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EEN RAADSELACHTIG GOUDEN VOORWERP
UIT HET OUDE JAVA.

r zijn reeds enige beschrijvingen gepubliceerd van gouden
voorwerpen die op Java zijn gevonden. Van deze hebben

tot nu toe bv. ringen vrij veel aandacht getrokken, terwijl er ook wel
eens een nader onderzoek werd gewijd aan andere soorten van in dit
materiaal vervaardigde sierstukken. Het is thans onze bedoeling in
deze richting een stap verder te gaan door de bespreking van één der
bruiklenen uit de collectie van het museum van het Kon. Instituut voor
de Tropen te Amsterdam. We hebben het oog op Serienummer
770—354.

Raadselachtig is het stuk en tevens in vele opzichten, naar wij menen,
belangrijk. Laten we beginnen met te vermelden, dat het volgens be-
schikbare gegevens inderdaad van genoemd eiland afkomstig is, en dat
het, kort gezegd, bestaat uit een ronde, in vrij diep sprekend relief
bewerkte knop, waarvan de onderzijde klemt om een bovenrand van een
eveneens rond, met ornament en dierfiguren versierd kokertje. De
knop en de koker zijn hol, het eerste onderdeel bevat aan de binnenzijde
een kleine ring, terwijl de benedenzijde van de koker een weinig naar
binnen ligt en daar, in het midden, een kleine ronde opening bezit als
centrum van een aan de cirkelvorm aangepaste versiering.

In de Afdeling Culturele en Physische Anthropologie van genoemde
instelling werden de hierbij gereproduceerde foto's vervaardigd, kunst-
stukken op zichzelf indien men bedenkt dat het vergrote afbeeldingen
zijn naar een voorwerp, waarvan de gemeenschappelijke hoogte onge-
veer 20, de grootste breedte 28 millimeter bedraagt! Indien men een
vergelijking wil maken, zou men kunnen zeggen, dat de breedte van
het fraaie maaksel de helft bedraagt van de lange zijkant bij een normaal
lucifersdoosje, terwijl de hoogte slechts een. weinig daarboven zou
uitsteken.

Wanneer hieronder een poging zal worden gewaagd het stuk te
dateren en te verklaren, dient een uitvoerige beschrijving daaraan
vooraf te gaan.
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Indien men de bovenzijde van de knop met het blote oog aan een
vluchtig onderzoek onderwerpt, ziet men niet direct alle onderdelen
van de versiering. Daartoe moet men het voorwerp naar alle kanten
bewegen omdat het relief, zoals gezegd, vrij diep is. Een vergrootglas
en een juiste lichtinval zijn echter nodig om van genoemde details goede
nota te kunnen nemen. Men krijgt ondertussen bewondering voor de
kunde van de naamloze goudsmid, en voor zijn scherpe ogen. Wat heeft
hij op die bovenzijde willen voorstellen?

Een vrouw, met naakt bovenlijf en verder, te oordelen naar een
enkele lijn op het lichaam en bij de linkerkuit, misschien summier
gekleed gedacht, ligt, met het hoofd een weinig naar ons toegekeerd,
achterover. De linkerbovenarm, opgetrokken, ondersteunt het hoofd,
terwijl de linkerbenedeharm slap neerhangt over het einde van een
rolkussen, dat onder de rug doorloopt, en aan de voorzijde bewerkt is
met een lijn en puntjes, die tezamen waarschijnlijk een sierplaat van
metaal, een tjëploq bantal, moeten weergeven. Het is ondertussen
slechts de bovenzijde van de rug, die op het kussen rust, het overige
gedeelte niet. Zij heeft de rechterdij ietwat opgeheven, het rechterbeen
teruggetrokken en de voet, achterwaarts gericht, geplaatst onder het
zitvlak. De linkerdij is iets minder opgeheven, het linkerbeen,- met de
linkervoet naar voren, hangt schuin neer over dat waarop het kussen
ligt en de rechtervoet steunt. We kunnen dus onder de rug van de
vrouw doorkijken. Het is alsof de goudsmid met deze technisch zeer
knappe prestatie een bedoeling heeft gehad, en heeft willen zeggen:
Kijk goed, waarde beschouwer, die vrouw ligt niet op een bed, doch
op een slang. Ziet, zo laten wij hem in gedachten verder uitleggen,
ik heb onder haar rug de platte bovenzijde van de slangenhuid versierd
met een middenlijn in de lengte, en met zulke lijnen bij de zijkanten.
En verder heb ik tussen die middenlijn en de zijlijn schuine strepen
gezet, met punten in de aldus ontstane rechthoeken of ruiten: de
schubben. De zijkant van het slangenlij f heb ik van enige suggestieve
zwak gebogen lijnen voorzien. Het lichaam van het reptiel vertoont
onder de vrouw een lichte buiging, en gaat, achter de, vóór dat lichaam
schuin neerhangende linkerkuit, over in de slangenhals, die opgericht
is en uitloopt in de kop, welke, in ongeveer horizontale stand, de
linkerheup van de vrouw niet raakt, óok niet de buik en linkerborst,
maar daar toch heel dicht bij komt.

