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BIJDRAGEN TOT DE KENNIS DER
PAN JI-VERHALEN

I. HET PROTOTYPE DER STRUCTUURMYTHE *)

1. In zijn boek over de Panji-verhalen van 1940 houdt Poerbatjaraka
zich onder meer bezig met de vraag, in welke tijd wij hun ontstaan
te stellen hebben. Hij begint dit deel van zijn uiteenzetting — men vindt
het in BJ 9, 362 sqq. — met te verwijzen naar opmerkingen, die ik in
1928 en in 1930 gemaakt heb. Poerbatjaraka doet dit echter hoofd-
zakelijk om tegenover mijn mening als de zijne te kunnen stellen, dat
de Panji-verhalen pas in de natijd van Majapahit ontstaan zijn. Indien,
zo zegt hij, een Javaanse dichter voor 1400 aan zijn publiek verteld zou
hebben, dat er in de tijd van Panji's Daha ook een rijk Singasari bestaan
had, zou hij zich belachelijk gemaakt hebben. In de natijd van Maja-
pahit echter kon een dichter zich de vergissing, waarvan de Panji-
verhalen thans blijk geven, ongestraft veroorloven, omdat men toen niet
precies meer wist, hoe de politieke gesteldheid van Java in Panji's dagen
geweest was. Men was — zo meent Poerbatjaraka — in die tijd na 1400
de Indische verhalen beu en aan Muslimse verhalen nog niet gewend,
en was daardoor op de gedachte gekomen om nu eens inheemse stof te
boek te stellen, en wel in jongere taal, omdat men die der kakawin's
toen niet meer verstond. De schrijver suggereert — al zegt hij het niet
met zoveel woorden —, dat het prijsgeven van de oude taal met een
verlies van zekerheid in traditie gepaard is gegaan.

Nu was hetgeen ik in 1928 en 1930 omtrent de ouderdom der Panji-
verhalen beweerd heb, voor die tijd niet zonder goede grond. Poer-

*) O v e r z i c h t v a n de i n h o u d : 1. De vier rijken van de Panji-roman
en de vier titularissen van 1331 sqq. — 2. Fusie van de vier titels van 1331 sqq.
en de vier vorsten van 1351 sqq. — 3. De synoniemen van wengker. — 4.
De vier ,,kringheren". — 5. Wat verder voor de identiteit van Panji en Ayam-
Wuruk pleit.

A f k o r t i n g e n . In dit opstel zijn dezelfde afkortingen gebruikt als in
VAWL-NR 59/1; zie aldaar p. 303 sqq. BJ = Bibliotheca Javanica, D = Djawa,
INI = Inscripties van Ned.-Indie, JNHW en PJNH >= resp. Gericke-Roorda's
en Pigeaud's Javaanse woordenboek. De andere afkortingen zijn algemeen bekend.

Dl. 110. 13
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190 BIJDRAGEN TOT DE KENNIS DER PANJI-VERHALEN.

batjaraka zelf had in 1919 als de historische figuur achter de Panji
der volksverhalen koning Kamegwara van Kediri, iemand uit de
twaalfde eeuw, aangewezen, en dit opstel van 1919 — welks inhoud
overigens vrij goed leek aan te sluiten bij een oudere theorie van
Rouffaer — had van verschillende kanten bijval gekregen (1). In de
twintiger jaren geloofde iedere beoefenaar der Javaanse geschiedenis,
dat Krtanagara en Gajah-Mada grote veroveraars geweest waren, en
de jaren van hun regering leken een tijd van intensief contact tussen
Java en de nusdntara, het Indonesische buitenland, geweest te zijn.
De Europese belangstellenden hebben Panji-verhalen aangetroffen in
de Javaanse, de Sundase, de Maleise, de Siamese, de Balise en de
Sasakse litteratuur, maar een tweede geval van een dergelijke populari-
teit van een litterair thema treft men in Indonesie niet aan. Dat de
Panji-roman 150 a 200 jaren na de dood van het prototype, toen er
voldoende tijd geweest was om rondom een kern van waarheid een
massa verdichtsels te weven, door Java's politieke expansie zijn weg
riaar het buitenland gevonden had, leek een kwarteeuw geleden een
theorie, die goed in een ruimere kennis van feiten paste. Poerbatjaraka
vergist zich, geloof ik, wanneer hij meent, dat de in 1928 door mij
te berde gebrachte argumenten onvoldoende waren; de theorie lag
trouwens, gegeven Krom's beeld der oude geschiedenis van Oost-Java,
voor de hand, en het valt moeilijk te bedenken, wat men van de Panji-
roman in 1928 anders had kunnen beweren, althans op het terrein der
chronologie en onder Krom's gezag.

Wanneer ik thans Poerbatjaraka's voorstel van 1940 tot toekenning
van geringere ouderdom aan de Panji-roman aanvaard, geschiedt dat
niet vanwege de kracht van zijn argumenten. Dat de Panji-roman ont-
staan is ten gevolge van afkeer van de oude en schroom voor de nieuwe
litteraire traditie, is een simplistische verklaring; ook zonder in alles
met Rassers mee te gaan (2) had Poerbatjaraka van hem in elk geval
kunnen leren, dat vrijwel niemand losstaat van de mythologie van zijn
volk, en dat bepaaldelijk de Javanen van Majapahit niet leefden in een
tijd-en-land van abrupte koersverandering in zaken van overlevering
en religie. En zo zou er meer bezwaar tegen Poerbatjaraka's argumen-
tatie ingebracht kunnen worden. Het eigen argument, dat mij zijn
c o n c 1 u s i e niettemin doet aanvaarden, is, dat ik niet meer, zoals
in 1928, in Kameqwara van Kediri het prototype van de held der
Panji-verhalen kan zien, zoals Poerbatjaraka in 1940 impliciet nog
doet door ,,het Daha-Kadiri van Pandji" als ongelijktijdig met Singasari
te beschouwen. In mijn opstel over de herkomst der Javaanse rijks-
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delingstheorie in VAWL-NR 59/1 heb ik immers betoogd, dat Erlangga
aan het ontstaan van een rijk Koripan naast een rijk Kediri volkomen
onschuldig geweest is, en dat men Koripan en Kediri als staatkundige
noties eerst in documenten der veertiende eeuw naast elkaar ziet ver-
schijnen. Is dit juist, dan kunnen verhalen, waarin een vorst van Kori-
pan te zamen met een koning van Kediri optreedt, niet voor 1331
ontstaan zijn. En aangezien de Panji-roman van de betrekkingen tussen
Koripan en Kediri een kennelijk legendarisch beeld geeft, moet uit-
gesloten worden geacht, dat hij in de oudste vorm, die wij kennen,
van voor 1400 is. Tenzij iemand Erlangga als rijksdeler zou willen
handhaven, zullen wij dus moeten uitzien naar een ander complex van
omstandigheden, dat de internationalisering van de Panji-roman moge-
lijk gemaakt heeft. Ik kom op de aard van dit complex elders- in deze
reeks opstellen terug.

In dit opstel zou ik echter de vraag willen bespreken, in hoever zich
inderdaad een Javaanse dichter belachelijk zou hebben gemaakt, indien
hij nog in de veertiende eeuw Daha en Singasari tegelijkertijd in zijn
verhaal had laten optreden. We kunnen in deze bespreking er van
uitgaan, dat in ieder geval zich niet belachelijk zou hebben gemaakt
de dichter, die in die eeuw b h r e Daha en b h r e Singasari in een
verhaal had laten optreden, want wij bezitten uit het midden dier. eeuw
berichten, waarin een bhre Singasari als zwager van een bhre Daha
voorkomt. Maar, zal men zeggen, die veronderstelde schrijver had bhre
Daha dan toch, in overeenstemming met die reele berichten, als een
dame moeten voorstellen. Accoord! Niet minder waar is echter, dat
men aan de titel bhre Daha niet kon horen, of hij door een man dan
wel door een vrouw gedragen was of werd; de mogelijkheid bestaat,
dat de bhre Daha van Par. 31, 34 en 32, 18 een man geweest is. In de
tweede plaats weten wij, dat in de veertiende eeuw een Oostjavaanse
vorst soms aangeduid werd naar de titel van zijn vrouw; laten wij even
het meningsverschil over de interpretatie van de term bhre Wlrabhumi
of zijn synoniemen rusten (3), dan is er toch het duidelijke geval van
Nag. 82, 2, waar tang i Pajang, gezien het gezelschap van de vorsten
van Singasari, Wengker en Watsari/Matahun, stellig slaat op de vorst
van Paguhan, die metri causa tang i Pajang kon heten, omdat z ij n
v r o u w een bhre Pajang was (4). Deze omstandigheden moesten
uiteraard vergissingen in de hand werken, en een feitelijke vergissing
zou dus niet bespottelijk geweest zijn. Dat zij inderdaad gemaakt is,
blijkt uit de Kidung Sunda; in BKI 83, 115 ieest men van een bhre
Koripan, die zijn tegenstander met een lans te lijf gaat; indien men
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192 BIJDRAGEN TOT DE KENNIS DER PANJI-VERHALEN.

niet aan amazones wil denken en aan een geraffineerde techniek om
haar sexe verborgen te houden, heeft men in hem toch wel Ayam-
Wuruk's vader te zien, die in zijn tijd bhre Singasari had geheten, maar
met een bhre Koripan getrouwd was geweest. Iemand behoefde, nog
in de veertiende eeuw, van bhre Daha slechts een man te maken en
deze pseudo-man met de echte man bhre Singasari in een verhaal te
vermelden om zijn lezer of hoorder onder de indruk te brengen, dat
Daha en Singasari kort geleden buurlanden geweest waren.

