillende typen
onderscheiden. Daar is de heer van Sura-Baja, vermoedelijk uit een
geslacht van Madja-Paitse vazallen en vanuit de vreemdelingenwijk
bekeerd, doch die een onafhankelijke positie to.v. de overige Islamieten
bleef innemen.

Daarnevens staat de hoogbejaarde machthebber van Gresik, uit een
geslacht, dat daar reeds vroeg de Islam beleed en bevestigde, en dat nu
door een Maleise invasie van zijn ereplaats werd verdreven. Beide
gezagsdragers waren landheren en hadden met de handel niets recht-
streeks uitstaande.
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Een derde gelijksoortige figuur is de Tubanner, die de Islam met
hulde aan de heidense grootvorst verenigt.

Niets wijst op een gewelddadige vestiging van de Islam in deze
streken, die dus wel volgens Pires' eerste methode, n.1. geleidelijk en
met zachte middelen geïslamiseerd zijn. De overlevering is hiermede
geheel in overeenstemming. Bovendien kunnen wij, indien Oost-Java
langs lijnen van geleidelijkheid tot de Islam is overgegaan, beter inzien,
hoe ook de Moslimse vestiging in Demak daarna zonder wapengelketter
is tot stand gekomen, dan wanneer het omgekeerde het geval geweest
ware. De Hindoeïsten koesterden nog geen argwaan. In Pires' tijd was
dit Demak bezig de hoofdplaats van een nieuw eilanden-rijk, een Mos-
lims Madja-Pait te worden.

Pires weet ons iets te vertellen over de grootvader van de in zijn
tijd regerende heer van Demak, ofschoon hij diens naam niet kent. In
méér gevallen klimt Pires tot de grootvaders zijner tijdgenoten op. Deze
ongenoemde grootvader moet reeds een man van betekenis geweest zijn,
aangezien hij in staat was, om zijn dochters aan de pate's van Java uit
te huwen, terwijl zijn zoon dit illustre voorbeeld volgde.

Toch was zijn afkomst zeer eenvoudig. Tot twee maal toe (p. 183 en
184) verzekert Pires, dat hij een slaaf van Gresik was, in dienst bij de
heer van Demak (espauo do sör de Dema), hoewel anderen meenden, dat
hij een koopman (mercador) was. Pires hield het echter bij een slaaf.
Doch daar Java geen slavernij kende, zullen wij aannemen, dat hij
dienaar van de senjor van Demak was; doch wie was deze? Een
Hindoe-Javaan ? Uit het verband zou men zeker niet opmaken, dat deze
senjor zijn dienaar tegen Tjerebon uitzond, dat nog heidens was. Onge-
veer 40 jaar geleden, dus 1470—75, zou deze, die mogelijk tevens koop-
man was, door zijn heer zijn uitgezonden, nadat hij eerst „capitam"
(legeraanvoerder) was gemaakt, en (na de verovering?) kreeg hij de
titel van pate van Tjerebon (p. 183).

Deze „capitam" bleef daar niet wonen, want in 1515 heerste er een
zekere Lebe Uga, die blijkbaar geen „pate" meer was, doch een „vasallo"
van de kleinzoon van de veroveraar, pate Rodim Jr., de heer van Demak.
Uit de titel „lebe" (thans: dorpsgeestelijke) krijgt men niet de indruk,
dat Demak's vazal in Tjerebon hoog in aanzien stond. Is U<;a soms
een verbastering van Hasan of Husèn? Volgens de overlevering zou
de halfbroeder van adipati Djimbun of rd. Patah, de legendarische
stichter van het Moslimse Demak, ook Husèn hebben geheten en het
ligt voor de hand, dat pate Rodin's grootvader in Tjerebon een familie-
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lid heeft aangesteld. Daarentegen voerden de overgeleverde lotgevallen
van de genoemde Husèn ons niet naar Tjerebon. ;

Wat het jaartal van Tjerebon's verovering betreft, dit klopt zeer wel
met de overlevering omtrent de missigit Kramat aldaar, die, naar een
Babad Tjerebon wil, in A.D. 1485 zou gesticht zijn (vide de aanhaling
in: Kort verslag der voorlopige opname van de Masdjid Agung Kase-
puhan te Cheribon door ir. H. Maclaine Pont. Ms. Oudheidk. Dienst).
Dergelijke stichtingsjaren kunnen op een inscriptie teruggaan en dus
vrij betrouwbaar zijn.

Nu wij weten, dat Tjerebon reeds ± 1 4 7 5 door Demak veroverd is,
begrijpen wij ook beter, waarom later vorst Trenggana van Demak zijn
dienaar Falatehan-sunan Gunung Djati, niet onmiddellijk tegen Tjere-
bon uitstuurt, doch eerst tegen het verder afgelegen, doch onbekeerde
Banten.

Hoe de grootvader van de latere Moslimse heer van Demak aan deze
plaats gekomen is, blijft helaas onvermeld. Uit dit stilzwijgen zou men
kunnen besluiten tot de afwezigheid van krijgstumult en dus tot een
vreedzame afstand. Dan zouden de Moslims de eerste door Pires aan-
gewezen weg bewandeld hebben bij de verwerving van dit belangrijke
punt. Wonderlijk is ook, dat de vage heer van Demak, de meester van
de genoemde grootvader, even geheimzinnig verschijnt als verdwijnt.
Zou daarom de overlevering, die een vreedzame overgave van Demak
en een even rustige vestiging in het maagdelijke gebied van Bintara
vermeldt, misschien toch gelijk kunnen hebben (B.T.Dj. p. 24; vgl. pok
Sadjarah Bantën p. 25) ? Wij zouden dan te maken hebben met een
vrijwillige afstand van een woest gebied, onder hogere goedkeuring
van de plaatselijke vertegenwoordiger van de Javaanse oppervorst, de
vage „heer van Demak", echter onder verplichting tegen Tjerebon de
wapens op te nemen.

Van de vader, pate Rodin Sr., verneemt men slechts, dat hij was een
„caualeiro, persöa de gramde sysó", een ridder, man van groot oordeel,
en dat hij de vermaarde pate Zeinall uit Gresik tot wapenbroeder had
(p. 195). Voorts horen wij over de geslaagde huwelijken zijner dochters,
even gelukkig als die zijner zusters. Dit kan moeilijk iets anders
beduiden, dan dat dit geslacht zijn macht door politieke huwelijksver-
bintenissen gestadig uitbreidde. De herinnering aan soortgelijke politieke
huwelijken der Demakkers is in alle Javaanse overleveringen bewaard
gebleven (vgl. B.T.D. 39 en 45—46). Mogelijk is, dat reeds pate Zeinall
van Gresik iets dergelijks begonnen is, evenwel zonder duidelijk resul-
taat. Demak was gelukkiger.
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Voor een goed deel moet Demak's gezag daarom berust hebben op
vreedzame en vrijwillige erkenning door vrienden en bondgenoten. Zo
schrijft ook Pires: „da J a ó a . . . . fazem cabec,a todos os Sres. de Jaóa,
os qu sam seus amiguos" (p. 184), d.i.: Van Java maakten hem hoofd
alle heren van Java, die zijn vrienden zijn. De traditie omtrent een
broederlijke samenwerking met vrijwillige erkenning van Demak's
gezag, vindt dus stellig zekere grond in de feiten.