Laten we, eenmaal door de maker op bovengenoemde details ge-
wezen, zelf met de verdere beschrijving doorgaan. De slang heeft
geopende ogen, maar een gesloten bek. Hij bijt de vrouw niet. Wel zien
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4 0 EEN RAADSELACHTIG GOUDEN VOORWERP UIT HET OUDE JAVA.

wij een rij tanden, doch deze sluiten aan bij, steken uit over de onder-
kaak. Er zijn bobbels met puntjes er in op de snoet, neusgaten aan de
voorzijde, diezelfde bobbels ook aan de zijkant boven de tanden. En
daarachter een wangzak, waarbij een oor, het uiteinde van de halslijn
van het dier volgende, aansluit. Op de kop glad naar achteren gestreken
haarlijnen, en aan de voorzijde hiervan niet een kroon doch een platte,
ongeveer ronde versiering.

Aan de andere zijde, bij het rolkussen, gaat het slangenlichaam weer
een weinig naar boven, terwijl de staart in een bocht oploopt, een lus
vormt, en schuin achterwaarts neerhangt, nog steeds hier en daar
bewerkt met lijnen in de lengte, schuine strepen en punten. Met het haar
van het achterhoofd steunt de vrouw op het omgekrulde gedeelte van
de staart. De linkerarm, die, zonder dat wij het stuk draaien, haast
onzichtbaar is, volgt de lijn van haar lichaam, terwijl de linkerhand bij
de linkerknie rust, heel dicht bij de slangenhals. Omdat de vrouw met
het gezicht iets naar ons toegekeerd neerligt, merken we een linkeroor
op, en een haarwrong naar de linkerzijde. Zij heeft aan de voorzijde van
het hoofd in het midden een lok; aan de achterzijde van die lok gaan de
haarlijnen naar beide zijden en lopen uit in om het hoofd gedraaide,
aan de voorzijde (naast de middenlok) naar boven en dan weer een
weinig naar achteren gerichte krullen of zijlokjes. Versiering draagt
zij niet.

Helaas heeft het gezicht door slijting geleden. De neus is thans afge-
plat, de ogen nog flauw zichtbaar, evenals een enkele lijn van de mond.
Dat gezicht maakt door de summiere bewerking en tevens door de
slijtage van het voorwerp zo op het eerste gezicht een vrij grove
indruk. Indien men het stuk echter draait en de juiste lichtval kiest,
is het alsof de vrouw glimlacht en, op het kussen achterover leunend,
zich als het ware aan'de slang geeft. Zij vertoont in ieder geval niet de
minste angst voor die zo dicht over haar lichaam heenschuivende, haar
borst — zou men geneigd zijn te zeggen -— beruikeride slangenkop.
Het tegendeel is hét geval. Zij tilt, met die rechtervoet, het lijf naar
de slang op, en buigt zich met haar rechterdij naar hem toe. Hier heeft
de goudsmid weer getoond wat hij kon presteren: de plastiek van dat
naar vele kanten gedraaide vrouwenlichaam — ± 1 5 millimeter lang —
is meesterlijk uitgevoerd!

Dit intiem tafereel wordt aan de bovenzijde en gedeeltelijk ook aan
de zijkanten overdekt door drie ronde vormen, die, van de voorzijde
gezien, op het eerste gezicht iets hebben van zonneschermen, met een
platte, uit twee concentrische cirkels gevormde knop aan de bovenzijde
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en met bladrepen als bedekkingsmateriaal. In de holte, naast de wrong
van het vrouwenhoofd, zien wij bij één van die schaduwwerpende
vormen een stuk van een steel zich afsteken tegen de lijnen van de
achtergrond. Die steel loopt echter niet recht naar beneden, doch, bij
dat middelste voorwerp, schuin-naar de linkerzijde. Is het wel de stok
van een zonnescherm, of eerder de steel van een grote, bloem ? En zou
wat wij voor een zonneschermknop aanzagen niet het hart van zo'n
bloem kunnen zijn ? Indien die steel niet naar de linker-, doch naar
de rechterzijkant liep, en daar met een andere steel verbonden ware,
zou men eventueel aan een uit drie bladpartijen samengestelde boom-
kruin kunnen denken, gelijk men op de Barabudur-reliefs wel eens
ziet. Doch op die reliëfs is het midden van de bladgroepen nooit, gelijk
hier het geval is, gevormd door twee concentrische cirkels. Men zou
misschien kunnen menen met een soort grote wonderbloemen te doen
te hebben, maar zulks is niet noodzakelijk. Want ook op de Barabudur-
reliefs zien we wel eens zonneschermen, zonder duidelijke lange steel,
in de lucht hangen, terwijl op een door Bosch gepubliceerd relief van
Djalatunda, in Oost-Java, uit de 10de eeuw, boven een, om een konings-
figuur lopende nimbus, een zonnescherm ligt, zonder steel, en, naar wij
menen, eveneens gevormd door materiaal dat aan bladrepen doet
denken. En zulke repen, doch dan met een horizontale" benedenrand
als bedekking van een zonnescherm, vindt men nog op een thans in
een muur van dé vroegere puri van Klungkung zich bevindend relief,
dat Krom afbeeldde in zijn „Inleiding.tot de Hindoe-Javaansche kunst".
Laatstgenoemd zonnescherm échter, gelijk dat te Djalatunda, heeft aan
de bovenzijde duidelijk een uitstekende knop. Dat zulks bij ons voor-
werp niet het geval is, zou men kunnen verklaren door de eisen van
de compositie, die in het rond is opgebouwd, en niet op drie plekken
van de zijkant ineens die uitstekende punten kon velen..De eventuele
stelen van de „zonneschermen" aan de zijkanten, konden bij ons
voorwerp trouwens niet worden weergegeven, omdat één ligt tegen
de rechterwang van de slang, de andere tegen zijn staart.

