
HEILIGE VOETSPOREN OP JAVA.

Bijgaande schets is ontleend aan het uitmuntend lichtbeeld
van den heer J. van Kinsbergen in u". 10 van de Ow^erfe»
wrtw e/izt;a, door hem op last van de N. Ind. Regeering, onder
toezicht vau 't Bataviaasch genootschap van Kunsten en Weten-
schappen , gephotografeerd, en stelt, volgens den Catalogus van
die kostbare verzameling, voor een * beschreven steen met twee
//voet-indrukken en spimiekoppen, rivier 7)aro««<(ja ' , bij
// 7yawzjDi?0, Buitenzorg//.

De buitengewone duidelijkheid, waarmede 't schrift op dezen
steen bewaard en in 't photogram is wedergegeven, werpt een
verrassend licht op meerdere gedenkstukken van gelijken aard,
en levert tevens, zoo ik mij niet bedrieg, eene niet onbelangrijke
bijdrage tot de geschiedenis van 't schrift op Java.

Toen ik nog onlangs, in de Inleiding op «Kawi oorkonden'/,
blz. v i , met eenig voorbehoud melding maakte van de nauwe
verwantschap tusschen den schriftvorm van die oorkonden en dien
van eenige der oudste bekende inscripties van Voor-ludiü, had
ik inzonderheid het oog op zekere beschreven metalen platen, in
het e/b»r«a7 o / ^ e iüoya? yi«ia(!ic 5oeiety, JVew iSm'es, 1 (1865),
p. 247 en volgg., door Prof. Dowson afgebeeld en verklaard,
afkomstig van de 7)'aW-y«-dynastie in AaJra (7ya*Va.̂ ) in
Dekkan, en gedagteekend van 't jaar 394 = A. D. 472 u 73.
De treffende, op vele punten zelfs volmaakte, overeenkomst van
dat schrift met ons Kawi schrift — eene overeenkomst waarvan
ik de eerste aanwijzing aan onzen Sinoloog Dr. G. Schlegel ver-
schuldigd was — had mij indertijd genoopt, van het alphabet
voor mij zelf aanteekening te houden; doch, schoon mij iuder-
daad geen andere Indische schriftvorm onder de oogen kwam,
die over 't geheel zoo na aan 't Kawi-schrift verwant scheen,
mocht ik hieraan niet te veel gewicht hechten, daar niet alleen
sommige teekens toch eene vrij scherpe uitzondering maakten,

' Elders ï'/troetoi, die van den berg 5«fe* noordwaarts loopt, en nabij
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maar bovendien natuurlijk nog tal van Indische schriftsoorten
mij verborgen bleven, waarin wellicht de naaste overgang tot
het Kawi schrift zou te vinden zijn.

Aan dezen twijfel is thans tot op zekere hoogte — voor
zooveel namelijk het schiereiland van Voor-Indie (Dekkan)
aangaat — tegemoet gekomen door het onlangs verschenen werk
van A. C. Burnell, .£7«»e«te q/ Sow
/row» ^ e 4'*. <o i!̂ <; 17'*. cewton/ A ö.,
1875, bevattende eene reeks van alphabetten en schriftproeven,
naar tijdsorde gerangschikt, waarvan de oudste >, ontleend aan
inscripties van /Fis»^? (in 't N. O. deel van 't schiereiland,
van de vierde eeuw na Chr.), van 7}'a?>a (Z. O. hoek, van A.
D. 4(56), West 7y<#«fya (N. W. hoek, A. D. 608 en GS9)
en Oost 7)'a/«^a (N. O. hoek, A. D. 6S0), geheel of nagenoeg
aan bovenbedoeld 7)YM/./fya-schrift beantwoorden, en de latere
hoe langer zoo meer zoowel daarvan als van 't Kawi schrift
afwijken.

Dit laatste was trouwens niet anders te verwachten, sedert
wij weten, dat het schrift van onze Kawi oorkonden minstens
tot. de eerste helft van de achtste eeuw opklimt, en dus be-
zwaarlijk afwijkingen vertoouen kan, die in 't land van oor-
sprong eerst later ontstonden.

