
JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN.

Wanneer de reiziger in Java's vorstenlanden Djokjokarta, den zetel des

Sultans,, verlaat en den grooten weg volgt die naar de hoofdplaats van

het gebied des Soesoehoenans voert, dan nadert hij weldra, bij Prambanan,

de plek, waar talrijke overblijfsels van prachtige paleizen en tempels nog

getuigen van voonnaligen bloei, grootheid, magt en luister. Die gebouwen

versierden weleer den hoofdzetel, zoo van het rijksbestuur, als van de eere-

dienst van cen rijk, dat eenmaal onder de magtigstc van Java gerekend

werd, en dat thans nog, ofschoon van vele bezittingen beroofd en sedert

ongeveer ecne eeuw onder twee onderscheiden gebieders verdeeld, in het

bezit van eigen vorsten cenen schijn van onafhankelijkheid heeft overgehou-

den, die voor al de overige gewesten van het eiland verloren is gegaan.

Prachtig en indrukwekkend prijkten zij daar in Prambanans streken, die

tempelgrocpcn en vorstelijke woningen, wier bouwvallen, door aardbevin-

gen tot in hunne grondvesten geschud en grootendeels ingestort, blootge-

steld aan de verwoesting van tijd en weder, zonder dat eene belangstel-

lende hand iets tot hunne redding of bescherming onderneemt, in rassche

vaart hunne geheele vernietiging te gemoet snellen en spoedig schier gcenc

kenbare sporen van hun vroeger bestaan meer zullen achterlaten. Thans

rondom bezet en overal bedekt met het krachtig en welig opschietende

plantcngcwas dier tropische gewesten, leveren zij, waar hunne bouwstoffen

nog genaakbaar zijn, voortdurend hunne schatting voor de woningen der

latere geslachten en worden zij door den oppervlakkigen beschouwer schier

onopgemerkt voorbijgegaan, in den waan dat hij zich in een schilderachtig

landschap bevindt, waar tallooze heuvels, met groen bedekt en door boo-

ïnen beschaduwd, den vermoeiden wandelaar tegen de hitte van den dag
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2 JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN.

eene aangename schuilplaats bieden, of den van zyncn arbeid terugkceren-

den Javaan eene zoete rust belooven na de inspanning van den arbeid.

Wie waren zij, die magtige vorsten die hier eenmaal hunnen schep ter

over een nijver, krachtig en beschaafd volk zwaaiden? Wie waren die kun-

stenaars vau wier sterken arm en vernuftige vinding wij hier de groote

werken bewonderen.? Vanwaar kwamen zij? Wanneer hebben zij gebloeid?

Welke was de bestemming van die schier ontelbare gebouwen, in eenen be-

trekkelijk kleinen omtrek bij elkander verzameld? En de tempels, welke

dienst werd daarin volbragt? Welke godheid daarin gehuldigd? Werden

hier bloedige offers aan den woesten god des verderfs, den alles vernie-

lenden Siva gebragt? Of weid hij in zijn meer vreedzaam karakter geëerd?

Had de dienst van Visjnoe zich hier altaren gesticht? Of had Boeddha

met zijne wijsgerige leer hier zijnen troon gevestigd en hadden zijne priesters

hier huune kloosters gebouwd en hunne scholen geopend?

Wij zien om naar de oude oorkonden des lands en zoeken naar de op-

schriften die ons op onze vragen het antwoord kunnen geven. Maar die

oorkonden ontbreken, die opschriften zijn niet aanwezig. En wat ons de

letterkunde der Javanen moge aanbieden, en waar ook bij overlevering de

gebeurtenissen vau vroegere eeuwen vernield worden, geschiedenis of bouw-

stoffen, waaruit, na oordeelkundige schifting en bewerking, eenig geschied-

kundig geheel met eenige zekerheid zou kunnen worden opgetrokken, blij-

ven geheel en al ontbreken. Vraagt gij de tegenwoordige bewoners, ook

de aanzienlijke, ook de meest beschaafde; zij weten u geenc inlichtingen te

geven. Wat vóór drie menschengeslachten is voorgevallen of althans verder

dan cene eeuw achter hen ligt, behoort tot een onbekend verleden. Verder

dan hun eigen leven en dat hunner ouders strekt hun herinneringsvermogen

zich niet uit, hunne belangstelling, zoo zij niet geheel en al ontbreekt, bereikt