Waarschijnlijk is de grootvader spoedig na Tjerebon's verovering
gestorven, want niet hij, doch zijn zoon, pate Rodin Sr., maakte zich
door list meester van het onmiddellijk daaraan grenzende Japura. Op
blz. 21 van zijn 4e deel vermeldt Valentijn de Rivier Japoere, bij
Koeningan. Daar de pate van dit Japura een neef van pate Rodim Sr.
en, behalve „cavaleiro", „easy como capitao" van pate Rodin Jr.
genoemd wordt, is hij misschien de zoon van een jongere broeder van
pate Rodin Sr., die daar voor deze het gezag voerde.

De verhouding tot Tegal en Samarang wordt anders geschilderd.
Geen veroveringen worden gemeld, zodat op vreedzame wijze de over"
gang naar Demak zal hebben plaats gevonden, misschien uit vrees voor
erger. De overgave werd toen door huwelijken bezegeld. De heer van
Tegal is waarschijnlijk met een zuster van pate Rodin Sr. getrouwd,
zodat hij de oom van pate Rodin Jr. kon genoemd worden, terwijl
Samarang's heerser, pate Mamet, zijn schoonvader was.

Nadat de kust van Java in hun handen was, richtten de Moorse pate's
zich naar Palembang— Sunda sloegen zij over •— waar nog heidense
vorsten regeerden, die het gezag van Java's opperheer erkenden (p. 155).
De strijd tegen de stad aan de Musi kostte veel tijd. Nadat de Islam
had gezegevierd, werden er 10 of 12 hoofd-pate's aangesteld. Het
merendeel der bevolking bleef heiden van lage klasse en men trof er
nog vele heidense pate's (onderhoofden ?) aan. Na de bemachtiging van
Palembang volgde die van Djambi (p. 154), waar de vorst eveneens
werd afgezet en vervangen door pate's of mantri's.

Deze beide gewesten, waarvan het eerste voor het beste bezit der
Demakkers gold, leverden 10.000 krijgers op, tegen Java 30.000 (p. 155
en 185—86). De hoofdstad Demak telde toen 8 tot 10.000 huizen.

Vervolgens komt pate Rodin Jr. ter sprake. Zo groot, was diens
macht, dat hij Palembang en Djambi veroverde (p. 185).

Nu schatte Pires zijn leeftijd op ongeveer 30 jaren, zodat hij om-
streeks 1480—85 moet geboren zijn. De laatste vijf jaren was hij tot
geen veroveringen meer in staat door zijn vijandschap, eerst met de
Maleiers, daarna met de Portugezen. Na zijn 25e jaar zal hij dus niets
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meer veroverd hebben. Tevens wordt ons verhaald, dat de strijd tegen
Palembang langdurig was, zodat wij ons afvragen, hoe pate Rodin Jr.
op zo jeugdige leeftijd al deze krijgsdaden reeds achter de rug kon
hebben. Waarschijnlijk zal derhalve een goed deel daarvan op rekening
van zijn vadej, de oude pate Rodin gesteld dienen te worden, te meer,
omdat Pires aan deze een veel grotere zeemacht toekent, dan aan de
zoon, t.w. 40 djungs tegen maar 10 aan zijn opvolger. Bovendien gaf
de jongere pate Rodin zich in Pires' tijd over aan bijwijven en was zijn
land van zijn vroegere grootheid vervallen. Tevens bleek hij niet meer
de eerste viool op Java te spelen, doch zijn buurman, pate Unus.

Alles overziende zouden wij zelfs op grond dezer schaarse gegevens
toch vermoeden, dat pate Rodin Sr. de grootste der ons bekende vorsten
van Demak geweest is. Weliswaar maakte zijn vader zich van Tjerebon
meester, doch hij zelve bemachtigde met list Japura; en bij verdrag
Samarang en Tegal. Vervolgens begon hij met een machtige vloot ver-
overingen in de Archipel te maken: Palembang, Djambi. Deze waren
wellicht nog onvoltooid, toen hij stierf en door een jeugdige zoon werd
opgevolgd.

Deze pate Rodin Jr. voleindigde het werk zijns vaders, doch geraakte
daarop in strijd met het sultanaat Malakka. Dit werd, door Albuquer-
que's verovering van die plaats in 1511 een strijd op leven en dood met
Portugal.

Thans dienen wij deze historische gegevens uit Pires te vergelijken
met hetgeen de Javaanse overlevering ons verhaalt, vooreerst de Babad
Tanah Djawi (p. 22—31).

Gelijk bekend, wordt aan de stichter van Demak, raden Patah een
herkomst uit Palembang toegeschreven. Zijn pleegvader zou arja Damar
geweest zijn, daar zijn moeder, de verstoten putri Tjina, reeds vóór
haar huwelijk met deze arja Damar door Java's vorst, Bra-Widjaja
bevrucht was. Zijn half broeder heette raden Husèn. Beide prinsen gaan
aan het zwerven en besluiten bij Bra-Widjaja in dienst te treden. Met
een /wmde/svaartuig bereiken zij Sura-Baja en gaan in de leer bij de
heilige Sunan van Ngampèl-Denta, raden Rahmat. Dank zij dit onder-
richt ziet raden Patah er van af, bij een ongelovige als Bra-Widjaja
dienst te nemen. Zijn jongere stiefbroeder koestert minder bezwaren
en wordt benoemd tot bupati van Terung (p. 23).

Op raad van de sunan van Ngampèl-Denta vestigt rd. Patah zich in
het maagdelijke Bintara, ontgint er met andere kolonisten het woud en
sticht er een moskee. Allen kiezen hem tot godsdienstleraar (p. 24).
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Als rd. Patah drie jaar van het hof wegblijft, zendt Bra-Widjaja de
regent van Terung naar zijn stief broeder, om hem te ontbieden. Doch
rd. Husèn blijft eveneens weg en beiden verzamelen de Moslims te
Bintara, t.w. de regent van Madura, arja Tédja van Tuban, de regent
van Sura-Baja en de priestervorst van Giri. Samen rukt men op tegen
Madja-Pait; rd. Patah neemt plaats op de sitinggil en Bra-Widjaja
vaart ten hemel, mèt de hem trouw gebleven troepen.

