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BELAHAN

OF EEN MYTHE ONTLUISTERD

Inleiding

I—^ en mythe heeft een uiterst taai leven zoals iedereen weet die
j J het heeft bestaan een hypothese aan te tasten die, oorspron-

kelijk als zodanig en met het nodige voorbehoud voorgedragen, in de
loop der jaren steeds meer aan kracht en gezag heeft gewonnen om te
eindigen als onomstotelijk feit waaraan niemand het meer waagt te
twijfelen.

In het onderhavige geval gaat het om Rouffaer's hypothese, uit-
gesproken in de Notulen van het Bataviaasch Genootschap van 1909,
waarin voor het eerst het denkbeeld werd geopperd dat het fraaie, op
Garuda gezeten Wisnu-beeld, afkomstig van de Oostjavaanse badplaats
Bëlahan, thans het pronkstuk van het Museum te Modjokerto, het
portretbeeld zou zijn van koning Airlangga, een denkbeeld dat door
Krom overgenomen en met kracht verdedigd 1 en vervolgens door
Stutterheim tot uitgangspunt gekozen voor verdergaande veronder-
stellingen,2 sindsdien met de kracht van een onaantastbare mythe
heeft voortgeleefd.

Ik zou er zeker niet aan hebben gedacht deze mythe aan te vallen,
ware het niet dat na de publicaties van de bovengenoemde geleerden
nieuwe gegevens aan het licht waren gekomen waardoor de stichtings-
datum van de badplaats Bëlahan nauwkeuriger kon worden bepaald
en dientengevolge de mogelijkheid dat het Wisnu-beeld ware te be-
schouwen als een „bijzettingsbeeld van koning Airlangga dat zijn
trekken zou weergeven" voor goed dient te worden uitgesloten.

1 TBG LVI, 1914, p. 442 e.v.; Inleiding II, p. 42 e.v.; H.-J. Geschiedenis,
p. 270 e.v.

2 De beelden van Bëlahan, Djdwö XVIII, 1938, pp. 299-308.
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BËLAHAN. 251

De opzetstukken van Bëlahan I.

Het waterwerk Bëlahan I is het meest zuidelijke en het hoogst-
gelegen bouwwerk van een omvangrijk complex van heiligdommen,
dat eertijds gelegen heeft tegen de oostelijke berghelling van de berg
Pënanggungan in het Bangilse ten zuiden van Soerabaja.

In de westelijke wand staan nu nog in 3 m hoge, 1 m diepe nissen
twee vierarmige vrouwebeelden van ongeveer 1.90 m hoogte. Zij
flankeerden eertijds het bovenvermelde Wisnu-beeld en stellen de
godinnen Laksmï en Qrï voor (PI. 1). Het Wisnu-beeld werd reeds
omstreeks 1815 naar Trawas vervoerd en is van daar naar het museum
te Modjokento overgebracht.

Dit drietal beelden heeft, een kleine dertigtal jaren geleden, een
belangrijke, zij het ook alleen op papier uitgevoerde, verrijking onder-
gaan. In het Kroesenpark te Soerabaja vond Stutterheim toen twee
geornamenteerde stenen die, naar hij overtuigend kon aantonen,3 oor-
spronkelijk geplaatst waren geweest op de achterstukken der beide
vrouwebeelden, er de bekroning van hadden gevormd en, naar de
maten uitwezen, precies pasten in de boven die beelden aanwezige
indiepingen in de bakstenen achterwand (PI. 2). Vervolgens bleek een
opzetstuk van gelijke aard dat ik zelf in het Museum van het voor-
malige Batavia had aangetroffen als topstuk te hebben gefungeerd
van het Modjokertose Wisnu-beeld.

De oorkondestenen van koning Sindok

Bij de bovenbedoelde ontdekkingen is het niet gebleven. Bij een
bezoek aan het Museum te Djakarta viel het mij op dat bij drie van
de daar aanwezige oorkondestenen het beschreven oppervlak bekroond
wordt door gebogen pajongs met opgewipte uiteinden en versierd aan
de top met een juweel of Hngga op lotuskussen, hetzelfde ornament dat
de merkwaardige opzetstukken van Bëlahans beelden siert.

Toen ik de nummers van deze stenen verifieerde aan de hand van
Damais' verbeterde lijst van gedateerde inscripties op Java en Bali,4,
bleken alle drie te behoren tot de vorstelijke edicten van koning Sindok,
terwijl ik op grond van de tot dan gevolgde hypothese koning Airlangga
als uitvaardiger verwachtte te zullen aantreffen.

Ik besloot toen ook de drie andere in het museum aanwezige be-

3 Ib., p. 302.
4 BEFEO XLVI, 19S2.
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252 TH. A. RESINK.

schreven stenen van Sindok te onderzoeken en aan de hand van papierr

afdrukken en foto's,van de zich niet in het museum bevindende oor-
konden van Sindok op zoek te gaan naar overeenkomsten, die de
samenhang nader zouden kunnen aantonen tussen de stenen uit de
periode van deze vorst en het bouwwerk van Bëlahan.

Bij het ontbreken van dergelijk ornament op het bewuste drietal
stenen leverde dit onderzoek geen resultaat op en helaas schoot ook
het beschikbare documentatiemateriaal te kort om over de niet in het
museum aanwezige oorkonden van Sindok iets van belang aan het
licht te brengen.

Toch is dit negatieve resultaat in zoverre positief, dat hieruit kan
worden afgeleid, dat de pajong niet als vaststaand merkteken, symbool
of zegel van Sindok bedoeld kan zijn, doch moet worden opgevat als
eèn in Sindok's tijd geliefd motief om in bepaalde gevallen het aldus
bekroonde tot een object van verering te maken.