meestal niet eens die grenzen; en is er al eenige overlevering op de oude

gebouwen of kunststukken betrekkelijk bij hen overgebleven, dan hangt zij

zoo zamen van de groofste ongerijmdheden en is zij klaarblijkelijk zoo zeer

een gewrocht van latere, dikwerf eigen vinding, dat de geschiedvorschcr

haar aanstonds als onbruikbaar moet verwerpen. Zelfs de benamingen waar-

mede de groepen der oude gebouwen onderscheiden worden, ofschoon zij

•in enkele gevallen op cene vroegere bestemming wijzen en met eeuigc juist-
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heid van vroeger tot ons zijn overgekomen, worden meestal ontleend aan

de namen van nabij liggende plaatsen, aan bijzonderheden of omstandig-

heden, die omtrent oorsprong en bestemming der gebouwen, zelfs geen

schemerlicht aanbrengen '. Er blijft dus niets over dan eene naauwkeurige

beschouwing en studie der bouwvallen zei ven, hunne vergelijking onder-

ling en met die elders, dikwerf beter nog bewaard, op Java overgebleven

zijn; het onderzoek hunner overeenkomst met de gebouwen die op het

vaste land van Indië, zoo van vroegeren als van lateren tijd gevonden wor-

den, en de kennis van de godsdienstleer en gebruiken in de landen waar

de Hindoebeschaving in hare oude of in gewijzigde vormen nosj voortleeft;

misschien ook wel de nasporing van bepaalde gebruiken en begrippen die,

van de voorouders op de nakomelingen overgebragt, bij de tegenwoordige

Javanen, niet tegenstaande zij reeds sedert eenige eeuwen de leer van Ma-

homed hebben aangenomen, nog niet verdwenen zijn.

Een dezer hulpmiddelen en wel het voornaamste, de naauwkeurige be-

schouwing der overblijfselen zelven, kan vervangen worden door eene zorg-

vuldige opmeting en afteekening van de oorspronkelijke voorwerpen, en,

waar de noodigo bouwstoffen bestaan, ook eenc voorstelling van den vroe-

geren staat waarin zij vóór hun verval prijkten; dit alles vergezeld van

naauwkeurige beschrijvingen, die de afbeeldingen toelichten en rekenschap

geven van de wijze waarop men uit het thans nog aanwezige tot den vroe-

geren toestand met eenige zekerheid besluiten kan.

Aan sommige dezer vereischten is in meerdere of mindere mate in de

laatste tijden, en sedert RAFFLES en CRAWFUKD het ijs gebroken hadden,

voldaan; eene onderneming die alle vervult, behoort, wanneer wij de uit-

gave en toelichtende beschrijving van de monumenten van Soekoe en Tjetto

dor B' . VAN DEK VIJS uitzonderen, nog onder de onbevredigde wenschen.

De Koninklijke Akadcmie te Delft bezit eene rijke verzameling van gezigten

van Javaansche bouwvallen, door wijlen den Heer H. N. siEBimGH geschil-

derd, en die eenc naauwkeurige voorstelling geven van de oorspronkelijken,

' Men moet met <iie overleveringen op zgnc hoede zijn. Wij herinneren ons er in
•link gelezen te hebben, die de schrijver uit den mond van deu inlaudschcn Kegent ver-
nomen had, maar die, volgens hetgeen de toenmalige Secretaris der Residentie mij later
verhaalde, door dezen laatsten met den Regent verzonnen waren, om met den geleerden
bezoeker eene grap te hebben.
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in dea staat, waarin zij zich aan zijn oog voordeden. Maar deze verdien-

