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J J . RAS

Geschiedschrijving en de Legitimiteit
van het Koningschap op Java

/. Inleiding

Er is in Zuidoost Azië veel en vooral veelsoortige geschiedschrijving be-
dreven, maar slechts een beperkt gedeelte hiervan is relevant voor de
legitimiteit van het koningschap. En wanneer wij 'koningschap' beperken
tot het universeel koningschap van een monarch die aanspraak maakt op
erkenning als opperheer door een kring van vazalvorsten, dan leidt dit tot
nog verdere beperking. In dat geval lijkt het zinnig om ons te beperken tot
de rijkskronieken en andere relevante teksten geproduceerd in de twee
machtscentra die eeuwenlang het politieke bestel in Zuidoost Azië hebben
gedomineerd, te weten het Maleise rijk in het westelijk deel van de
Archipel en het Javaanse rijk in het centrum. Het Maleise rijk was door zijn
ligging ter weerszijden van de Straat van Malaka primair een maritieme
mogendheid met een groot economisch belang bij de internationale
handel. Het Javaanse rijk was primair een landmogendheid met als eco-
nomische basis de productie van landbouwgewassen. Het begrip 'legi-
timiteit' zal hier worden gehanteerd overeenkomstig de omschrijving
gegeven door H.J.M. Claessen en Peter Skalnfk. Zij verstaan onder
legitimiteit van een regering dat de mensen overtuigd zijn van de aan-
vaardbaarheid van wetten en voorschriften uitgaand van die regering.
Deze legitimiteit is gewoonlijk gebaseerd op ideologische overtuiging en
overreding. Ofschoon de staatsmacht in de meeste gevallen erkend en aan-
vaard wordt door de meerderheid van de bevolking, moeten de regeerders
de ideologische ondersteuning ervan organiseren en vaak ook manipu-
leren ten behoeve van hun eigen doeleinden (Claessen en Skalnfk 1978:
19). Op welke wijze de rijkskronieken hierbij betrokken zijn zullen wij
hieronder bezien.

Over de Maleise zowel als de Javaanse rijkskronieken is veel geschreven,
door historici vooral in negatieve zin. Een in het verleden veel gehoorde
karakteristiek was: het zijn geen betrouwbare bronnen voor historisch
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Legitimiteit van het Koningschap op Java 519

onderzoek; de teksten beginnen met een mythisch gedeelte dat in geen
enkele relatie staat tot de werkelijkheid, en pas wanneer men de eigen tijd
van de schrijver nadert wordt de relatie tot de historische werkelijkheid
duidelijker, maar zelfs dan geven deze teksten geen betrouwbaar verslag
van relevante historische feiten (R.A. Kern 1938:314). Ook het gebruik
van de term 'kroniek' is als aanvechtbaar aangemerkt. Een uitzondering
hierop vormde de historicus H.J. de Graaf (1965:119-36), die getracht heeft
om voor de Javaanse rijkskroniek, de Babad Tanah Jawi, aan te tonen dat
deze, mits op de juiste wijze gehanteerd, wel degelijk een waardevolle
geschiedbron kan zijn. De Graaf, die vooral in de 50-er en 60-er jaren van
deze eeuw wetenschappelijk zeer produktief was, vond echter de filoloog
C.C. Berg tegenover zich. Berg betoogde dat de Babad Tanah Jawi
beschouwd moet worden als een sacrale codificatie ter vestiging van het
gezag van een homo novus (Sultan Agung) via toekenning van bruikbare
voorouders (Berg 1955:112), zodat aan de hierin opgenomen verhalen in
principe geen historiciteit kan worden toegekend. Volgens de visie van
Berg schreef de Javaanse hofdichter ter wille van een beoogd magisch
effect en niet ter vastlegging van historische feiten (Berg 1938a: 13-39). In
de 70-er jaren komen vervolgens de beoefenaars der literatuurwetenschap
betogen dat wij ook helemaal niet mogen verwachten dat teksten van dit
soort een betrouwbaar verslag van historische feiten zouden geven. Deze
teksten moeten, gezien hun literair karakter, worden beschouwd als fictie
en kunnen derhalve slechts een zeer beperkt referentieel karakter hebben
(Teeuw 1976). Aangezien de kwestie van referentialiteit en fictionaliteit in
de westerse literatuur, maar ook in de niet-westerse literatuur, inmiddels al
weer ter discussie staat, lijkt het evident dat deze wetenschappelijke ge-
dachtenwisseling nog niet als afgerond kan worden beschouwd.

In de inleiding bij zijn tekstuitgave van de Sejarah Melayu (1952) noemt
A. Teeuw als eerste desideratum voor voortgezet onderzoek van deze
Maleise rijkskroniek het lospellen van de diverse strata van verschillende
ouderdom waaruit deze tekst bestaat. Hij zou dit gedaan willen zien via
vergelijkend onderzoek van de verschillende versies vertegenwoordigd in
de handschriftentraditie en analyse van het taalgebruik. Hij neemt dus aan
dat de tekst niet het werk is van één auteur, maar het produkt van een
aantal elkaar in de tijd opvolgende tekstbewerkers (Teeuw 1952:VI).
Teeuw vraagt zich af of de vormveranderingen die dit proces van her-
haalde verandering met zich meebracht wellicht te maken hebben met ver-
andering van functie. Het is duidelijk dat Teeuw hiermee tevens vaststelt
dat de Maleise rijkskroniek geen voorbeeld is van geschiedschrijving vol-
gens een ons vertrouwd westers model. Op de vraag met welke bedoeling
en ten behoeve van wie dit soort teksten dan wel geschreven kan zijn
wijst hij op het belang van de regerende vorst, dat van de dynastie en dat
van het rijk. Op dit punt gekomen, stelt hij vast dat de Maleise geschied-
schrijving zich in bepaalde opzichten laat vergelijken met de Javaanse
geschiedschrijving zoals beoefend in de Javaanse kratons. Hij verwijst
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520 J.J. Ras

naar het veel geciteerde artikel van zijn collega C.C. Berg (Berg 1938a),
waarin deze de Javaanse hofdichters (pujangga dalem) heeft gekarak-
teriseerd als beoefenaars van literaire magie. In deze kwaliteit schreef de
hofdichter een epos, een roman of een historische tekst niet terwille van de
kunst of als ontspanningslectuur, maar met het doel om via zijn priester-
woord de positie van zijn vorstelijke lastgever op magische wijze te ver-
sterken. Aldus bedoelt het epische kunstdicht Arjunawiwaha van koning
Airlangga's hofdichter Mpu Kanwa uit de l le eeuw (Poerbatjaraka 1926)
niet om zo maar een verhaal over de held Arjuna uit het Indische
Mahabharata-epos in een bepaalde poëtische vorm te presenteren, maar
refereert het aan een episode uit het leven van de vorst zelf, koning
Airlangga (Berg 1938b). Op dezelfde wijze stelt de dichter van een
historische tekst zich niet tot taak om in zijn babad de objectieve realiteit
te beschrijven van een reeks historische gebeurtenissen. Zelfs is het zo dat
de dichter die realiteit niet eens vermocht te zien, althans niet in de zin die
wij in het westen daaraan hechten. Het resultaat is een geschiedverhaal dat
aangepast is aan de eisen van plaats en tijd, een verhaal waarin aan
oneervolle episoden voorbijgegaan wordt en waarin oneffenheden in de
genealogie zijn gladgestreken, een verhaal, tenslotte, waarin wordt vast-
gehouden aan de identiteit van de koning met bepaalde epische voor-
ouders (Berg 1938a:60-7).

Met betrekking tot de Sejarah Melayu concludeert Teeuw dat deze
tekst aan de ene kant tijdens het proces van overlevering via een hand-
schriftentraditie onopzettelijk teweeggebrachte schade heeft geleden, ter-
wijl hij aan de andere kant ook zekere opzettelijk veroorzaakte verande-
ringen heeft ondergaan. Duidelijk komt naar voren zijn functie als middel
om de dynastie te versterken, terwijl van de opeenvolgende auteurs
gezegd kan worden dat zij gebonden waren aan de literaire tradities van
hun tijd.