Het midden en de onderzijde van de voorstelling aan de bovenkant
van de knop. laten het volgende zien. Er is, beneden, een uit twee
partijen bestaand detail, dat de vlakke grond moet suggereren. Deze
grond loopt op naar een, verder niet uitgewerkt, verhoogd gedeelte
waarop het slangenlichaam rust. Op die stukken aarde zitten, geknield
lijkt het, tegenover elkaar twee personen. Te oordelen naar de naakte
borstpartij zijn het vrouwen. Vanaf het middel dragen zij een kain.
Op de rug van de linkerfiguur is een horizontale lijn duidelijk zicht-
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baar, en bij' beide personen op het kleed enige strepen. Zo men uitgaat
van het gezichtspunt van de beschouwer, is de vrouw aan de linkerzijde
met het gelaat naar ons toegekeerd. Oren zijn te zien, en achteruit
gekamde haren van een wrong. Het gezicht is afgesleten; van terzijde
bekeken is nog een stel ogen flauw zichtbaar. De rechterarm hangt
neer, de hand, naar binnen gekromd, ligt tegen de heup. Zo ongeveer
zit ook de vrouw aan de rechterkant, doch zij kijkt voor zich uit, de
linkerhand loopt langs de dij naar beneden. In dit geval is er nog iets
van een neus te zien, een mondlijn. Ook zij toont een oor en haar, dat
uitloopt in een wrong. Achter deze vrouw vindt men een klein blad of
een kleine bloem; hierbij een hart in het midden, ietwat uitstekend.
Het geheel van deze vormgeving doet iets denken aan de „zonnescher-
men" van de bovenzijde. Zouden wij daar tenslotte toch te doen hebben
met elementen uit het plantenrijk? De zijkanten en de onderrand, om
de twee zittende vrouwen heen, worden gesloten door zeven rots-
motieven, zó geplaatst, dat het middelste, vóór de grondpartij, het
grootst is. De drie aan de linkerzijde, en twee aan de andere kant richten
zich naar het rriidden. Boven de hoogstgeplaatste rotspartij aan de
rechterzijde is, achter de slangennek, nog een afwijkend ornament te
zien. Het hoort niet bij de slangenkop, eerder bij de „zonneschermen".
Is het een gestyleerde bloem, een insect, of eenvoudig een verkleinde
rotspartij, afwijkend van vorm wegens plaatsgebrek? Achter de vrouw,
die bij de slangenstaart zit, vindt men, als tegenhanger van het kleine
blad, een vorm met scherpe punten, achter een rots tevoorschijn
komend, en ongetwijfeld een element uit het plantenrijk.

Ondertussen hebben wij nog niet de aandacht gevestigd op het
voorwerp, dat op de grond tussen de vrouwen geplaatst is. Het is een
mand, gevlochten volgens de diagonale tweeslagmethode, hetgeen door
enkele suggestieve lijnen is uitgedrukt. Men ziet geen houten onderstel,
en feitelijk ook geen deksel, hoewel de bovenste lijnen van de mand met
enige goede wil daarop zouden kunnen wijzen. De mand is in elk
geval van boven dicht. Houdt men het gouden voorwerp een weinig
scheef, dan ziet men op het midden van de bovenzijde van de mand
een bolletje, met een klein gaatje. Aan de rechter-, linker- en achterkant
van dat bolletje zijn ietwat over de zijden van de mand uitstekende
bladvormige voorwerpen te vinden. Is het bolletje het hart van een
bloem met vier bladen? Het blad aan de vóórzijde is dan, door slijtage
of druk, een weinig terug gekruld. Bij de andere ziet men zijranden
en een dikke nerf in het midden; naast de nerf holle gedeelten. Is het
geheel misschien het deksel van de mand ? Zo ja, dan is zulk een deksel

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:30PM
via free access



EEN RAADSELACHTIG GOUDEN VOORWERP UIT HET OUDE JAVA. 4 3

ons uit hedendaagse Javaanse vormen niet bekend. We hebben ook aan
neerliggende lussen gedacht, bedoeld als middel om de mand op te
tillen, doch de middenlijnzn verzetten zich, naar onze mening, tegen
deze opvatting. Zien wij misschien een vrucht tussen bladeren, of zijn
die bladen wellicht de opengemaakte schil van de vrucht? Wat het ook
zijn moge, het geheel lijkt nog het meest op een bloemknop met dikke
bladen, waarvan de middennerven vrij plastisch zijn weergegeven, niet
als eenvoudige strepen, hetgeen toch mogelijk geweest ware. .

Op de versierde zijkanten van het bovenstuk volgt een ingesneden
lijn, en voorts een schuin naar binnen gekeerd vlak, dat kan draaien om
de voor ons onzichtbare opstaande rand van het kokertje, waarvan de
zijversiering weer hetzelfde diepe relief vertoont, met voorstellingen
die we nu zullen beschrijven.