Beschrijving van het ornament op de drie oorkondestenen van Sindok

De oudste steen (Museum Djakarta D 88) is afkomstig van Singa-
sari en draagt het jaartal 851 caka (929 A.D.). Op de voorzijde
(PI. 3a) is een lingga op een dubbel sterk geprofileerd lotuskussen
met aan weerszijden gestileerde bladranken spruitend uit dat kussen
afgebeeld. Onmiddellijk hierboven is een gebogen pajong met opgewipte
uiteinden aangebracht dragende een dubbel lotuskussen bekroond door
een miniatuur-lingga geflankeerd door twee meeldraden (?).

De achterzijde (PI. 3b) vertoont een op een dubbel lotuskussen ge-
plaatsite buikige vaas (kumbha), eenvoudig gedecoreerd met omge-
stulpte bovenrand en zonder standring. Uit de mond ervan komen twee
gestileerde ranken tevoorschijn sterk gelijkend op die aan de voorzijde
van de steen.

De tweede steen (D 70), eveneens van Singasari afkomstig, draagt
het jaartal 852 gaka (930 A.D.). De voorzijde (PI. 3c) vertoont, boven
een over de volle breedte van de steen zich uitstrekkende lijst gevuld
met gestileerde wolkmotieven met nevelslierten, een gebogen pajong
met opgewipte uiteinden die de omlijsting vormt van een dubbel lotus-
kussen waarop een (vlammend ?) juweel rust en uit welks onderkant
lusvormige aanhangsels naar beneden hangen.

De achterzijde (PI. 3d) vertoont een op een dubbel kussen rustende
rode lotus met gedeeltelijk geopende kroonbladeren, waaruit een ge-
opende blauwe lotus met spitse kroon- en kelkbladeren geflankeerd
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b.

PI. 1.

De badplaats Bëlahan.

a. Tegenwoordige toestand, b. Reconstructie.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:09:22PM
via free access



PI. 2.

a. Noordelijk en b. Zuidelijk spuierbeeld te Bëlahan met opzetstuk.
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>fc.

PI. 3.

Bekroningen van oorkondestenen van koning Sindok.
a. Voorzijde cat. Mus. Djakarta D 88. b. Idem achterzijde, c. Voorzijde D 70. d. Idem

achterzijde, e. voorzijde D 59. f. Idem achterzijde.
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b. c.
PI. 4.

a. Sieburgh's schilderij van de overblijfselen van de tempel gelegen op de oostelijke hof van
het complex, b. Spuier afk. van Belahan II. c. Het meest westelijke poortje na de restauratie

door De Haan.
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door meeldraden (?) zich rechtstandig verheft. De fraai gestileerde
bladranken die uit het kussen te voorschijn komen vullen met hun
krullen en arabesken de open gebleven ruimte van het reliëf op smaak-
volle wijze op.

De derde oorkondesteen (D 59) is afkomstig uit een geheel andere
streek, nl. uit Ngandjuk en dateert uit het jaar 857 <;aka (935 A.D.).
Op de voorzijde (PI. 3e) zien we van links naar rechts: drie naar
links gerichte wolkmotieven; een door vier vlammen omgeven cakra;
schuin daarboven een naar links gericht wolkmotief; een juweel-
bekroonde, naar links gerichte slang met één kronkeling van zijn
lichaam liggend op een dubbel lotuskussen; rechts daarboven een naar
rechts gericht wolkmotief; een gevleugelde qangka op lotuskussen en
ten slotte drie naar rechts gerichte wolkmotieven. Het geheel wordt
weer bekroond door een gebogen pajong met opgewipte uiteinden met
als topstuk een dubbel lotuskussen, waarop een juweel (?), terwijl
onder de pajong nog een kralen( ?) ver siering is aangebracht.

De decoratie op de achterzijde (PI. 3f) wordt gevormd door het
bovenlijf van een kala-monster dat met hoog opgetrokken schouders
en breed uitstaande bovenarmen op zijn naar binnen gebogen onder-
armen rust. De kop vertoont bolle wangen, uitpuilende ogen, slagtanden,
verstileerde oren, een kort baardje en een stel horens waartussen een
lotuskussen met bloembekroriing omhoog rijst. De open ruimten aan
weerszijden van de figuur zijn met wolkmotieven gevuld.

Overeenkomsten tussen de bekroningen der oorkondestenen
en de opzetstukken van Bëlahan I.

1. De pajongs. Het voornaamste punt van overeenkomst .wordt ge-
vormd door de gebogen pajongs met opgewipte uiteinden, een motief
dat in deze vorm elders op Java geheel onbekend is. Ook de topstukken
van deze pajongs zijnde een lingga of juweel op dubbel lotuskussen
vertonen op de opzetstukken en de oorkondestenen een opvallende
gelijkenis met elkaar. Dit laatste is eveneens het geval met de onder de
pajong van het zuidelijke opzetstuk afhangende kralensnoeren (PI. 2b),
die we onder de pajong van PI. 3e terugvinden.

2. Wolkmotief. Een ander punt van overeenkomst wordt gevormd
door wat Stutterheim heeft genoemd wolkmotieven met nevelslierten
en bloemen (Djdwd 1938, p. 304), voorkomend te Bëlahan I op de
beide opzetstukken aan weerszijden van de pajongs (PI. 2) en te
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254 TH. A. RESINK.

Bëlahan II op de als spuier fungerende steen waarop hieronder zal
worden teruggekomen. Ook dit motief is op Java — op één uitzonde-
ring na 5 — uniek in zijn soort en het is daarom veelzeggend dat het
ook op D 70 voorkomt als vulling van de lijst onder het pajongvormige
topstuk van de steen (PI. 3c).