Het door Teeuw geformuleerde desideratum voor voortgezet tekst-
onderzoek werd door mij opgenomen in mijn promotieonderzoek (Ras
1968), gericht op de Hikayat Banjar, de rijkskroniek van het Maleise
koninkrijk dat in zijn bloeitijd vanuit Zuidoost Borneo de heerschappij
uitoefende over grote delen van zuidelijk en oostelijk Borneo. Verge-
lijkend handschriftenonderzoek en analyse van het taalgebruik leidden tot
de conclusie dat inderdaad verschillende auteurs in verschillende perioden
aan deze rijkskroniek gewerkt hebben. In het voetspoor van Hoesein
Djajadiningrat (1913) ondernam ik op een later tijdstip een onderzoek van
de Babad Tanah Jawi (Ras 1986a). Dit onderzoek van de grote Javaanse
rijkskroniek leidde tot een overeenkomstige conclusie. Hier bleek het zelfs
mogelijk om een aantal personen te identificeren die als hofdichter bij de
groei van deze tekst tot zijn huidige vorm en omvang betrokken zijn
geweest. En in een recent artikel opgedragen aan Teeuw (Ras 1986b) heb
ik getracht aannemelijk te maken dat ook voor de Pararaton, 'het boek van
de koningen van Singasari en Majapahit', moet worden uitgegaan van wat
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in de Angelsaksische wereld 'plural authorship' wordt genoemd.
Maar hoe is het nu gesteld met de relatie tussen de inhoud van de tekst

en zijn functie? Hoe stonden de Javanen zelf tegenover de tekst als middel
om de positie van de dynastie te versterken? Aan welke eisen moest met
name het koningschap voldoen om legitiem te zijn en hoe vinden wij dit
gereflecteerd in de beschikbare documenten? Om in deze problematiek een
dieper inzicht te verkrijgen is het goed stil te staan bij de inhoud van
enkele teksten die beschouwd kunnen worden als de oudste voorbeelden
van Javaanse geschiedschrijving regelrecht verband houdend met het
koningschap.

2. De inscriptie van Canggal van 732

Wanneer wij onder geschiedschrijving verstaan het schriftelijk vastleggen
van historisch significante feiten in een samenhangende context, dan
begint de Javaanse geschiedschrijving in het jaar 732 met de Sanskrit-
inscriptie gevonden op de Gunung Wukir bij het dorp Canggal in Midden
Java (Damais 1952:20-1, no. 1). In dit minutieus gedateerde document, uit-
gegeven en vertaald door H. Kern (1917:117-28), wordt ons meegedeeld
dat een zekere koning Sanjaya op een berg een lingga van Civa laat
oprichten, d.w.z. een stenen kolom in de vorm van de phallus van Civa die
moet strekken tot heil van het rijk.

Na zegenbeden gericht tot Civa, Brahma en Vishnu, wordt ons verder
meegedeeld dat het onvergelijkelijke eiland Java door de goden in bezit is
genomen. Er bevindt zich daar een miraculeus heiligdom van Civa dat
verkregen is uit Kunjarakunjadéca en dat strekt tot heil van de wereld. Dit
eiland werd gedurende lange tijd op rechtvaardige wijze geregeerd door
een zekere koning Sanna, die zijn vijanden onderworpen had. Sanna werd
opgevolgd door zijn zoon Sanjaya, een door de geleerden gewaardeerd
goed kenner van de heilige leerboeken, nadat deze op zijn beurt de omrin-
gende vorsten onderworpen had.

De vermelding dat Java door de goden (amard) in bezit genomen is
moet waarschijnlijk beschouwd worden als indicatie voor een recent hin-
doeïseringsproces dan wel een herinvoering van het Hindoeïsme na een
Boeddhistisch interregnum. Kunjara-kunja-déca betekent 'het land van
het Kunjara-prieel' en dit 'prieel' is te identificeren met de hermitage van
de beroemde ziener (rishi) Agastya, in de Hindoe-overlevering vereerd als
de verbreider van het Hindoeïsme in zuidelijk India. In het Ramayana-epos
wordt ons verhaald hoe de figuren Rama, Sïta en Lakshmana tijdens
Rama's verbanning van het hof te Ayodhya een bezoek brachten aan
Agastya's kluizenarij op de Kunjara-berg (Dowson 1957:5-6).

Dit leidt tot de conclusie dat wij hier te maken hebben met een Hin-
doeïstisch vorst met culturele binding aan een Zuid-Indische vorm van
Agastya-verering. Met militaire middelen verwierf hij de politieke macht
over een belangrijk deel van Java. Zijn zoon, Sanjaya, proclameerde zich
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via de oprichting van een lingga in het jaar 732 tot universeel heerser. Het
miraculeuse, gelukbrengende object van £iva-verering waarvan in de tekst
sprake is mag misschien in verband gebracht worden met dat allerheiligste
vereringsobject waarvan sprake is in het Sanskrit Dévadaruvana-
mahatmya, het heilige verhaal over het Dévadaru-woud.

Dit verhaal vormde in het verleden de theologische basis voor de
/mgga-cultus in India (Renou en Filliozat 1947:516) en moet, naar de
archeoloog F.D.K. Bosch (1924:227-86) op overtuigende wijze heeft
betoogd, beschouwd worden als het uitgangspunt voor de dévaraja-
traditie van Indonesië en Indo-China, d.w.z. de traditie volgens welke de
koninklijke macht rechtstreeks herleidbaar is tot de oppermacht van de
hoogste godheid.

In het Dévadaruvana-mahatmya wordt verhaald hoe £iva, gescheiden
zijnde van zijn gade ParvatT, rondzwerft in het Dévadaru-woud. Aange-
komen bij een kluizenarij, neemt hij de gedaante aan van een naakte bedel-
monnik en vraagt om aalmoezen. Wanneer de vrouwen van de kluizenaars
de verblindende schoonheid van de jonge bedelmonnik aanschouwen,
worden zij uitzinnig van verliefdheid. De kluizenaars ontsteken in woede
en spreken over de schaamteloze vreemdeling de vloek uit dat zijn lingga
ter aarde moge vallen. Dit gebeurt terstond. De lingga van £iva komt los
van het lichaam, valt ter aarde en dringt terstond diep door tot in de onder-
wereld. £iva zelf zinkt eveneens door het gat in de aarde en geraakt in
diepe slaap. De goden Indra en Vishnu, bevreesd dat de wereld ten onder
zal gaan, stellen Brahma op de hoogte. Gezamenlijk begeven zij zich naar
£iva en smeken hem zijn lingga weer te dragen. £iva stemt hierin toe,
echter op voorwaarde dat goden en brahmanen zijn lingga van stonde af
aan zullen vereren. Wanneer dit beloofd wordt is £iva voldaan. Hij neemt
zijn lingga en richt hem op op het Hatakécvara-kshétra, 'het veld van de
gouden heer'. Brahma vervaardigt een lingga van goud en stelt die op op
hetzelfde terrein. Hij verklaart daarbij dat ieder die van goud, parels, edel-
stenen of andere kostbare metalen lingga's vervaardigt, die opstelt op
verschillende plaatsen en ze dag en nacht vereert, de hoogste weg zal
betreden.

Met deze vorm van £iva-verering kon er een traditie ontstaan waarin
een nauw verband wordt gelegd tussen enerzijds de godheid £iva en de
verering van diens lingga en anderzijds de vorst, die zich wenst te be-
schouwen als wereldheerser en dus geen andere vorst boven zich erkent,
en met hem de voorname brahmaan die optreedt als purohita (huispriester)
van de vorst en die tevens belast is met de verzorging van het lingga-
ritueel. Voor de uitoefening van zijn ambt dient deze priester kennis te
hebben van de heilige teksten en moet hij in staat zijn om het magisch
krachtige 'priesterwoord' te formuleren, uiteraard in metrische vorm, zoals
in de inscriptie van Canggal. Aldus confronteert deze inscriptie ons met
het eerste in de geschiedenis vastgelegde optreden van een Javaans hof-
dichter ten behoeve van zijn vorstelijke meester.
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In de inscriptie van Canggal komen drie zaken naar voren die van
belang zijn voor de legitimiteit van Sanjaya's heerserschap over Java,
namelijk:
1. zijn afstamming: als zoon van Sanna, die zelf een universeel heerser
geweest was kon hij aanspraak maken op het koningschap;
2. onoverwinnelijkheid: door de omringende vorsten tot onderwerping te
dwingen werd hij wereldveroveraar (digjaya);
3. religieuze bevestiging van het goddelijk geschenk van het koning-
schap: via het /mgga-ritueel krijgt Sanjaya deel aan Civa's goddelijk heer-
serschap.