Thuis gekomen richten de overwinnaars te Demak een moskee op
in AJ. 1428 ( = A.D. 1506) (p. 30—31). In hoofdzaak bevatten de
Serat Kanda's hetzelfde.

Niettegenstaande de vele verschillen, is er toch nog vrij wat, hetgeen
ons door het beeld van Pires vertrouwd is geworden. Dit herkenbare
is het volgende:

Raden Patah zou uit Palembang stammen. Pires ondersteunt dit niet,
doch schrijft aan de Demakse heersers toch nauwe relaties met de
rivierstad toe.

Raden Patah bereikte Java in een handelsvazrtuig. Ook pate Rodin's
grootvader wordt door sommigen als koopman gedoodverfd.

Raden Patah wenst in dienst te treden bij de vorst van Madja-Pait
en zijn half broeder doet dit inderdaad. Pate Rodin's grootvader zou in
dienst van een ongenoemde heer van Demak Tjerebon bestreden hebben.

De vreedzame vestiging in Bintara meldt Pires wel niet, doch spreekt
hij evenmin tegen.

De broederlijke samenwerking der strandheren komt zowel in de
Babad als bij Pires voor.

Afgezien van de apocriefe aanval op Madja-Pait en de geforceerde
verwantschap tussen Bra-Widjaja en raden Patah, valt er dus nog wel
het een en ander in de overlevering te herkennen. Deze is zeker niet
geheel uit de lucht gegrepen en men zal er daarom onder zekere voor-
waarden mede dienen te rekenen.

Wat de jaartallen betreft, plaatsen wij slechts aarzelend naast het
weinige, dat Pires ons biedt, iets uit de overgeleverde jaartallij sten.
Sjlechts over één feit zijn alle het eens, n.1. dat AJ. 1400 Madja-Pait
is gevallen, waarvoor inderdaad, gelijk wij zagen, een en ander pleit.
Bepalen wij ons eerst tot de uitvoerigste jaartallenreeks in de Babad
Sengkalaning Momana.

In AJ. 1391 (A.D. 1469) zouden alle maulana's begonnen zijn alarm
te slaan. Daar dit jaartal onmiddellijk vooraf gaat aan de jaren 1470-75,
toen volgens Pires het geslacht der latere heersers over Demak zich in
Bintara vestigde, lijkt het niet gewaagd, als men dit bericht interpreteert
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als een algemene opzweping der gemoederen door Moslimse geestelijken,
die de kans schoon zagen om van vreedzame indringing over te gaan
tot openlijke geweldpleging.

Na de vervaardiging van enige pusaka's in A.D. 1475—76, volgt de
stichting der moskee van Demak in 1477, hetgeen wat vroeg lijkt voor
zulk een aanzienlijk bouwwerk, tenzij men denkt aan een voorlopig
eenvoudig bedehuis, dat aan een rijker voorafging.

Pas na Madja-Pait's ondergang in 1478 volgt in 1479 de stichting
van de kraton in Demak en de verhef f ing van rd. Patah, geheten sultan
Bintara, welke troonsbestijging twee jaar later door sunan Giri wordt
bekrachtigd. Dit laatste dient echter ernstig te worden betwijfeld, voor-
eerst omdat het toen nog voor een optreden van Giri naar buiten te
vroeg was, en bovendien omdat het precies een eeuw vóór zulk een
bevestiging van het Padjangse gezag door Giri in 1581 staat.

Daarnaast en -tegenover staan nog enige jaartallen uit andere
Javaanse bronnen. Zo geeft de Babad voor de stichting der grote mos-
kee te Demak A.D. 1506. Hageman heeft hetzelfde jaartal, doch spreekt
van het einde van de stichting des tempels, wat er raadselachtig uitziet.
Legde men toen de grondslag voor de huidige, grote moskee? Niet
onmogelijk. Het jaartal kan even juist zijn, als dat van de missigit
Kramat te Tjerebon.

Enige moeilijkheid baart de vraag, in welke der drie door Pires
genoemde Demakse heersers wij de vermaarde raden Patah der over-
levering kunnen zien. Het grootste bezwaar is, dat de aanknopings-
punten zo schaars zijn. De traditie zwijgt volkomen over tochten naar
Sumatra of Borneo, terwijl omgekeerd Pires niets van een bepaalde
moskeestichting afweet. Bovendien maken rd. Patah's afstamming en
verovering van Madja-Pait de verwarring nog maar groter.

Ook bestaat de mogelijkheid, dat de overlevering meerdere historische
personen tot één legendarische figuur heeft samengesmeed. Met name
schijnt dit het geval te zijn geweest met de ongenoemde grootvader en
diens zoon, pate Rodin Sr., terwijl toch alleen de eerstgenoemde de
stichter van Demak is.

Toch schijnt pate Rodin Sr., de ridder, de verstandige, de krijgsmak-
ker van de eerwaarde heer van Gresik, de veroveraar van Japura, de
admiraal ener vloot van 40 djungs, waarmede hij de overwal zal bestookt
hebben, het meeste te hebben bijgedragen tot het ontstaan der raden
Patah-figuur, ook al worden deze bijzondere daden en eigenschappen
in de overleveringen meer gesuggereerd dan vermeld. Doch dan moet
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ook zijn zoon en opvolger pg. Sabrang Lor gelijk te stellen zijn met
pate Rodin Jr.

Beider bewind is waarschijnlijk vrij kort geweest. De overlevering
kent aan pg. Sabrang Lor slechts weinig regeringsjaren toe (B.T.Dj.
39) en ook pate Rodin Jr. heeft het vermoedelijk na zijn vermelding
door Pires niet lang meer als vorst gemaakt, aangezien de Javanen
±1515 reeds een ander tot koning van Demak zouden verheven hebben
(R. p. 121).

Nu wij de ware pg. Sabrang Lor menen ontdekt te hebben, dienen
wij ook de valse te ontmaskeren.

