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DE AFBEELDINGEN VAN PLANTEN OP
DE SPUIERS VAN DJALATOENDA

Op acht spuier-reliëfs van Djalatoenda1 treft men afbeeldingen
van planten aan en wel merendeels van boomachtige gewas-

sen. De algemene indruk die deze bomen maken is dat zij, evenals
trouwens de andere op de spuiers voorkomende figuren, in hun wijze
van uitbeelding veel dichter staan bij de latere Javaanse bouwwerken
dan bij Boroboedoer en Prambanan. Als voorbeeld verwijs ik naar de
in elkaar gestrengelde bomen op het spuier-reliëf, waar het slangenoffer
wordt voorgesteld (afb. 1). Dergelijke in elkaar gedraaide bomen vindt
men meer dan eens op de reliëfs van Tjandi Panataran afgebeeld, ter-
wijl men ze op de Boroboedoer of te Prambanan vergeefs zal zoeken.
Ook de vorm van de boomkruinen en de afwerking van het gebladerte
herinneren ons sterk aan wat Tjandi Panataran te zien geeft. Alleen
het overgeleverde standaardmodel van de mangga-boom, Mangijera
indica L. maakt hierop een uitzondering. Dit mangga-motief treft men
aan op twee reliëfs van Djalatoenda, nl. op afb. 2, waarop de roof van
Mrgavatï is afgebeeld, links van het reliëf, aan de boom met vrucht-
dragende twijgen, en voorts hoewel minder duidelijk, op afb. 3, aan
de boom met bloeiende takken rechts boven Abimanjoe en Dewi
Oentari. Hetzelfde standaardmodel vindt men terug in India, bijvoor-
beeld op een der panelen van de rotstempel in de Indra-Sabha-grot van
Elura (afb. 4a) en verder op Java meermalen op de reliëfs van Boro-
boedoer (afb. 4b) en Prambanan (afb. 4c). Overal op deze bouwwerken
ziet men de boom op overeenkomstige wijze weergegeven met takken,
eindigend in een krans van langwerpige, toegespitste bladeren, uit
welker midden doorgaans drie (of meer) scheef-eivormige vruchten
afhangen. Op de Boroboedoer is de Mangga-boom van al de vrucht-
bomen zeker wel het veelvuldigst afgebeeld. Zo is hij op de 82 reliëfs
van de bedolven voet op niet minder dan 28 panelen vertegenwoordigd.
Als ornament verdwijnt deze plant na de tiende eeuw echter geheel
van het toneel.

1 F. D. K. Bosch, De spuierreliëfs van Djalatoenda. Cult. Indië 1945, p. 7—42.
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Öp de basreliëfs der bouwwerken uit de Oost-Javaanse periode
treedt dan de Pandan, waarschijnlijk Pandanus tectorius SOL. als
paneelvulling en voor versiering op de voorgrond. Een andere vrucht-
boom, die men op de spuier-reliëfs van Djalatoenda afgebeeld vindt,
is de Nangka, Artocarpus integra (THUNB.)MERR. Deze plant her-
kent men, hoewel niet zonder enige moeite, op de taferelen van afb. 3
en 5. De soort zelf stamt oorspronkelijk uit India, doch werd van
oudsher algemeen in Azië om de vruchten gekweekt. Zij bezit kleine,
elliptische, gaafrandige bladeren en grote, langwerpige schijnvruchten,
die van de stammen of ook van de oudere takken afhangen. Op afb. 3
treft men er rechts van Abimanjoe en Dewi .Oentari een boom van
aan met een dichte kruin van kleine ronde bladeren, waartussen en
waaronder de rijke vruchtdracht, tevens ook van de hoofdstam af-
hangende, dadelijk opvalt. Mocht hieromtrent nog enige twijfel bestaan,
dan toont de uitgespreide boom in het midden van het spuier-reliëf op
afb. 5, welk reliëf de strijdende Bhima voorstelt, onweerlegbaar aan,
dat men hier met geen andere plant dan de Nangka te doen heeft. De
grote, van stam en takken afhangende schijnvruchten tussen Bhima
en de tweelingen Nakula en Sadewa alsmede de gaafrandige eivormige
blaadjes zijn hiervoor het afdoende bewijs. Afbeeldingen van Nangka-
vruchten vindt men trouwens ook reeds hier en daar in de plastiek van
India, o.a. op een der reliëfs uit Bharhut, betrekking hebbende op het
Isimiga-Jataka.2 Op de reliëfs van de Boroboedoer is de Nangka-boom
eveneens afgebeeld en wel met zekerheid op een der panelen van de
bedolven voet, waar de langwerpige grote vruchten natuurgetrouw zijn
weergegeven (afb. 6); zie ook No. 5o, serie O, van KROM's monographie.