Het bijzondere karakter van Sanjaya's positie als vorst blijkt uit het feit
dat hij in verschillende inscripties aangewezen wordt als dynastiestichter.
In de inscriptie van Mantyasih I (Kedu) van het jaar 907, die een oorkonde
bevat van koning Balitung (Damais 1952:48-9, no. 82), laat deze zijn
dynastie beginnen met koning Sanjaya, heer van Mataram. In de inscriptie
van Wanua Tengah no. III, van 908, gevonden niet ver van de plaats
Temanggung, wordt zelfs een hele lijst van koningsnamen gegeven, een
stamboom dus, met vermelding van koningsjaren, een lijst die koning
Balitung verbindt met Sanjaya (Kompas 2-12-1984; Tempo 15-12-1984).
Hiermee hebben wij dan tevens de beschikking over wat historici zo
plachten te waarderen in kronieken, namelijk: successie en chronologie.

3. De inscriptie van Qivagerha (D-28) van 856

De inscriptie van Canggal is gesteld in het Sanskrit. Men kan zich derhalve
afvragen of dit document niet eerder beschouwd moet worden als deel
uitmakend van de cultuur van 'Greater India' dan die van Indonesië. Toch
ligt hier het begin van zaken die in de latere Javaanse traditie centraal
zullen komen te staan en dan wel degelijk als onvervreemdbaar Javaans
gelden. De inscriptie van Civagerha, die onder het registratienummer D-28
bewaard wordt in het Museum Pusat te Jakarta (Damais 1952:30-1, no. 20),
is echter gesteld in het Oud-Javaans en vormt de oudste Javaanse literaire
tekst die ons is overgeleverd.

Zolang de opvolging op regelmatige wijze geschiedt valt er weinig te
melden. De legitimiteit van het vorstelijk gezag vloeit dan voort uit de af-
stamming en behoeft geen andere bevestiging dan een formele abhishéka,
een religieuze inwijding. Zodra er echter sprake is van usurpatie of een
andere crisissituatie is er behoefte aan bijzondere daden en formuleringen.
In het jaar 856 worden op het plateau van Ratu Baka (ca. 15 km van
Yogyakarta gelegen) drie lingga's van Civa opgericht. De koning die
hiervoor verantwoordelijk is noemt zich Kumbhaja ('geboren in een
waterkruik') en Kumbhayoni ('een waterkruik tot baarmoeder hebbend'),
bijnamen voor Agastya, die, zoals reeds gezegd, geldt als verbreider van de
Hindoecultuur in het Dravidische land. Met de lingga's wordt door deze
nakomeling van Sanjaya de overwinning gememoreerd op een grote
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tegenstander, een overwinning die tevens het begin is van een nieuw
Civaïtisch tijdvak. De inscripties die bij de lingga's behoren bevatten
louter de voor de oprichting ervan relevante informatie (zie De Casparis
1956:244-330). Deze ligt op het religieuze vlak, zodat het hier gaat om li-
turgische teksten. In overeenstemming hiermee zijn ze gesteld in metrisch
Sanskrit. Wat er precies gebeurd is vernemen wij echter uit inscriptie D-28,
in het Oud-Javaans, van hetzelfde jaar, bekend onder de naam Civagerha
('huis van Civa')-inscriptie.

De tekst van deze inscriptie bevat informatie inzake de afzondering van
land voor het onderhoud van een vrome stichting gecreëerd door de vorst,
Rakai Kayuwangi. Het gaat hier om de vastlegging van zakelijke rechten.
In dit opzicht is deze inscriptie functioneel gelijk aan de inscriptieteksten
in Javaans proza die wij vanaf 819 met een zekere regelmaat zien ver-
schijnen. Wat deze tekst onderscheidt van andere soortgelijke oorkonden
is de lengte en inhoud van de sambandha, het tekstgedeelte dat de zake-
lijke informatie bevat betreffende de reden van de donatie van land. Dit is
namelijk een lang verslag van de belangrijke politieke en militaire gebeur-
tenissen die voorafgingen aan de creatie van de stichting en de bouw van
het grote tempelcomplex voor het onderhoud waarvan het land werd gere-
serveerd. Dit verhaal is zo belangrijk geacht dat hiervoor een metrische
vorm is gekozen, waardoor in feite een episch gedicht ontstond van 29
strofen, eindigend met een uitvoerige datering. De dichter maakt gebruik
van tenminste zes Indische metra bekend uit de Sanskrit letterkunde (de
eerste vijf strofen zijn door beschadiging van de steen onleesbaar) en
toont een grote mate van vaardigheid in het gebruik ervan, inclusief de
stijlverfraaiingen die in de Sanskrit letterkunde gebruikelijk waren. Hieruit
blijkt hoe men in de 9e eeuw op Java niet alleen de poëtische techniek van
de Sanskrit letterkunde perfect beheerste, maar deze ook feilloos kon
toepassen in de eigen taal.

Welke zijn nu die belangrijke gebeurtenissen die voorafgingen aan de
oprichting van de drie lingga's op het Ratu Baka plateau en de bouw van
het tempelcomplex? Het betreft hier de strijd om de macht tussen de
Boeddhistische en de Civaïtische takken van de Midden-Javaanse dynas-
tie, een strijd die eindigde met de verdrijving van de Boeddhistische kroon-
prins Balaputra en de overwinning van de Civaïtische usurpator Rakai
Kayuwangi alias Kumbhayoni alias Dyah Lokapala. De nu volgende ver-
korte inhoudsopgave is ontleend aan de voortreffelijke editie met vertaling
van de integrale (maar geschonden) tekst vervaardigd door De Casparis
(1956:311-30).

'De kroonprins trad, na de overwinning te hebben behaald, geliefd door
iedereen, op als beschermer van het land. Hij was Civaïet. Dodend zo
snel als de wind viel hij Balaputra aan in diens laatste bolwerk. Hij nam
een naam aan (Kumbhayoni) die gebruikelijk was in een geëerd brah-
manengeslacht (n.1. dat van Agastya) en bouwde de kraton Medhang op
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in het land Mamrati. Hierna overleed koning Jatiningrat (d.i. Rakai
Pikatan, de oudere broeder van Rakai Kayuwangi) en werden koning-
schap en kraton overgedragen aan diens opvolger, Dyah Lokapala. De
onderdanen waren vrij, verdeeld in de vier kasten. Een koninklijk bevel
ging uit naar de rijksbestuurder om het begrafenisritueel te verzorgen.
De heer van Mamrati stelde grond beschikbaar. De vorst had geen vijan-
den meer en liet zich slechts bewegen door liefde voor zijn onderdanen.
Nu hij beschikte over macht en rijkdom was het natuurlijk dat hij de
bouw van religieuze heiligdommen ter hand nam. Dit is de reden waarom
Halu werd gebouwd. Iedereen stelde giften beschikbaar en werkte blij
mee aan het centrale bouwwerk met zijn ommuring en de aanmaak van
bakstenen om een dam te bouwen in de rivier. Angstaanjagende poort-
wachterbeelden werden geplaatst tegen dieven. Een schone woning
voor de godheid en twee kleinere gebouwen, verschillend van construc-
tie, werden opgericht' (en dan volgen de details van de landuitgifte).