Pate Unus, of adipati Oenoés, zoals Rouffaer deze naam leest, wordt
door hem gelijkgesteld met de pg. Sabrang Lor der overlevering, een
telg uit het Demakse huis (p. 131-—145). Evenwel, volgens Pires is zijn
afkomst een geheel andere. Zijn grootvader was een „homem trabal-
jador", arbeider (p. 187) afkomstig uit Z.W.-Borneo. Vandaar toog hij,
om zijn geluk te beproeven, naar Malakka, met „muy pouca fidallguia
e menos fazenda" (met zeer weinig adel en nog minder geld). Aldaar
huwde hij een Maleise ( ?), die hem een zoon schonk, de vader van pate
Unus. Deze had meer geluk. Door zijn handel op Java verdiende hij
veel geld. Dit bracht hem in de havenstad Japara. Omstreeks 1470,
dus gelijktijdig met de vestiging van de Islam in Demak, wist hij de
(Hindoeïstische?) pate van Japara te vermoorden, terwijl hij zich tevens
van Tidunang meester maakte. In de eerste plaats werd hij zelf de
baas; in de andere treffen wij later een (jongere?) broeder aan, pate
Orob (p. 186). Zijn Japaars succes is te verklaren uit de kleinheid
der plaats, die slechts 90 tot 100 (strijdbare?) inwoners telde. Hij zorgde
er evenwel voor, dat er meer kwamen

Japara wordt door Pires geprezen als de sleutel van Java, met een
prachtige haven, aan de voet van een berg (de Dana-Radja ?). Langs
de kust zeilende, aanschouwt men de ganse stad. Ieder, die naar Java
of de Molukken koerst, loopt er aan. De omgeving wordt geloofd
(p. 187—89).

Pate Unus' vader, die wegens zijn kracht en goede omgang met zijn
volk, de meest geziene heer van Java was geworden, beperkte zich niet
tot dit lustoord, of zelfs tot Java, doch stak vermetel de zee over. Banka
viel in zijn handen (p. 157), zo mede plaatsen op Borneo (p. 223—24).
Deze gebiedsuitbreiding dankte hij aan zijn talrijke djungs. Ofschoon
zijn macht bijna die van Demak evenaarde, schikte hij zich toch gewillig
onder de heerser van deze plaats, die over meer volk en land beschikte.

Zijn zoon; pate Unus, huwde met een dochter van pate Rodin Sr.,
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terwijl hij zelve getrouwd was met de zuster van pate Morob van
Rembang (p. 189). Ook de pate van Tegal was een broeder of zwager
van hem (p. 184), zodat zijn familiebetrekkingen zich reeds begonnen
uit te breiden. In 1507 of kort daarvoor was hij waarschijnlijk gestorven.

Zijn zoon pate Unus telde toen nog maar 17 jaren. Niettegenstaande
zijn jeugd nam hij toch het initiatief tot een aanval op Malakka, waar
men aan een zijner schippers onvoldoende eer bewezen had (p. 188).
Wellicht had hij ook, toen hij naar de hand ener sultansdochter dong,
een blauwtje gelopen. Terwijl daarvóór nog van geen samenwerking
tussen Demak en Japara sprake was, wist hij toch de vijf jaar oudere
pate Rodin Jr. in een oorlog tegen Malakka mee te slepen. Er ging
dus wel kracht van deze jongeling uit.

Vijf jaren werden besteed aan oorlogsvoorbereidingen, waarmee een
100.000 cruzados heen gingen (p. 186). Palembang, pas onderworpen,
bleef niet achter, zij het mokkende (p. 155).

Ondertussen werd Malakka door de Portugese onderkoning Afonso
de Albuquerque in 1511 veroverd, doch dit vermocht de strijdlust der
bondgenoten niet te dempen. Integendeel, de „moulanas" en aanzien-
lijken verklaarden, dat de oorlog er slechts te rechtvaardiger door werd,
n.1. een heilige krijg.

Daarop volgde inderdaad de aanval op Malakka, omstreeks de jaar-
wisseling 1512—13, welke voor de Javaanse zeemacht een ramp werd.
Rembang en Samarang verloren al hun djungs, terwijl slechts Demak
er een drietal overhield. Van 100 uitgevaren zeilen, bereikten maar
7 of 8 een thuishaven; 1000 man werden gedood en evenveel gevangen
genomen. Gans Java en Palembang telden nu nog maar 10 djungs en
een gelijk getal last-panjajap's.

Bedenkelijk was, dat de Javanen nauwelijks in staat waren, om bin-
nen 10 jaren even zoveel djungs te bouwen, ook al bestonden er
scheepswerven te Rembang. Hun meeste grote schepen kregen ze n.1.
uit Pegu, dat ook Pedir, Pase, Pahang en Palembang daarvan voorzag
(p. 195; vgl. ook p. 250).

Bovendien bleef de handel gestremd door het afsnijden van de vaar-
weg naar Malakka, waarheen men gewoon was zijn oogstoverschotten
te zenden. De vorst placht hiervan het nodige voordeel te trekken. Ook
brachten eertijds Gudjaratten, Klingen, Chinezen en Bengalezen allerlei
waren in zijn land, wat nu ook stokte. Dientengevolge begon de bevol-
king naar betere oorden om te zien en uit te wijken (p. 186).

Elk ogenblik duchtte Japara de komst der Portugese vloot, en toen
deze uitbleef, achtte pate Unus zich genadig behandeld (p. 186). Moge-
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lijk, dat hij daarna zijn belangstelling voor de zee enigszins verloor, ten
minste er wordt gemeld, dat hij zich toen op de jacht toelegde. In
Kadiri en Tuban daarentegen heerste grote vreugde (p. 282). Tal van
vorsten brachten hulde aan de Portugezen in Malakka, zowel Moslims
als heidenen. Tot de eersten behoorden de heren van Gresik, Tuban,
Sidaju en Sura-Baja. De laatste noemde zich zelfs de slaaf der Por-
tugezen. Heidenen waren die van Tuban, Sunda en Gusti Patih van
Java, die trouwens reeds eerder Malakka had gehuldigd en de nieuwe
heren met echt Javaanse geschenken bedacht: pieken, batiks en een
gamelan (Castanheda, Livro III cap. LXII).

Men krijgt een indruk van de zware schok, die de Moslimse macht
aan Java's stranden ontvangen had, uit een brief van Albuquerque aan
zijn vorst: „De voornaamste koning van Java wenst uw vriendschap
en verlangt haar; en die steden, welke daar zijn in zijn land, zullen (uw
dienaar) zijn uit noodzaak; of anders, met een heel kleine vloot, die tot
hulp gaat van deze Javaanse voornaamste koning, zult ge ze vernietigen"
(R. 122). Geen wonder dan ook, dat enkele Moslims plots Portugees-
gezind blijken: „Sommigen hunner zijn onze vrienden, de anderen kun-
nen niet minder doen", verklaart R. de Brito, gouverneur van Malakka
in zijn brief van 6 Jan. 1614 (Alguns Documentös p. 346—47). Ook
zijn opvolger, Jorge d'Albuquerque, schreef op 8 Jan. 1515 aan zijn
koning, dat slechts 600 man, naar Java uitgezonden, voldoende zouden
wezen, om alle vaartuigen der Moren in één moesson te verbranden.
Hij somt de drie voornaamste Javanen op: „Pate Quitiz, pate Amoz,
pate Rodym". De eerste is het hoofd der Javanen te Malakka, die
tijdens Pires in Tjerebon woonde; de tweede is de bekende pate Unus
van Japara, en de laatste, waarmede Rouffaer verlegen zat (p. 124—25),
ontmoetten wij reeds als heerser over Demak. Elk hunner kon op zich
zelf niets uitrichten!