Er is bij die koker — afgezien van de voor ons onzichtbare rand —
een dunne ring aan de bovenzijde, een dikkere aan de onderkant. Daar-
tussen is het zij-oppervlak van de koker in vijf rechthoekige partijen
verdeeld, die elk als volgt zijn omlijst. In het midden van de zijkant
van elke rechthoek treft men een soort blad aan, bij die zijkant breed,
met horizontale strepen versierd. Dit blad wordt geleidelijk dunner en
bezit aan de punt een gaatje. Aan.boven- en onderzijde van dit detail
zijn partijen, die, qua vormgeving, verwant zijn aan de „rotsen" van de
knop. Zij lopen in een krul schuin op of naar beneden, aan beide zijden
van de rechthoek. De middens van de bovenzijde van de rechthoek laten,
tussen de uiteinden van de „rotskrullen", een horizontaal geplaatste
smalle strook zien, inet verticale lijntjes, die naar boven lopen. Op de
overeenkomstige plaatsen aan de onderzijde vindt men, in kleiner for-
maat, öf iets dergelijks, zonder lijntjes, öf een grondpartij. De zijkanten
van de rechthoeken tonen zodoende een soort schede-versiering, en deze
staan niet direct tegen die van de volgende rechthoek aan. Er is daar-
tussen een verticale gleuf, opgevuld met een parelrand, waarvan er
wel eens een is uitgevallen, terwijl bij één gleuf (op de foto zichtbaar)
de gehele groep kleine bolletjes nu is verdwenen, dan wel nooit werd
aangebracht. Door dié bolletjes doet de zijwand van de koker denken
aan een schakel-ornament. Tussen de schede-versiering, de boven- en
onderzijde is de achtergrond verdiept. Tegen de vijf achtergronden
vindt men telkens, zeer plastisch uitgebeeld, de voorstelling van een
dier.

Het is niet duidelijk of hierbij de bedoeling heeft voorgezeten om
een bekend verhaal te illustreren, ook niet waar een dergelijk verhaal
zou moeten beginnen. Laten we zulks echter op een misschien wille-
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keurig punt doen. Men vindt eerst een achteruitkijkend diertje', dat op
een kuiken lijkt. Daarachter een soort eend, met een klein kuifje op de
kop, kijkend in de richting van dat (dus misschien eenden-)kuiken.
De eend heeft de veren omhoog. Met de kop naar die (moeder-)eend
gekeerd treffen we voorts een dier aan, dat met de borst en de naar
weerskanten gestrekte poten frontaal is uitgebeeld," doch, als gezegd,
de kop naar één zijde gericht houdt. Feitelijk zien we maar één zijde
van de kop, doch bij het keren van ons gouden voorwerp ook aan de
andere zijde nog net een oog. Er is een oor te zien, en een even ge-
opende bek. Het beest is in aanvalshouding, en kijkt venijnig, met dé
kop tussen de schouders. Een nadere studie van de diervoorstellingen
op de Midden-Javaanse tempels heeft ons de overtuiging geschonken,
dat we bij deze vormgeving misschien mogen denken aan een tijger,
of een beertje, dan wel aan.een soort wilde hond. Dan volgt, gericht
naar die „tijger" (welke zelf dus een andere richting uitkijkt) weer zo'n
eend, nu met de hals naar voren, de snavel ietwat geopend, de veren
hoog opgeheven — a.h.w. boos kwekkend tegen de tijger. Achter deze
eend nog een tijger, niet naar het voorgaand dier kijkend, doch, in
dezelfde aanvalshouding, naar het reeds vermelde eendenkuiken. Alle
dieren hebben we nu gehad. Over de precieze determinatie van de twee
aanvallende beesten durven we ons niet uitspreken.