Het is duidelijk dat deze tekst aanzienlijk meer informatie bevat dan de
inscriptie van Canggal en het is evenzeer duidelijk dat het hier gaat om
significante historische feiten gepresenteerd in een samenhangende con-
text. Evenals in de inscriptie van 732 gaat het hier om de legitimiteit van
het koningschap en wel in een crisissituatie. Die legitimiteit is hier weder-
om gebaseerd op afstamming (n.1. van koning Sanjaya), onoverwinnelijk-
heid (aangetoond door de nederlaag van de rivaal Balaputra) en religieuze
bevestiging (tot uiting komend via herstel van het Civaïsme en de bouw
van een Zmgga-tempel of halu, te identificeren met de Lara Jonggrang
tempel te Prambanan (De Casparis 1956:309).

4. De Calcutta-steen van 1041

Een nog sprekender voorbeeld van een stuk geschiedschrijving ter
motivering van een met geweld afgedwongen troonsbestijging vinden wij
op de steen bewaard in het museum van oudheden te Calcutta, maar
afkomstig van de berg Penanggungan ten zuiden van Surabaya (Damais
1952:64-5, no. 141; teksten met vertalingen: Kern 1917:85-114). Deze
steen draagt twee inscripties, één in het Oud-Javaans en één in het Sans-
krit. Evenals bij de inscriptie van 856 gaat het hier om een vrome stichting
die gemotiveerd wordt met een verslag van de voorafgaande politieke en
militaire gebeurtenissen die een persoon op de troon brachten. In de Oud-
Javaanse tekst wordt verteld hoe de Balische prins Airlangga op 16-jarige
leeftijd de val van de kraton van zijn schoonvader, koning Dharmavangca
Teguh, meemaakte, die plaats had in 1006. Daar hij 'gelijk een aardse ver-
schijningsvorm van Vishnu' was — zo heet het in de inscriptie — werd hij
echter door de goden behoed. Hij verbleef een tijdlang bij vrome mon-
niken, maar was door de goden voorbestemd om de koninklijke status van
zijn voorouders deelachtig te worden. Na een bezoek aan het graf van zijn
schoonvader richtte hij een halu op als heiligdom en werd in 1010 tot
koning gewijd met als troonnaam: Rakai Halu Crï Lokécvara Dharma-
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vangca Airlangga Anantavikramottunggadéva. Hierna wordt er een aantal
jaren oorlog gevoerd om alle tegenstanders te verslaan. Na afloop hiervan
stichtte Airlangga in 1041 de heilige kluizenarij te Pucangan als lingga-
heiligdom ten behoeve van zijn nazaten en tot heil van de ganse Javaanse
wereld. In de inscriptie op de keerzijde van de steen vinden wij vervolgens
de hoofdfeiten nogmaals vermeld in het Sanskrit.

Evenals in de inscripties van 732 en 856 vinden wij hier de zoeven
genoemde drie voorwaarden voor de legitimiteit van het heerserschap met
nadruk vermeld, namelijk:
1. de afstamming van Airlangga van de beroemde koning Sindhok en via
deze van het vorstengeslacht gesticht door Sanjaya;
2. de onoverwinnelijkheid gedemonstreerd door het verslaan van al zijn
rivalen;
3. religieuze bevestiging; dit wordt in deze tekst expliciet gemaakt door de
vermelding dat Airlangga als 'lijkende op een incarnatie van Vishnu' door
de goden voorbestemd is voor de koninklijke waardigheid; in de ceremo-
nie van de koningswijding (abhishékd) wordt dit in 1010 ritueel bevestigd
door vooraanstaande leden van de geestelijkheid.

Opvallend is de rol van de lingga of halu als palladium van het koninkrijk.
Sanjaya en zijn opvolgers eisen erkenning als universeel heerser. Ofschoon
na hun dood vergoddelijkt, ontlenen zij hun aardse macht aan de iden-
tificatie hiervan met de magische kracht van de lingga, het symbool van
£iva's goddelijke scheppingskracht. Sanjaya laat een lingga oprichten
vergezeld van een drievoudige zegenbede. Het /mgga-heiligdom bevindt
zich op een heuvel (de Gunung Wukir). Rakai Kayuwangi laat na de over-
winning op zijn Boeddhistische rivaal drie lingga's vergezeld van zegen-
bedes oprichten op het plateau van Ratu Baka, eveneens een heuvel. Air-
langga laat, wanneer hij de oppermacht in handen heeft, een lingga-
heiligdom oprichten op de berg Pucangan of Pügavat (nu: Penang-
gungan). Het komt mij voor dat deze daad, waarbij de tussenkomst van
priesters niet gemist kon worden, strekte tot legitimering van hun opper-
macht als cakravartin of universeel heerser. Het verslag van de omstandig-
heden leidend tot dit gebeuren kunnen wij gevoeglijk beschouwen als een
aanzet tot geschiedschrijving

Zolang de opvolging op regelmatige wijze plaats had, d.w.z. binnen
hetzelfde vorstengeslacht en met tussenkomst van de bevoegde priester-
figuren, kon het blijven bij de stichtingsoorkonde van het bestaande
/mgga-heiligdom en een lijst van de vorsten die achtereenvolgens de
troon bezet hadden na de eerste vorst, die als dynastiestichter was opge-
treden. Zo'n lijst is ons bekend uit de eerder genoemde inscriptie van het
jaar 908, uitgevaardigd door koning Balitung, welke naar zijn vindplaats
bekend is als de inscriptie van Wanua Tengah III {Kompas 1984; Tempo
1984). Hier vinden wij een complete lijst van vorsten vanaf Sanjaya tot
Balitung.
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Van een aantal vorsten van de Kedirische dynastie, de dynastie gesticht
door koning Airlangga, kennen wij uit bewaard gebleven oorkonden de
volledige wijdingsnamen. Opvallend is dat zij zich presenteerden als
avatara's, d.w.z. incarnaties of aardse manifestaties van Vishnu. Ook in de
literatuur vinden wij dit concept van het goddelijk koningschap terug. Zo
wordt van koning Jayabhaya (1135-1157) in het Bharatayuddha-kakawin
bij herhaling gezegd dat hij, als nedergedaalde Vishnu, onoverwinnelijk is.

Dit goddelijk koningschap blijkt niet alleen uit de inscripties en literaire
teksten die uit deze tijd dateren. Na zijn dood kreeg de koning een bij-
zettingstempel. Daar werd hij afgebeeld met de attributen van de godheid
die hij geacht werd te representeren. Dit kon Vishnu zijn of £iva, maar ook
beiden, namelijk wanneer er twee bijzettingstempels aan zijn nagedach-
tenis werden gewijd. In nog latere tijd zien wij koningen die als £iva-
Buddha worden vereerd. Belangrijk is in dit verband dat de koning voor
de legitimering van zijn macht afhankelijk was van de priesters.

5. De Pararaton van 1481

Hoe ver die afhankelijkheid ging blijkt uit de Pararaton, het boek der ko-
ningen van Singasari en Majapahit (Brandes 1920). Deze tekst is inte-
ressant omdat hij laat zien hoe inscriptieteksten van een type zoals hier-
boven besproken met elkaar verbonden kunnen worden met behulp van
koningslijsten zoals die van Balitung van 908 en dan iets opleveren dat op
een kroniek lijkt.

De Pararaton bestaat, grof genomen, uit vier segmenten: 1. het verhaal
van Angrok, alias Rajasa (1222-1227), de stamvader van de dynastie van
Singhasari; 2. het verhaal van Wijaya alias Kertarajasa (1293-1309), een
nakomeling van Angrok en tevens de stichter van de kraton van Maja-
pahit; 3. het verhaal van koning Hayam Wuruk alias Rajasanagara (1350-
1389), regerend tijdens de bloeiperiode van Majapahit met als rijksbe-
stuurder Gajah Mada; 4. het verhaal van de opvolgers van Rajasanagara
uitlopend in het adelsregister van laat Majapahit.