Zo scheen dus één ogenblik de mogelijkheid te bestaan, om de islami-
sering van Java te stuiten, wellicht zelfs te keren.

Echter, de klap voor Malakka ontvangen, brak pate Unus niet. Nog
was hij de grootste in „fidalguja e em presuncam" (in adel en trots)
(p. 188). Het schip, waarop hij de nederlaag geleden had, liet hij fier
onder een af dak op het Japaarse strand zetten (R. 121—22). Zulk een
roem oogste hij bij de Javanen, dat zij er nog lang over spraken en hem
verhieven tot „rey de hüa cidade, chamade Adema", dus: koning ener
stad, Demak geheten (volgens de Castanheda Liv. III cap. CII, aange-
haald bij Rouffaer 121). Pate Unus is dus koning van Demak geworden
en pate Rodim Jr. zal voor hem hebben moeten wijken.

Dl. 108. 11
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Wij stelden, dat deze gelijk is aan pg. Sabrang Lor, welke, volgens
Raffles, aan een longontsteking zou gestorven zijn. Deze kwaal ziet
Rouffaer voor een krissteek aan (p. 144). Gezien 's mans slap bewind,
lijkt het niet onmogelijk, dat hij afgezet en vermoord is, om vervangen
te worden door zijn flinkere buur en bondgenoot pate Unus.

Evenwel, ook aan deze heerser van Japara was slechts een kort
bewind beschoren. Vóór 1522 kan hij zijn overleden, daar de loods
Pigaf etta, met de Victoria voor Timor liggende, schreef: „ I n . . . . Java
son Ie maggiori ville. La primaria è Magepaher, il cui Re, quando
viveva, era il maggiore di tutti i R e . . . . " (R. 132). Gelijk wij betoogden,
zal met dit „Magepaher" niets anders dan Demak bedoeld zijn, waarop
het gezag over Java was overgegaan. Het is dus mogelijk, dat met de
blijkbaar pas gestorven koning pate Unus gemeend is. In dit verband
is het bericht uit Rafïles niet zonder belang, dat in 1521 niet minder
dan drie prinsen stierven. Een ongezond tijdperk blijkbaar! In ieder
geval heerst er in 1524 weer een oppervorst in Demak, raden Treng-
gana, die naar alle waarschijnlijkheid een afstammeling is van de Mos-
limse stichters van Demak. Deze is, gezien de tradities (B.T.Dj. 39 en
46), niet zonder bloedvergieten aan het bewind gekomen.

Tussen Japara en Demak vermeldt Pires nog het land van Tidunan
met pate Orob als bestuurder. Deze zou een oom van pate Unus zijn,
t.w. een broeder van diens vader. „Dizem q nam obedece a nemguem"
(Men zegt, dat hij niemand gehoorzaamt). Ook zou hij een goed oordeel
bezitten. Hij bezat geen djungs, enkel 2 of 3 penjajap's. Vaak was er
oorlog met het binnenland, omdat Gusti Patih behalve Tidunan, ook zijn
buren Demak en Japara aanviel, de bevolking verliezen toebracht. Dan
hielp pate Orob het volk van pate Rodin. Daarop volgt: „Men zegt,
dat hij pate Onus en pate Rodin leidt door zijn raad en dat zij hem als
een vader gehoorzamen, maar elk hunner is machtiger dan de genoemde
pate Orob" (p. 186—7).

Op de kaart bij De Jonge enz. dl. VII komt de rivier „Toudoenangh"
voor, die gelijk te stellen is met de huidige Tangulangin, waaraan nog
een dessa Tedunang ligt, terwijl de rivier tot dicht bij Kudus stroomt.

Nu speelt deze heer van Tidunan blijkbaar een zeer eigenaardige rol,
bekleedt bijna een positie, die wij het best zouden kunnen vergelijken
met die van sunan Kudus, zoals deze ons in de overlevering tegemoet
treedt. Beiden hanteren de wapenen, maar beschikken ook over een
grote morele invloed. Hun woonplaatsen liggen niet ver uiteen. Of zij
inderdaad nog meer met elkander uitstaande hebben, valt uit de spaar»
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zame gegevens niet op te maken. Juist in het tekenen van de geestelijke
achtergrond schiet Pires tekort.

Terwijl de Javaanse overleveringen vervuld zijn van de roem der
heilige wali's, vermeldt Pires de geestelijke heren ternauwernood.
Sprekende over de strandheren, die zich op Java vestigden, verhaalt hij
ook, dat zij moskeeën stichtten, „e vierem de fora parte Moulanas"
(p. 182). Van buiten kwamen er dus ook enige geestelijken, wat in
overeenstemming is met Van Leur's opvatting, die de komst van leken:
handels-, krijgs- of staatslieden, voorop stelt, en daarna pas het méé-
komen van geestelijke heren aanneemt. Nog slechts twee maal noemt
Pires hen. Vooreerst, als hij beschrijft, hoe na de overgang van een
heidens vorst tot de Islam, deze geestelijken en Moslimse kooplui zich
van diens plaats meester maakten (p. 182). Vervolgens, als hij verhaalt,
hoe de Demakkers de Portugese verovering van Malakka vernemen.
Toen meenden „jumtos os moulanas & pessoas, que avia principaes"
(de gezamenlijke geestelijken en voornaamste personen, die er waren),
dat de beraamde aanval er des te rechtvaardiger door werd (p. 188).
Daarnaast zouden wij nog kunnen plaatsen de door Pinto (Cap. 178)
vermelde Calis moulana, op wiens raad de noodlottige tocht naar Pana-
rukan in 1546 werd ondernomen.

Pires' soberheid t.a.v. het geestelijke element in de Islamisering valt
des te sterker op, naar mate hij ernstiger aandacht besteedt aan de
heidense geestelijken (p. 177). Hij heeft er van de 50.000 maar weinigen
gezien — 10 of 12 — en toch kent hij hun een aanzienlijke invloed toe,
zelfs onder de Moren, „e crem grandemente nelles", zij geloven ernstig
in hen. Ligt hier soms de mogelijkheid van een aanknopingspunt voor
de latere wali-verheer lijking ? De behoefte aan verering kan zich bij de
tot de Islam bekeerden van de heidense op de Moslimse tapa's ver-
plaatst hebben.