3. Blauwe lotus ontspringend uit de rode lotus. Een derde punt van
overeenkomst tussen de oorkondesteen D 70 (PI. 3d) en het noordelijke
spuierbeeld wordt gevormd door de eigenaardige voorstelling van een
blauwe lotus geflankeerd door meeldraden (?) spruitend uit een half
ontloken of geheel geopende rode lotus. Ook Stutterheim viel deze
merkwaardige en zeldzame uitbeelding op, waarin hij een mogelijke
aanwijzing zag van de vruchtbaarheid van de daaronder afgebeelde
vorstin in goddelijke gedaante. Deze veronderstelling wordt echter in
hoge mate onwaarschijnlijk nu wij dit ornament ook op een oorkonde-
steen zien afgebeeld, waar het niets met een vorstin te maken heeft.

4. Kala met armen en handen. Deze overeenkomst heeft dit keer niet
betrekking op de steen D 59 (PI. 3f) in vergelijking met het ornament
van Bëlahan I, maar met dat van de bij Bëlahan II gevonden spuier,
waarop hieronder zal worden teruggekomen.

Op de achterkant van de oorkondesteen van Tj. Lor (D 59) en de
bedoelde spuier wordt de Kala uitgebeeld met armen en handen, die
bij de spuier een rond voorwerp (de maan) omklemd houden, terwijl
bij de oorkondesteen het zware lichaam hierop rust.

Zover mij bekend komt deze zo menselijke uitbeelding van handen
en armen, gecombineerd met de monsterkop alleen nog voor op de
Barabudur en in Kambodja.6 Maar deze uitbeelding is duidelijk de

5 Deze uitzondering is niet aan de scherpe blik van Stutterheim ontgaan
(Djazva 1938, p. 304). Ze heeft betrekking op het staande Giva-beeld uit
het Museum te Djakarta (Cat. no. 57) waarbij tegen het achterstuk, aan
weerszijden van hoofd en schouders, het bedoelde motief in duidelijk sprekende
vormen is aangebracht. De auteur gaat echter te ver wanneer hij hieruit
concludeert dat het beeld van Bëlahan afkomstig moet zijn. Immers, waar
dezelfde wolken met nevelslierten voorkomen op Sindok's oorkondesteen D 70
die de plaatsnaam Walandit vermeldt, de nu nog bestaande plaats in het
Malangse, waar overblijfselen van een badplaats en een aantal beelden en
fragmenten worden aangetroffen, is het even goed mogelijk dat de Qiva van
het hier eertijds gesitueerde heiligdom in de collectie Scheepmaker terecht is
gekomen en van daar naar Batavia is verhuisd.

6 Bosch, De Gouden Kiem, pi. 47 (Eng. ed. pi. 50) ; E. B. Vogler, De Monster-
kop, 1949, pi. 117, 233).
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voorloper van de Banaspati, die later op Oost-Java en Bali gebezigd
wordt als deurbekroning en waarbij de Kalakop met onderkaak tussen
zijn schouders met klauwachtige of gefigureerde handen uitgebeeld
wordt. Ook de duidelijke weergave van de horens is typerend voor
de Oost Javaanse uitbeelding van de Kalakop in later eeuwen, doch
toont tevens overeenkomst met de sterk geornamenteerde laat-Midden-
javaanse nisbekroningen,'zoals op de hoofdtempel van Lara-Djonggrang
en tjandi Plaosan en een bovendorpel van de Diëng.7

Uit het boven ingestelde vergelijkend onderzoek moet het duidelijk
zijn geworden dat de Bëlahanse opzetstukken en de Sindokse oorkonde-
stenen die zo hoogst karakteristieke en unieke elementen met elkaar
gemeen hebben uit dezelfde tijd moeten dateren, m.a.w. dat niet alleen
de beelden waarvan de opzetstukken deel uitmaken, maar ook het
derde beeld van de trits, de Wisnu op Garuda, in de periode van
uitvaardiging van Sindok's oorkonden vervaardigd moeten zijn, waaruit
weer volgt dat er nu reeds reden is om aan de houdbaarheid van de
hypothese Wisnu-beeld = bijzettingsbeeld van koning Airlangga ernstig
te twijfelen.

Bouwkundige gegevens.

Tot dusver hebben we alleen stilistische kenmerken laten spreken
om aan onze opvatting kracht bij te zetten, maar niet minder zijn het
bouwkundige gegevens die hun bijdrage hiertoe kunnen leveren.

Alvorens verder te gaan laat ik hier een samenvatting volgen van
de beschrijvingen die 19e en vroeg 20e eeuwse bezoekers van het
heiligdom gegeven hebben.8

Hieruit blijkt, dat het gehele complex ommuurd was en de vorm
had van een driehoek van ca. een halve paal (ca. 800 m.) hoogte. De
top hiervan werd ingenomen door twee tempeltjes, gelegen boven het
waterbekken met de drie spuierbeelden, terwijl de basis door drie
ommuurde hoven gevormd werd, waarvan nu nog twee poortjes aan-
wezig zijn, die volgens De Haan's opgave op een afstand van 120 m.
van elkaar verwijderd liggen.