,,Heeft men dan deze vergissing niet gemaakt?", kan de lezer van
BKI 83, 115 vragen. Daar doet immers een bhre Daha even mannelijk
als de zo-even-vermelde bhre Koripan, en geeft de vertaling even goed
,,vorst van Daha" als ,,vorst van Koripan". Het antwoord moet echter
luiden, dat dit geval anders ligt. De vader van Ayam-Wuruk heet in
de redacties A en C der Kidung Sunda steeds ,,vorst van Koripan" of
,,vorst van Kahuripan", en zo wordt hij ook vijf keer genoemd in
redactie B ; wel komt in B naast deze titel dertien keer ,,vorst van
Janggala" voor, maar er was toch voldoende reden om hem in de ver-
taling steeds ,,vorst van Koripan" te noemen (5). Zijn zwager, Ayam-
Wuruk's oom, heet in de redacties A en C steeds ,,vorst van Wengker",
doch in redactie B komt deze titel slechts eenmaal voor, tegenover
zevenmaal ,,vorst van Gegelang" en ook zevenmaal ,,vorst van Ura-
wan"; nergens heet hij ,,vorst van Daha", en in geen der door mij
onderzochte Kidung-Sunda-teksten komt het woord Daha of KSdiri
zelfs maar voor. In Kidung Sunda B 1, 5a worden de twee zwagers
voor het eerst vermeld, en wel als grl naranatheng Kahuripan en sira-
yinira ing Gegelang. Ik had nu dit laatste kunnen _vertalen met ,,vorst
van Gegelang", en deze vertaling ter wille van de eenvormigheid kun-
nen aanhouden. Ik heb echter — behalve in de vertaling van 3,65,
waar ,,vorst van Wengker" staat — aan ,,vorst van Daha" de voorkeur
gegeven, omdat in die dagen — zie HJG1 274 sq. —• Krom's mening
gold, dat Gegelang een andere naam was voor Daha, met op zijn hoogst
een betekenisverschil, dat met het verschil tussen Kediri-stad en Kediri-
staat overeenkwam. Er ontstond aldus een aantrekkelijke parallellie met
,,vorst van Koripan"; de in de litteratuur over Javaanse geschiedenis
minder gewone namen Gegelang en Urawan bleven ongebruikt, maar
het bekende Wengker kon in 3,65 wel zonder bezwaar te pas worden
gebracht. In deze zelfde gedachtengang heb ik in mijn Pamancangah-
editie van 1929 op p. 98 de opmerking gemaakt: ,,in I, 82 . . . wordt de
vorst van Wengker aji Gegelang genoemd (naar zijn gemalin, die
prinses van Daha was)".
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In BJ 9, 335 sqq. mefkt Poerbatjaraka evenwel op, dat Krom de
kwestie van de verhouding tussen Daha en Gegelang te eenvoudig
afgedaan heeft; hij betoogt, dat de bude gegevens een geographische
ohderscheidihg van Daha en Gegelang zeer wel toelaten, en leidt uit
een Centini-verhaal af, dat Gegelang aan de westelijke of noordweste-
lijke voet van de Wilis'gelegen heeft. Zou ik Poerbatjaraka's bezwaar
tegen Krom's opvatting in 1927 sqq. gekend hebben, dan zou ik Ayam-
Wuruk's oom vermoedelijk steeds ,,vorst van Wengker" genoemd heb-
ben, omdat Kidung Sunda B 3, 65 daartoe het recht gaf, en omdat ook
uit Pamancangah'1, 82 tegenover 1,92 blijkt, dat de schrijver tussen
,,vorst van Gegelang" en ,,vorst van Wengker" geen verschil maakt;
bovendien had ik kunnen verwijzen naar KBW 3, 629, waar van der
Tuuk een 'opmerking maakt, die doet zien, dat hij reeds in de vorige
eeuw Wengker en Gegelang als synoniemen beschouwd heeft. In het
kader van mijn onderzoek leek mij echter destijds de kwestie van
weinig belang, en in mijn Kidung-Sunda-uitgave heb ik er niet eens
een aantekening aan gewijd (6). Daardoor ben ik, vrees ik, medeverant-
woordelijk voor Poerbatjaraka's onvolledigheid in BJ 9, 335 sqq., waar
hij de uit de Kidung Sunda blijkende gelijkwaardigheid der namen
Wengker, Gegelang en Urawan niet als argument in zijn oppositie tegen
Krom's opvatting gebruikt heeft; niet geheel verantwoordelijk intussen,
want Poerbatjaraka'had gebruik kunnen maken van de mededeling in
KBW 3, 629, en bovendien heeft hij blijkens zijn noot 3 in BJ 9, 338
de Kidung Sunda wel geraadpleegd (7).

Nu wij echter van der Tuuk's opmerking van 1901 over de gelijk-
waardigheid der namen Gegelang en Wengker weer op de voorgrond
brengen, en dit geschiedt in het kader van een betoog, dat de Javanen
van omstreeks 1400 gemakkelijk in bhre Daha en bhre Singasari twee
mannelijke tijdgenoten gezien kunnen hebben, kunnen wij nauwelijks
iets anders doen dan hierop laten volgen, dat derhalve de vier vorsten
van de Panji-roman de vier titularissen van 1331 zijn, bhre Koripan/
Janggala, bhre Daha/Kediri, bhre Singasari en bhre Wengker/Gege-
lang/Urawan, af gezien slechts van het feit, dat de Panji-roman het
over vier mannen heeft, terwijl de documenten der veertiende eeuw
over twee vorsten en twee vorstinnen spreken. Indien de parallellie
der namenreeksen geen toeval is, weerspiegelt de Panji-roman dus, zij
het gebrekkig, een situatie van 1331.

Dat hier geen toeval in het spel is, blijkt verder hieruit, dat de held
van de Panji-roman bekend staat als ,,Ino van Koripan", en dat deze
titel in het midden der veertiende eeuw in de koninklijke familie van
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Majapahit inderdaad voorkwam. In Par. 29, 24 lezen wij namelijk,
dat Ayam-Wuruk's halfbroer, die daar raden Sotor heet, de titel hino
ring Koripan droeg, voordat hij de a n d e r e titel hinweng Doha
kreeg, terwijl deze t i t e l v e r a n d e r i n g weer voorafging aan zijn
p r o m o t i e tot hino ring Majapahit; deze hino ring Koripan is
zonder twijfel dezelfde, die in de Lawang-inscriptie, voorzijde, regel 11
(VBG 60, 206), aangeduid wordt als dyah Sonder, rake mantri hino
ri Kahuripan,' want het verschil tussen Sotor en Sonder mag men,
wanneer men graphische en linguistische argumenten laat gelden, ge-
ring noemeh. In mijn verhandeling over de rijksdelingstheorie heb ik
sub 6, 6 betoogd, dat Prapanca's ontdekking der proto-Pararaton in
1359 geleid heeft tot het herstel van Daha's voorrang boven Koripan,
en dat betekent, dat wij Sotor/Sonder's titelverandering in het jaar
1359, en op zijn laatst in 1360, mogen plaatsen, en — dit zij terloops
hier opgemerkt — de oorkonde van Lawang voor Prapanca's ontdek-
king moeten dateren (8). Als nu Ayam-Wuruk's halfbroer hino van
Koripan geweest is in de jaren voor 1359, to'en Ayam-Wuruk zelf als
koning Rajasanagara regeerde, is er alle kans, dat Ayam-Wufuk deze
titel gedragen heeft voor zijn troonsbestijging in 1351; de Panji-ver-
halen leveren een krachtig argument voor de stelling, dat de ino- of
hino-titel in de eerste plaats aan de kroonprins toekwam, en van der
Tuuk vertaalt ino in KBW 1, 22 dan ook zonder meer met ,,kroon-
prins". En hiermee komen wij tot de conclusie, dat achter de held
van de Panji-roman niet Kamec,wara van Kediri staat, maar waar-
schijnlijk Ayam-Wuruk van Majapahit.

2. De vraag, die zich bij de voorlaatste alinea der vorige paragraaf
laat stellen, is, of wij mogen afzien van het feit, dat de Panji-roman
over vier vorsten, doch de Nagarakrtagama over twee echtparen
spreekt. Vast is komen te staan, dat een latere traditie Ayam-Wuruk's
vader bhre Koripan noemt, en vast staat ook, mede hierdoor, dat in
sommige latere verhalen de twee vorstinnen van 1331 sqq. op de achter-
grond blijven. Maar dat is nog iets anders dan de vervorming van twee
echtparen tot vier vorsten. Een vergissing ten aanzien van de sexe van
twee leden van het viertal is, vanwege de ontstentenis van een sexe-
categorie in het Javaanse nominale stelsel, zoals-wij-zagen denkbaar.
Maar wijst de vorm der latere traditie op een f e i t e 1 ij k misverstand ?
Uit Pamancangah 1, 72 sqq. blijkt, dat men op Bali is blijven weten,
dat de vorsten van Koripan en Wengker/Gegelang prins-gemaal wareri
geweest, en de schrijver van de Kidung Sunda heeft dat dus ook wel
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geweten, al heeft hij deze kennis niet in zijn gedicht verwerkt. In de
jongere Javaanse litteratuur is een der twee echtparen van 1331 sqq.
niet terug te vinden, maar is geen sexe zoekgeraakt. Immers, in de
Damarwulan-roman is de herinnering bewaard gebleven aan bhre Kori-
pan, die er Prabu Kenya, ,,juffrouw koning", heet; na haar huwelijk
komt haar man op de voorgrond, maar dat maakt haarzelf nog niet
ongedaan. In de Babad Tanah Jawi vinden wij thans Ayam-Wuruk als
zoon van Adaningkung; is dit inderdaad een verbasterde vrouwen-
naam (9), dan is in deze traditie bhre Koripan/Prabu Kenya door een
man vervangen, maar in de eerste plaats blijft dan toch deze naam zelf
er op wijzen, dat men nog lange tijd na ± 1365 aan een v r ' o u w als
voorganger van Ayam-Wuruk is blijven denken, en in de tweede plaats
is ook in deze traditie geen sprake van een t w e e d e man bij de eerste.
Noch de jongere Balise, hoch de jongere Javaanse traditie wijst dus op
een vergissing ten aanzien van de sexe van twee der leden van het
viertal van 1331. Er moet dus, wil de suggestie van de vorige paragraaf
van waarde geacht worden, nog een andere invloed gewerkt hebben.

Zulk een andere invloed heb ik besproken in het laatste hoofd'stuk
van mijn verhandeling over de herkomst der rijksdelingstheorie. Wat
ik daar te berde gebracht heb, laat ik thans buiten bespreking, omdat
er zich een betere gelegenheid zal voordoen om er op terug te komen.
De voorstelling van de Panji-roman lijkt mij echter ontstaan te zijn
door de werking van een complex van f actoren, en op deze plaats komt
er een factor in aanmerking om met die van de vorige paragraaf in
vereniging gebracht te worden.

Er treedt namelijk in de geschiedenis van de veertiende eeuw nog
een tweede viertal op, en Van dit viertal zijn alle ledeh mannen. Het
zijn de vorsten van Singasari, Wengker, Matahun en Paguhan. Deze
vorsten behoren niet tot dezelfde generatie. Bhre Singasari "leerdeh wij
reeds kennen als Ayam-Wuruk's vader, bhre Wengker als zijn oom.
De twee anderen pleegt men zijn zwagers te noemen, ofschoon mis-
schien slechts bhre Paguhan zijn zwager was in de gebruikelijke zin
van het wobrd; bhre Matahun was in dat geval de man van Ayam-
Wuruk's nicht, maar aangezien deze nicht als zijn zuster g o l d , is er
ook dan geen bezwaar tegen om ook bhre Matahun zijn zwager te
noemen (10). Deze vier vorsten komen in de Nagarakrtagama herhaal-
delijk ter sprake. Buiten beschouwing laat ik de eerste zangen, waar
alle familieleden van de koning, die er in 1365" waren, vermeld worden,
of althans vermeld schijnen te worden. Dan vindt men in Nag. 79 en
in Nag. 88 van de vier slechts bhre Singasari en bhre Wengker ge-
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noemd, zonder de twee anderen; in deze twee zangen spreekt de dichter
over bestuurszaken, en daarin waren blijkbaar met de koning slechts
zijn vader en zijn oom betrokken, althans op voor de dichter vermel-
denswaardige wijze. Er blijven dan vier plaatsen in Prapanca's gedicht
over, waar de vier vorsten als groep optreden. De eerste is Nag. 11,1
plus 12, 2, waar de Majapahitse paleizen van bhre Singasari en bhre
Paguhan resp. van bhre Wengker en bhre Matahun vermeld en in de
topographie van de hoofdstad bepaald worden. De tweede plaats is
Nag. 58/59, waar verteld wordt, dat de vier vorsten en hun vrouwen
de koning, die dan op reis is, plechtig ontmoeten om hem vervolgens
in staatsie naar Majapahit terug te begeleiden. De derde plaats is
Nag. 65, waar verteld wordt, dat tijdens de bijzettingsplechtigheden van
1362 de vorsten van Paguhan, Matahun, Wengker en Tumapel
( = Singasari) een tapel aanbieden (11). De laatste en belangrijkste is
Nag. 82, want hier wordt, aan het begin van de magische climax van
het dichtwerk, in de eerste strophe gesproken van 's konings heer-
schappij en de functie der vier vorsten daarin, en in de tweede over de
heiligdommen, die de vier vorsten gesticht hebben (12).