Het staatkundig beeld, dat de Moslimse macht omstreeks 1515 uit
Pires te distilleren valt, ziet er ongeveer als volgt uit:

Demak onder pate Rodin heeft zijn gebied uitgebreid over Java's
Noordkust tot Tjerebon toe. Voorts is het na zware strijd meester
geworden van Palembang, en eindelijk van Djambi.

Japara onder pate Unus, heeft een rijk gesticht, dat zich uitstrekt
over de eilanden tussen Sumatra en Malakka, zo mede over een deel
van Borneo.

Beide grootmachten zijn :gegroeid, zonder dat van onderlinge strijd
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iets naar buiten bleek. Integendeel, tegen het Portugese Malakka heb-
ben zij zich zelfs verbonden, hoewel vruchteloos.

In Oostelijke richting breidde hun gezag zich minder sterk uit, ook
al mogen er enige aanknopingspunten voor bestaan, b.v. familiebanden.

Opmerking verdient ook, dat de titels der beide heersers, pate, niet
afwijken van die hunner onderhorigen (met uitzondering van de Tjere-
bonner, die lebe heet). Demak en Japara nemen wel een leidende, nog
geen overheersende plaats in.

Ruim 30 jaar later, in 1546, is de vermaarde Fern. Mendes Pinto
getuige van een gans andere politieke toestand (cap. 172—80).

Wanneer hij in Bantam aankomt, ontvangt men daar juist een bevel
uit Demak van de keizer-pangeran van gans Java enz. door bemiddeling
van njai Pombaja, een 60-jarige weduwe, derwaarts gezonden tot Taga-
ril, koning van Sunda en vazal van genoemde keizer, evenals alle overige
koningen in dit rijk. Sedert H. Djajadiningrat's proefschrift hebben wij
geleerd, in deze Tagaril de befaamde sunan Gunung Djati te zien,
welke zich ± 1524 van Bantam en in 1526 van Sunda-Kalapa (sedert:
Djaja-Karta genaamd) had meester gemaakt.

Aan het hoofd van 40 vaartuigen begeeft Tagaril zich naar Japara,
waar de oppervorst zich voor de strijd tegen Balambangan gereed
maakt. Luisterrijk wordt hij er opgewacht door de koning van Pana-
rucan (lees, op Kern's voetspoor: Pasuruhan), admiraal ener vloot van
2700 (sic) zeilen, w.o. niet minder dan 1000 djungs! Alleen al Borneo's
aandeel bedraagt 250 kielen. De keizer-pangeran trekt mede op, samen
met al zijn groten. De koning van Sunda, die tevens 's keizers schoon-
zoon is, voert de landmacht tot voor Panarukan.

Aldus ving het vermaarde beleg aan, dat zo noodlottig voor de
Demakse vorst afliep, daar hij er de dood door moordenaarshand vond.
Zijn lijk werd met grote statie naar Demak gebracht en aldaar begraven.
Daarna ontstond er een verschrikkelijke verwarring in het rijk, reden
waarom onze verslaggever ijlings vertrok en het verhaal vrij plotseling
afbreekt.

Wij zien dus, dat er in 1546 geen twee rijken meer bestaan, doch één.
Demak gebruikt Japara als zijn haven en er is geen sprake van, dat
de heer dezer zeeplaats een bijzondere positie zou innemen gelijk inder-
tijd pate Unus. Integendeel! Vlootvoogd is de heer van Pasuruhan,
legeraanvoerder die van Sunda. Pas veel later treedt Japara weer sterk
naar voren door zijn kjai demang Laksamana.

Wij zagen reeds, dat in 1515 pate Unus tot hoofd van Demak ver-
koren werd. Echter, vóór 1522 zal hij zijn gestorven. Daarop heef t wel
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een broeder van de eveneens overleden vorst van Demak, die als raden
of sultan Trenggana bekend staat, zich van het oppergezag meester
gemaakt, zeker vóór 1524. Toen immers zond hij de latere sunan
Gunung Djati, die bij Pinto koning van Sunda heet, tegen Bantam uit,
om dit te veroveren. Trenggana's gezag zal toen reeds behoorlijk
gevestigd zijn.

Doch ruim 20 jaar later heeft Demak's macht zich uitgebreid over
de kusten van Oost-Java, tot zij voor de rnuren van Panarukan haar
grens en einde vond. Bezitten wij enig middel, om ons de uitbreiding
van het Demakse rijk duidelijker voor ogen te stellen ?

De hofkronieken, Babad's en Serat Kanda's laten ons hier evenzo in
de steek als t.a.v. pate Unus van Japara en de gemeenschappelijke ver-
overingen op Sumatra en Borneo. Slechts de jaartalbabads verspreiden
enig licht in deze duisternis. Van deze weinig benutte bronnen bezitten
wij geheel of gedeeltelijk een viertal, dat onderling grote overeenstem-
ming vertoont.

Het uitvoerigste is wel de Babad Sengkalaning Momana, welke
echter pas in vrij jonge tijd zijn eindredactie heeft gekregen.

Ouder lijkt de Babad Sengkala (N/e afschrift v/h Bijbelgen, no. 87
(XIII) no. 608 Br. i/d bibliotheek v/h K.B.G.), doch de tekst is door
zijn beknoptheid soms duister, bovendien bedorven.

Bewerkingen van deze of soortgelijke lijsten zijn:
Raffles' Chronological tdble of events (from the Traditions en

Records of the Javans), afgedrukt in zijn History of Java.
Hageman's Tijdrekenkundig overzigt.... in zijn: Handleiding tot

de kennis der geschiedenis.... van Java. Bat. 1852 dl. I p. 116.
Ter vergelijking plaatsen wij in een tabel naast elkander de jaartallen,

betrekking hebbende op de regering van de vorst Trenggana, waarbij
wij in de 4e kolom (Hageman) een correctie aanbrengen. Hageman
wijkt n.1. zo sterk, doch ook zo regelmatig af, dat één algemene fout
daarvan de oorzaak moet zijn. Verondersteld werd, dat hij een opgave
voor zichi gehad heeft, zoals er ook een in de Hollandse Serat Kanda
voorkomt, n.1. een, waarop vermeld staat, hoeveel Javaanse jaren sedert
een bepaald feit verlopen waren tot op een latere datum. Hierbij heeft
Hageman waarschijnlijk niet enkel de jaren na 1633, doch ook die
daarvóór als maanjaren beschouwd. Zo ontstond er vóór 1633 een steeds
groter wordende fout. Deze is nu hersteld, met het gevolg dat het ver-
schil tussen Hageman en de anderen in de meeste gevallen tot één jaar
teruggebracht werd.
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Babad Monuma Raffles' Chronol.
table

1515 Patine Rekyana
patih

1518Dyan patinja
sira Brah Lit.