In dit omvangrijke complex bevonden zich van noord naar zuid
omhoog gaand (zie situatieschets):

7 A. J. Bernet Kempers, Anc. Indon. Art, pi. 31, 137, 142.
8 Domis, De Oosterling 2, 1835, p. 94 e.v.; De Residentie Passoeroeang, 1836,

pp. 169-171; Sieburgh (bezoek 1840) bij J. V. de Bruijn, H. N. Sieburgh en
sijn bet eekenis v. d. Jav. oudheidk., 1937, pp. 147-154; Verbeek, Oudh. v. Java,
1891, p. 303; Knebel, Rapp. Oudh. Comm. 1904, p. 37 e.v.; 1907, p. 104 e.v.
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SITUATIESCHETS VAN BËLAHAN
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A. en B. de beide door De Haan gerestaureerde poortjes; C. de Dharmapatapan
bestaande uit: I. de hoofdtempel met ingang op het Westen (afgebeeld op
Sieburgh's schilderij, PI. 4a); II. hiertegenover drie kleinere tempeltjes; III. ten
noorden hiervan een balé op een hoog voetstuk met trap; D. poortje in de om-
muring, thans verdwenen; E. de badplaats Bëlahan II (zie De Haan, Oudh.
Versl. 1924, p. 144 en PI. I, III en IV) ; F. de badplaats Bëlahan I ; G. de
prasada silunglung, een 6/4 m hoog vierkant tempeltje met een nis op het
noorden; hiertegenover een kleiner tempeltje met een opening op het zuiden.
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drie ommuurde hoven met drie poortjes, waarvan nu nog twee A en B,
de door De Haan gerestaureerde, aanwezig zijn, met op de meest
oostelijke hof een tjandi met een trap op het westen afgebeeld op
Sieburgh's schilderij, waarvóór zich drie kleinere tjandi's bevonden
en ten noorden een grote balé op een verhoging met een kleine trap C;
een kluizerij, patapan, met poort D (verdwenen);
een groot waterbassin met kluizenaarsgrot (verdwenen);
een waterleiding;
E de badplaats Bëlahan II gelegen enkele meters ten noorden van:
F de badplaats Bëlahan I ;
en de daarboven gelegen tempel met bij tempel G (verdwenen).

De vraag is nu of de architectuur van Bëlahan aanwijzingen bevat
omtrent de stichtingstijd van het heiligdom.

Sieburgh's schilderij van de Qiwa tempel (PI. 4a), eertijds gelegen
op de meest oostelijke hof, toont ons duidelijk het profiel van deze
tempel met de trapvleugel op het westen en een geringe uitsprong op
het noorden. Dit profiel is samengesteld uit een plint van vijf steen-
lagen, daarboven vijf inspringende lijsten, een ojief met twee maal
een halfrond door inspringende lijsten gescheiden, een opgaand vlak
gedeelte, waarboven weer een halfrond tussen lijsten, terwijl we de
twee halfronden, gescheiden door inspringende lijsten, nogmaals aan-
treffen als bekroning van de westelijke muur met nissen van Bëlahan I.

Het ojief gecombineerd met halfrond is een overbekend motief in
de Middenjavaanse bouwkunst. Te Djalatunda komt het echter niet
meer voor evenmin als later op Oost-Java.

In zijn beschrijving van de poortjes van Bëlahan merkt De Haan
op, dat er in de vormgeving van diverse onderdelen bekende Midden-
javaanse motieven terugkeren.9 Over Bëlahan II schrijft h i j 1 0 : „Tref-
fend is de overeenkomst van het profiel met dat, welk aan het lichaam
van de in een vorig opstel besproken poortjes voorkomt. Hetzelfde
ojief, hetzelfde driedelig tussenliggend bandje, enz." Ten slotte wijst
hij er nog op dat de vorm van de bekroningsstukken van de achterwand
van Bëlahan I herinnert aan de Middenjavaanse muurbekroningen.11

Merkwaardigerwijs noteerde De Haan de bovenvermelde Midden-
javaanse kenmerken die alle op een vroege stichtingsdatum van Bëlahan
wijzen, terwijl ze toch in flagrante tegenspraak waren met wat hij,

9 Oudh. Versl. 1923, p. 158.
10 Oudh. Versl. 1924, p. 145.
11 Ib., fig. III. Bosch, Cv.lt. Ind., VII, p. 21, pi. 8.
11 Ib., fig. III.
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2 5 8 TH. A. RESINK.

onder invloed van de hypothese Rouffaer-Krom, in de beginregels van

zijn beschrijving van de badplaats had geschreven:

„De badplaats, die hoogstwaarschijnlijk in tijdsorde op Djalatoenda volgt, is
die te Bëlahan. Ofschoon we hier een jaartal missen, toch is haar bouw omstreeks
het midden van de 10e caka-eeuw te stellen. Door Dr. Rouffaer en Prof. Krom
is aannemelijk gemaakt, dat in deze badplaats de bekende, machtige OJ . vorst
Airlangga is bijgezet geworden enz." 12

De spuier van Bëlahan II. Epigrajische gegevens.

Na de stilistische en bouwkundige zijden van het onderhavige pro-

bleem in beschouwing te hebben genomen wenden we ons tot de

epigrafische gegevens om er onze opvatting omtrent een vroege datering

van Bëlahan aan te toetsen.

Niet tot de epigrafie in engere zin behorend, maar toch nauw ermee,

verwant is de spuier die als volgt door De Haan beschreven werd1 3 :

„Een 20 m oostelijk van de badplaats (Bëlahan II R.) werd een zeer merk-
waardige steen gevonden [PI. 4b]. Hij heeft den bekenden vorm van een beschreven
steen en rust op een lotuskussen. Aan de voorzijde is in basrelief een voorstelling
van een zon met gat. De zon wordt gegrepen door een monster, waarin we een
vroeg Oost-Javaansche Banaspati herkennen. Om den kop ligt een wolkenkrans
en drie hemelingen zweven door het luchtruim. Aan de achterzijde, tegenover de
zon, is een kleine indieping met versierden rand, waaromheen weer enkele
decoratieve versieringen (wolken?) zijn aangebracht." 14

Stutterheim veronderstelt, dat op dte bewuste steen, die de vorm
heeft van een oorkondesteen, een chronogram is afgebeeld aangevende