Het eerste stuk, handelend over de jeugd van Kèn Angrok, zijn greep
naar de macht en zijn huwelijk met Kèn Dhedhes, is belangrijk omdat het
de verschillende elementen bevat die onmisbaar zijn voor de legitimering
van de macht van de vorsten van Singhasari, namelijk afstamming, onover-
winnelijkheid en religieuze bevestiging. Die vinden wij hier gepresenteerd
binnen de grenzen van één verhaal. Verteld wordt ons hier hoe Angrok bij
zijn moeder verwekt wordt door Brahma en hoe hij als zoon geadopteerd
wordt door £iva. Brahma als god van de kosmische orde geldt op Java als
kingmaker en £iva is de heer van de schepping. De afstamming van
Angrok is dus van bovennatuurlijke aard. Dankzij deze afstamming kan
Angrok zich meester maken van Kèn Dhedhes, de weduwe van de door
hem vermoorde heer van Tumapel, Tunggul Ametung, die een vazal was
van de vorst van Kediri. Kèn Dhedhes heeft een lichtuitstralende schoot
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en is daardoor kenbaar als een Durga-figuur, identificeerbaar met de gema-
lin van £iva. Zij is, zo heet het in de tekst, een ardhanarïgvari, d.w.z. de
vrouwelijke helft van een tot één persoon verenigd £iva-Durga paar. Wie
met haar in het huwelijk treedt zal cakravartin (universeel heerser)
worden. Dit voorrecht was niet weggelegd voor de eerste echtgenoot van
Kèn Dhedhes, Tunggul Ametung. Deze kon, wegens een vervloeking
uitgesproken door haar vader omdat hij haar door ontvoering tot de zijne
gemaakt had, niet als wettige verwekker van haar nakroost optreden. Nu
was er al een cakravartin op Java, namelijk de vorst van Kediri. Hoe was
het mogelijk dat deze positie werd overgenomen door Angrok? De vorst
van Kediri kwam in conflict met de geestelijkheid en deze liep toen en
masse over naar Angrok, die als klein formaat usurpator de macht uit-
oefende in Tumapel, zo luidt het verhaal. Angrok werd gewijd tot
Bhathara Guru, d.w.z. £iva, met als titel sang amürwa bhümi, d.w.z. 'de
schepper der wereld'. Nu kon hij optrekken tegen de vorst van Kediri, die
hij versloeg en wiens positie als universeel heerser over Java hij overnam.
Een opmerkelijke overeenkomst met Airlangga vinden wij in het feit dat
eerst de koningswijding door de priesters voltrokken werd en dat hierna,
gesterkt door dit ritueel, de strijd om de macht werd ondernomen.

Het Angrok-verhaal wordt in de Pararaton via een met een aantal histo-
rische gebeurtenissen 'aangeklede' koningslijst van drie bladzijden ver-
bonden met het verhaal over de stichting van de kraton van Majapahit
door Raden Wijaya. Ook Raden Wijaya was een usurpator. Hij ontleende
zijn dynastieke rechten aan zijn afstamming van Kèn Angrok. Zijn onover-
winnelijkheid bewees hij door de vorst van Kediri te verslaan. Van een
religieuze bevestiging vernemen wij echter niets. Wijaya ontleende de
legimiteit van zijn heersersmacht aan het feit dat hij de beide dochters van
koning Kertanagara, de laatste vorst van Singhasari, had gered uit de
macht van de vorst van Kediri en ten huwelijk had genomen. Hij werd
daardoor, evenals Airlangga, de schoonzoon van de laatste legitieme vorst,
die bovendien gewijd was tot £iva-Buddha; hij ontleende zijn macht aan
de goddelijke heersersmacht van '£iva die tegelijk een manifestatie van de
Buddha is'. De twee prinsessen waren tevens rechtstreekse nakomelingen
van de Durga-figuur Kèn Dhedhes, voortgekomen uit haar eerste zwanger-
schap, in haar huwelijk met de adipati van Tumapel, Tunggul Ametung.

De religieuze bevestiging van Wijaya's koningschap heeft dus plaats
via de gecreëerde parallel met het huwelijk van Kèn Angrok en Kèn
Dhedhes: hij vormt met de dochter(s) van Kertanagara een verenigd £iva-
Durga paar.1 Opmerkelijk is in dit verband dat ook in de inscriptie van
Buthak van 1294 (Brandes 1920:93-102) de wijdingsnaam van Wijaya

1 Het dubbele huwelijk van Wijaya met de beide dochters van koning Kertanagara,
Bhré Daha(na), 'laaiend vuur', resp. Bhré Kahuripan, 'leven', reflecteert het dubbele
huwelijk van Kèn Angrok met de vurige Kèn Dhedhes en de lieflijke Uma.
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(Kertarajasa-Jayawardhananama-rajabhishéka) onmiddellijk voorafgegaan
wordt door de mededeling dat hij de dochters van koning Kertanagara tot
vrouw heeft. Het verhaal van Angrok heeft tekstmatig een dubbele func-
tie. Enerzijds verschaft het Wijaya een bovennatuurlijke afstamming,
anderzijds verliest de koning van Kediri via dit verhaal zijn positie van
cakravartin en wordt hij gedegradeerd tot vazalvorst, een vazalvorst die,
doordat hij zijn gehoorzaamheidsplicht aan koning Kertanagara van
Singhasari verzaakt, beschouwd mag worden als een opstandeling. Door
de dochters van Kertanagara de titels Bhré Kahuripan respectievelijk Bhré
Daha te verlenen plaatst de auteur van de Pararaton Wijaya als hun echt-
genoot in de positie van eenmaker van het Javaanse rijk, dat sinds de
rijksdeling van koning Airlangga gesplitst was in twee delen, Janggala (=
Kahuripan), gelegen in de Brantas-delta, en Kediri (= Daha), aan de mid-
denloop van de Brantas. De inscriptie van 1294 op de koperen platen van
Buthak heeft een politieke functie gelijk aan die van de Oud-Javaanse
inscriptie op de steen van Calcutta van 1041. In de sambandha, het tekst-
gedeelte met de motivering van de schenking, wordt ons het verhaal van
Wijaya's strijd ten behoeve van de kraton van Singhasari, zijn nederlaag
en zijn vlucht verteld ter motivering van de landschenking aan het dorps-
hoofd van Kudadu na zijn overwinning. Het feit dat dit verhaal zo opmer-
kelijk parallel loopt aan het relaas ter zake in de Pararaton, bewijst de
nauwe relatie tussen inscriptie en lontar-tekst, anders gezegd tussen sam-
bandha en rijkskroniek.

6. Structuur en functie: De Babad Janah Jawi

Wanneer wij twee tekstjes die elk een onregelmatige opvolging glad-
strijken verbinden door middel van een stukje genealogie aangekleed met
een aantal relevante biodata, ontstaat een sandwich-structuur. Herhaling
van dit procédé leidt tot een meer gecompliceerde structuur. Telkens
wanneer er in de opvolging iets niet volgens het gewone patroon gaat
wordt er een nieuw stuk tekst met een nieuw zwaartepunt toegevoegd
aan het bestaande geheel. Op deze wijze ontstaat een historieboek met
een gelaagde structuur, zoals Teeuw die heeft aangewezen in de Sejarah
Melayu en zoals ik getracht heb die aan te tonen voor de Hikayat Banjar,
de kroniek van het Maleise koninkrijk van Zuidoost Borneo (Ras
1968:158-79). Karakteristiek voor een dergelijk boek is dat feiten en situa-
ties waar wij historische waarde aan toekennen soms totaal niet vermeld
worden. Ze worden door de auteur beschouwd als niet relevant. Een
andere karaktertrek van dit soort teksten is het pluraal auteurschap, wat
kan leiden tot onevenwichtigheden in taalgebruik en verhaaltrant. Wan-
neer een auteur echter de moeite neemt zo'n tekst geheel te herschrijven
kan dit resulteren in een meer homogene tekst die de valse indruk wekt het
werk te zijn van één auteur.