Tenslotte is er aan de onderzijkant van de koker de bredere onver-
sierde ring, die tevens de omlijsting vormt van de onderzijde van de
koker, en daar een (thans afgesleten) tandversiering toont. We hebben
reeds medegedeeld, dat de bodem van die onderzijde, binnen de ring,
dieper ligt. De bodem zelf vertoont, tegen de buitenring aan, eerst
sporen van stippen, in lijnvorm. Deze bewerking komt ook op de zijkant
van de koker bij de achtergrond voor, tevens in de dieper liggende par-
tijen van de knop. In het midden van de onderzijde een kleinere ring,
met naar buiten gerichte tandjes, nu afgesleten. Van die binnenring gaat
dan een soort bladversiering uit naar de buitenste ronding. Er zijn acht
„bladen", vier daarvan raken de buitenring, de andere zijn iets kleiner.
Men ziet op de foto, dat in de groepering en in de richting van de
bladen een regelmaat zit. Misschien mogen we twee paren van drie aan
boven- en onderzijde zien, en nog twee zijstukken. Indien we de blad-
vormen nauwkeurig bekijken, vinden we daarbij in principe eenzelfde
lijnvoering als die welke we aantroffen bij de „rotspartijen" van de
knop, en bij de „schedemotieven" van de koker. Een en ander doet ons
besluiten dat dit niet een later bij de knop aangepaste koker is, doch één
die door dezelfde hand werd bewerkt.
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Van een knop werd in het voorgaande gesproken, en zulks geschiedde
omdat het stuk ons nog het meest daaraan doet denken. Ondertussen is
het zo, dat we niet met zekerheid kunnen zeggen in welk verband het
voorwerp werd gebruikt. Het is mogelijk dat de knop vroeger stevig
vast zat aan wat we nu maar het kokertje zullen blijven noemen, zonder
daaromheen te kunnen draaien, gelijk nu kan geschieden. Thans kan
men boven- en onderzijde met enige druk van elkaar afhalen. Door
de huidige stand van zaken is niet met zekerheid te zeggen hoe precies
de plaatsing van de dieren ten opzichte van de knop volgens de maker
behoorde te zijn. Hij kan echter die draaiende beweging van koker om
de knop hebben bedoeld, en zo ja, wat zou dit dan, in verband met het
gebruik, kunnen beduiden? De ring aan de binnenzijde van de knop
heeft zonder twijfel eveneens een functie gehad. Het lijkt aannemelijk,
dat in die ring oudtijds een haakje van een draad bevestigd is geweest;
sporen van slijtage bij de ring zien wij niet. Een mijner studenten, de
Heer Op 't Land, merkte hierbij op, dat dat haakje dus waarschijnlijk
niet van metaal geweest is. Hoe het zij, de draad heeft door de koker
gelopen en is door het gat in de onderzijde daarvan te voorschijn ge-
komen, om ergens aan bevestigd te worden. Men zou misschien kunnen
denken aan een van boven naar beneden, of van terzijde in iets ge-
stoken knop, die, mèt koker, weer een onderdeel van een groter geheel
kan hebben uitgemaakt. Eveneens zou gedacht kunnen worden aan een
sluitstuk van iets, dat hing, maar dan is wel de versiering aan de onder-
zijde van de koker, zo het verbindingsstuk slechts de breedte van het gat
daarin bezaf, te zien geweest, doch in dat geval zou de bovenzijde van de
knop naar beneden zijn gericht. — Dat eventuele verbindingsstuk,
misschien eveneens van goud, om de draad heen, en als gezegd waar-
schijnlijk niet breder dan de doorsnede van het gat in de onderzijde,
behoeft niet zo lang te zijn geweest. Aan de andere zijde ervan kan dan
weer een voorwerp met groter doorsnede vastgezeten hebben. Hoewel
de onderzijde van de koker een versiering bezit," die wel iets doet denken
aan de voorzijde van oorknoppen op enige Hindu-Javaanse beelden,
geloven we, in verband met de knop, niet aan een dergelijke functie
voor ons stuk, dat vaak in de hand moet zijn gehouden, gelijk de
verwering van die partijen welke door vingers zijn aangeraakt, laten
zien, in tegenstelling met andere, dieper liggende plaatsen bij de ver-
siering, waar de vingers niet bij konden komen. Laten we, in onzeker-
heid verkerend, voorlopig maar aan twee mogelijkheden denken: het
stuk is een gedeelte van een gebruiksvoorwerp geweest, of van een
lichaamstooi.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:30PM
via free access



4 6 EEN RAADSELACHTIG GOUDEN VOORWERP UIT HET OUDE JAVA.

Zonder ons verder in speculatieve beschouwingen te begeven ten
aanzien van het gebruik, mogen we thans enige aandacht schenken aan
de mogelijkheden in verband met de datering. Hierbij kan eerst gedacht
worden aan de vraag of ons voorwerp, 'op Java aangetroffen weliswaar,
misschien in India werd vervaardigd. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk,
aangezien de vorm van de slangenkop en de bewerking van het slangen-
lichaam, om ons hiertoe te bepalen, zich daartegen verzetten: wij zien
geen slang zonder oor, geen veelkoppige cobra, geen man met cobra-
huif, geen menselijk wezen met cobra-huif en slangenstaart. Verder zou
men zich kunnen afvragen of het stuk op Java door een Chinees is
gemaakt. Deze mogelijkheid willen we niet zonder meer uitsluiten, want
Chinezen kunnen Javaanse vormen uit een bepaalde periode hebben
nagebootst, gelijk heden Oud-Javaanse ringen worden nagemaakt, met
Kadiri-letterschrift en al. De vorm van de bovenzijde van de „zonne-
schermen", zo lijkend op Chinese bloemen, heeft ons een ogenblik aan
werk van die zijde doen denken, gelijk de bovenzijde van de knop ons
eveneens de Japanse netsuke-vormen in gedachte bracht. Doch typisch
Chinees of Japans zijn de vormen geenszins. De Chinees zou zich,
indien hij zich liet gaan, trouwens in een enkel detail gauw verraden
hebben, bijvoorbeeld in onderdelen van de slangenuitbeelding.

Gaan we nu naar de Midden-Javaanse kunst over, dan zien wij, bij
de Barabudur-reliefs, twee soorten slangen, mannen en vrouwen met
cobra-huif en cobra-koppen, en gewone slangen. Deze gewone reptielen
komen ook op de Prambanan-reliefs voor. Doch op beide soorten
Midden-Javaanse reliëfs wijkt de gewone slang zonder huif* af van wat
wij bij ons stuk vinden. Zij hebben wel een dunne huid naast de nek,
•uitgaande van de kop, maar geen oor, terwijl ook de kopvorm in onder-
delen anders is. Ook bij tuiten van voetstukken zijn in de Midden-
Javaanse kunst slangen te vinden, eveneens in details afwijkend van
wat we bij de knop zien.