Hagemm's
tijdrekenkund.

overzicht

1492 Rd. Patah +
1495 Sabrang-

Lèr +

1527 Duk in ingosak-
asik ing Kadiri

1529 ing Gaglang -—

1521 Death of the 3
princes

1522 sult. Bintara
I +

1523 sult. Bint. II +
1525 prang Kediri;

kdj. sult. tin-
dak.

1526 Conquest of
Kediri by
Susünan
Ingalaga

1527 prang Tuban —1527 Conquest of -
Tüban

1528 prang Wira ,—1528 Conquest of
Sari Wiró-sari

-1529 prang Gegelang—4529 Conquest of
kdj. sult. tin-
dak ; . . .

1530 prang —
Mendang-
kungan

1531 pangelihipun - -
kita Sura-Baja

Gegelang

• 1530 Conquest of
Mending

1531 The site of
Surabaya
changed

1533 Conquest of
Pasuruwan

1534 Bumi Sura-
Baja ping kalih

1535Kalahing
Pasuruwan

1540 Prang Panaru-
kan

1541 Nungkulipun
ad. Blitar,
Lamongan
tuwin Wira-
Saba

' 1530 Kediri onder
'M1527) Demak ge-

komen bü
verovering

1531 Toeban door
(1528) Demak ver-

overd
1532 Wirosari

(1529) idem

1534 Blora idem
(1531)
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1542Djanma ing
Lamongan,
Balitar, Wira-
Saba

1543 Pananggungan

1544 Duk kawon
Mamenang

1545 Ing Sengguruh

1546 Duk kawon
Baletnbangan;
lan duk ing
Singguruh
milya Sang ing
Balambangan

1547 Ing D japan duk
kabakar

1549 Duk radjèng
Giri mring
Kadiri

1551 Ing Daha
katunon itjalé.

Babad Momana

1543 Prang Penang-
kungan;
pedjahipun ad.
Djakaruga

1544 Prang
Mamenang

1545 Prang Sima
kraman, pan.
Brawinata

1546 Prang Blara-
bangan
panglabuhipun
makuta lan
paningset tali
datu

1547Risaking kita
Sagara tanah
Blambangan

1548 Prang Djapan..

1549 Adegipun
kraton ing Giri

1551 Risaking kita
ing Daha

Raffles' Chronol.
table

1542 Defeat of the
chiefs of
Laraüng' an,
Blitar & Wira-
saba

1543 Conquest of
Panangüngan

1544 Conquest of
Pamenang

1545 Conquest of
Sing'ga

1546 Conquest of
Balambang'an
& Banyuwangi

1547 Conquest of
burning of
Sing'ara

1548 Conquest of
Japan

1549Arrival of the
prince of Giri
in the distr. of
Kediri

1551 Destruction by
fire of Daha. . .

Hageman'i
tijdrekenkund.

overzicht
1542 Passaroewan

(1539) veroverd

1552 Kediri door
(1550) Giri ver-

overd
1554 Doho ver-
1552) brand

De eerste gegevens bieden enige moeilijkheden. Blijkbaar is de tekst
van de Babad Senkala op dit punt zeer bedorven, want slechts met hulp
der andere drie lijsten gelukt het uit de eerste zin op te maken: Patiné

radyan Patah, en uit de tweede: Patiné radyan Sabrang Lèr. Doch
terwijl de Babad Senkala voor deze twee sterfgevallen de jaren 1515
en 1518 geeft, verstrekt Hageman 1492 en 1495, welke met de eerst-
genoemde slechts het verschil van 3 jaren gemeen hebben. De Babad
Momana heeft 1522 en 1523, terwijl Raffles enkel het raadselachtige
bericht verschaft: 1521 Death of the three princes. Misschien komen
1515 en 1518 de waarheid nog het dichtst nabij.
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Omstreeks 1525—27 heeft er een strijd om Kadiri plaats (Momana),
of zelfs een verovering (Raffles en Hageman). Het ingosak-asik
( = verschoven) van de Babad Sengkala is weer niet helder.

Men zou er aan kunnen twijfelen, of Kadiri reeds veroverd zou
kunnen zijn vóór zijn voorpost Tuban, omdat in het midden der eeuw
opnieuw van een bemachtiging dier stad gewaagd wordt. Doch een
verovering in 1525—27 zou wonderwel passen bij Krom's onderstelling,
dat pas in 1528 het centrale Javaanse gezag verdwenen zou zijn, omdat
toen het heidense Balambangan geheel op eigen gelegenheid gezanten
voor een vriendschapsverdrag naar het Portugese Malakka zond
(Krom 458). De aangehaalde plaats bij de Barros (Dec. IV, Liv. I,
cap. 17) luidt in vertaling: „Toen Dom Garcia in Malakka was, en
enige gezanten van de koning van Panarukan vrede en vriendschap
kwamen sluiten met Pero de Faria (het hoofd van Malakka), rees er
een twist tussen de dienaren dezer gezanten en de Maleiers, waar Dom
Garcia met 7 of 8 Portugezen van zijn gezelschap heen snelde om het
bij te leggen".

In 1527 hebben we de verovering van Tuban; voor het volgende
jaar die van Wira-Sari (onbekende ligging). Hageman wijkt, gecor-
rigeerd, slechts met één jaar af.

In 1529 valt de verovering van Gagelang, waarheen de vorst even-
eens oprukt. Met deze plaats moet Madiun bedoeld zijn.

In 1530 komt de verovering van Mendangkungan, waarbij men on-
willekeurig aan het in klank daarop gelijkende Mendang-Kamulan
denkt. In deze onderstelling wordt men versterkt door Hageman, die
voor het verbeterde 1531 de verovering van het nabijgelegen Blora
heeft.

In 1531 volgt een raadselachtig bericht: de verplaatsing der stad
Sura-Baja. De bedorven tekst van de Babad Sengkala zal hetzelfde
hebben uitgedrukt, t.w. ping kalih ( = de 2e) i.p.v. pangelihipun, doch
een letterlijke vertaling zou misschien ook te verdedigen zijn, n.1. als
de 2e kraton bedoeld werd. Wat overigens met deze verhuizing bedoeld
is, laat zich moeilijk gissen. Is het een overdrachtelijke uitdrukking
voor: overlopen naar de zijde van Demak? Daar Sura-Baja inderdaad
aan de beurt was, om aangetast te worden, en Demak zich in de vol-
gende jaren met plaatsen in de omgeving daarvan bezig hield, dient het
zich toen wel met de stad aan de Kali Mas te hebben ingelaten. In 1546
bevindt Sura-Baja zich volgens Pinto aan Demak's zijde, zodat het
wellicht in 1531 daarheen zal zijn overgekomen.