steiyke reiziger was eerst te laat tot de overtuiging gekomen, dat niet

slechts teekenachtige gezigten, maar vooral naauwkeurig opgemeten teeke-

uingen en planneu van de gebouwen, met getrouwe voorstellingen van alle

bouwkundige bijzonderheden, voor de wetenschap onontbeerlijk waren. Wat

in zijne afbeeldingen der tempels gemist wordt, vinden wij in zijne ge-

schreven opmerkingen niet aangevuld. Ook in het Museum van Oudheden

te Leyden, wordt eene talrijke reeks van teekeningen en uitvoerige plans

bewaard, die ons voor de kennis eu de waardering van Java's oude kunst-

schatten eene r p e bron openen. Maar de beschrijvingen die eenmaal vele

dier bouwstoffen vergezelden, voor dat zij iu eigendom aan het Museum

overgingen, zjjn niet me«r aanwezig, eu het is ons tot nog toe niet gelukt

haar op te sporen *. Bij enkele teekeningen, b. v. die van de zeven tempels

op het Oengnrangcbergte en die van Dicng, kunnen de in druk uitgege-

ven beschrijvingen* dit gemis, althans eeiügermate, vergoeden; voor vele

vinden wij i» de uitvoerige en naauwkeurige opgaven van Soerabaja's ge-

leerden Predikant, den Heer j . F. G. BRUMUND », eene hoogst gewenschte

en nuttige aanvulling. Maar gelijk in de meeste gevallen by beschrijvin-

gen, hoe naauwkeurig ook, toelichtende plannen en afteekeningen, vervaar-

digd door of onder het oog van den schrijver, onmisbaar zijn, zoo blijft

ook de beste en uitvoerigste beschrijving veelal ongenoegzaam om alle twij-

felachtige of onduidelijke punten in plannen en teekeningen op te helderen,

wanneer deze laatsten niet met de oorspronkelijke!! vergeleken, mede voor

den tekst tot grondslag hebben gediend. Bij alles wat over Java's bouw-

vallen en gedenkteekens sedert KAFPLES geschreven en bekend gemaakt, wat

nog onuitgegeven in openlijke verzamelingen bewaard en daardoor voor

de wetenschap beschikbaar is gesteld, of op last van de Ecgering, in de

' De beschrijving vuu Tjandi Sewoe door den officier van de genie CORNELICS opge-

maakt, berust thans bij het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde

van Nccrlnndsch Indiö, te Delft.

- UOMIS leverde die beschrijvingen in het Xde Dl. der F „ v W : M » 4rf .Rtów. fo.

(MO/«^. bl. 124—128; en het Xllüe m. bl. 372—374.

* ' . F . G. raiarai,, M M , 1ste en I I * bl. ; de schrijver is sedert als predikant

te Butaviu geplaatst.
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laatste lijden vooral, tot dat doel ondernomen werd, moeten wij HO^ den

wensen herhalen, die door D'. JDNGHEHK aan het slot vaa zijn belangrijk

opstel, & ,£#??«»» re» /aue * reeds is uitgesproken, dat toch spoedig de

Begeriag, die zoo veel heeft gedaan en nog doet t«n ons met de mtittnr-

lijke gesteldheid van Java bekend te niakea, aan ceuen of meer bevoegde

oudheidkundigen den last opdragen en de middelen verschaffen moge, ons

de oude gedenkteekens van het eiland op te sporen, te onderzoeken ca op

cene volledige wijze, overeenkomstig de tegenwoordige vereischten van de

wetenschap, op te meten, af te heelden en te beschrijven. Wij erkennen

dankbaar tie verdiensten van HARTMAK, VAN OORT, MÜIAER, VALCK, BO-

MIS, BUKDIXGH, WINTER, EPP , FRIEBKICH , MITHSICU, VAX HOÈVELL, «LVC-

Hi'Hx en zoovele anderen, die opzettelijk of nevens de door ken behan-

delde hoofdonderwerpen, ook aan Java's oudheidkundige schatten hunne aan-

dacht wijdden; vooral schatten wij de diensten hoog, die de Heer BSUHUKS

ook i» dit opzigt aan de wetenschap heeft beweren, en die ons met xooveei

regt nog veel belangrijks van zijn oplettend oog, zijn scherp en juist oor-

deel en zijne beschaafde pen doen verwachten; maar wij betreuren het dat,

waar die verdienstelijke mannen ons de door hen beschreven gedenkteekens

in afbeeldingen aanschouwelijk willen maken, die afbeeldingen meer kun-

nen strekken om aan hunne werken een bevalliger uiterlijk te geven, dan

wel om ons voor het gemis van de aanschouwing der oorspronkelijken scha-

deloos te stellen, en ons oog tot den draad te doen doordringen, die in

den doolhof van bouwkunstige versierselen, mythologische, geschiedkundige

en allegorische voorstellingen, ons den regten weg moet tooncn.