Heeft echter het uit Tndiii overgebrachte schrift zicli buiten
twijfel ook op Java en elders in onzen Archipel, onafhankelijk
van den moederstam, in tallooze nieuwe vertakkingen ontwik-
keld , wij hebben geenerlei zekerheid, dat zij alle uit één en
denzelfden hoofdtak van dien stam ontsproten zijn, en moeten
althans waarschijnlijk achten, dat gedurende eenige eeuwen van
't levendigst verkeer met Tndië het schrift op Java eenigermate
heeft blijven deelen in de invloeden van tijd, plaats als anders-
zins, die het in Indië beheerschten. Al vinden wij dus hier of
daar op Java een schriftvorm, die zich nader dan andere aan
een of ander Indisch alphabet aansluit, dan volgt daaruit nog
geenszins, dat juist daarin de ware sleutel gelegen is tot ver-
klaring van het ontstaan van die andere.

Met dat al meen ik het eene merkwaardige ontdekking te
mogen noemen, op beschreven steenen in West-Java — anders
juist minder rijk aan gedenkteekenen van de Hindoe-beschaving

i Daarom echter nog op verre na niet de oudste bekende overblijfselen
van Indisch schrift, die, in de inscripties van ^fo*«, tot omstreeks 250
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via free access



HEIUGB VOETSPOREN OP JAVA. 165

dan andere deelen van 't eiland — liet schrift vau /Fe«<^e of
7>'üs<>«, ook in de eigenaardigheden, die het van't Kawi schrift
het meest in 't oog loopend onderscheiden, zoo zuiver terug-
geven, als met den steen van TyaröeMtea liet geval is.

Bij vergelijking van die inscriptie niet BurneU's eerste tafels
en het alphabet, uit het «/ywr?/â  y / 4/ig /i. /**. Society gelukte
't mij dan ook al spoedig, haar grootendeels te lezen, schoon
zij bijzonderheden bevat, die zich uit het Kawi schrift be-
zwaarlijk lieten verklaren.

Daar zij evenwel Sanskrit bleek te zijn , waarvan mijne kennis
te kort schoot om de nog onvolkomen lezing aan te vullen,
moest ik mij tot Prof. Kern wenden, en mocht eerst met zijne
hulp het hoofddeel van het opschrift, op een paar letters na,
volkomen opgehelderd zien.

Er staat namelijk, m vier regels, die samen een zuiver
Sanskrit distich on (pfoX'a) vormen:

1. wikrantas)i1wanipateh
2. criinatah pürnnawannmanah
•3 ma-nagarendrasya
4. wisnor-iwa pada-dwayam.
Het onderwerp van den zin is achteraan geplaatst in 't woord

/ja^a-r/wayara, d. i. «voetpaaiv/ of //twee voetstappen.// Al het
overige, behalve 't onmiddellijk voorafgaande bijwoord k>a,
«gelijk'/, zijn genitivi van de naamwoorden wi/ird/^a, '/schrij-
dend, stappend", en ook //machtig'/ (hier wellicht in dubbelen
zin te verstaan, en wel inet toespeling op Wisnu's ^rwi/fcrawm,
de '/drie schreden*-, waarmede hij ondersteld wordt het geheele
wereldruiin te doorloopeu ' ; a?<w«/)arf«, //landheer, vorst'/;
?nw«d«, //doorluchtig//; /^«wdwamzw^, een mausnaam; ....wa-
«fl77örewfra, //vorst van de stad (of het rijk) . . . . r aa / / , en
W i s n n, den bekenden god.

De geheele zin laat zich vertalen: //Als (die) van W i s n u
• '/zijn de twee voetstappen van den schrijdenden (of machtigen ?)
w Vorst, deu doorluchtigen P ü r n n a w a r m ma , heer van

//.
Met betrekking tot den persoonsnaam deelt Prof. Kern mij

mede, dat in de M//«oire* *;<;• /e* ft>«£r/g« oc"«rf««te/e*, /><zr
uit het Chineesch vertaald door Stanislas