« Ib., p. 139.
13 Ib., p. 144.
14 Ter aanvulling en correctie van deze beschrijving tekende Stutterheim aan

(BKI 92, 193S, p. 196) ; „De omschrijving „zon met gat" i s . . . eenigszins
misleidend. Beziet men de bedoelde plek op de steen goed, dan ontgaat het niet,
dat de omgeving van bedoeld gat, begrensd door een parelrand, die eenmaal
de veronderstelde zon omgaf, ten ruwste behouwen is en daardoor in scherp
contrast staat tot de rijk bewerkte en zorgvuldig behouwen rest van den steen,
hetgeen zelfs voor de achterzijde geldt. Bedenkt men voorts, dat zich precies
op de hoogte van de cirkelvormige verdieping aan den voorkant een gelijke
cirkelvormige verdieping aan de achterzijde bevindt, evenmin glad afgewerkt,
dan lijkt mij de veronderstelling gewettigd, dat zich ter plaatse van de onafge-
werkte verdiepingen eenmaal een thans verdwenen metalen cirkelrond voorwerp
moet hebben bevonden, waarschijnlijk een bronzen plaat, al of niet van letters
of reliefvoorstellingen voorzien. Voorts spreekt De Haan van „hemelingen",
hetgeen we na een blik op hun gebaarde, van een kluizenaarshoofdtooi voor-
ziene hoofden kunnen verbeteren in „rsi's", in wier vermogen het in Erlangga's
dagen lag — zie de geschiedenis van Mpu Bharada — door de lucht te vliegen."
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de stichtingsdatum van Bëlahan dan wel het jaar van bijzetting van
koning Airlangga.

Voordat ik op deze gissing dieper inga moet ik erop wijzen dat de
steen in kwestie een spuier is, die niet zoals Stutterheim. meende zijn
water toegevoerd kreeg door een koker uit de achterzijde maar uit een
der zijkanten, zoals duidelijk blijkt uit de foto in O.V. 1924, no. 9. Dit
wil dus zeggen dat de steen met de smalle zijde tegen een muur stond,
waaruit het water werd aangevoerd; voorts dat de steen aan drie
zijden zichtbaar was en dat zowel de achterzijde als de voorzijde als
spuier dienst deden. Bovendien beelden beide zijden de maanschijf af,
zij het ook in verschillende omstandigheden verkerend. Dit in aan-
merking genomen is het duidelijk dat we een zinnebeeldige voorstelling
voor ons hebben van de verduistering en wedergeboorte van de maan,
waarbij het helaas geheel onzeker is welke plaats deze voorstelling in
het bouwwerk Bëlahani II heeft ingenomen.

De spuier als vermeend chronogram.

Blijft over de vraag of Stutterheim gelijk heeft met zijn veronder-
stelling omtrent de betekenis van de steen als chronogram. Hierbij
heeft hij de cijferwaarde van de maan op één gesteld, van de rsi's op
zeven en van de muil van Rahu (lichaamsopening) op negen, op-
leverende zes mogelijkheden van cijfercombinaties waarvan volgens
de schrijver het jaartal 971 gaka = 1049 A.D. de voorkeur verdient,
omdat hierdoor het stichtingsjaar van de bijzetting van koning Air-
langga te Bëlahani zou zijn aangegeven — een conclusie die zeker niet
zonder meer kan worden aanvaard. Immers, nog daargelaten dat men
de voorstelling op de voorzijde van de steen op geheel andere wijze
in cijfers kan omzetten dan Stutterheim heeft gedaan (bijv. Rahu als
demon = 5; drie rsi's = 3; luchtruim = 0; water = 4), is er het
belangrijke feit dat de achterzijde van de steen het hoofdmotief met de
voorzijde gemeen heeft, nl. de met een krans van wolken omgeven
maanschijf als centrale figuur, derhalve niet minder dan de voorzijde
in aanmerking komt om als chronogram te worden gelezen. Aangezien
dit laatste onmogelijk is (men komt niet verder dan luchtruim = 0;
maan = 1; water = 4), slaat dit terug op de voorzijde van de steen,
wat betekent dait deze zijde geen chronogram bevat en hiermede een
van de krachtigste argumenten door Stutterheim aangevoerd ter ver-
dediging van zijn stelling komt te vervallen.
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Inscripties 14*

In de nabijheid van de Bëlahanse poortjes werd te Sutji een be-
schreven steen aangetroffen, gedateerd <jaka 851 en uitgevaardigd
door koning Sindok en zijn gemalin dyah Këbi. De steen vermeldt
zowel de plaatsnaam Cunggarang (overeenkomend met de tegen-
woordige dessanaam Djunggrang), als een sang hyang dharmagrama
ing Pawitra ( = Pënanggungan), zodat aangenomen kan worden, dat
de oorkonde op ons heiligdom betrekking heeft.

De koperen oorkonde van Nglawang is een copie van het boven-
genoemde edict, dat waarschijnlijk reeds kort na de uitvaardiging
moeilijk ite ontcijferen was, reden waarom men er een copie van ver-
vaardigde ter vastlegging van de inhoud. Ook hier worden weer koning
Sindok en zijn gemalin als uitvaardigers en Cunggarang en Pawitra
als plaatsnamen vermeld, maar tevens wordt een gift bevestigd van
de overleden vader van de koningin, die de titel droeg Rakryan Bawang
en volgens Poerbatjaraka's veronderstelling dezelfde zou zijn als koning
Wawa.15

Tenslotte treffen we dezelfde combinatie van plaatsnamen weer aan
in zang 58, vers 2 en 3, van Prapanca's lofdicht, volgens Pigeaud's ver-
taling:
"He stopped in Cungkrang, picking up poetically charming features, making a
tour in the wooded country, admiring.