De vroege en late naga's in de Oost-Javaanse yoni-tuiten bezitten
meestal een kroon, die in óns geval afwezig is. Bij dè slang op het
bekende bijzettingsbeeld van Visnu op Garuda te Bëïahan wijkt de kop,
eveneens met kroon, weer af van wat we in dit geval aantreffen. Aan
sommige Oost-Javaanse yoni-tuiten treffen we wel slangen met kronen
aan, met een tong, maar daar vinden we óók de dichte bek met de
venijnige over de onderkaak heen stekende tanden, en tevens de boven
die tanden uitstekende bobbels, die, naar we menen, bij Midden-
Javaanse slangenfiguren plegen te ontbreken. Rechthoeken met punten
er in vonden we eveneens bij Oost-Javaanse slangen, bv. bij die onder
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yoni-tuiten. Een haast vergelijkbare slang zonder kroon treffen we aan
op een relief van tjandi Djago: het is de dochter van de slangenvorst,
die een rechtvaardige koning de taal der dieren zal leren.

Reptielen (met kroon en tong), voorzien van die over de onderkaak
heen stekende tanden, oren of horens, en haren (achter de kroon)
hebben zich op Java, bv. in de houtplastiek, tot in onze tijd gehand-
haafd. Maar de neuzen van die beesten zijn meestal opgekruld, of
stomp, en voor zover de snoeten puntig zijn is de bek meestal geopend.
Ondertussen kan men veilig zeggen, dat onze slang in de z.g. Oost-
Javaanse periode van de Javaanse kunstgeschiedenis thuishoort, en,
gezien de plaatsing van de tanden over de onderkaak, de bobbels daar-
boven, de ruiten met puntjes in de huid, de oren, hoogstwaarschijnlijk
in de dertiende, misschien nog eerder in de veertiende eeuw A.D.

Naar die Oost-Javaanse periode wijzen ook de plastiek van het vrou-
wenlichaam en de haartooi. Slanke figuren in deze vorm vinden we op
Barabudur en Prambanan niet. Wel op het eind van de tiende eeuw
A.D. te Djalatunda, dat is dus op Oost-Java, en het is merkwaardig,
dat we op één van de door Bosch behandelde en gepubliceerde reliëfs
van dat heiligdom een misschien naakte vrouw, rustend op een achter
haar zittende man, in vele opzichten kunnen vergelijken met de op de
slang liggende figuur op ons stuk. Ook de haartooi lijkt er iets op,
doch die is bij nadere beschouwing toch anders, evenals de afwerking
van deze reliëfs. De gezichten en de handen zijn fijner. In het onder-
zoek hebben we de slanke hemelnymphen van Bëlahan (met hun ietwat
vergelijkbare haarkrullen), en die van de grotkluizenarijen Sela-
mangleng van Kediri en Tulungagung betrokken. Wat die aan de
voorzijde van het hoofd in een krul achterwaarts geplaatste lokjes be-
treft, kwamen we tenslotte uit bij de terra-cotta koppen van Madjapahit,
hetgeen ons, met enige voorzichtigheid, zou doen denken aan een
periode: 1300—1500 A.D., voorzover.het de liggende vrouw betreft.

De „rotspartijen" aan de onder- en zijkanten van het bovenstuk en
de varianten daarvan bij de „schede-figuren" en de „bladvormen" van
de koker, zijn weer niet die van Barabudur-Prambanan. Daar treft men
in sommige „ranken" echter een begin van vergelijkingsobjecten aan.
Duidelijker treden vormen, met die op ons stuk overeenkomsten ver-
tonend, op in de Oost-Javaanse relief kunst van de 10de eeuw (Djala-
tunda), zonder precieze gelijkenis te tonen. Het principe is echter daar
aanwezig. Motieven onder sommige spuierbeelden van Bëlahan (11de
eeuw) gaan in die richting voort. In de Kadiri- en Singhasüri-kunst
beginnen genoemde motieven nadere overeenkomst te vertonen. En
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dan zijn er in de 14de eeuw, bv. in de „wolkentonelen" op de Panataran-
reliefs zóveel, telkens anders, in oneindige variatie, dat ook wat de
„rotsen" op ons stuk betreft een datering 1300—1500 niet te gewaagd
lijkt. Het is merkwaardig dat de gepubliceerde gouden schaamplaten,
uit ongeveer die periode niet zoveel vergelijkingsobjecten tonen. „Rots-
motieven" zoals ze bij ons stuk te zien zijn, komen, in principe, met die
van de Yeh-Puluh reliëfs op Bali overeen, zonder absolute gelijkenis.
Het principe zet zich op Java — waarschijnlijk onder Madjapahit-
invloed — door tot in baksteen- of houtsnijwerk uit de 16de en 17de
eeuw, en tot in onze tijd op Bali.