Wanneer in de vorige eeuwen onze reizigers of de gezagvoerders en be-

ambten der Oost-Indische Compagnie in onze Overzeesche Bezittingen, meer

belangstelling aan de oud-Javaausche tempels en andere gebouwen geschon-

ken, of van die belangstelling in hunne verslagen en dagboeken de bewy-

zen achtergelaten hadden, wij zouden misschien voor menigen bouwval,

die thans voor ons als in eenen dichten nevel gehuld is , een onverwacht

licht zien verrijzen en omtrent zijnen aard en zijne bestemming belangrijke

en zekere aanwijzingen erlangen. Wat ons uit VAN IMHOFF'S Reisverhaal,

r«» ,ƒ«,,„. j„ het ZV;rf«/„-. r . JVrfr/. /«rf. Vide Jaarg. 1)1. IJ, bl. 3 4 1 - 3 8 1 .
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6 JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN.

omtrent ceneu tempel te Fraiubauau, in het P " Deel dezer 2?»/<ftïfr/e«, op

bl. 407 medegedeeld is, kan ten bewijze strekken, hoc weinig van dien

kant te hopen is. Ondertussehen blijft de mogelijkheid dnt in de archiven

der oude Oost-Indische Compagnie, of bij het Indiesch Bestuur nog berig-

tcn en verslagen van meerdere of mindere uitvoerigheid bewaard gebleven

zjjn, die met vrucht gebruikt kunnen worden. Wij gevoelen ons in die

meening versterkt door eene niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis van de

l'rambanansehc tempelgroepen, die als bijlage gevoegd is achter het Hand-

schrift van liet -üa^-ifc^isfer, r̂e/üOKffe» tn cfe Cw»»»j««e £o< Car/a*o«ra rfoor

<fe» ff'êfafefeM Graré ^cAtóaro; .fliw FREDERIK JULIUS COYET, A°- 1733.

Door den Voorzitter van het Kon. Instituut voor Taal- Land- en Vol-

kenkunde van Nederlandsen Indië, met dit HS. bekend geworden en vooral

1 op hetgeen daarin op de Javaansehe oudheden betrekking heeft, opmerk-

' zaam gemaakt, meenden wij eene niet nuttelooze taak op ons te nemen,

wanneer wij in de ity'rfra^e» uitgegeven door het Instituut, mededeeling

deden van hetgeen ons in dat HS. voor ons onderwerp als niet geheel van

belang ontbloot is voorgekomen. In eene zoo dikke duisternis is ook

liet kleinste lichtvonkje niet te versmaden; waar men zoo geheel van alle

bronnen verstoken is, krijgt elke waterplas, ook al is zij troebel en klein

van omvang, cenige waarde; gelukt het ons al niet om in dit opstel

eenen belangrijken hoeksteen aan te brengen voor de grondslagen, waarop,

naar wij hopen, eenmaal het gebouw onzer kennis van Java's oudheden ge-

vestigd en opgetrokken zal worden, wij mogen ons toch vleijen dat zich

de aandacht op meer andere, thans nog' onbekende of niet geraadpleegde

oorkonden vestigen zal en daardoor nieuwe bouwstoffen ontdekt, nieuwe

bronnen geopend zullen worden.

Het HS. waarvan wij spreken, bevat, met de bijlago, G72 bladz. in f",

en is als authentiek met zijne naamteckening gewaarmerkt door den Onder-

koopman en Secretaris HENDRIK GKEVEN, die het geheel, bij wijze van

Dogregister opgemaakt en bijgehouden heeft. De Heer COYET, llaad-extra-

onlinair van Nederlandsch Indie' en Commissaris van Java's Noord-Oost-

kust, was op don 27'"° Julij 1733, van Samarang met zijn gevolg naar

Kartasoora (toen nog den zetel van den Soesoehoenan van het Mntaramsrhc

rijk) vertrokken, tra einde aldaar met dien Vorst eene overeenkomst te
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sluiten, tot afrekening der achterstallige schulden, wegens hulp en bescher-

ming hem tegen de opstandelingen door de Compagnie verleend, en tot

uitbreiding van den handel der Compagnie in het gebied van Mataram.