' Minder eigenaardig schijnt het ilan echter, dat de twee voeten vlak
naast elkander zijn voorgesteld!
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Julieii, I , 463 , eeu Boeddhistisch Koning van jtfa</a^a van
denzelfden naam vermeld wordt als beschermer en aankweeker
van den ito-booin, dien de ketters (niet-Boeddhisten) hadden
willen uitroeien. Of dezelfde hier bedoeld kan zijn, of wellicht
een naar hem genoemde op Java, is moeielijk uit te maken,
zoolang de naam der plaats in het duister blijft. /> Uit de
// vergelijking met Wisnu volgt althans//, merkt Prof. Kern op,
// niet met zekerheid het Brahmanistisch karakter van 't opschrift.
// Het heele Hindoesche Pantheon wordt door de Buddhisteu
// ten volle erkend, en zelfs uitgebreid en verrijkt, vooral met
'/ booze geesten en duivels. //

Wat den plaatsnaam betreft, is zooveel wel duidelijk, dat hij
uit drie lettergrepen bestaat, waarvan de laatste *»a is. De
middelste schijnt r« of ra te zijn, en dan wel waarschijnlijk
het laatste, daar het metrum hier — indien w althans als
kort te beschouwen is — eene lange lettergreep eischt. De eerste,
die uit prosodisch oogpunt lang oi' kort kan zijn, zou men
oppervlakkig geneigd zijn als «a of /</ te lezen; en ofschoon het
van beiden in dit schrift nog te veel schijnt te verschillen, is het
ons niet gelukt, er eene andere aannemelijke lezing voor te vinden.

Bijzondere opmerking verdient het allerlaatste letterteeken

»i: dus zooveel als sw met »('/ÓJS« (*"|)- Des noods laat het

zich dan ook zoo opvatten, door den laatsten trek, die over de
letter heen rechts naar beneden loopt, voor den in 't Kawi
gebruikelijken vorm van WMMU (of /w/è») te houden; maar de
ongewone vorm en stand van de letter zelve doet veeleer denkeu
aan de eigenaardigheid, door Burnell (blz. 15) vermeld :* final
// /» is represented by a small ?» less than the other letters,
// which is peculiar in the Vengi character. // Zoo ongeveer —
schoon zonder die bocht — vindt men ze dan ook bij hem
uitgedrukt in de lettergreep /<m in de eerste tafel (van de 4de
eeuw na Chr.), in de volgende (A. D. 608) vervangen door een
kringetje, tusschen de andere letters, maar nabij de bovenliju,
geplaatst, hetwelk (later A. D. 689), b o v e n de voorgaande
letter geschreven, in den bekenden vorm van awwsKJara of óÏMflfe
overgaat, doch aanvankelijk nog met den ouden vorm wordt
afgewisseld.

Zoo de twee stervormige figureu vóór de voetstappen // spinne-
koppen// voorstellen, gelijk de Catalogus ze noemt, en waar ze
werkelijk iets van hebben, is daarbij , meent Prof. Kern, wellicht
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te denkeu aan de J9/'ai«a-leer, die voorschrijft bij eiken voetstap
toe te zieu tegen 't vertreden van eenig levend wezen.

Boven die figuren eindelijk vertoonen zich nog eeuige trekken
als van letterschrift — misschien jaarcijfers? —waarvan de be-
teekenis nog opheldering wacht. Ook blijkt uit de afbeelding niet,
of die figuren nog tot aan de achterzijde van den steen doorloopen.

Zouder dus den tijd, waaruit dit gedenkstuk dagteekent,
nauwkeurig te kunnen bepalen, mogen we het met eenigen
grond voor een der oudste tot heden bekende sporen van 't
Hindoeïsme op Java houden: een spoor, dat te meer merk-
waardigheid ontleent aan de omgeving, waarin het zich bevindt,
op een levenden, bijua vormloozen rotsklomp, middeu in de
rivier, nauwelijks boven — misschien dikwijls geheel of ten
deele onder — water, waar het waarschijnlijk sedert minstens
een tiental eeuwen nedeiligt, onbeschut en ongemoeid, zonder in
zuiverheid en scherpheid van trekken merkbaar geleden te hebben.

Onder no. 11 en 1Ü volgen in de Ourf/ieJe» »a» /ava nog
twee soortgelijke steen en , mede uit de afdeeliug Buitenzorg,
maar op drogen grond.