Wanneer men rekening houdt met de sacrale functie van de Nagara-
krtagama en met de zorgvuldigheid, waarmee Prapanca zijn gedicht
geconstrueerd heeft (13), mag men niet aannemen, dat hij zonder
gewichtige redenen de vier vorsten zo opvallend en zo opvallend
frequent als groep vermeld heeft. In dit opstel kan de sacrale functie
van dit mannelijke viertal niet volledig besproken worden, omdat daar-
voor de ontrafeling van andere gegevens nodig is dan ik thans behan-
delen kan. Hier moet ik volstaan met op te merken, dat de wijze, waarop
Prapanca de vier vorsten in de Nagarakrtagama vermeldt, ons er op
attent maakt, dat ze in 1365 belangrijke figuren waren; iets, wat wij
van bhre Singasari en bhre Wengker sinds lang wisten, maar wat met
betrekking tot de twee anderen nog wel eens uitdrukkelijk gereleveerd
mag worden. Dat zij na 1365 als belangrijke figuren zijn b l i j v e n
gelden, blijkt uit de Pararaton en uit de daar vanaf 27, 13 geeeven
biographische notities; men lette op 29, 31 sqq., 30, 1 sq., 30, 19-24 en
30, 36 sq., waar aangetekend is, in welke tempels de vier vorsten en
hun gemalinnen na hun dood bijgezet zijn (14). Van de latere bekend-
heid van Ayam-Wuruk's vader en oom geven voorts, zoals wij reeds
zasren, de Kidung Sunda en de Pamaneangah blijk. Wat de vorst var
Matahun betreft, er is een vrij grote kans, dat men hem in de latere
overlevering is blijven kennen onder de naam ,,adhipati van Jipang", en
indien dat' zo is, is weer de kans aanwezig, dat hij een vrij b e 1 a n g-
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r i j k e plaats in de latere overlevering heeft ingenomen (15). Van de
vorst van Paguhan laat zich in dit verband niets zeggen, maar dat
hoeft aan niet meer te liggen dan aan onze onbekwaamheid om hem
te identificeren; aan de andere kant staat immers, dat van de grote
figuren der latere traditie o.a. Jaran-Panolih, de Jharan-Tole der
Madurezen, nog niet thuisgebracht is (16).

Verondersteld, dat ook de vorst van Paguhan in de latere traditie
onder een andere naam bekend is gebleven, dan krijgen wij voor de
vijftiende eeuw, toen het verschil-van-een-generatie tussen 1331 en 1351
aufomatisch steeds vager werd, vermoedelijk deze situatie, dat het viertal
van 1331 sqq. en het viertal van 1351 sqq. perspectivisch samenvielen.
De historische bhre Koripan en de historische bhre Daha raakten op
de achtergrond; voor zover men herinnering had aan Ayam-Wuruk's
moeder, kende men haar onder andere namen, als Prabu Kenya en
wellicht Adi-ning-Kung (9). De titel ,,vorst van Koripan" werd toege-
kend aan Ayam-Wuruk's vader; de te voren door een man gedragen
titel ,,vorst van Singasari" werd vacant. Ook de titel bhre Dsha raakte
vacant, maar waarschijnlijk kende men uit de vijftiende eeuw zelf een
mannelijke bhre Daha. Voorts had men herinnering aan een beroemd
viertal mannelijke personen, die echter niet meer alien met hun bhre-
naam aangeduid werden. Ligt nu niet voor de hand, dat er in deze
situatie een fusie plaats heeft gevohden tussen de vier t i t e 1 s van
1331 sqq. en de vier m a n n e n van 1351 sqq., en dat dus bhre
Matahun en bhre Paguhan de plaatsen bezet hebben, die bhre Daha en
bhre Singasari opengelaten hadden? Het komt mij voor, dat deze ver-
onderstelling te rijmen is en met de aanduiding van Ayam-Wuruk's
vader als ,,vorst van Koripan" in de Kidung Sunda enz., en met de
aanduiding van Ayam-Wuruk's moeder als Prabu Kenya in de
Damarwulan-roman enz., en met de structuurmythe van de Panji-
roman, die van een vorst van Koripan, een vorst van Daha, een vorst
van Singasari en een vorst van (Weneker)/Gegelang/Urawan spreekt,
en ten slotte met het feit, dat de Panji-roman een aparte ,,vorst van
Matahun" kent, aangezien immers door de fusie ook de titel bhre
Matahun vacant was geraakt (17).

Deze gissing heeft, dunkt mij, iets voor op de suggestie der vorige
paragraaf. Een ander argument, dat voor deze oplossing pleit, zullen
wij in de volgende paragraf en ontvouwen.

3. Op de hierboven aangehaalde plaats KBW 3,629 zegt van der
Tuuk: , , w e n g k e r schijnt een blbd. te zijn van g e l a n g (vgl.
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b l e n g k e r ) " ; de afkorting blbd staat voor blabad, het Balise syno-
niem van Javaans wangsalan, ,,wisselwoordraadsel": men zegt A en
bedoelt B, terwijl de hoorder of lezer B vindt via een C, die met A
semantisch en met B formed samenhangt. Onder blengker leest men
in KBW 4, 1008, dat dit woord een om hef haar gedragen hoofdbarid
aanduidt, van goud, ijzerdraad, bloemen of touw; het komt ook op Bali
voor en heeft daar naast zich blengkeh en blingkeh, die echter ,,gordel-
band", ,,hoepel" of ,,omtrek (van een vat etc.)" betekenen. Met slot-r,
doch met i in de eerste lettergreep heeft, volgens van der Tuuk, het
Madoerees blingker, ,,wielband". Zonder -I- vindt men op Bali' de
woorden bungker', ,,ineengerold" (mat, boomblad, embryo etc.), en
bengkor, ,,krom". P J N H ' geeff bengker als gewestelijk woord voor
..hoepel", blengker voor ,,hoepel"' en ,,onderrand (van een mand etc.)",
en mblengker of patingblengker voor ,,ineengerold", als van angst, van
koude etc.; dit laatste staat wel naast patingkleker, ,,opgerold, als een
slapende slang", waaraan men vasthaken kan leker, ,,winding", ,,cirkel-
rond", ,,omtrek", en lengker, ,,winding". In het huidige Javaans konit
wengker, naar PJNH te oordelen, niet voor, maar wel zvengku, ,,rand",
,,hoepel"; diwengku' en diwerigkoni betekenen ,,in zijn machtssfeer,
onder zijn gezag hebben", en wewengkon is ,,het gebied van iemands
heerschappij", gewestelijk. ook ,,erf". Dit wengku is wegens parallelle
gevallen (18) tot een prototype *wengker te herleiden; dit bevestigen de
Soendase woorden bengker, ,,hoepel", ,,wielband", en (we)wengkeran,
,,een door zekefe'grenzen omsloten gebied". Een secundaire slotcon-
sonant heeft misschien het Javaanse bengkung, ,,kraamband" (Madoe-
rees bhengkong, in het algemeen ,,gordel", ),buikband"); zo ook de
Maleise woorden lingkung en lengkung, die daar naast lingkar voor-
komen. Een variant met een ander slotphoneem is bungkus, ,,wikkel",
,,zwachtel" etc., maar vervolgens ook het pakje, dat in Javaanse dialec-
ten soms bengket heet; naast bungkusan heeft het Maleis in bingkisan
een soort krama-vorm. Een variant met een ander beginphoneem is
sengker, ,,omheind", ,,afgesloten". Ten slotte doet het Tagalog maka-
ikid, ,,opgerold liggeh (als een slang)", de veronderstelling aan de hand,
dat het centrum van de variantengroep een *eker of *iker geweest is,
welks begin-zero soms door b/w of J vervangen is, welks intervocalische
ook gepraenasaleerd is gaan voorkomen, en welks slotphoneem wisselt
met -h, -s, -d > -t of zero (19).

Van de wijze, waarop in de Indonesische talen de variantenvorming
en de differentiele fixering van varianten verlopen is, is niet zo heel
veel met zekerheid te zeggen, omdat er voor taalhistorische studien
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weinig oud materiaal ter beschikking staat. Ik moet dus enig voorbehoud
maken ten aanzien van de jiiistheid van hetgeen in de vorige alinea met
elkaar in verband gebracht wordt. Het gaat er echter om hier althans
waarschijnlijk te maken, dat wengker behoort tot een variantengroep,
waarin niet alleen allerlei vormverschillen, maar ook allerlei betekenis-
schakeringen voorkomen. Dit is voor ons betoog van belang. Immers,
naast ,,hoepel", ,,buikband", ,,hoofdband" etc. kan ook ,,armband" als
betekenis voorkomen of voorgekomen zijn, en misschien heefteen
ergens voorkomende betekenis ,,armband" aanleiding gegeven om
wengker en gelang als synoniemen te zien. Hoewel het Soendase gelang,
..cirkel", ,,kring", dat daar — secundair stellig — van geulang, ,,arm-
band", onderscheiden wordt, contact met wengker in een minder
beperkte betekenis toelaat, lijkt toch de ,,armband"-'synonvmie het
meest waarschijnlijk. In de wengker-grotp komt de betekenis ,,be-
grensde, omheinde, beperkte ruimte in geographische zin" zowel in het
Soendaas als in het Javaans en het Madoerees voor, blijkens het Soen^
dase wewengkeran, het Javaanse wewengkon en sengker, en het Madoe-
rese bengko, ,,huis". Na dit alles overwogen te hebben mag men waar-
schijnlijk achten, dat Wengker als geographische' naam ouder is dan
Gegelang, omdat zvengker zich eer tot aanduiding van een terrein leent
dan een woord voor ,,armband"; op de prioriteit van wengker wijst
mede, dat Wengker meer in oudere en Gegelang meer in johgere ge-
schriften voorkomt, en vermoedelijk ook het feit, dat 'Gegelang tegen-
over gelancj met reduplicatie ^evormd is; ook Gelan'q gelang, met
vormverdubbeling, komt voor (20). Wij hebben' dan echter van der
Tuuk's mening in zoverre te emenderen, dat niet Wengker een blabad
voor'gelang is, doch veeleer Gegelano een blabad voor Wengker.

Ook Poerbatjaraka is — en blijkbaar onafhankelijk van van der
Tuuk — tot de opvatting van het wangsaldn-karakier van sommige
plaatsnamen van de Panii-roman gekomen. In BJ 9,3^6 leest men
althans: ,,Pagbetan is nl. van pagdet = ontmoeting (van' beide uitein-
den) = ring = gegelang (lett. armband)"; hij gebruikt dit argument
bij ziin poging om de Hgging van Gegelang- te bepalen, aangezien er in
het" Madiunse een dorp en.een suikerfabriek Pagotan te vinden zijri.
Poerbatjaraka's gissing is hem blijkbaar ingegeven door de Malat-
passage, die hij weergeeft in BJ 9,280 sqq.; dezelfde passage heeft
van der Tuuk vermoedelijk geleid tot zijn opmerking (KBW 4, 309 sq.),
dat Paeutan in de nabijheid van Gegelang lag en daarvan een ,,voor-
stad" (!) was. Aan de synonymiteit van Pagutan en Gegelang behoeft
men niet te twijfelen, maar wat de identificatie der twee plaatsen waard
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is, blijkt, wanneer men in dezelfde Malat, doch elders, nl. in het door
Poerbatjaraka in BJ 9,266 sqq. behandelde stuk, de dichter Pagutan
en Gegelang als geheel verschillende rijken ziet behandelen, van elkaar
gescheiden door Tarate-Bang en Kembang-Kuning.