Het overwegend genealogisch karakter van de informatie die de zwaar-
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tepunten in het verhaal verbindt kan gemakkelijk leiden tot een nieuwe
functie. In die gevallen waarin de hoogte van iemands adelstand bepaald
wordt door de genealogische afstand tot een regerend vorst wordt het
aantrekkelijk om zoons en dochters van vorsten te noemen met vermelding
van hun posities in de politieke hiërarchie. Het boek, dat eerst alleen maar
diende om het bewijs te verschaffen van de legitimiteit van de macht van
de heersende monarch, krijgt er dan een functie bij, namelijk die van
adelsregister. Het zijn deze beide functies die ik meen te herkennen in
zowel het slotgedeelte van de Pararaton als dat van de Hikayat Banjar
(Ras 1986b:186-97). Beide bevatten namelijk in het slotgedeelte een gede-
tailleerd overzicht van geboorten en sterfgevallen van personen van vors-
telijke bloede.

Voortzetting van het hier geschetste procédé heeft op Java geleid tot
het ontstaan van zeer omvangrijke teksten. Een voorbeeld daarvan vormt
de Javaanse rijkskroniek, de Babad Tanah Jawi.

Hoe ziet deze 'Grote Babad' er nu uit? Hij begint niet met een verslag
van een succesvolle strijd tegen machtige tegenstanders, zoals in het geval
van de inscriptieteksten van 856 en 1041. Evenmin begint hij met een
oorsprongsmythe waarin de bovennatuurlijke afkomst van de stamvader
van de dynastie wordt verhaald, zoals in het geval van de Pararaton. Hij
begint met een stamboom en wel een nogal wonderlijke. Die stamboom
begint met Adam, de eerste mens en — in de Islamitische overlevering
gangbaar op Java — tevens de eerste kalief van Mekka. Via een aantal
nakomelingen van Adam komen wij bij Bathara Guru (Nieuw-Javaans
voor Bhathara Guru = Civa). Door deze positie in de stamboom wordt
Bathara Guru hier als sterfelijk mens gepresenteerd, maar hij zetelt in de
hemel en is het opperhoofd der goden. Dit betekent dat wij die hemel op
aarde moeten localiseren en in die goden menselijke personen moeten
trachten te herkennen. Dit kan slechts leiden tot één identificatie, namelijk
die waarin Bathara Guru een heersend Javaans vorst representeert, zijn
godenverblijf de kraton en de déwa's de hem omringende personen van
hoge adel. Hiermee zijn we beland op het terrein van de allegorie, wel-
bekend uit het wayang-toneel (Ras 1976:44-5, 94-7). Het verhaal rond
deze godenfiguren op aarde is allegorisch van aard en heeft dus een ver-
wijzende functie. De stamboom wordt nu onderbroken door een verhaal.
Dit is het verhaal van koning Watugunung, die door een ongelukkige
samenloop van omstandigheden gehuwd blijkt te zijn met zijn eigen
moeder, Dèwi Sinta, de SM van het Ramayana. Dit betekent dat Watu-
gunung als onrechtmatig bezitter van Dèwi Sinta verslagen moet worden
door een persoon herkenbaar als Rama. Daar Rama als zevende avatara
van Wisnu identiek is met die godheid, verbaast het ons niet dat Watu-
gunung alias Rawana in de Babad een aanval op de hemel onderneemt en
uiteindelijk verslagen wordt door Wisnu. Wie is nu deze Wisnu? Hij is de
oudste zoon van Bathara Guru. Daar hij zich vergrepen heeft aan de
maagd van Medhang, een meisje dat Bathara Guru voor zijn eigen harem
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had gereserveerd, leefde hij echter in ballingschap. Hij krijgt nu vergiffenis
voor zijn wandaad en wordt in het veld gestuurd tegen Watugunung
(Olthof 1987:7-10; in Olthof (2e druk) vindt men verwijzingen naar de
relevante passages in de grote Babad Tanah Jawi van Balai Pustaka).

Het verhaal van Watugunung is een op Java populair ruwat-verhaal,
d.w.z. een louteringsverhaal dat wordt opgevoerd wanneer door een ver-
storing van het kosmisch evenwicht de moessonregens uitblijven. In de
vorm waarin de Babad-schrijver het presenteert is het echter een alle-
gorisch verhaal, dat verwijst naar een historische episode die voor de
auteur van de Babad en diens patroon van cruciaal belang was. Het loopt
namelijk via een aantal significante details parallel met het verhaal over de
val van de kraton van Mataram in 1677 en de stichting van de nieuwe
kraton van Kartasura in 1680. De zeer strenge maar tevens lafhartige
Bathara Guru van het Watugunung-verhaal is identiek met Susuhunan
Amangkurat I, die regeerde van 1646 tot 1677. Zijn zoon Wisnu is identiek
met de kroonprins, die van 1680 tot 1703 als Amangkurat II in de kraton
van Kartasura zal zetelen. Het mythische verhaal in het begin van de
Babad verwijst dus naar actuele gebeurtenissen die elders in het boek in
detail beschreven worden en die eigenlijk de inleiding vormen voor het
verhaal over de kraton van Kartasura. In feite gaat het hier om het zo-
veelste verhaal over de val van een oude kraton en de stichting van een
nieuwe door een vorst wiens heerschappij aangevochten wordt. Amang-
kurat II had grote behoefte aan bevestiging van de legitimiteit van zijn
heerserschap. Die legitimiteit werd betwist door zijn broer, Pangéran Puger,
en door de heilige pandhita ('priestervorst') van Giri, die op Java tradi-
tioneel als kingmaker gold. Hoe werd nu de bevestiging van die legitimiteit
bereikt? In de eerste plaats door een geschikte priesterfiguur in dienst te
nemen als geestelijk leidsman. Dat was Panembahan Natapraja alias
Pangéran Adilangu I uit Demak (Kadilangu), een rechtstreekse nakomeling
van Sunan Kalijaga, een van de negen Javaanse heiligen (wali's) aan wie
de verbreiding van de Islam op Java traditioneel wordt toegeschreven
(Olthof 1987:196). Deze 'zeer heilige' Panembahan Natapraja moest de
religieuze bevestiging van het koningschap voor zijn rekening nemen.
Vervolgens moesten de tegenstanders uitgeschakeld worden. Giri werd
belegerd en ingenomen en de oude pandhita, die het gewaagd had de
legitimiteit van het koningschap van Amangkurat II te betwisten, werd
gewurgd. Pangéran Puger, die zich als 'tegen-sunan' genesteld had in de
oude kraton van Plèrèd, werd met hulp van de V.O.C, tot onderwerping
gedwongen. Door aldus zijn tegenstanders met geweld uit te schakelen
leverde Amangkurat II het bewijs van zijn onoverwinnelijkheid of
kadigdayan, zoals het in modern Javaans genoemd wordt. Het punt van
zijn afstamming of trah leverde geen moeilijkheden op. Hij was vóór het
conflict met zijn vader reeds aangewezen als Adipati Anom of kroonprins,
alleen was hij, omdat hij zich vergrepen had aan 'de maagd van Medhang',
het meisje dat zijn vader (Bathara Guru) gereserveerd had voor zijn harem,
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van zijn rechten vervallen verklaard. Hij moest nu bewijzen het goddelijk
geschenk van het koningschap {wahyu kaprabon) deelachtig te zijn.
Daarvoor moest Panembahan Natapraja (alias Pangéran Adilangu I) als
geestelijk leidsman van de vorst zorgdragen. Hij deed dit door zijn op-
treden als hoogste vertegenwoordiger van de Islamitische geestelijkheid
bij de inwijdingsplechtigheid van de vorst èn als schrijver van de rijks-
kroniek via manipulatie van de tekst. Zo bevat de Babad een aantal
profetieën, in de mond gelegd van Sultan Agung en Amangkurat I, waarin
het toekomstig heerserschap van Amangkurat II wordt voorspeld (Olthof
1987:154, 181). Karakteristiek is daarnaast ook het volgende verhaal. Eens
in een nacht, na de val van de oude kraton, toen de kroonprins in de
moskee van Banyumas lag te slapen, droomde hij dat het dak van de
moskee zich opende en dat zeven manen van het uitspansel omlaag
kwamen en in zijn borst binnendrongen. Daarna kwam er een kind zo
groot als het gevest van een kris. Ook dat drong zijn borst binnen. De
prins werd wakker en besefte dat de nurbuwat of wahyu van het ko-
ningschap op hem was neergedaald. Hij besloot daarop deze waardigheid
te aanvaarden (Olthof 1987:180). Naast dit vrij onschuldige verhaal zijn er
nog diverse andere die het koningschap van Amangkurat II aankondigen.
De zoon van deze hofdichter, Pangéran Adilangu II, stond echter in dienst
van Pangéran Puger, de latere Paku Buwana I, die in 1705 de macht greep.
Deze voegde aan de bestaande tekst elementen toe van een andere strek-
king, elementen die ten doel hadden de door Puger in 1705 met geweld
verworven heersersmacht te legitimeren.