De eerste, volgens den Catalogus een >/ beschreven steen met
twee voet-indrukken ', te /J/a/«öt/e, reeds in 1853 door Rigg
en Friederich in het yy/foeAr. <wor /««?. y«a^-, i a»^ - «» Fo^-era-
>4KM^, I I I , 1S;5 volgg., beschreven, bevat twee regels schrift,
volgens opgaaf elk 5 voet 2 duim lang, van dezelfde soort, eu,
naar het schijnt, niet minder duidelijk en goed bewaard dan
dat van n° 10, maar in 't photogram te veel iu verkorting
afgebeeld, om zich eren gemakkelijk te lateu lezen: toch zeker
nog gemakkelijker dan Eriederich doen kon, die zich met het
oorspronkelijke vergenoegen moest. Uit moge wat paradox klinken,
het is er niet minder ernstig om gemeend. Zeker heeft de aan-
schouwing van 't voorwerp zelf, in volle grootte, en met de
gelegenheid om puut voor punt in den besten stand op te nemen,
veel voor boven die van een photogram, dat het slechts uit één
oogpunt en onder één licht te zien geeft; doch daar staan ter

' Die indrukken zijn veel Hauwer dan in no 10. In 't photograin is er
weinig meer van te onderscheiden dan de teenen, nabij den top van den
bijna driehoekigen steen. Achter dien top ziet men echter, meteene diepe
kloof tiisschenbeiden, nog een brok, dat er volgens Rigg vroeger meê
veieenigd zou gewnest zijn, maar, waarschijnlijk door brand, afgescheurd:
één gevaar althans, waarvoor de steen van zyarowte» tamelijk veilig is,
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gunste van "t laatste voordeden tegenover, waaraan ik voor
mij, wanneer het photogram niet al te gebrekkig is, bij ervaring
nog hooger waarde hecht: al was 't alleen maar dit, dat men
het veel rustiger uren lang bestudeeren en er telkens weer bij
terugkomen kan, dan met voorwerpen als dit in de natuur
veelal mogelijk is. Hoe weinig althans Friederich hiertoe in de
gelegenheid was, blijkt overvloedig uit zijne beschrijving van de
twee bezoeken, die hij aan liet oord bracht, inet weinig beter
uitkomst dau de ijdele hoop op het bekomen van een afdruk
in was of eene aftcekening, die hem tot nader onderzoek in
staat zou stellen. Al blijkt hij dus ook gedwaald te hebben in
de lezing van eeuige woorden, die hij meende te herkennen,
het is al wel dat hij er ten minste enkele goed las , en zoowel de
taal der inscriptie als hare waarde en betrekkelijke oudheid — die
hij op ongeveer duizend jaar schat — in 't ware licht wist te stellen.

Hoe gevoel ik mij dan nu ook boven hem bevoorrecht, aan
de schrijftafel gezeten met een photogram in de hand, dat, al
is het op zijde wat vertrokken, onder eene goede £uK/je den steen —
natuurlijk vooraf door den photograaf behoorlijk gereinigd,
maar overigens in ongerepten natuurstaat — vóór mijne oogen
herleven doet, en de kleinste onellenheden als peilen laat!
Daarbij voorgelicht door de uitkomsten, aan de vorige inscriptie
ontleend, en omringd van hulpmiddelen om elke opkomende
gissing aanstonds te toetsen, zie ik allengs hier en daar iets
doorschemeren, wat in 't eerst geheel onleesbaar scheen.

Het begin luidt blijkbaar: f/iW», /fvè'te d/w/^ja (? dit
laatste las ook • Fr.); iets verder, in 't midden van regel 1:
««««a (?) ?>"£ j0?/r«w«M>ar»2»?a — weder dezelfde naam als
in n„. 10! — : in regel 2 ouder anderen
/foxn/aa* («twee voet-beelden of-afdrukken ») — a/-i-«
("verdelging van 's vijands stad of rijk'/), en nog een en ander,
wat ik liever terughoud, in afwachting of het Prof. Kern ge-
lukken moge, het nog ontbrekende aan te vullen.

N°. 12 eindelijk, volgens den Catalogus een steen te
('/kolïi-tuin"), aan den weg van 7}'aw/)<?a naar Paara
vertoont mede twee indrukken, maar van olifantspooten, en tussclien
die beiden een regel schrift, oogenschijnlijk weder van dezelfde soort,
maar minder goed bewaard of afgebeeld, en vooralsnog niet ont-
cijferd, al zijn er hier en daar wel enkele letters in te herkennen.