In het geval van Pagutan is stellig gelang het uitgangspunt en pagu-
tan als een wangsalan-woord te verklaren; ten opzichte van wengker
is pagutan dus een tertiaire vorming. Pagutan is echter niet de enige
tertiaire naam, want in KBW 4, 836 heeft van der Tuuk er de aandacht
op gevestigd, dat ook b&hwabharana, letterlijk ,,armsieraad" en dus het
Sanskrt aequivalent van het Javaanse gelang, in dit spel van synonie-
men een rol speelt. Het komt in de Panji-verhalen voor in de ver-
javaanste vorm Bauwarna; van der Tuuk wijst er op, dat er in het
Bojanegarase inderdaad een plaats van deze naam bestaat, en dat
zij vroeger Brawerna of Ngurawan heette; in mijn lijsten van aard-
rijkskundige namen tref ik een Baoerena en een Bawerno aan als namen
van dorpen, die in dezelfde buurt te zoeken zijn, zodat de namen wel
als varianten van het door van der Tuuk bedoelde mogen gelden (21).
Van belang is, dat de namen Brawerna en Ngurawan hier naast elkaar
optreden, want ook in de Panji-verhalen geldt Bauwarna als een naam
van Urawan, al vindt men daar de voorstelling, dat het overzee ligt (22).
Naast elkaar vindt men Urawan, Orawan, Gegelang en Bamvarna in
de uitdrukkingen tuhu wijil ing Urawan, voor een knappe man, en kadi
putri Orawan, of kadi putrl Gegelang, of lir kusunteng Bauwarna, voor
een mooi meisje, te vertalen resp. met ,,een echt kind (product) van
Urawan", ,,als de prinses van Orawan (Gegelang)" en ,,als de bloem
van Bauwarna"; zie KBW 1,116. Over de herkomst van de naam
Urawan maakt Poerbatjaraka een opmerking in BJ 9,338, die —
hoewel hij een suggestie doet — duidelijk laat uitkomen, dat hem het
woord onduidelijk is. Mij komt het voor, dat Orawan een oudere vorm
is dan Urawan, en dat wij een vormontwikkeling moeten veronderstellen
origeveer volgens de formule Bdhwdbharana *> Wahwawarana •>
Oorawana > Orawan > Urawan, na wisseling van b en w, overgang
van wa tot o, contractie der twee o's, metathesis van de derde w van
de tweede vorm met r wegens het voorafgaan van reeds twee andere
w's, en afstoting van de slot-o door Riickbildung, toen -a als suffix
van de irrealiteitsvorm gevoeld werd; de metamorphose is dan wel
opvallend, maar alle er in werkende factoren zijn uit de geschiedenis
van het Javaans bekend, en een overweging van belang is, dat Urawan
bepaald geen Javaans woordtype is (23). Is deze gissing juist, dan zijn
Bauwarna en Urawan doubletten (24), en kunnen wij het ontwikkelings-
proces schematisch weergeven ongeveer als volgt:
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Brawerna
• : [ '• +

< •'! ••> „ Bawerna
Pagutan A

IVSngker >• Gigelang ^ *Baowarana • Bauwarna
Bahuabharana 7 „ X

• * Baurena
*Waorawana

y
*Orawana

r
Orawan >- Urawan

Hiermee is het verhaal echter nog niet uit. In het voorbijgaan is
hierboven reeds opgemerkt, dat in Nag: 82, 2 Watsari voorkomt, een
naam, die Kern aanvankelijk onduidelijk geweest was, maar die Krom
reeds in 1910 verklaard heef t als wangsalan-term voor Matahun, wegens
de gelijkwaardigheid van het Javaanse tahun, ,,jaar", en Sanskrt
watsara (25). Wat Krom niet opgemerkt heeft, is, dat ook de begrippen
,Jaar" en ,,ring" gemakkelijk met elkaar in verband te brengen zijn,
en dat men daarom in Matahun weer een wangsalan-variant van
Gegelang en van Magelang mag vermoeden. De samenhang tussen
,,jaar" en ,,ring" komt in de woordenschat van verschillende talen tot
uiting: in het Latijn vindt men annus, ,,jaar", naast anus, ,,kring",
,,voetring", ,,aarsgat", en naast annulus of dnulus, ,,vingerring"; in
het Grieks kyklos voor ,,kring", ,,ring" en ,,kringloop (van het jaar)",
en periodos zowel voor ,,omtrek" als voor ,,tijdperk"; in het Neder-
lands spreken tijdp er k en jaar kring duidelijke taal, en ook zonder
de omschrijving ,,jaar, als een cirkel gedacht", die Koenen's woorden-
boek geeft, weten we, dat een jaar ,,omvliegt"; misschien kunnen we
hier zelfs aan toevoegen Sanskrt watsara, omdat het naast -watsa voor-
komt, en dit doet denken aan watamsa, ,,krans", ,,diadeem". Nu mogen
wij op dit laatste natuurlijk niet wijzen om aannemelijk te maken, dat
Matahun = Gegelang is. Maar wel mogen we een bewijs putten uit
hetgeen van der Tuuk zegt in KBW 4, 566 en 4, 569, want daar blijkt,
dat men op Lombok de hoofdstad Mataram ceremonieel Matahun of
Cakranagara (,,Kringstad") noemt, hetgeen begrijpelijk is, wanneer
tahun geldt als waw^ja/aw-aequivalent van cakra, ,,cirkel", ,,wiel". De
rol, die het woord Mataram hierin speelt, is niet duidelijk, maar met
de Balise reductie van de Javaanse r tot zero, waarvan wij vele voor-
beelden kennen, heeft de gelijkstelling -van.Mataram aan Matahun —
Matarum komt voor, en dat zou dan *Mataum hebben kunnen worden
— vermoedelijk niets te maken, want in de Nagarakrtagama is een
bhre Mataram de schoonzoon van Rajasanagara, zoals bhre Matahun
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de schoonzoon van bhre Daha of bhre Koripan is (26). Overigens kan
men nog opmerken, dat Mataram op zijn beurt weer wisselt met het,
Kembang-Kuning (Kembang-Jenar, Sekar-Jene), dat in de Panji-roman
als rijksnaam voorkomt, omdat mataram als naam van een bloem syno-
niem is met kembang-kuning (,,gele bloem"); zie KBW 4, 569, alsmede
hierbeneden de voorlaatste alinea sub 4.

De vraag, of ook Paguhan iets met Gegelang te maken heeft, is niet
met stelligheid te beantwoorden. Krom's ingenieuze poging om het in
verband te brengen met Sanskrt adhisthana, ,,standplaats", ,,residentie",
in Nag.ed. 301, zal de moeite van het overwegen waard blijken, maar
deze interpretatie behoeft niet de enige te zijn. Het lijkt niet onmogelijk,
dat de intermediaire vorm pangguhan geweest is, ,,elkaar ontmoeten",
en dat dit op dezelfde wijze bij gelang past als Poerbatjaraka's pagutan;
daar pangguh een ngoko-vorm was bij panggih, en dit een krama-woord
is bij temu, is van belang, dat er een welbekende uitdrukking temu
gelang is, ,,geheel rond", ,,ergens geheel omheen", naast temu, taun,
,,over een jaar". Een andere mogelijkheid is, dat paguh/pageh zowel
als pangguh/panggih iets te maken heeft met pager, op Bali pageh, de
levende, d.i. vast in de grond staande, heg om een Javaans erf; pager
zou verwant kunnen zijn zowel met woorden voor ,,een kring vormen"
als met woorden voor ,,vaststaan" (27). Zoals gezegd, zeker is dit niet.
Maar we zullen verderop nog zien, dat er niettemin voldoende reden
is om ook Paguhan als een wangsalan-woord voor Gegelang te
beschouwen.

Als laatste merkwaardige term noem ik in deze paragraaf nog
Pamotan. Uit Par. 27, 15 sq. blijkt, dat de vorst van Wengker ook
aangeduid werd als de Pramigwara ring Pamotan, en in Par. 30,19 sq.
heet hij bhra Pramegwara Pamotan zonder dat hij ,,vorst van Wengker"
genoemd wordt; dat het om hem gaat, blijkt echter uit de vermelding
van zijn bijzettingstempel Wisnubhawanapura, want uit de in HJG 2

410 besproken Balise oorkonden kan men eveneens opmaken, dat
,,ParameQwara van Wisnubhawana" de posthume naam van de vorst
van Wengker is (28). Krom merkt in HJG2 244 op, dat Pamotan een
zeer vaak voorkomende naam is, die wisselt met Wotan, het oudere
Wwatan; ook onder de priesters komt een titel ,,pameget van Pamotan"
voor (29). Men zou zich kunnen afvragen, of het met betrekking tot
de vorst van Wengker gebruikte Pamotan een verschrijving voor
Pagotan = Pagutan is, omdat dan Wengker en Pagotan als wissel-
vormen te beschouwen zouden zijn; de verwarring zou uit de f requentie
van de naam Pamotan te verklaren zijn, en er toe hebben kunnen leiden,
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dat ook in de Panji-verhalen een vorst van Pamotan is gaan optreden
(30). Tegenover deze veronderstelling staat echter, dat Pago tan slechts
als nevenvorm van Pagutan bekend is en van onzekere taalkundige
waarde, terwijl de herleiding van ons Pamotan tot Wwatan niet uit-
gesloten lijkt; wwatan mas, ,,het gouden gebouw", is een naam van de
kraton, en Paramegwara ring Pamotan zou dus ook ,,de Grote Heer
van het Huis" kunnen zijn, wat dit dan ook precies inhoude (31).

4. Dat men van Javaanse plaatsen, die in oude boeken en oorkonden
vermeld worden, de Hgging niet steeds meer bepalen kan, is alleszins
begrijpelijk. De massa der Javaanse dorpen bestaat uit materiaal van
geringe duurzaarnheid; wanneer een woongebied om een of andere
reden verlaten moet worden, rotten de sporen van civilisatie veelal
spoedig weg en herstelt zich de wildernis vermoedelijk spoediger dan
in onze streken (32). Wat de archaeoloog met opgravingen kan be-
wijzen, raakt ons hier niet; het gaat hier om sporen, die men aan het
oppervlak zien kan, en om aanwijzingen, die in geographische namen
vervat zijn. Van de plaatsen, die Rajasanagara op zijn reizen bezocht
heeft en die Prapanca in de Nagarakrtagama vermeldt, zijri er terug-
gevonden, maar andere heeft men niet kunnen identificeren (33). Dal.
het onderzoek naar de plaatsen, waar de Javaanse vorsten der veertiende
eeuw gewoond hebben, niet steeds tot resultaat zou leiden, was dus
a priori te verwachten. Niettemin mag men toch hetgeen op dit terrein
bereikt is, wel bijzonder weinig achten. Zo is de hierboven vermelde
poging van Poerbatjaraka om de Hgging van Gegelang te bepalen, hoe
loffelijk ook, toch bepaald niet op verwerving van zekerheid uitgelopen;
heeft Gegelang nu aan de voet van de Wilis gelegen, of heeft men
het, wegens de identiteit van Gegelang en Urawan, in het Bojanegarase
te zoeken, waar volgens de bevolking vroeger een Ngurawan zou
hebben gelegen?