A dharma (religious domain), a place of reshis (friars), on the side of mount
Pawitra, was [what was] visited."

Dart: hier sprake is van een bezoek van koning Hayam Wuruk aan
het heiligdom Bëlahan, is zeer waarschijnlijk, gezien het feit dat 500
jaar later nog zoveel door Domis en Sieburgh van het heiligdom werd
aangetroffen.

Dekken tot nu toe alle gegevens elkaar en is er geen enkel in tegen-
spraak met onze op stilistische, bouwkundige en epigrafische gronden
gevestigde conclusie dat het heiligdom Bëlahan onder koning Sindok
gebouwd werd, anders wordt het, wanneer Krom bij l l e en 12e eeuwse
inscripties steun gaat zoeken voor zijn veronderstelling, dat koning

14a Een te Bëlahan I gevonden, door Stutterheim besproken gouden plaatje
draagt een inscriptie waarvan de schriftsoort volgens hem volkomen identiek
is met die van Airlangga's oorkonden. (Djawa 1938, p. 301). Daar dit voor-
werp tijdens de oorlog met Japan verloren is gegaan, is deze uitspraak niet
meer te verifiëren en wordt hiermede een van Stutterheim's voornaamste
argumenten voor de bijzetting van Airlangga te Bëlahan buiten discussie
gesteld.

15 TBG LXX, 1930, p. 182.
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Airlangga, die zich beroept op zijn afstamming van Sindok, door zijn
nabestaanden in het heiligdom Bëlahan is bijgezet.

Krom's redenering komt, kort samengevat, op het volgende neer 16:
Met de zich Aji paduka mpungku sang pinakachattra ning bhuwana
noemende vorst van de inscriptie van Keboan Pasar (res. Surabaja)
uit 1042 A.D. moet koning Airlangga zijn bedoeld die, blijkens de
combinatie van wereldlijke en geestelijke titels, kluizenaar was ge-
worden, hetgeen hem overigens niet belette in de volgende maand van
hetzelfde jaar onder zijn volledige koningsnaam een oorkonde uit te
vaardigen (steen van Pamotan), het laatste edict dat we van hem
bezitten. Nu handelt de oorkonde van Sumengka uit 1059, uitgevaar-
digd door een latere koning, over een kanten, waterleiding, die inder-
tijd gesticht werd door paduka mpungku bhatSra Guru sang lumah ri
Tïrtha en ook een latere oorkonde, die van Talon in het Blitarse, uit
1136 bevestigt een vroeger gunstbewijs van Bhatara Guru, gewaar-
merkt door de Garudamukha, en wel uit 1039.

„Er is dus een hoge mate van waarschijnlijkheid — aldus Krom — dat dit steeds
dezelfde Airlangga is en deze, na geestelijke geworden te zijn, later is bijgezet in
Tïrtha. Dit Tïrtha is de aanduiding van een reeds. onder Sindok bestaande
kluizenarij op den Pawitra, welke kluizenarij op grond zoowel van de vindplaats
en de plaatsnamen op de desbetreffende oorkonde van Sindok als van de nauw-
keurig te volgen reisroute van koning Hayam Wuruk in den Nagarakrtagama
(58 : 1) gezocht moet worden op de Oostelijke helling van de Penanggoengan.
Daar bevindt zich nu ongeveer op de te verwachten plaats een oudheid, de bad-
plaats Bëlahan..., welke onder meer een zeer fraai beeld, klaarblijkelijk portret-
beeld, van Wisnu op Garuda opleverde. Een reeds door Rouffaer geopperde
veronderstelling... dat Bëlahan de grafbadplaats van Airlangga i s . . . en dat het
Wisnu-beeld den koning zelf voorstelt, wint door de identificatie van Tïrtha met
Airlangga's bijzettingsheiligdom aan waarschijnlijkheid."

Hierbij merk ik in de eerste plaats op dat het geenszins zeker is
dat de uitvaardiger van de oorkonde van Keboan Pasar en de bhatara
Guru van Sumengka en Talon een en dezelfde persoon zijn, maar ook
als deze identificatie wordt aanvaard blijkt Krom's redenering verre
van waterdicht te wezen. Stutterheim heeft er reeds op gewezen dat
tïrtha niet als plaatsnaam moet worden opgevat, doch „(graf)badplaats"
betekent17 (in ruimere zin: „heilige bron"). Hierbij komt dat in de
edicten van Sumengka en Talon elke nadere plaatsaanduiding van de
stichting in kwestie ontbreekt, in tegenstelling tot de oorkonden van
Sutji en Nglawang en de Nagarakrtagama waarin door de vermelding
van de plaatsnaam Cunggrang, de berg Pawitra ( = Pënanggungan)

16 Zie noot 1.
17 TBG LXV, 1925, p. 224.
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en de daar gevestigde kluizenarij de plaats van de (tlrtha vrij nauw-
keurig is aangegeven. Letten we nu op de plaatsen van herkomst van
de stenen uit 1059 en 1136, dan staat het wel vast dat de daarin be-
doelde tïntha's dicht bij deze plaatsen, resp. Sumengka in het Sido-
ardjose en Talon in het Blitarse, gelegen waren en dat dit de reden
was waarom bij de omwonenden van deze plaatsen, die in de stich-
tingen geïnteresseerd waren, generlei behoefte aan een nadere plaats-
aanduiding bestond. En zeker is bij hen geen ogenblik de gedachte
kunnen opkomen dat de hun totaal onbekende badplaats hoog op de
helling van de Pënanggungan in de bij hun woonplaatsen opgestelde
oorkondestenen kon zijn bedoeld.

Wie is er dan wel te Bëlahan bijgezet?