Voor 1535 meldt de Babad een nederlaag van Pasuruhan, voor 1533
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Rafïles de verovering dier stad, welke Hageman in 1542 (verbeterd
1539) stelt, terwijl de Babad Momana ons voor 1540 slechts een prang
Panarukan meldt. Denkelijk moet dit laatste Pasuruhan zijn — beide
plaatsen worden vaker verwisseld — doch het jaartal laat zich bezwaar-
lijk herstellen.

In 1541—42 heeft de onderwerping plaats der hoofden van Lamo-
ngan, Blitar en Wira-Saba (aan de Brantas), waarover slechts Hageman
zwijgt, evenals trouwens over alle verdere veroveringen van Demak.

Ook zijn de overige drie bronnen het er over eens, dat in 1553
Penanggungan veroverd werd (de heilige berg, waar sedert 1935 zulke
merkwaardige Hindoe-Javaanse oudheden voor de dag kwamen); in
1544 Mamenang (bij Kadiri, wellicht het huidige Menang; vgl. Batav.
Dagregister 28 Juli 1677): in 1545 Sengguruh (bij Malang, zie hier-
voren) ; in 1546 Balambangan.

Deze laatste expeditie zouden wij gelijk willen stellen met de ver-
maarde en noodlottige tocht van de keizer-pangeran naar Pasuruhan
(door Kern verbeterd tot Panarukan), welke door Pinto bijgewoond en
bombastisch beschreven werd. Zo wel de overeenstemming in tijd als
die in plaats pleiten hiervoor. Pinto vermeldt uitvoerig de vermoording
van de Demakse vorst, en hierover zwijgen de Javaanse bronnen,
tenzij wij de mededeling in de Babad Momana: panglabuhipun makuta
lan paningset tali datu, dat betekent: het verlies (of, volgens Pigeaud:
ritueel wegwerpen) van kroon en gordel, koninklijk koord (?), als een
vingerwijzing mogen beschouwen. Waren deze te loor gegane voor-
werpen pusaka's ?

Het volgende bericht, de verovering van Djapan ( = Madja-Kerta)
in 1547 of 1548, valt blijkbaar buiten Trenggana's veroveringen, èn om
de plaats (een stap terug), èn om de tijd (1 of 2 jaar na 's vorsten dood).
. Overzien wij deze jaartalgegevens nogmaals, dan valt een zekere lijn
wel te ontdekken. Over het algemeen is een opschuiving der krijgsfeiten
van West naar Oost en bij tijden van de kust het binnenland in,
onloochenbaar.

Ten slotte wijzen wij op twee merkwaardige feiten, die in alle jaar-
tallij sten voorkomen en betrekking hebben op de stad Kadiri.

In 1549 (slechts Hageman heeft, verbeterd: 1550), wordt een tocht
van de (priester)vorst van Giri naar Kadiri vermeld (in de Babad
Momana echter: vestiging van een kraton in Giri), hetgeen in elk geval
op een sterk op de voorgrond komen van Giri wijst.

Twee jaar later, in 1551 wordt volgens alle lijsten Daha door vuur
verwoest.
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Of wij in deze berichten nog te maken hebben met een heidens, dan
wel met een reeds Moslims Kadiri, blijkt niet.

Ten slotte vergelijken wij de bereikte resultaten met hetgeen de
Javaanse overlevering ons verhaalt over Madja-Pait's ondergang.

Als tijdstip heeft de traditie gekozen het jaartal van Madja-Pait's
verovering door Kadiri omstreeks 1478 (A.J. 1400). Het feit, dat enige
jaren te voren het geslacht der latere vorsten van het rijk Demak zich
in Bintara-Demak vestigde, kan op de keuze van dit jaartal van invloed
zijn geweest.

Nu het einde der Hindoe-Javaanse heerschappij in 1478 gesteld was,
kon dit niet meer aan Trenggana worden toegeschreven, die immers
door zijn verovering van Daha-Kadiri omstreeks 1525—27 aan de
Hindoeïstische macht de doodsteek had gegeven, doch diende zijn voor-
ganger, pate Rodin Sr. of (in de overlevering) raden Patah de ver-
overaar der machtige stad te wezen. Deze werd dus zowel de stichter
van het nieuwe, als de verwoester van het oude rijk.

De verschillende Moslimse vorsten, die Trenggana op zijn krijgs-
tochten hadden bijgestaan, worden nu ook vroeger gedateerd, soms op
een tijdstip, toen een enkele hunner nog niet eens Moslim was, b.v.
Madura, of nog onder het heidense gezag stond, b.v. Tuban. De pries-
tervorst van Giri schijnt zijn zeer bijzondere rol in de overlevering
(B.T.Dj. 31) te danken te hebben, 1° aan de naamsgelijkenis met de
echte veroveraar van Madja-Pait, Gmndrawarddhana (vgl. Krom 451),
2° aan het feit, dat een Girisch priestervorst in het midden der 16e eeuw
veel met Kadiri-Daha te maken heeft gehad. Overigens betekende Giri
in 1478 nog niets en de eerste priestervorst, prabu Satmata zat toen
wellicht nog aan de voeten van zijn leermeester, sunan Rahmat van
Ngampèl-Denta.

Wellicht dat de overlevering, gelijk zij al bij de Moslimse groten
deed, ook de laatste Hindoeïstische vorst heeft geantidateerd. Gelijk
bekend, heet deze in alle Javaanse bronnen Bra-Widjaja. Dan zou deze
dus zijn kraton ongeveer een halve eeuw te vroeg verlaten hebben, en
ten rechte omstreeks 1525 te stellen zijn. Welnu, Pires kent in 1515
als grootvorst van Java een batara Widjaja, wat niet veel van Bra-
Widjaja verschilt.

Daar deze in 1515 nog de schoonzoon van zijn rijksbestuurder kon
wezen, dus zeker niet stokoud was, levert zijn leeftijd geen bezwaar.
De vorst van 1515 was jong genoeg, om nog een tiental jaren te kunnen
regeren.

Wij zouden daarom de mogelijkheid willen onderstellen, dat omstreeks
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1526 de laatste grote Hindoe-Javaanse kraton, die van Kadiri, te gronde
is gegaan, en dat daarmede een einde kwam aan de roemloze regering
van de laatste Hindoeïstische oppervorst, Bra-Widjaja.

H. J. DE GRAAF.
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