Belangrijker dan het voorgaande lijkt mij de vondst op twee reliëfs
van Djalatoenda van afbeeldingen van overvloedig vruchtdragende
bomen met op ruime afstanden boven elkaar geplaatste, vlak uitge-
spreide vertakking. Op afb. 3 kan men een tweetal van deze bomen
tussen rotspartijen afgebeeld vinden. Zij zijn echter alle klein voor-
gesteld, veel kleiner dan de afbeeldingen van mensen en bomen uit
hun naaste omgeving. Ook in de rechter benedenhoek van reliëf No. IV
(niet afgebeeld) is een dergelijk boompje voorgesteld. Het miniatuur-
achtige dezer afbeeldingen behoeft ons niet van ons stuk te brengen,
want de golvende krullen op de voorgrond der betreffende reliëfs die
ongetwijfeld rotspartijen moeten voorstellen zijn evenzeer onnatuurlijk
klein weergegeven in verhouding tot de daarnaast staande figuren. In

a Alb. Grünwedel, Buddhistische Kunst in Indien (1900), 30, fig. 6: zie ook
Cunningham, Bharhut, pi. XLIII.
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Afb. 1

Het rechtse kruingedeelte der ineengestrengelde bomen behoort tot een Mangga, het linkse
tot een Leguminose

Afb. 2
Links boven: Mangga-boom
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Afh. 3
Rechts: van de stam afhangende TVan.g&a-vruchten;

beneden: drie miniatuur kapok-bomen (Cciba pentandra)

Afb. S
Nangka-boom
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4 a.

ï 4 b.

Afb. 4. Standaardmodel van Mangga

4 a. Indra-Sabha-grot te Elura, India

4 b. Boroboedoer

4 c. Prambanan

Afb. 6. Nangka-boom op een reliëf

van de bedolven voet, Boroboedoer
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Afb. 7
Javaanse kapokboom

(Ceiba pentandra, var. indica) uit
C. Bontius: Historia plantarum,

1658

Afb. 8 a. Standaardmodel
van bloeiende Mangga-

tak
Afb. 8 b. Standaardmodel

van een leguminoos

Afb. 9 a
Asoka-boom (Saracca

indica L.). Reliëf van de
omheining van een Jaina-
stoepa in Mathura (uit W.

Cohn: Indische Plastik
1921)

Afb. 9 b

Asoka-boom uit H. A. Van Rheede tot Draakenstein:
Hortus malabaricus, 1685
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bovengenoemde merkwaardige boompjes nu meen ik de Javaanse
kapokboom, Ceiba pentandra (L.) GAERTN. var. indica (DC.) BAKH.
(vroeger meer bekend onder de naam van Eriodendron anfractuosum
DC.) te herkennen. Dit zegt ons zijn eigenaardige habitus met de lang-
werpige en rolronde afhangende' vruchten. Men zal moeilijk een andere
Javaanse plant kunnen aanwijzen, die de genoemde kenmerken zo
sprekend verenigt. Opmerkelijk is ook de grote overeenkomst dezer
afbeeldingen met die, welke BONTIUS ons van de kapokboom heeft
nagelaten3 (afb. 7). Blijkt mijn zienswijze juist te zijn, dan hebben
wij hier naar alle waarschijnlijkheid te doen met de oudste afbeelding
van deze Indo-Amerikaanse Wolboom en wel reeds van het jaar 977.