Pangéran Adilangu II werd opgevolgd door Tumenggung Tirtawiguna,
alias Carik Bajra. Deze werkte in hoofdzaak voor Paku Buwana II (1727-
1749) en Paku Buwana III (1749-1788). Waarschijnlijk was hij de verant-
woordelijke auteur van de babad-versie die door Paku Buwana III na 1749
te Surakarta in circulatie werd gebracht (Brumund 1843). Dit zou verkla-
ren waarom Carik Bajra in de Javaanse traditie geciteerd door C.F. Winter
(1848:352 sqq.) aangewezen wordt als auteur van de Babad Kartasura.
Carik Bajra werd als hofdichter opgevolgd door Yasadipura I. Deze
werkte voor Paku Buwana III en Paku Buwana IV (1788-1820). Hij was
de verantwoordelijke auteur van de tekst van 1788, waarvan wij alleen de
colophon nog over hebben (Ras 1987:XXHI). Yasadipura I werd op zijn
beurt opgevolgd door zijn zoon Yasadipura II. Deze is verantwoordelijk
voor de Babad-tekst van 1836, tot stand gekomen onder de regering van
Paku Buwana VII.

De verschillende hofschrijvers die achtereenvolgens verantwoordelijk-
heid gedragen hebben voor de inhoud van de Babad Tanah Jawi zijn
bekend uit hetzij de Babad zelf, hetzij andere kanalen van de Javaanse tra-
ditie, dan wel Nederlandse bronnen. Zij hadden, ieder op zijn beurt, te
maken met bepaalde crisissituaties die een stuk speciale geschiedschrijving
nodig maakten. Zo werd laag na laag toegevoegd aan de tekst die wij nu
Babad Tanah Jawi noemen. Vergelijking van de tekst van de Yogya-
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kartase Babad Kraton van 1778 (Babad Kraton 1992) met die van de
Surakartase Grote Babad leert echter dat er ook in oudere lagen van de
Babad wijzigingen aangebracht werden (vgl. Ricklefs 1972). Steeds
uitvoeriger werd het verslag der feiten, tot de versie van 1836, de laatste,
die meer dan 3000 pagina's telt.

En hoe keek men nu in 1836 aan tegen die reusachtige tekst? Dat
vernemen wij uit de beginstrofen, die als volgt luiden:

'(1) Regels in dhandhanggula-metuim zonder / versmaataanduiding zijn
onbevredigend als tekst / men voelt zich zeer onaangenaam getroffen //
gelijk in het aangezicht van de dood / wenden wij ons tot God Al-
machtig // die tot aanzijn brengt en toedeelt / al wat ons tot voedsel
strekt // die schiep de allereerste dingen // die al wat op aarde is verdeelt /
bekwaam, alom aanbeden.
(2) Hij die hen liefheeft die hem koesteren in hun hart / die dient als
eerste onder de Gezanten / is een licht in de wereld van de aanvang af //
een waardig Godsgezant / een vriendelijk middelaar en leidsman op
aarde / thans gaan wij in beschouwing nemen / het eens gesloten
verbond // het verhaal over de Javaanse wereld // 't is wenselijk het lang
te maken opdat het leide tot / het beloofde heil.
(3) Bij wijze van gedachtenis is 't plicht / nota te nemen van de Ara-
bische stamboom / en evenzo, voorwaar, van de Javaanse // de opsom-
ming der voorouders / geldt immers vanouds als een charter // een erfstuk
in de vorm van een boek / is wat begeerde de vorst // Paku Buwana IV //
geen twistpunt zij het begin van het schone verhaal / en niemand voele
zich bezwaard.
(4) Opdat boven twijfel verheven zij / de gezaghebbendheid van dit
verhaal / is het zodanig opgesteld dat het authentiek is // overeenkomstig
de volgorde der feiten / opdat het diene tot toetssteen en exempel // hij
die de wens had het te schrijven / was Zijne Doorluchtige Hoogheid //
Paku Buwana de zevende // in ere houdend het werk van zijn vorstelijke
vader / teneinde diens zegenrijke invloed deelachtig te worden.
(5) Moge het blijven tot in de verre toekomst / een middel tot het
scheppen van hoog aanzien / ter openbaring van zijn voorbestemming
tot het heerserschap // opdat hij met succes moge voortgaan / met het
herstellen van het welzijn // voor alle onderdanen / vermaard om hun
eendrachtigheid // opdat er geen ellende zij // opdat het ganse land blij en
voorspoedig zij / door de milddadigheid van de vorst.
(6) Dit is het tijdstip waarop het geschrift is gepubliceerd / zaterdag-
wagé, de vijfde dag van de maand Rajab / in het jaar Ehé // van de windu
Sancaya, de vierde maand van het zonnejaar / in de wuku Mandhasiya,
in chronogram uitgedrukt // tot aanzijn kwam (4) de diepste zin (6) van
het woord (7) van Indra (1) / moge het God die verheven is // zegenrijk,
levengevend, goedgunstig // behagen dat de barmhartigheid van de
Schepper der aarde / ten deel valle aan hem die de hoogste is in den
lande.' (Olthof 1987:IX-X.)

Het belang van de stamboom (trah) komt duidelijk tot uiting in strofe; 3.
Dat van het goddelijk geschenk van het heerserschap (wahyu kaprabon)
vinden wij benadrukt in de eerste drie regels van strofe 5. Over de onover-
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winnelijkheid {kadigdayan) van de vorst wordt echter niet gerept. In de
plaats daarvan wordt in strofe 4 een beroep gedaan op de zegenrijke
invloed van 's vorsten vader, Paku Buwana IV, wiens traditie wordt voort-
gezet. Er is immers geen sprake van een troonsusurpatie. Dat er wel oorlog
is geweest, namelijk de Java-oorlog (1825-1830), die de nodige sporen
heeft nagelaten, kan men, zo men wil, trachten te lezen uit de tweede helft
van strofe 5. Bovendien was de opvolging niet echt een routinematige
aangelegenheid. Paku Buwana VII was de opvolger van zijn broer Paku
Buwana VI (Ambangun Tapa). Deze was in 1830 door het Nederlands
koloniaal gezag afgezet en verbannen naar Ambon. Voorts was er de
moeilijke relatie met Yogyakarta, dat als resultaat van het verdrag van
Giyanti in 1755 een rivaliserend zelfstandig koninkrijk werd. Omdat dit
een inperking betekende van de macht van het Javaanse koninkrijk, ver-
eiste het uitvoerige toelichting. Ook de verhouding tot de Mangkune-
garan, een semi-onafhankelijk prinsdom binnen de grenzen van Surakarta,
vroeg om uitvoerige toelichting. Dit verklaart waarom de Babad Giyanti,
waarin Yasadipura I de geschiedenis van de jaren 1746-1768 behandeld
had, in uitgebreide vorm is opgenomen in de Babad Tanah Jawi. En zo
gebeurde het dat aan de 1630 pagina's van gemiddeld 36 versregels van
de Babad Kartasura (van Adam tot 1746) nog eens 2124 pagina's werden
toegevoegd om het kleine stukje geschiedenis van 1746-1768 uit de
doeken te doen (voor een inhoudsoverzicht zie Vreede 1892:80-99). In
deze situatie spreekt het wel vanzelf dat 'wanneer men de eigen tijd van
de schrijver nadert de relatie tot de historische werkelijkheid ook duide-
lijker wordt'. Toch is dit, naar het mij voorkomt, een oversimplifïcatie. Wel
is het stellig een feit dat de grote Babad Tanah Jawi een geschiedbron
vormt die nog nauwelijks is aangeboord.