Deze vraag dringt zich aan. ons op nu Airlangga als gegadigde om
te Bëlahan bijgezet te zijn komt te vervallen. In dit verband kan het
van nut zijn na te gaan, wat nu nog gewoonte is onder hoge adellijke
Javanen (en bij oude Indische families) t.a.v. een toekomstig graf.

Hebben zulke lieden speciale wensen, dan kunnen zij reeds tijdens
hun leven hiervan blijk geven door de plaats waar zij wensen te worden
begraven aan te kopen, voorzieningen te treffen voor het onderhoud
ervan, bijv. door de opbrengst van stukken land ter beschikking te
stellen, en aanwijzingen aan hun nabestaanden te geven voor het na
hun dood op te richten monument.

Het zou echter de hogere machten verzoeken zijn, wanneer zij reeds
tijdens hun leven een begin zouden maken met de bouw van de begraaf-
plaats. Dit is aan de nabestaanden voorbehouden, tegenwoordig in de
eerste plaats aan de overlevende echtgenote en de kinderen. De echt-
genote zal dan als bewijs van haar aanhankelijkheid tevens voor zich
zelf een graf gereed laten maken, waaruit haar positie en de verhouding
tot haar echtgenoot naar voren komt.

Op Bali, waar vroeger de vrouwen haar echtgenoten in de dood
volgden, wordt de verbranding geheel door of uit naam van de
kinderen geregeld.

Wanneer we nu in aanmerking nemen dat de laatste oorkonde van
Sindok's directe voorganger, de rakai Pangkaja dyah Wawa, uit
928 A.D. dateert en de eerste oorkonde uitgevaardigd door Sindok
en zijn echtgenote £rï paramegwarl dyah Këbi uit het volgende jaar,
onder vermelding dat haar overleden vader sang siddha dewata rakryan
Wawa was, dan ligt het voor de hand verband te leggen met wat zo
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juist is opgemerkt over de plicht van de nabestaanden ten aanzien van
een overleden vorst en dienst toekomstig graf, en op grond hiervan
te veronderstellen dat te Bëlahan koning Wawa is bijgezet geworden
in opdracht en op aanwijzing van zijn opvolger en schoonzoon koning
Sindok en diens gemalin, koning Wawa's dochter.

De plaatsen van bijzetting.

Indien we met deze veronderstelling het juiste hebben getroffen,
rijst van zelf een tweede vraag: laat zich de plaats waar Wawa te
Bëlahan is bijgezet met enige nauwkeurigheid bepalen ?

Het uiteraard hypothetisch antwoord op deze vraag zal gezocht
moeten worden in het feit dat in dé oorkonden van Sutji-Nglawang
tot vijf maal toe melding wordt gemaakt van een prasada silunglung
van wijlen de rakryan Wawa. Volgens Van der Tuuk, door Stutterheim
geciteerd,18 is silunglung de naam van een

„balé op het kerkhof volgens sommigen, klein met een dak v. garen, onder de
offerranden en gelijk de pantjarëngga, terwijl die op 't kerkhof balé gumi heet;
het dak v. bekalkt of wel wit katoen; dient voor de plaats, waar de priester voor
de overblijfselen v. 't lijk mompelt (pambasmijan)."

Hiermede te vergelijken Sieburghs beschrijving 19

„Een weinig ter zijden dezer badplaatsen, doch veel hoger op de heuvel staand
een graf of mausoleum, hebbende de volmaakte vorm van een klein tempeltje
van de Janggalasche bouwtrand; hetzelve is geheel gesloten en bevat meer dan
waarschijnlijk noch [nog R.] de asch van eene afgestorvene" en elders: „Het heeft
de vorm van een kleine tempel, waarop zelfs ter eene zijde een soort van portike
geteekend is en aldaar kan welligt vroeger een beekje hebben gestaan." En verder:
„Bij het onderhavige graf is op hetzelfde voetstuk een bidhuysje van dezelfde
vorm als het graf, doch kleiner en dit biedt niets aan dan een zoo naauwe zit-
plaats, dat de tepa (kluizenaar) daar onbewegelijk in moest blijven zitten, hetgeen
met de leer van pijniging en zelfverzaking zeer goed is overeen te brengen." En
ten slotte: „Het is naar de kant van het graf open."

Verbeek noteert nog terzake:
„Boven de badplaats, op een bergtopje, ligt nog een derde oudheid. Het is een
klein torentje, zonder trap of kamer, lang en breed 2.13 meter, verheft zich 6.5
meter boven het omliggende terras, maar steekt slechts 4 meter boven de om-
ringende aarde uit. Aan de N.W. zijde is een kleine ledige nis."

Het hier bedoelde gebouwtje is het hoogst gelegene van het gehele
complex en vormt de meest zuidelijke punt van de driehoek. Deze
situatie doet ons denken aan die op Bali waar bij zettingsmonumenten
niet zelden boven heilige bronnen worden aangetroffen. Hetgeen steun

18 Ib., p. 211.
19 Bij De Bruijn, o.c, p. 152.
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geeft aan de veronderstelling dat ook de pra.sa.da silunglung van koning
Wawa boven de heilige bron of bronnen van Bëlahan gesitueerd is
geweest en geïdentificeerd moet worden met het door Sieburgh en
Verbeek bedoelde gebouwtje waarvóór zich de balé bevond bestemd
voor het pambasmijan van de door Van der Tuuk bedoelde priester.

De ligging van de Dharmmapatapan.