Veel hoofdbrekens heeft mij de determinatie gekost van de overige
op de spuier-reliëfs afgebeelde plantengroei en de slotsom, waartoe ik
geraakt ben is nog niet als bevredigend te beschouwen. Op het fraai
gebeeldhouwde reliëf van afb. 1 dat Janamejaya's slangenoffer voor-
stelt zijn zowel het sirappen dak als de kruinen der drie afgebeelde
bomen zeer scherp weergegeven. Het rechtse kruingedeelte heb ik reeds
boven besproken en aangezien voor een bloeiende Mangga, hoofd-
zakelijk wegens de kranswijze geplaatste bladstand der eindtwijgen en
de beneden afhangende jonge vruchten (afb. 8a). Welke plant de andere
der gekronkelde bomen moet verbeelden, valt slechts te gissen. Deze
boom bezit samengestelde bladeren, die eindigen in een topblaadje,
verder dichte, bolvormige bloeiwijzen en lijnvormig-elliptische peul-
vruchten. Deze vruchten wijzen er op, dat wij hier met een Leguminoos
of Vlinderbloemige te doen hebben (afb. 8b). Zij vertonen twee eigen-
aardigheden die zeker niet toevallig zijn. Allereerst valt aan de ellip-
tische platte peulen duidelijk een aan de rand evenwijdig verlopende
binnenomtrek waar te nemen, zoals men dat kent van peulen wier
zaden voor windverspreiding zijn ingericht en die omgeven zijn door
een brede vliezige zoom. Dergelijke peulen treft men bij voorbeeld
aan bij enige soorten van Dalbergia, Derris en Koompassia, maar zij
bezitten geen dergelijke bolvormige bloeiwijzen. Een tweede bijzonder-
heid is de merkwaardige halve draai, die de peulen vanaf het midden
vertonen. Het is derhalve uiterst moeilijk uit te maken, welke plant
de beeldhouwer voor ogen kan hebben gehad, daar geen der weinige
soorten, welke voor ons geval in aanmerking komen, volledig met het

3 J. Bontius, Historia Plantarum, in G. Pisonius, De Indiae Utriusque (16S8),
fig. blz. 105. — zie ook: R. C. Bakhuizen van den Brink, De Indische Flora
en hare eerste Amerikaanse indringsters. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indië.
XCIII, afl. 1, 1933, 33, fig. 1.
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afgebeelde overeenstemt. Het waarschijnlijkst is wel, dat wij hier met
een product van fantasie en stylering te doen hebben, waarbij naar
vanzelf spreekt onze botanische kennis te kort schiet. Niet onmogelijk
echter heeft men wel degelijk een Asoka-boom, Saracca indica L., een
plant die in de Hindoe mythologie zulk een belangrijke rol speelt,
willen afbeelden (men vergelijke de bloeiwijzen, peulen en bladeren
van de Asoka-boom op een reliëf van de omheining van een Jaina-
stoepa in Mathura, dagtekenende uit de tweede eeuw na Chr. (afb. 9a
en b) of van dezelfde boom links boven op plaat 93 van de „Tafelband"
van W. F. STUTTERHEIM: Rama-legenden und Rama-reliefs in
Indonesien, 1925, voorstellende een reliëf uit de Visnu-tempel, Deo-
garh). Maa.r dan heeft de kunstenaar op het reliëf van Djalatoenda al
of niet opzettelijk over het hoofd gezien, dat deze plant geen in een
topblaadje eindigende bladeren bezit en evenmin dergelijke peulen.
Ongetwijfeld hebben wij dit samenstel van bladeren, bloemen en vruch-
ten op te vatten als een product van kunstenaarsfantasie. Dat overigens
de verbeelding van een kunstenaar wel eens een loopje heeft genomen
met de werkelijkheid, is op zichzelf niets nieuws, zie o.a. de weergave
van bouwwerken op de Boroboedoer- en Prambanan-reliëfs.

De derde boom links boven op afb. 1, welks dichte kruin met samen-
gestelde bladeren op het dak van de tempel rust, is met nog minder
zekerheid terecht te brengen, aangezien hierbij bloemen noch vruchten
te bekennen zijn. Op het eerste gezicht doet de plant enigszins denken
aan Pterocarpus indica WILLD., Angsana, een op Java algemeen voor-
komende boom met cirkelronde peulen en gevleugelde zaden. Doch dit
is niet meer dan een gissing.

Zürich. ALFRED STEINMANN
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