Van belang voor ons inzicht in.deze materie is, dat de auteurs der
Panji-verhalen voor de vraag van een moderne geograaf vaak niet de
minste belangstelling tonen. In een zelfde verhaal blijkt Pagutan wel
en niet op dezelf de plaats als Gegelang te liggen, en de dichter stuurt
Panji overzee naar Bauwarna, terwijl hij hem naar ons besef het
binnenland in had moeten sturen. Men komt met deze zaak niet in
het reine alleen door de Panji-roman een mythe te noemen, want ook
de mythe staat niet geheel los van de normale menselijke ervaring;
bovendien ontbreekt niet steeds het besef van de aardrijkskundige
situatie, en volgt b.v. in het Angreni-verhaal (BJ 9, 166 sqq.) op Panji's
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verovering van Bali zijn tocht naar Blambangan, en vandaar naar
Puger, hetgeen een reele mogelijkheid is. De aardrijkskundige vaagheid
van die delen van de Panji-roman, die ons hier interesseren, wordt
echter begrijpelijk, wanneer het u i t g a n g s p u n t van zijn dichter
reeds een mythe geweest is, of althans een realiteit, die slechts quasi-
of incidenteel aardrijkskundig was.

De gegevens van de vorige paragraaf wijzen inderdaad in deze rich-
ting. Wanneer Wengker met Gegelang, Gegelang met Pagutan en
Bauwarna, en Bauwarna met Urawan identiek blijkt te zijn, kan men
bij het vinden van een Ngurawan in het Bojanegarase nog menen, dat
die plaats dan ook het Wengker van de Nagarakrtagama en de oorkon-
den der veertiende eeuw geweest is, en verder de conclusie trekken,
dat de dichter van de Panji-roman zich later door de veelheid der namen
in de war heeft laten brengen. Maar wanneer Matahun een wangsalan-
woord voor Gegelang blijkt te zijn, wordt het anders, omdat wij in de
veertiende eeuw een bhre Wengker en een bhre Matahun naast elkaar
zien staan, en toch niet mogen aannemen, dat deze heren een zelfde rijk
of provincie bestuurd hebben. De synonymiteit der twee titels leidt dus
tot de opvatting, dat Wengker en Matahun geen aardrijkskundige be-
grippen weergeven, althans niet primair.

Nu zagen wij, dat wengker en zijn groepsgenoten soms ,,kring" be-
tekenen, soms ,,hetgeen door een kring omsloten wordt". Dit laatste
geeft vrijheid om gebieden van zeer verschillende uitgestrektheid met
wengker, wewengkeran etc. aan te duiden. Inderdaad zagen wij, dat
soms bedoeld wordt het gebied, waarover een vorst of een ambtenaar
het bestuur voert, maar soms ook niet meer dan een erf; het Madoerese
bengko, dat met het Javaanse wengku overeenkomt, is het gewone
woord voor ,,huis". Er lijkt dus ook niets tegen om voor verschillende
gevallen een verschillende interpretatie te geven; het Wengker van de
elfde eeuw kan een land geweest zijn, terwijl dat van de veertiende
eeuw een andere waarde gehad heeft (34). Nu kennen wij woorden
voor ,,kring", namelijk cakra en kalangan, die betrekking hebben op
de plaats, waar de riten van het tantristische Buddhisme gevierd werden,
en voor-zover-wij-weten behoefde zo'n kalangan slechts te bestaan voor
de duur der riten, al was evenmin uitgesloten, dat deze riten door be-
paalde personen regelmatig op dezelfde plaats gevierd werden (35).
Als wij nu zien, dat bhre Singasari aangeduid wordt als Cakradhara en
Cakregwara, ,,Heer van de Kring", en dat wij een Wijayarajasa vinden
als naam van een bhre Wengker en als naam van een bhre Matahun
(36), dan ligt voor de hand, dat wij ook bhre Wengker en bhre
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Matahun vertalen met ,,Heer van de Kring". Op grond hiervan kunnen
wij nu ook onze aarzeling ten aanzien van de titel bhre Paguhan wel
overwinnen, en stelleri, dat wij in de vorsten van 1351 blijkbaar te zien
hebben een viermanschap van tantristische ,,kringheren", die op een lijn
stonden niet krachtens hun leeftijd, maar krachtens hun sacrale functie.
Dat speciaal bhre Singasari cakradhara of cakregwara genoemd wordt,
behoeft ons niet te verbazen, want in de eerste plaats was hij de hoogste
in rang -en kwam hij dus het eerst in aanmerking om de Sanskrt titel
te dragen, en in de tweede plaats staat het Majapahit van 1331 in het
teken van Krtanagara, wiens ,,kring" — zijn panadahan-sajeng — te
Singasari gehouden werd (37). Waarschijnlijk zullen wij mogen zeg-
gen, dat de echtgenoot van bhre Koripan de titel bhre Singasari voerde,
omdat hij als eerste prins-gemaal de ,,heer" van Krtanagara's ,,kring"
diende te zijn.

Hoewel nu begrijpelijk is, dat de vier ,,kringheren", die af en toe in
de Nagarakrtagama op de voorgrond treden, de volksfantasie bijzonder
geprikkeld hebben vanwege de geheimzinnigheid, waarmee het tantris-
tische ritueel omgeven was, en niet onaannemelijk is, dat zij hierdoor
in de Panji-roman het viertal van 1331 sqq. verdrongen hebben, rijzen
er toch nieuwe vragen, van welker beantwoordbaarheid de aanvaar-
ding der hierboven gegeven hypothese mede afhangt. Zo vermeldt
Par. 30,11 sq. een vrouwelijke bhre Matahun, die volgens bovenstaande
gedachtengang een vrouwelijke ,,kringheer" zou zijn; zouden wij het
kabalan van bhre Kabalan mogen opvatten als ,,plaats van de troep",
en dit mogen gelijkstellen aan gamacakra, ,,de kring der menigte", d.i.
de tantristische kalangan, dan stelt zich hetzelfde probleem met be-
trekking tot Kusumawardhani, Rajasanagara's dochter, die een bhre
Kabalan was (38). Een andere vraag is, hoe het mogelijk was, dat er
twee bhre Lasem's tegelijkertijd waren, ,,de mooie" van Par. 29, 18 en
,,de mollige" van Par. 29, 22 sq. (38). Voorts treft ons, dat de titels
van het mannelijke viertal van 1351 sqq., bhre Singasari, bhre Wengker,
bhre Matahun en bhre Paguhan, zowel als die van het vrouwelijke vier-
tal, bhre Koripan, bhre Daha, bhre Lasem en bhre Pajang, blijkens
Par. 30, 3 sqq. in de volgende decennia telkens terugkeren, maar dat
er ook nieuwe titels onder de klein- en achterkleinkinderen te vinden
zijn. Naast de" Mejuffrouw bhre Mataram van Par. 30, 10 staat de
synonieme Mej. bhre(ng) Kembang-Jenar van Par. 30, 16; de eerste
is met de koning van haar dagen getrouwd, de tweede met een bhre
Keling, en bhre Keling is in de Panji-roman herhaaldelijk de titel van
de eerste der vier koningen (39). De gestorven oudere broer van Mej.

Dl. 110. 14
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bhre Mataram was een bhre Pakembangan; heef t pakembangan, ,,bloe-
menperk", iets met de bloemnaam van de zuster te maken? Aan
bloemen doet ook denken de naam (bhre) Pandan-Salas, ,,een jungle
van (doornbladige) pandanus-bomen", waarvan als synoniem in de
Panji-roman Pudak-Sategal, ,,een groot pudak-veld", voorkomt (40).
Is Wirabhumi, ,,heldengrond", mythisch-ritueel hetzelfde als Singha-
pura, ,,leeuwenhof", en hebben deze namen betrekking op de ,,helden"
van de tovercirkel, of heeft de naam bhre Singapura van Par. 30, 18,
waarnaast Par. 30, 14 een bhre Tanjungpura heeft, politiek-geogra-
phische betekenis? Al deze vragen laten zich hier niet beantwoorden,
en misschien ook in het geheel niet; we komen er op terug, na eerst
in een volgend opstel de magisch-religieuze achtergrond van de structuur
der koninklijke familie van Majapahit, zoals Prapanca ons haar in de
Nagarakrtagama voorstelt, besproken te hebben.

Ter voorkoming van misverstand moge echter aan het slot van deze
paragraaf nog opgemerkt worden, dat er geen enkele reden is om geo-
graphisch pnderzoek met betrekking tot de waarde der hierboven be-
sproken termen nu verder achterwege te laten. Er komt ten slotte in het
Bojanegarase een dorp Baurena voor, en in het Madiunse heeft er
blijkens Centini 213,4 een dorp Wengker gelegen. Het is zeker moge-
lijk, dat de varianten van de woorden voor ,,tantristische kring" zo
zijn gekozen, dat er voldoende verscheidenheid van namen ontstond
om de belangrijkste kringen met een speciale naam te kunnen aan-
duiden, en dat aldus de overgang van appellativa naar eigennamen
vergemakkelijkt is. Waar het hier om gaat, is, dat de vaagheid van de
plaatsbepaling in de Panji-verhalen begrijpelijk wordt, indien wij te
recht mogen stellen, dat achter bepaalde namen de aanduiding van een
tantristische ,,kring" schuilt; immers, tot op zekere hoogte zullen de
aanduidingen in de tijd, waarin zij ontstonden, toch nog als gelijk-
waardig.en bnderling min of meer verwisselbaar beschouwd zijn, en die
verwisselbaarheid zal bijzonder welkom geweest zijn, wanneer men te
maken had met het tabu, waarmee de riten van het tantrisme nu een-
maal omhuld werden. Voor het ohderzoek van Java's verleden is deze
kwestie van belang, omdat, blijkens hetgeen van der Tuuk met betrek-
king tot Lombok opgemerkt heeft, de kringstructuur min of meer
traditioneel geweest is, althans sedert de tijd van Krtanagara. Dus is te
verwachten, dat dezelfde namen in verschillende rijken en in verschil-
lende tijden opgetreden zijn, maar telkens ter aanduiding van plaatsen,
waar het rijk van het ogenblik zijn kringen had; dat er een Pagutan
in Kebumen, een Maguhan in het Pasuruhanse en een Kalangan in
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Kedu aangetroffen is, wijst in deze richting. Indien er nu ten tijde van
de dichter van de Panji-roman meer dan een stel namen in zwang ge-
weest is, of althans in de herinnering nog voortleefde, kan hij, bij
gebrekkige beheersing der chronologie, moeilijk anders gedaan hebben
dan in het vage blijven. En voor ons geldt, dat het identificeren van
oude namen met plaatsnamen van onze tijd wegens dezelfde ver-
scheidenheid van mogelijkheden riskanter is dan eenvprige generatie
gemeend heeft.

5. Hoewel allerlei vragen nog op antwoord wachten, mogen wij wel
menen aannemelijk gemaakt te hebben, dat achter de structuurmythe
van de Panji-roman de herinnering schuilt aan een. politiek-religieuze
situatie in Groot-Majapahit. Van dit gezichtspunt uit dient de Panji-
roman aan een nieuw onderzoek onderworpen te worden.