-19-Mei. 1875. • • Dr. A. 1?. COHEN STUAUT.
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Zoo als te wachten was, heeft. prof. Kern ook de inscriptie
van Z{/a;w/y>0e — waarvan nu mede eene afbeelding volgt —
grootendeels weten op te helderen.

Elk van de twee regels vertoont twee duidelijk gescheiden
helften, die elk beantwoorden aan één regel van de dichtmaat
Sra^Mara, beslaande uit drie stukken, ieder vau zeven letter-
grepen , afgedeeld als volgt.:

. |J | _ |
Dit eeumaal vaststaande, komt het er op aan, voor de min

duidelijke plaatsen woorden te vinden, die 1". in de maat,
2o. zooveel doenlijk in den zin passen, eu 3o. met het schrift
overeen te brengen zijn. üe laatste twee voorwaarden ziju even-
wel te rekbaar, eu laten nog te veel ruimte van keus, om
tegen 't gevaar van mislezing voldoende te waarborgen.

Daarom zijn iu de volgende proeve van transscriptie de meest
twijfelachtige letters cursief gedrukt, terwijl de overige meeren-
deels als genoegzaam verzekerd mogen beschouwd worden.

1. (/liman uaiia-kreta-djnjo narapatir-asamo yaA pura
. . arawaya.,

2. ïiamiin. crï-pürmia-warinma pi^ur-ari-mutóarabhedya (of
su^ara?) wiAAyata-warmma,

3. tasyédam pada-wimba-dwayam-ari-iiagarotsadaiié uitya-

4. bhaktana(iig) yat fridhatef swgati-«f&/ta-£aran/ djyé«tha-
6A/ wdri rnü/é.

Waarvan de zin ongeveer hierop zou nederkomen:
/'De doorluchtige, vele groote daden kennende, weergalooze

"vorst, die voorheen in . . «rawa ' (heerschte), met name Z.

' De uitgang "dy<£ beantwoordt regelmatig aan den genilivus sing, van
een vrouwelijk woord op <f, vóór de volgende », maar kan, met het oog op
die volgeDde letter, ook worden opgevat als locativus, in plaats van °ay<?».
Het woord zelf kan misschien dezelfde plaatsnaam zijn, als in no. 10
bedoeld? Evenwel, zoo de letter vóór den uitgang geen m is, waaraan alle
zekerheid ontbreekt, zou deze gehecle bepaling («die voorheen in , . . .
heerschte») ook wel een geheel anderen zin kunneu hebben,
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//M. P u r n n a - w a r m m A , de dappere, wiens wapenen beroemd
'/zijn als ondoordringbaar voor vijandelijke aanvoerders (of voor
'/'s vijands beste pijlen?): van hem is dit paar voet-indrukken,
'/tot het verdelgen van vijandelijke steden altijd bekwaam, welk
'/(voetenpaar) hun, die behooreu tot de afdeeling van de drie
'/sterrebeelden Z>/ye*/Aa, Wari (o/ eerste «̂airM< )̂ en ikfu/a,
'/zegen en genot verschaft."

Tot toelichting van dit laatste zindeel — hetwelk trouwens
op bloote gissing berust ' — doet de heer Kern opmerken,
dat de ruimte verdeeld wordt in negen streken, die beantwoorden
aan onze acht hoofdstreken en het midden, en elk beheerscht
door drie sterrebeelden, waarvan de drie genoemde het Westen
vertegenwoordigen. De bedoeling zou dus zijn, dat de afbeelding
der voeten — want />arfa iwnéa laat in 't midden, of juist
indrukken in den eigenlijken zin bedoeld zijn — als een
heiligdom te beschouwen is van zegenrij ken invloed voor de
bewoners van 't Westen (van Java?)

Wat hiervan zij, zooveel is wel duidelijk, dat het hier mede
een voetspoor geldt van denzelfde, die op den steen van 7)"a-
roenfen herdacht wordt.

Le iden , 26 Mei 1875. C. S.

' Voor de voorlaatste lettergreep m» kan ik niet anders lezen dan />*?;
en waar de twee lettergrepen M« wrf zouden moeten staan, kan ik er
onmogelijk plaats voor vinden. Nochtans moeten daar volgens het
metrum twee lange lettergrepen gedacht worden.
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