In de oorkonde van Sutji en de copie daarvan, de platen van
Nglawang, wordt naast de Prasada silunglung tot vijf keer toe een
Dharmmapatapan vermeld, in drie gevallen genoemd vóór de Prasada
silunglung, één maal alleen en één maal waar er sprake is van een
bhatara van de Prasada van de Patapan van de heilige badplaats
(tïrtha). Gissenderwijs zou ik het heiligdom waarin de hier bedoelde
bhatara vereerd werd willen terugvinden in de thans geheel verdwenen
tempel op het hoogste terras waarvan Sieburgh een schilderij maakte
en erbij aantekende: „Twee lager gelegen ommuurde oppervlakten
staan hiermede in onmiddellijk verband en deze drie terrassen worden
door kleine poortjes van elkander gescheiden", waarmee kennelijk de
beide door De Haan gerestaureerde poortjes zijn bedoeld.

Wanneer wij nu bedenken dat de poortjes op een afstand van 120 m
van elkaar verwijderd liggen en Sieburgh's tempel nog eens enkele
tientallen meters oostelijk gelegen was van het meest oostelijke poortje,
dan blijkt dit complex in omvang en belangrijkheid, zeker niet te hebben
ondergedaan voor Bëlahan I met de hogerop gelegen prasada silunglung.

Sieburgh's schilderij laat duidelijk zien dat aan de noordzijde tempel-
rovers zich toegang hebben verschaft tot de in het inwendige van het
bouwwerk aanwezige schacht waardoor ook de Dharmmapatapan tot
de bijzettingsplaatsen gerekend kan worden.

De ligging van Tïrtha.

Wanneer wij onder Tïrtha verstaan 'de heilige badplaats', dan is
haar ligging hiermede bepaald. Bij deze badplaats werd een stenen kist
gevonden die wederom op een bijzetting wijst. Naar alle waarschijnlijk-
heid zouden wij dan te Bëlahan met een drievoudige bijzetting te
doen hebben, hetgeen zijn bevestiging vindt in het noemen van de
drievoudige bhatara in de oorkonden, waarbij dan de bijzetting te
Tïrtha de minst belangrijke zou zijn aangezien deze slechts twee maal
genoemd wordt.
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De wordingsgeschiedenis van Bëlahan.

Vooruitlopend op het terreinonderzoek dat naar ik hoop te Bëlahan
zal worden uitgevoerd om er de thans nog verborgen oudheidkundige
gegevens aan het licht te brengen, zou ik omtrent de wordingsgeschiede-
nis van het complex willen veronderstellen dat zich ter plaatse reeds
in de Voor-Hindoese tijd een bron bevond die bij de omwonende bevol-
king als heilig gold en de plaats was waar zich in de loop der jaren
kluizenaars vestigden, de plaats ook die, wegens de verering die zij
genoot, door koning Wawa uitverkoren werd om er bijgezet te worden,
aan welke wens Sindok en zijn gemalin, Wawa's dochter, uitvoering
gaven door het bouwen van de prasada silunglung met de daaronder
gelegen voor het publiek ontoegankelijke badplaats die, op dezelfde
wijze als op Bali, alleen dienst deed voor de godheid bij zijn nederdaling.
Zoals te doen gebruikelijk was werd het bestaan van deze stichting
verzekerd door begiftiging met een vrij gebied, het in de oorkonde van
Sutji-Nglawang genoemde gebied van de dessa Cunggrang.

Vervolgens lieten de vorst en zijn gemalin ten gerieve van het volk,
dat gewoon was de heilige bron en zijn godheid te vereren, de badplaats
Bëlahan II aanleggen, waar het een ritueel bad kon nemen, gescheiden
naar sekse en stand, waarna vermoedelijk nog andere werken aan de
bestaande werden toegevoegd waardoor het complex een uitgebreidheid
en schoonheid verwierf die vier eeuwen later Prapafica tot zijn ont-
boezeming Nag. 58: 1,4 zouden inspireren.

Slotopmerking

Het zou verleidelijk zijn in onze beschouwingen te betrekken de
Balische heiligdommen die hetzij door hun omvang en ligging hoog
in de bergen — zoals de heilige vooroudertempel Batu Kahu —
hetzij door hun functie van heilige badplaats gecombineerd met die
van graftempel en kluizenarij — ik denk hier in het bijzonder aan
Tampaksiring, Tirta Empul en de Goa Gadjah — voor vergelijking
met Bëlahan in aanmerking komen. Dit laatste is in niet mindere mate
het geval met de Oost Javaanse badplaats Djalatunda die, gesitueerd
als zij is op de westelijke helling van de Pënanggungan, als het ware
een tegenhanger vormt van het op de oostelijke helling van de berg
gelegen Bëlahan en zich wat stijlontwikkeling betreft naast en tegen-
over dit bouwwerk stellen laat. Echter, tot een vergelijking met
Djalatunda zouden we ons niet kunnen beperken, immers nu de
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stichtingsdatum van Bëlahan van de elfde naar de tiende eeuw is
verplaatst, zou moeten worden nagegaan niet alleen in hoeverre hier-
door een wijziging teweeg wordt gebracht in de bestaande opvattingen
omitrent de verhouding van de Middenjavaanse tot de Oostjavaanse
bouwstijl, maar ook of er enig licht door wordt geworpen op de altijd
nog duistere omstandigheden waaronder de overbrenging van het
machtscentrum van het midden naar het oosten van het eiland heeft
plaats gehad.

Het ligt buiten het bestek van dit artikel op een of meer van de
bovenbedoelde punten dieper in te gaan. Nu het mij slechts te doen
is geweest om mijn stelling omtrent de vervroegde stichtingstijd van
Bëlahan aanvaardbaar te maken, wil ik volstaan met eventuele vraag-
stukken voortvloeiende uit die stelling in de aandacht van oudheid-
kundigen en historici aan te bevelen.

Taormina 1966 TH. A. RESINK
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