Het is gelukkig echter niet zo, dat alleen de structuurmythe van de
Panji-roman naar Groot-Majapahit als het land van zijn herkomst
verwijst. Karakteristiek voor de Panji-roman is het verhaal omtrent
de zwerftochten van zijn held, die hem een overvloed van sexuele
relaties bezorgen; van Raj asanagara/Ayam-Wuruk, in wie wij Panji's
prototype zien, weten wij uit de Nagarakrtagama, dat hij eveneens grote
reizen over Java gemaakt heeft en zich op die reizen niet opvallend
misogyn getoond heeft (41). Het midden, der veertiende eeuw is een
tijd geweest, waarin Majapahit officieel een programma van expansie
uitgevoerd heeft, en ook de held van de Panji-roman verslaat koningen
en verovert rijken aan de lopende-band, om zo te zeggen. Er is "dus
nogal wat uiterlijke overeenstemming, die onze veronderstelling steunt.

Op een punt van overeenstemming wil ik tot slot van dit opstel nog
even de aandacht vestigen, othdat het, geloof ik, het wezen van de
Panji-roman raakt. Panji is voorbestemd om te trouwen met de prinses
van Daha, maar de dichter der Panji-verhalen kan als-het-ware niet
larig genoeg dralen met de vermelding van de voltrekking van dit
huwelijk. Rassers' interpretatie van de Panji-roman draait om dit punt;
te recht, naar het mij voorkomt, ook al kan men het thema heel anders
belichten dan hij heeft gedaan. In deze opzet speelt in de roman Panji's
huwelijk met Angreni, de enige vrouw, die hij niet mocht hebben, een
belangrijke rol. Indien nu Panji identiek is met Ayam-Wuruk, is duide-
lijk, dat het Angreni-verhaal de jongere vorm is van de Kidung Sunda,
want hierin is Ayam-Wuruk eveneens buitensporig verliefd op een
prinses, die hem ontzegd werd; in het Sunda-lied is Gajah-Mada de
spelbreker, in het Angreni-verhaal de non Kili-Suci, die, zoals ik elders
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betoogd heb, uit de Bharada-mythen stamt, waarin men in de veertiende
eeuw te Majapahit zeer ge'interesseerd was (42). Zoals Angreni in een
dodelijke val wordt gelokt, geschiedt dat ook met de prinses van Sunda.
Maar de jongere Kidung-Sunda-verhalen wijken van de oudste redactie,
die een plaats in de Pararaton gekregen heeft, hierin af, dat zij aan
het slot bhre Koripan en bhre Wengker het plan toeschrijven om
Gajah-Mada voor zijn beleid te straffen, nadat Ayam-Wuruk van ver-
driet gestorven is; en dan toont Gajah-Mada zich een goddelijk wezen,
dat in staat is om zich aan de hem toebedachte straf te onttrekken. Wij
zullen ons in het vervolg van dit opstel uiteraard af te vragen hebben,
wat bijzonders er aan Ayam-Wuruk's huwelijk geweest is, dat het tot
de vorming van zulk een uitgebreide en gevarieerde groep mythen
aanleiding heeft gegeven.

C. C. BERG

(1) Zie R P 136 sqq. en 300 sqq.; HJG 2 292. Voor Rouffaer's gissing
zie RP 133 sqq., en voor Poerbatjaraka's nog in 1940 betuigde instem-
ming er mee BJ 9, 335.

(2) In BJ 9, 348, noot 1, houdt Poerbatjaraka voor iemand, die over
de Panji-roman schrijft, zich wel bijzonder vluchtig met Rassers' be-
schouwingen bezig; hij wijdt er een zin aan.

(3) Zie Nag. ed. 35 naast 252. Er zijn twee mogelijkheden: de dame
heet bhre Wlrabhumi naar haar man, of de man heet bhre Wlrabhumi
naar zijn vrouw. Ik vermoed, dat Krom zich in zijn voorkeur voor de
tweede mogelijkheid vooral heeft laten leiden door de overtuiging, dat
men in de man in kwestie ,,den onechten zoon des konings" moet zien,
alsmede door gevoelens, die bij ons gemakkelijk met de waarneming van
zulke onechtheid gepaard gaan. Tegen zijn mening pleit, dat Par. 29, 23
de dochter van bhre Pajang — de dame, om wie het hier gaat — bhre
Lasem sang alemu noemt, ,,de mollige bhre Lasem", ter onderscheiding
van ,,de knappe bhre Lasem", en dat deze bijnamen direct aan de con-
versatie ontleend lijken te zijn; het is moeilijker om aan dit gegeven
der Pararaton te ontkomen dan om voor Nag. 6, 3 aan te nemen, dat
Nagarawardhani daar de bhre-nazm van haar man draagt, aangezien
deze laatste in de Nagarakrtagama overigens niet vermeld wordt. Zie
verder de opmerkingen in noot 38 hierbeneden.

Een geval, waarin een vorstin naar haar man genoemd wordt, levert
Pamancangah 1, 92, waar het verwachte kind van bhre Wengker en
van zijn vrouw bhre Daha sang ing garbha Wengker genoemd wordt,
,,van wie Wengker zwanger is".

(4) De tekst is m.i. duidelijk, hoewel Kern hem verkeerd vertaald heeft.
Krom zoekt in Nag. ed. 301 te recht in Nag. 82,2 naar een term, die
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op bhre Paguhan slaat; zie ook de opmerking in dit opstel sub 3, voor-
laatste alinea. Op de strekking der mededelingen van -Nag. 82, 2 moeten
wij later terugkomen.

(5) Voor een bespreking der Kidung-Sunda-redacties zie men BKI
83, 3 sqq.; redactie C heb ik in 1928 te Soerakarta gepubliceerd. In
1927 golden de namen Janggala en Koripan als vrijwel synoniem; zie
HJG2 279. Sindsdien heb ik daaromtrent een andere opvatting ver-
dedigd in VAWL-NR 59/1 sub 6 ,6 ; zie aldaar ook noot 223. Zie
verder noot 20 hieronder.

(6) In de uitgave van redactie C vindt men op p. 246 zelf s ten onrechte
gezegd, dat bhre ' Wengker in de Kidung Sunda vaak ,,vorst van
Daha" "heet.

(7) Poerbatjaraka heeft intussen aan de Kidung Sunda niet veel aan-
dacht geschonken; anders zou hij de daar gebezigde aanduidingen niet
onduidelijk hebben gevonden.

(8) Over de vermelding van een patih van Kahuripan in de Lawang-
oorkonde zie men VAWL-NR 59/1 op de bladzijden 124 sq. en 277. De
vondst te Darbaru stelt een terminus ante quern, maar de inscriptie kan
enige jaren ouder zijn. Is inderdaad Ayam-Wuruk in zijn jongensjaren
ino van Koripan geweest, dan is de Lawang-inscriptie tevens in of na
1351 uitgevaardigd.

Par. 29, 24 sq. kan men, onder verplaatsing van de komma, aldus
lezen: Hana putranira bhre Tumapel duk ksatriya, raden Sotor, hino
ring Koripan, angalih hinweng Daha, anuli hino ring Majapahit, ,,bhre
Singasari had, uit de tijd, toen hij (nog) ksatriya was, een zoon, raden
Sotor; deze was (eerst) hino van Koripan, en na de (titel)verandering
hino van Daha geweest, en vervolgens hino van Majapahit geworden;
hij was de vader . ..". De verplaatsing van de komma kan men recht-
vaardigen met een verwijzing naar Par. 27, 2 sqq. en 27, 13 sqq., waar
de pretendenten naar de hand van bhre Koripan en bhre Daha uitdruk-
kelijk ksatriya genoemd worden. Vermoedelijk gaat het om een zobn,
die niet van bhre Singasari en bhre Koripan samen is, omdat hij niet
onder hun kinderen genoemd wordt. Dat de latere bhre Singasari een
zoon heeft gekregen voor zijn huwelijk met bhre Koripan, is waar-
schijnlijker dan dat hij tijdens dit huwelijk nog erkende bijvrouw(en)
had, al moet men toch ook rekening houden met de latere overlevering
van de Damarwulan-roman, die zegt, dat Prabu Kenya's bruidegom zijn
eerste liefde Anjasmara met Prabu Kenya's goedviriden aanhield. Intus-
sen is het argument betreffende de komma niet klemmend, want ook
Sotor kan een ksatriya geweest zijn; misschien kan dus de komma
blijven staan. Zie ook HJG2 385. - . .

Brandes heeft in Par. ed. 159 angalih hinweng Daha vertaald met
,,daarna hino van Daha". lets dergelijks heeft HJG2.385. Deze vertaling
is uiteraard niet onjuist, maar zij misleidt door het verschil tussen
angalih en anuli te negeren. In het kader van Krom's gedachtengang
zou overigens onbegrijpelijk zijn, hoe iemand zonder degradatie patih
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van Daha kan zijn geworden na eerst patih van-het hogere Koripan te
zijn geweest.

Van belang is, dat Par. 26,34 in een sobrteelijk verband de term
ingalihaken gebruikt, met betrekkin? tot Gajah-Mada. De tekst is daar
corrupt geraakt; dit is niet verwonderlijk, want men heeft later stellig
niet meer de ratio der titelveranderiner begreoen; en het verschil tussen
de interessante Gajah-Mada en de minder belangrijke Sotor verklaart,
waarom men aan Par. 26, 33 sqq. wel en aan Par. 29,24 sq. niet
geknoeid heeft. Misschien is Par. 26, 31 sqq. als volgt te herstellen:

Mantuk bhatara saking Badander . . . . (hiaat)
[Saulihira bhatSra] sira Gajah-Mada mari ambekel mg wong

bhayangkara. Sang arya Tilam, apatih ring Daha, mati; gumanti
sira Gajah-Mada, tinerapaken apatih ring Daha. Atut sirnbatih
amangkubhumi, sana arva Tadah, kana anaroionai sira Gaiah-
Mada. Sira Gaiah-Mada patih ring Daha ingalihaken at>atih ring
Kahuripan. Apatih rong (puluh) tdhun; ring rong pul(uh tahun
t)an amukti palapa.

,,Zijne Maiesteit keerde uit BadanHgr terug . . . . [Na zijn terug-
keerl was Gajah-Mada niet langer bekel der bhayangkara. Toen
arya Tilam, de patih van Daha, stierf, volgde Gajah-Mada hem
op en werd tot patih van Daha benoemd, met instemming van
arya Tadah, de patih amans'kubhumi. die Gajah-Mada de hand
boven het hoofd hield. Terwijl Gajah-Mada patih van Daha was,
werd hij door (de titel)verandering tot patih van Kahuripan
gemaakt. Hij was 2(0) jaar patih (van Kahuripan); 2(0 jaar)
genoot hij de ritus niet".

Deze hergroepering der brokken steunt echter op. een theorie, en moet
dus van een vraagteken voorzien worden. Niet onmogelijk is, dat aan
het slot bedoeld is geweest: ,,twee jaar. was hij patih van Daha, en
twintig jaar genoot hij niet van de ritus"; dat zou kunnen, indien het
optreden van Gajah-Mada als patih van Daha in 1329 zou zijn gevallen;
wij weten dit echter niet, omdat de in HJG2 386 sq. behandelde oor-
konden — zoals ik in VAWL-NR 59/1 126 sq. aannemelijk gemaakt
heb — van onbetrouwbare daterin? zijn. Na de Sadeng-affaire is Gajah-
Mada volgens Par. 28, 17 angabehi geworden; dit lijkt een substittiut
te zijn voor de niet-aanvaarde titel patih amangkubhumi.