Indien we nu kijken naar de „schachtversiering" op de zijkant van
de koker, dan kunnen we, indien we ons niet sterk vergissen, consta-
teren, dat hier een vormgeving is toegepast, die zeker niet de stijlvast-
heid bezit van de Midden-Javaanse kunst. Eerder werd uit bestaande
motieven als parelranden en rots- of bladvormen een nieuwe combi-
natie, die we ons niet herinneren eerder in precies deze gedaante gezien
te hebben, gevormd. Nu is het zo, dat vergelijkingsobjecten in de con-
temporaine goudsmeedkunst vrijwel ontbreken, want hoewel er in
genoemde twee eeuwen ongetwijfeld zeer veel in dit materiaal werd
vervaardigd, is deze knop- en kokervorm toch, op zijn zachtst gezegd,
een tamelijk zeldzaam voorkomende combinatie. Gevulde zijkanten en
bovenhoeken — om van parelranden te zwijgen — zijn er in de Midden-
Javaanse kunst, en ook in die van Oost-Java genoeg, doch de vulling is
anders; het geschiedt meestal met pilaren, bogen, ofwel met bomen en
wolken. Tussen guirlande- en juweélmotieven komen parelranden voor,
en ook tussen bladmotieven, doch in dit laatste geval is het middenblad
juist het verst uitstekende onderdeel van het geheel. Ten aanzien van
die zij- en onderkant van de koker kan overigens, naar we meneh, mede
in verband met het, in alle eenvoud toch zo voortreffelijke modelé van
de diertjes, een datering als boven voor andere onderdelen van de ver-
siering aangenomen werd, gehandhaafd blijven.

Schreven we in het voorgaande over een eventuele datering tussen
1300—1500 A.D., dan wil dat niet zeggen, dat hierbij geen speling
mogelijk is. Het is namelijk, naast een onderzoek naar details, gewenst
eveneens een blik te werpen op het geheel. Het reliefwerk bij ons stuk
is zeer diep, de plastiek gevoelig en krachtig tegelijk, dé afwerking,
behalve bij de gezichten en de handen — maar was zulks in dit formaat
anders mogelijk ?"— vrij góéd verzorgd. Dat zeer diepe relief doet ons
eerder denken aan dé taferelen in steen vari Djalatunda, en aan de
oudere serie uit de stenen reliëfs van Mleri (die Stütterheim ongeveer
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in de 12de eeuw dateert) dan aan die van de Singhasari-Madjapahit-
periode. Daartegenover staat dat er in de Kadiri-tijd en in laatstge-
noemde periode eveneens wel diep reliefwerk voorkomt, terwijl ook met
taferelen van het 16de eeuwse Mantingan' in dezen nog bijzonder fraaie
stukken werden 'vervaardigd. Zou het beweeglijke, en het losse van de
houding wellicht een criterium mogen zijn, het absoluut ontbreken van
wajangkenmerken, het niet naar buiten gebogen zijn van de armen der.
zittende vrouwen? Deze vragen doen ons onzeker worden, en een
oudere datering niet onmogelijk achten, zonder dat het nodig is verder
terug te gaan dan tot laten we zeggen de 10de of 11de eeuw.

Deze onzekerheid brengt ons er toe met een eventuele vroegere
datum de inhoud van het voorgestelde in een verband te plaatsen. Het
zou namelijk mogelijk zijn dat we bij de keuze van een passend verhaal
niet alleen moeten denken aan wat ons thans van de Oudjavaanse
litteratuur bekend is. Er kan op dit eiland veel verloren zijn gegaan,
zoals men weet. Ook bij de verklaring van een Djalatunda-relief heeft
Bosch de oplossing buiten Java, in India, gevonden.

Indien we hiermee rekening houden, zou het, om te beginnen, van
nut zijn aan Indiase slangenverhalen te denken. Men vindt ze vrijwel
volledig bijeen in het standaardwerk van Vogel over „Indian Serpent
Lore". Hierbij dan vonden we de vertelling van het meisje dat met een
slang trouwde, in de z.g. textus ornatior van het Paficatantra: Het ver-
haal luidt ongeveer als volgt. Een Brahmaans echtpaar verlangt kinder-
zegen, en krijgt als zoon een slang. De moeder dringt er bij haar echt-
genoot op aan voor hem een vrouw te zoeken, hetgeen de vader in
verlegenheid brengt, want wie wil nu zijn dochter uithuwelijken aan
een slang? De moeder houdt aan, haar gemaal gaat een vertrouwde
vriend bezoeken, spreekt over een partij voor zijn zoon, en krijgt van
die vriend diens dochter mee, zonder dat haar ouders of gezellen weten
hoe de zoon er uit ziet. Dit horen zij onderweg. Er wordt schande van
gesproken. Men wil terug. De aanstaande bruid echter wil van geen
woordbreuk weten. Zij wordt getrouwd met de slang, en verzorgt hem
met soorten voedsel. In de slaapkamer is een ruime mand. Daarin zit
de slang, die op een avond zijn huid aflegt, en als mens bij zijn vrouw
komt. Zij schrikt, denkt aan een vreemdeling, doet de deur open en
wil vluchten. Hij stelt haar gerust, deelt haar mede dat hij de slangen-
echtgenoot is, ten bewijze waarvan hij weer in de mand kruipt, zijn
huid aantrekt en weer te voorschijn komt, getooid met een diadeem, por-
ringen en alle soorten armbanden. Wanneer zij hem zo ziet werpt zij
zich aan zijn voeten en dan geven zij zich over aan de genietingen van

Dl. 110. ' 4
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de liefde. Dit geschiedt echter blijkbaar in mensengedaante, want de
vader, opgestaan vóór de jongelui wakker worden, ziet het, pakt de
slangenhuid in de mand op en verbrandt deze in het heilige vuur. De
volgende dag tonen hij en zijn vrouw hun zoon in mensengedaante vol
vreugde aan het volk.