De Babad Tanah Jawi of Grote Babad is de kroniek van de dynastie van
Mataram. Het is een aaneenschakeling van episodes waarin telkens een
vorst centraal staat als dynast. De functie van de tekst, het legitimeren van
de heerschappij der opeenvolgende vorsten, bracht met zich mee dat
telkens wanneer zich een crisissituatie voordeed, de tekst waar nodig werd
aangepast aan de eisen van de nieuwe situatie. Dit leidde tot een voort-
durende groei van de tekst. Het meest buitensporig was deze bij de laatste
versie, van 1836. Maar de groei was in zeker opzicht functioneel: waar van
een eindoverwinning niet kon worden gewaagd, toonde het uitvoerig
verslag van de oorlog van 1746-1757 in elk geval aan dat er toch flink
gevochten was.

7. Conclusie

Terugkerend tot ons punt van uitgang, stellen wij vast dat de Javaanse
geschiedschrijving een lange ontwikkeling achter de rug heeft. In de
geciteerde teksten, vanaf de inscriptie van Canggal tot en met de Babad
Tanah Jawi van 1836, worden steeds reeksen historische feiten vermeld die

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:19PM
via free access



Legitimiteit van het Koningschap op Java 535

relevant zijn voor de legitimiteit van het koningschap. Die legitimiteit zien
wij telkens weer verbonden met drie kwaliteiten waarover de persoon die
zich presenteert als de nieuwe vorst moet beschikken, t.w.: 1. een passende
stamboom; 2. onoverwinnelijkheid (succes in de strijd), charisma; 3. reli-
gieuze bevestiging. Dit laatste staat in de Hindu-Buddhistische periode
steeds in verband met het concept van het goddelijk koningschap: de
macht van de koning wordt afgeleid van de goddelijke almacht van het
opperwezen, hetzij Civa, hetzij Vishnu of de Buddha, dan wel een com-
binatie hiervan. Aangezien het hier een theologische aangelegenheid
betreft, betekent dit dat de nieuwe vorst voor zijn erkenning als legitiem
heerser de loyaliteit en medewerking behoeft van de geestelijkheid. De
verbondenheid van de vorst met het religieuze 'establishment', die zo
overduidelijk uitkomt in de besproken inscriptieteksten en in de Pararaton,
vinden wij, ondanks de onvermijdelijke secularisering van het Javaanse
koningschap bij de komst van de Islam, toch ook nog terug in de Babad
Tanah Jawi. De stichter van de Mataramse dynastie, Panembahan Sénapati
(1587-1601), krijgt hier bij zijn troonsbestijging de naam Sénapati Ingalaga
Sayidin (= Shahi Din) Panatagama, wat betekent 'Aanvoerder in de Strijd,
Heer des Geloofs, Ordenaar van de Godsdienst'. Ondanks de door hem
beleden Islam heeft Sénapati ter legitimering van zijn koningschap
behoefte aan een Durga-figuur als partner. Dit wordt bewezen door zijn
bovennatuurlijke huwelijksrelatie met Ratu Kidul, de Godin van de
Zuidzee, een huwelijksrelatie die telkens hernieuwd wordt door zijn
opvolgers

De visie van C.C. Berg dat de Babad Tanah Jawi beschouwd moet
worden als een sacrale codificatie ter vestiging van het gezag van een
homo novus via toekenning van bruikbare voorouders, geldt niet slechts
voor de stichter van de Mataramse dynastie, maar ook voor de stichter van
de Kedirise dynastie (Airlangga, 1019-1049) en die van de Majapahitse
dynastie (Raden Wijaya alias Kertarajasa, 1294-1309), die hem zijn voor-
gegaan. De inscripties van de Calcutta-steen en de tekst van de Pararaton
getuigen hiervan. Of de Javaanse hofdichters in deze gevallen uitsluitend
schreven terwille van een beoogd magisch effect en niet ter vastlegging
van historische feiten, zodat aan de betrokken verhalen geen historiciteit
kan worden toegekend, is echter een punt waarop men van mening kan
verschillen. Strofe 4 van de openingszang van de Surakartase kraton-
versie van de Babad Tanah Jawi, vertegenwoordigd door het Leidse hand-
schrift Or. 1786 (zie Ras in Olthof 1987:IX e.v.), laat er geen twijfel over
bestaan dat de tekst geacht werd een duidelijk referentieel karakter te
hebben en dus niet zonder meer als fictie mag worden beschouwd, zoals
veel beoefenaars van de literatuurwetenschap geneigd zijn aan te nemen
(zie de inleiding van dit artikel). De meer of mindere betrouwbaarheid van
de tekst als bron voor historisch onderzoek hangt ten nauwste samen met
zijn functioneel karakter. De geschiedschrijving stond hier duidelijk in
dienst van de legitimiteit van het koningschap. Dat de tekst voor dit doel
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bij herhaling gemanipuleerd werd en de weergave der feiten selectief was
is evident. De tekst refereert aan de betrokken feiten binnen een functio-
neel kader. Hij is, getuige de auteur in de hierboven weergegeven strofen 4
en 5, bedoeld als: 1. exempelboek, dus als voorbeeld ter navolging (tepa-
palupi); 2. voortzetting van een traditie ter verkrijging van de zegenrijke
invloed (sawab) van de voorvaderen; 3. een middel tot het scheppen van
aanzien of charisma (perbawa); 4. openbaring van 's vorsten voorbestem-
ming tot het heerserschap (wahyu kaprabori) tot heil van het ganse land.

Het is evident dat de hier expliciet aangeduide functies de pennen van
de verschillende auteurs die elkaar in de tijd zijn opgevolgd gestuurd
hebben. Het resultaat is een babad die inderdaad begint in de mythische
voortijd. De stamboom van de dynastiestichter Sénapati wordt terugge-
voerd op een reeks bovennatuurlijke voorouders (vgl. de hierboven geci-
teerde strofe 3). Wanneer men de tijd van de schrijvers nadert (17e-19e
eeuw) vindt men naast een redelijk betrouwbaar verslag van relevante his-
torische feiten ook veel invoegsels en tekstwijzigingen die latere schrijvers
nodig achtten met betrekking tot het werk van hun voorgangers. Dit hield
verband met de functie van het boek het heden te verklaren vanuit het
verleden en zo de legitimiteit van het heerserschap van zijn vorstelijke
patroons te demonstreren.

Wat Teeuw constateert voor de Sejarah Melayu, namelijk dat deze
bestaat uit diverse strata van verschillende ouderdom, geldt ook voor de
Babad Tanah Jawi. Wij vinden hier het geschiedverhaal telkens gecon-
centreerd rond de figuur en het handelen van de persoon die na een crisis-
situatie naar voren treedt als de nieuwe vorst, wiens legitimiteit als heerser
moet worden vastgesteld. De verschillende lagen waaruit de tekst zo-
doende is opgebouwd zijn te vergelijken met de stukjes dynastieke infor-
matie die wij vinden in de inscripties van 732 (Sanjaya), 856 (Rakai
Kayuwangi) en 1041 (Airlangga) en in enkele van de lagen waaruit de
Pararaton (zie Ras 1986b: 183-203) is opgebouwd.

De vraag ten behoeve van wie teksten als de hier besprokene geschre-
ven zijn is hiermee voldoende beantwoord. Teeuw heeft stellig gelijk wan-
neer hij de Maleise geschiedschrijving vertegenwoordigd door de Sejarah
Melayu vergelijkt met de Javaanse vertegenwoordigd door de Babad
Tanah Jawi. Zijn constatering van de intrinsieke gelijksoortigheid van de
betrokken teksten maakt het mogelijk om een literair genre, de 'rijks-
kroniek' of het 'koningsboek', te poneren, waarin voor het gehele
Indonesische gebied, over de regio-grenzen heen, een specifiek type
teksten bijeengeplaatst wordt, te onderscheiden van andere historische
teksten waarin de legitimiteit van het koningschap niet centraal staat.
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