•( 9 ) Zie mijn verhandeling in VAWL-NR 59/1, noot 196 en noot 326.

(10) Zie HJG2 385 en de andere opvatting van van Lith in noot 3
aldaar. Op het hier blijkende meningsverschil en op de betiteling van
•'s konings zwagers als zijn penan — cf. Krom in Nag. ed. 251 — komen
wij later terug.

(11) Kern's mening, dat in Nag. 65, 3 nog een ,,vorst van Handiwa-
handiwa" vermeld wordt, is te recht door Krom weerlegd in Nag. ed. 288.

(12) Zie de opmerkingen in noot 4.
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(13) Zie het betoog in VAWL-NR 59/1 sub 7, 5. Op de magische
f unctie van de Nagarakrtagama hoop ik nader in te gaan in een opstel,
dat ik in voorbereiding heb.
(14) Het valt op, dat de Pararaton van sommige vorstelijke personen
de plaats van bijzetting vermeldt, en van andere niet. Tot de eerste
groep behoren bhre Koripan, bhre Daha, bhre Pajang en bhre Lasem
a l s d e e n i g e v i e r v r o u w e n , en hun mannen, bhre Singasari,
bhre Wengker, bhre Paguhan en bhre Matahun.
(15) Jipang en Matahun worden herhaaldelijk in een adem genoemd;
zie b.v. Adam in D 18,284. Een adhipati van Jipang wordt vermeld
in de Serat Kanda; cf. Par. ed. 228. De Kidung Sunda vermeldt een
lies, pacatanda van Jipang, als generaal van Majapahit; hij zou tegen
de Sundanezen gesheuveld zijn. Vermoedelijk is deze legendarische
figuur, en niet een keizer van Japan, bedoeld in het verhaal, dat P. E.
de Tosselin de Jong, ,,Minangkabau and Negri Sembilan", Leiden 1951,
p. 97, vermeldt, aangezien de adhipati van Jipang als bhre Matahun
de Sumatraan Xdityawarman zeer na moet hebben gestaan; obk op
Java wisselen de vormen jipang en dipang.

Ik geloof, dat dezelfde legendarische heer van Jipang als arya
Penangsang, met zijn patih ki Matahun (sic!), in de Babad Tanah Jawi
optreedt, en dat wij ons van de historiciteit van dit stuk Babad niet veel
moeten voorstellen. Een andere mening houdt de Graaf, VKI13, 39 sqq.
Dat waarschijnlijk de heer van Jipang ook op Bali en in Minangkabau
een legendarische figuur geworden is, pleit voor mijn veronderstelling.
(16) De Kidung Sunda (A 50) en de Pamancangah (1, 104 en 1,162)
noemen Jaran-Panolih adhipati van Sungenep, resp. van Madura. In
de Serat Kanda is hij een zoon van de laatste Bra-Wijava; zie Par. ed.
227, waar Sumedang te vervangen is door Sumenep. In KBW 2, 522 sq:
treedt hij op als de man,-die Dampuawang, de schrik der zee, verslaat.
- Merkwaardig is zeker, dat de Kidung Sunda vier helden vermeldt,
die in de Majapahitse oorlogen een rol spelen, de adhipati van Takung,
Jaran-Panolih, pacatanda lies van Jipang en arya Beleteng ( = arya
Damar). Of dit met onze vier helden van 1351 te maken heeft, is
onzeker. We komen later op deze kwestie terug.

(17) Paguhan schijnt slechts voor te komen in de Waseng (KBW4,311).
(18) De doubletvorming is zeldzaam; ik ken alleen het tweede geval
van Her, ,,kwijl", naast ilu, ;,uit (de mond enz.) druipend vocht". In
andere gevallen kan een prototype op -er voor thans op -u eindigende
woorden met argumenten van taalvergeliiking aannemelijk gemaakt
worden (rungu, ouder rengb, van een aan Maleis dengar beantwoordend
*renger, ,,horen"; kudu, ,,beslist willen", uit een verondersteld *keder,
naast Maleis kejar, ,,najagen"; ingu, ,,zorgen voor", naast inget,
,,denken aan", via *ingo resp. *inged te herleiden tot *inger; etc.).
Wegens het ontbreken van een letter voor de lange e duid ik haar met
6 aan.
(19) Voor alle vervormingstypen zijn parallelle gevallen te vermelden.
Voor de vorming van bengku-ng vergelijke men deleng naast ouder
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delb > dulu, ,,zien", en gege-m naast ouder geg'6 > gugu, ,,vasthbuden".
Voor de wisseling -r/-s/-zero vergeliike men tawar/tambar naast
tumbas/tebas/tebus en tawa/tamba, *,,(middel tot) neutraliseren", in
verschillende richtingen gediflferentieerd. Voor de vorming van benpket
vergeliike men suket naast suker, iket naast iker, inget naast inpu. Voor
de wisseling s-/w- is te verwijzen naar saras/waras, saged/waged,
sanglad/walat, sanes/waneh. Van *iker kan men uitfaan om een ver-
band te leggen tussen iker-iker, ,,rand fin een hoedV, ,,kraag", iket,
,,hoof ddoek", ,,bosje geooeste rijst", etc. De formule *eker/iker is ver-
moedeliik niet gecompliceerd srenoeg, daar het oudere Javaans ook een
op *wengkar wijzend wennka heeft, maar het gaat in dit opstel- niet
primair om een taalwetenschappelijk vraagstuk. •

(20) In de oorkonde van 1294 heet Krtanaeara's aanvalier van 1292
.Javakatveng van Opfanegelang", dat voor Kfom hetzelfde was als
, Java-Katong van Kediri".

Aaneezien in de Panii-verbalen de naam Wenqker vriiwel niet voor-
komt — BT 9, 93 eeeft een sreval —, lisrt het voor de hand om redactie B
van de Kidung Sunda, waarin de naam Wengker tegenover Gepelang
en Urawan op de achtergrond bliift, als iohe-er te beschouwen dan
redactie A, die slechts van Wenqker spreekt. Dit "arsaiment p-pidt on-
danks het bestaan vati een Geianeg-elang in 1292; b'mdat in dit laatste
geval een andere vervorming van gelana ootreedt: er is niets teeen te
veronderstellen, dat het wanasalan-srie] herhaaldeliik gespeeld is, en dat
twee keer snelen tot parallelle, maar niet steeds volkomen' gelijke resul-
taten geleid heeft.

(21) Voleens de ,,Lijst van de voornaamste aardriik«kundi!Pre namen
in den Nederlandsch-Indischen Archipel", Batavia 1906, is Baoerend
(Bahoereno) de naam van een plaats, een onderdistrict en een district
in de afdeling Bndjoneeoro van de residence Rembang. Een ..Aard-
rijkskundig . . . ^yoordenboek van Nederlandsch Indie" van 1^61 feeft
Bawerno Voor een dorp in de residentie Rembansr, regentschap Toeb^n.
In beide geyalien is wel bedoeld het dorp aan de wef en de snoorlifn
halverweee Bodioneeoro en" Lam on can. Volgens KBW 4,836 is er
ook sprake van een Bahuwafna in West-Java.

(22) Zie BT. 9,121. Dat bet overzee list, geldt echter niet a'tiid: zie
BT 9, 100 (Bauwarna = Urawan) naast p. 93 (Urawan bij Wengker),
in hetzelfde verhaal; dit Wengker ligt niet overzee.

• (23) Ik heb de mogelijkheid van een reeks urawan - uravan - gelung -
gelanp eveneens overwoeen, omdat de tweede term zowel als de derde
met het hoofdhaar in verband is te breneen: bet yerschil tussen los en
opgebbnden haar is echter te groot om deze relatie te kunnen aanvaarden.

(24) Is de veronderstelling juist, dan is het eeval taalkundig wel in-
teressant, omdat dan, in een geval van reactie teeen overwicht van een
bepaald phoneem in de woordstructuur, Bauwarna het differentiatietvpe
en Urawan het reductietype zou vertegenwoordigen, zoals dat ook het
geval is met latar naast rata, die men beide tot *ratar herleiden kan.
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Het kan zijn, dat de b en de bh van het Sanskrt bahwdbharana eersfc
beide w zijn geworden in hetjavaans, en dat vanuit een vorm *wao-
waraha de vorm-met-difFerentiatie *baowarana en de vorm met reductie
*oivarana ontstaan is. De metathesis is echter weer begrijpelijker, indien
de Javanen over de «/s gestruikeld zijn. Zekerheid kan men dus ten
aanzien van de evolutiegeschiedenis van het woord niet bereiken.

(25) Nag. ed. 301.

(26) Zie de genealogische tabel in Nag. ed. 310. Blijkbaar hoort Mata-
ram traditioneel op een of andere wiize in hetzelfde verband als Matahun
thuis, en heeft deze saamhorigheid — waarbij dan de gelijkheid der
eerste twee lettergrepen als extra prikkei kan hebben gewerkt — later
op Lombok tot het gebruik van Mataram en Matahun als wisseltermen
geleid; vervolgens kan op Lombok Matahun met zijn u ceremoniele
term geworden zijn om dezelfde reden, waarom men op Java Matarum
mooier acht dan Mataram, en het ceremoniele Matahun werens tahun
= cakra geleid hebben tot een nog deftiger Cakranagara. Van belang
is voorts, dat in de buurt van het Lombokse Mataram een dorp Pajang
ligt, omdat ook dit wijst oo traditioneel besef van een orde, waarin
zekere geoeraphische eenheden te zamen behoorden te passen.

Indien Matahun = Genelang is, i« Matahun ook = Bahnwarna, en
in verband met de door fnij in noot 3555 van het opstel in VAWL-NR
59/1 weergegeven menine van de Graaf riist dus de vraas:, of het
Matahun van de Naearakrtag'ama on de plaats van het huidie'e Banrena
te zoeken is, ten Oosten van Bojanegara. Zie hieromtrent het betoog
sub 4, laatste alinea. '

(27) In dat geval zou pelano eeen schakei behoeven te ziin, en zbu het
verband met zvenqker via senakcr. d^r met pager veel betekenis gemeen
heeft, kunnen lopen. Zie ook JNHW s.v.v. panggah, pagah, pageh,
panaqeh, fiuguh en pengkuh:

Een andere vraag is, of Paguhan iets te maken heeft met Magetan,
de naam van de plaats, die ten westen van Madiun ligt. Men vindt, naar
analogie van het (vermoedelijke) prototype ewuh/ewed, gewestelijk de
vorming van labet naast lawnh, ,,voorjaarsregen", en zo zou Paguhan
geleid kunnen hebben tot Pagetan, waarna ing Pagetan tot Magetan
geworden is. Hoewel ook dit niet vaststaat, en zelfs als het zou vast-
staan nog niets definitiefs over de betrekking tussen het oude Paguhan
en het huidige Magetan zou zeggen, ligt deze verklaring van de naam
Magetan toch meer voor de hand dan die van Pigeaud in D 18, 295,
volgens welke Magetan te herleiden zou zijn tot kamegetan, ,,woon-
plaats van de pameget"; dat in Nag. 12, 2, d, in Kidung Sunda B 1, 29a
en in Pamancangah 2,42 de kamegetan het paleis van de koriing is,
hoeft geen beletsel tegen Pigeaud's opvatting te zijn, maar waar haalt
hij de eerste a van Magetan vandaan? Zie verder de opmerkingen in
de laatste alinea sub 4.