Vogel wijst op paralellen en op een nieuwe versie. En het is nu de
vraag of zo'n versie op Java bekend kan zijn geweest, aangezien we
hier.vinden een slang, een op zijn rug liggende vrouw, een mand en
dienaressen. Dat deze laatsten aanwezig zijn lijkt ons geen bezwaar.
Zulks was in de huwelijksnacht op Java oudtijds naar we menen niet
ongebruikelijk. Architectuur zien we niet. Bij zogenaamde slaapkamer-
scènes op Javaanse reliëfs is.dit wel vereist. Maar de versie zou ook een
andere kunnen zijn geweest en een overeenkomstige scène in de buiten-
lucht, in een tuin bv. kunnen hebben bevat. Bij een „liefdesscène" kan
een vrouw (gelijk reeds in Indiase taferelen van dien aard) liggen
op de man achter haar, zij het natuurlijk niet door middel van een
kussen. Men bedenke echter, dat een slangenhuid hard is, vol schubben,
en dat men op het oude Java humor bezat. Onder no. 44 van de „opgave
der bronnen en aantekeningen" van zijn „Sprookjes en fabels uit Oost-
Indië", beschrijft Jan de Vries (deel I, p. 374) het algemeen verbreide
motief van de dierlijke echtgenoot in vele variaties. Doch uit de
Javaanse Tantri-reliefs, die op de Djago-reliefs daar eindigen waar ook
de Tantri Kamandaka dit doet, vindt men deze vertelling niet afgebeeld,
dat is dus in de 13de—14de eeuw A.D.

Tevreden zijn we met de verwijzing naar dit verhaal niet. Zou men
dan, denkend aan een vrouw, gedragen door een slang, zijn gedachten
mogen richten op de godin der aarde, door een koninklijk reptiel pp
zijn rug getorst, gelijk in India bekend was, en ook op Java, zoals uit
de Tantu Panggëlaran blijkt? Juwelen draagt de vrouw niet, zij heeft
geen nimbus, de slang geen kroon, de mand blijft, behalve indien be-
doeld voor een offerande, onverklaard.

De godin van de rijst wordt volgens enige versies van de met haar
verband houdende mythe, uit een slang geboren; zij wordt ook wel
door hem bewaakt. Doch hier zien wij weer geen godinnetooi, en niets
dat met rijst een speciaal verband laat zien, tenzij men zou menen dat
rijst in de mand zat, en de bloem een offerande is. Op Java bestaat de
voorstelling van het rijstmandje' of de rijstschuur — dat is de rijst-
godin — gedragen door een slang met kroon, maar daar vervult de
slang een dienende functie, en niet gelijk hier een koesterende. Wel
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komt in genoemde mythe iets voor van een slang, die een ei, waaruit de
rijst komt, uitbroedt.

Men zou kunnen denken, dat hier uitgebeeld is de opwekking uit
de dood van Ardjuna's echtgenote Sumbadra, hetgeen geschiedt door de
tranen van een slang. Hierbij speelt echter, gelijk in de lakon Sumbadra
larung, een rivier een rol, en zo wordt de scène ook afgebeeld in een
moderne illustratie bij Kats, in zijn werk over „Het Javaansche
Tooneel". Hoe oud is deze lakon?

Ondertussen is het zo, dat de vrouw op onze knop, indien we ons
niet sterk vergissen, in een liefdesbetrekking staat tot de slang. Haar
houding wijst daarop, ook die van het beest. Heeft hij haar ontvoerd,
zoals die prinses uit het Pandji-verhaal weggebracht werd door een
orkaan, door een monster, of door een gouden sprinkhaan, die haar
neerzetten in een bos? Of hebben we hier te doen met Pandji (op
Java in de 14de eeuw bekend) als „bloemenslang": nagapuspa? Een
prinses, die met haar begeleidsters bloemen plukt, een slang daarmee
tooit, en door deze plotseling in de lucht meegevoerd wordt, komt in
Balische Pandj i-verhalen voor, en wordt daar tot de huidige dag op
doeken afgebeeld, zoals we dat elders eens met bewijzen zullen staven.

Hoe het zij, persoonlijk kennen we de gehele Oudjavaanse verhalen-
schat niet. Anderen zullen te zijner tijd de oplossing voor de illustratie
op het bovenstuk wel vinden. Doch hoe staat het met de zijkant?
Eenden-verhalen komen in de Oudjavaanse Tantri-bewerkingen niet
voor. Vertelsels met eenden in verband met een wild dier weet schrijver
dezes evenmin te vinden, tenzij dan dat van de eend, door een vrouw
voor tijgers gewaarschuwd, voordat het dier haar berichten overbrengt
aan de geliefde. Dit geschiedt in Zang 88 van Tanakung's leerdicht over
de "versbouw. In Zang 62 zegt de vrouw over zichzelf en over haar
genoot, dat zij „in den tuin omdoolden als slangen die voortsluipen".

Misschien is er toch een verband tussen de illustraties op zij- en
bovenkant van ons stuk. Want wat die zijkant te zien geeft is dit:
twee geleiders van een jong beestje waarschuwen het als het ware voor
een naderend gevaar. En in dit verband, zij het niet als verklaring,
doch slechts als slot van onze beschouwing, herinneren we nog even
aan Teeuw's vertaling van Bhomakawya, Zang 28, 8: „Een ander
weer vertelde wat ze die nacht op bed gedroomd had: „De prinses,
moet je weten, had de maan naast zich op bed. Toen kwam een grote
slang de prinses omslingeren....".

TH. P. GALESTIN.
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