(28) Is het sang mokta ring Wisnubhawana van Par. 31, 35 — en mis-
schien zelfs de hele zin, waarin het voorkomt — niet meer dan een
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herhaling van Par. 30,20, die uit een af schrijversfout voortgevloeid is,
doch later geleid heeft tot toevoeging van een afzonderlijk jaartal? Dan
ware HJG2 447 in deze zin te corrigeren. Zie echter de opmerking in
noot 31.
(29) Zie b.v. INI 1,45.
(30) Zie BJ 9, 267 sqq.
(31) Zie VAWL-NR 59/1 in noot 223. De discussie over de hele
kwestie wordt bemoeilijkt, doordat sang mokta ring Wisnubhawana
tevens — maar misschien pas later — ,,op het veld van eer gevallen"
betekent (cf. KBW 3, 544). Hebben hier Pamotan en Wisnubhawana
iets met elkaar te maken?
(32) Dat een deskundige aan terrein, hetwelk in het oog van een
leek maagdelijke grond is, zien kari, of het vroeger cultuurgrond is
geweest, blijkt uit C. G. G. J. van Steenis' oratie ,,Homo destruens",
Djakarta/Amsterdam 1954.
(33) Over de resultaten van Niermeyer's onderzoek ter zake zie men
Nag. ed. 264 sqq.
(34) Cf. HJG2 256 sq., waar Krom resultaten bespreekt van een studie
van van Stein Callenfels in OV 1918, 74 sqq.; deze studie is de schrijver
weer ingegeven door Poerbatjaraka, die hem attent gemaakt had op
een verhaal omtrent Wengker in Centini 213; wat men in de Centini
op deze plaats leest, komt voor een deel ook ter sprake in Adam's
opstellen in D 18. Van Stein Callenfels' argument is, dat er in de streek
van Setana ( < istana, astana, ,,paleis") archaeologische vondsten zijn
gedaan, die wijzen op intensiever cultured leven juist in de tijden,
waaruit wij de twee Wengker's kennen. Het betoog lijkt mij overtuigend
met betrekking tot het Wengker der elf de eeuw, maar ten aanzien van
de vondsten uit de veertiende eeuw stelt zich de vraag, of er wel
r e 1 a t i e f veel in het Madiunse gevonden is; zonder kennis van
de distributie der oudheidkundige vondsten uit de Majapahitse tijd
kunnen wij niet uitmaken, of en in hoeverre de Madiunse vondsten
voor het plaatsen van het Majapahitse Wengker speciaal in het Madiunse
pleiten. Zie verder sub 4, slotalinea. Men merke overigens op, dat in
HJG2 256 naast Wengker een Magehan ( = Paguhan) voorkomt.

(35) De Pararaton wekt de indruk, dat er in Singasari een vaste
kalangan was; cf. het panadahan-sajeng van Par. 21, 27 sq. in verband
met het anadah sajeng van Par. 19, 18; de ,,gelagplaats" is wel hetgeen
in Par. 25,4 sq. Purwapatapan, ,,oude kluis", heet. Op dezelfde wijze
zullen ook elders wel vaste kalangan's in gebruik zijn geweest, voor
zover het ging om riten, waaraan vorstelijke personen deelnamen.
(36) Zie HJG 2 384 sq. Het daar besproken gegeven omtrent Wija-
yarajasa laat zich misschien ook anders verklaren. Wij komen op dit
punt later terug.
(37) Over de positie van Krtanagara in het Groot-Majapahitse rijk
zie men laatstelijk VAWL-NR 59/1 sub 7,7.
(38). In Par. 29,18 heet Rajasanagara's dochter, in afwijking van
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Prarwica's bericbt. ,,bhre Lasem", met de biinaam ,,de knappe". Haar
huweliik met aii Wikrama wordt vermeld in 29, 21 sq., en hierin stem-
men de Nagarakrtaeama en de Pararaton dus met elkaar overeen. Krom
geeft in Nag. ed. 252, waar de kwestie ter sprake komt, van dit opval-
lende feit geen verklaring.

Het kan ziin. dat bier een misverstand van een latere bewerker een
rol speelt. In Par. 27,23 sq. ontbreekt de naam van Avam-Wuruk's
,,jongere znster", op wie kalap denim raden Larann slaat; tevens kan
men aan de varianten bij deze plaats in Par. ed. 35 zien, dat de tekst
niet goed overgeleverd is. Uit Nag. 5, 1 blijkt, dat de niet met name
genoemde vrouw van raden Larang een bbre Lasem peweest is. Nu
wordt in Par. 30, 37 sq. de dood van de moiliee bhre Lasem vermeld
zonder notitie omtrent een biizettinestempel, terwijl van de bhre Lasem
zonder bijnaam, wier dood in 30, 36 sq. vermeld wordt, wel meegedeeld
wordt, waar zij biierezet is. In'verband met de opmerkin? in noot 14
moet men deze laatste mededeling op de vrouw van bbre Matahun
( = raden Larang) laten slaan, hoewel zij te voren niet eenoemd is;
daarentegen wordt van de te voren wel eenoemde ,,knappe" bbre Lasem
geen doodsjaar vermeld. Al deze moeilijkheden lost men op, indi^n men
aanneemt, dat met de ,,knappe" bhre Lasem de vrouw van bhre Mata-
hun bedoeld is; dat zij eerst in Par. 27,23 sq. bhre Lasem zonder meer
genoemd werd, gelijk in 30, 36 sq.; dat de vermelding van bbre Lasem,
de vrouw van bhre Wirabhumi, in 29, 22 sq. — zie de opmerking in
noot 3 hierboven —, de auteur op de mogelijkheid van verwarring
van d e z e bhre Lasem met haar naamgenote, Larang's bhre Lasem,
attent heeft gremaakt, hetgeen hem tot toevoeging van de biinaam ,,de
mollige" deed besluiten; dat hierdoor ook de andere bhre Lasem, nu
ter onderscheiding ,,de knanpe" genoemd, hem op dit punt van de tekst
voor de geest stond; en dat dit weer geleid heeft 1° tot een onjuiste
vervanging van de vlak voor 29, 22 oorspronkeliik optredende naam
bhre Kabalan (de titel van KusumawardhanI van Nag. 7, 4) door bhre
Lasem sang ahayu; 2° tot het schranpen van de naam bhre Lasem
( = bhre Lasem sang ahayu) in 27,23; en 3° dientensrevolsre tot de
onzekerheid betreffende de juistheid van tan apuputra, die uit de varian-
ten bij Par. 27, 24 blijkt, aangezien wel d e e c h t e bhre Lasem sang
ahayu, Larang's vrouw,. kinderloos was, maar niet d e n i e u w e
,,knaope bhre Lasem" — te recht bhre Kabalan -—, die volgens Par.
29, 22 een zoon had. Het is van belang dit alles op te merken, omdat
wij in het vervolg van dit opstel zullen zien, wat er achter al deze
familieberichten schuilt.

De bhre Lasem van Par. 30, 7 is een dochter van bhre Pandan-Salas,
de bhre Lasem van Par. 30,11 een dochter van bhre Wirabhumi; voor
haar beiden is slechts het ene overlijdensbericht van Par. 31, 31 beschik-
baar. Het kan zijn, dat dit mankement met de vergissirig van de vorige
alinea samenhangt. Indien namelijk eerst het bhre Lasem van Par. 27, 23
uitgevallen zou zijn, in een tijd, waarin Par. 29, 18 en 29, 21 sq. nog
van bhre Kabalan spraken, heeft de tekst een tijd lang slechts drie bhre
Lasem's vermeld, waarvoor dan ook slechts drie overlijdensberichten
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nodig waren. Het laatste stuk van de Pararaton-tekst bevat echter zoveel
corrupties, dat men hieromtrent niets met zekerheid kan zeggen. Ook
is denkbaar, dat er eerst verschillende teksten in omloop geweest zijn,
en dat de vergissing der vorige alinea eerst later algemeen geworden is.

Intussen, vast staat wel, dat er twee bhre Lasem's tegelijkertijd
geleefd hebben. Men merke nog op, dat alle door de Pararaton vermelde
bhre Lasem's v r o u w e n zijn.

En nu we het toch over prinsessen in verband met gissingen en ver-
gissingen hebben, zou ik er op willen wijzen, dat in Par. 29,23 de
jongste dochter van bhre Paguhan en bhre Pajang ,,bhre Kahuripan"
heet, terwijl zij in Nag. 6, 4 ,,vorstin van Pawwan-awwan" heet; zij
heet hier tevens Surawardhani, doch in de oorkonde van 1373 Rajasa-
wardhanl (Par. ed. • 161). Haar man is Siimirat, zoon van de sub 1
genoemde Sotor/Sonder en vorst van Pandan-Salas. Uit de vergelijking
van Nag. 6, 4 met Par. 29, 23 blijkt, dat Pdwon-awon, ,,de Keuken",
hetzelfde is als Kahuripan; dit kan, wegens hetgeen opgemerkt is in
VAWL-NR 59/1, noot 223, waar kahuripan met ,,(levens)vuur" in
verband gebracht is en gewezen is op het dapur, ,,keuken", van Nag.
40, 4, d. In Nag. 40, 4, d wordt gesproken Van de vereniging van
Janggala en Kediri en van de vereniging van de dapur en de juru kuwu
(sic), en dapur kan dus betrokken worden op Janggala, waarbij dan te
bedenken is, dat dit na 1331 hetzelfde was als Kahuripan. Nu is wel
merkwaardig, dat de ,,Prinses van Keukenhof" getrouwd is met een
prins, wiens ambt'sgebied in andere verhalen als Pudak-Sategal in het
dodenrijk geplaatst wordt — zie noot 40 hierbeneden —, alsmede
dat de combinatie zo belangrijk geacht is, dat zij in de oorkonde van
1373 vermeld wordt, en dat Sumirat, alias Ranamanggala (Par. ed. 163,
noot 2), als fautor = manggala van twee kakawin's kon optreden. Wat
zit hier achter? Hebben Koripan, ,,Vuurhaard", en Kediri, ,,het Over-
eindstaande" = ,,bergkegel" en ,,penis", ook iets te maken met het
vulkanische vuur, dat uiteindelijk Java vruchtbaarheid schenkt, en hoort
daarom de man van de ,,Keukenprinses" in onderwereld of dodenland

. thuis? Ik weet het niet, maar het is misschien toch goed om de vraag
te formuleren, vooral omdat zij ook de aandacht van Bosch en van
van Akkeren in hun lingga-studies gehad heef t.
(39) Zie voor de gelijkwaardigheid van de namen Mataram en Kem-
bang-Jenar de bpmerking sub 3, het slot van alinea 5, en voor een aan
Janggala gelijkwaardig Keling BJ 9, pp. 100, 158 en 260.
(40) In de Hikayat Panji Kuda Semirang komen voor vorsten van
Pandan-Salas, Pudak-Setegal en Pudak-Sewan, drie verschillende per-
sonen; zie BJ 9, resp. 24 en 28. Is voor dit sewan (in Arabische letters)
misschien sewana = salas te lezen ?

De pudak is de bloerh van de pandan, ,,pandanus". Uit KBW 4,163
blijkt, dat Pudak-Sategal ook in de dodenwereld geplaatst wordt; aldaar
ook een tegal, die Sapudak heet.
(41) Zie Nag. 31,4 en 35,4, alsmede de opmerkingen in VAWL-NR
59/1, voorlaatste alinea van noot 223.
(42) Cf. VAWL-NR 59/1 sub 9,2 en 9, 3.
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