Onder zijn gevolg bevond zich de Onderkoopman en Fiskaal van Samarang,

cORNELis ANTONIE LONS, die met toestemming van den Commissaris

en met voorkennis van den Soesoehoenan, van de gelegenheid aangeboden

door het vcrbhjf van het gezantschap in de hoofdplaats, gebruik maakte om

een reisje door het Mataramsche gebied te ondernemen. Het Dagregister

van dat uitstapje volgt als bijlage tot het opgemelde HS. van bl. 647—G73.

De Heer LONS verliet op Dingsdag 11 Augustus Kartasoera, in gezel-

schap van de vaandrigs JAN MEIJERHOFP en KOACH AÜBREE, en begeleid

door drie Manl!ries, door den vorst hem als wegwijzers medegegeven. Hij

volgde de rigting van den grooten weg, die ook thans naar Djokjokarta loopt

en zag reeds dien zelfden dag, nadat hij passer Boka was doorgetrokken,

een kwartier voorbij passer Minjon: "eenige oude pedestallcn, gelijkende

"na oude overblijfselen van een capel, gebouwd door de Javaenen, voor

"dat het Mahometaansche geloof bij hun was aangenomen, en zij nog hij-

"denen waren" (HS. bl. 648). Den volgenden dag (12 Aug.) van de ne-

gorij Gondang, waar zij den nacht hadden doorgebragt, hunnen togt ver-

volgende over de negorij Tankiesan, komen onze reizigers te passer Pram-

banan, en het is daar, dat zij een gedeelte van de bouwvallen bij die plaats

bezoeken. Wij keeren straks tot dit onderwerp terug. Van Prambanan, waar

zij de Oenipa overtrekken, verder reizende, beklommen zij, ten zuiden

voorbij passer Padjarnkan, den berg Bankal, vermaard door de begraafplaats

tier twee eerste padieplanters. Westwaarts een uur verder, trekken zij dooi-

de hoofdplaats van Mataram, voorheen Cartiwinata, toen Madigonda ge-

hecten, bozigtigcn langs hunnen weg den Dalem van den grootvader des Soe-

soehoenans, de grafplaats van Tommongong SINGA RANOE, en de groote, doch

vervallen stcenen poort "Lawan Seketin genaamd, zijnde het inkomen van het

"oude Mattaramsche hof door KIAY GEUEE, of den tot(?) allereersten Keij-

"zer van Java gestigt." Deze Dalem, waarbij men nog de grafplaats van

KIAY GEDEE en zijne familie aanwees, KOTTO GEDEE genoemd, "was geheel

"van gekapte bergstecn opgehaalt — van agteren gelegen op ecne hooge

"en stijle oever van cen snel vlietende rivier; binnen de muuren — twee

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:52AM
via free access



8 JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN.

"fraaije vijvers, waarvan d'eene wel 20 trappen hooger als den anderen lag"

(HS. 657, 658). Een weinig verder, bij Kotto Aujer (Anjer?), bezigtigde

men de begraafplaats van de grootmoeder des Soesoehoenans en den nieu-

wen Dalem, dien de tegenwoordige vorst naar het model van den vorigeu,

doch met "bamboese ompaggering" in plaats van steenen muren omringd,

liet optrekken.

<ui.- *-« Men overnacht in de negorij Bakong en begeeft zich op den 13""™ Aug.

een half uur zuidwaarts; dan een uur oostwaarts, waar de reizigers bij

het dorp Palaré eenen "zeer grootcu, doch oude en vervallen tempel vin-

"den gesticht door den Keijser TAGAL WANGI" (MANGKOERAT, SÉDA TAOAL

AROEM, die in 1677 overleed) "die naderhand van daar gevlugt op Tagal

"begraven legt. Deese tempel is genoegsaam vierkant en in siju lengten

" . . . . voet, steunende het dak op 36 seer swaan: oicke en extra hoogc

"pilaaren van Djati hout, mitsg™ voorsicn nied 4 deuren, als 3 na het oos-

"ten en een na het westen; zijnde opgehaalt med een swaarc muur meer

"dan 5 voeten dik, die van gekapte vierkante berg of anders Mattarainse

"witte steenen secr digt op den anderen gevoegt, tans volkomen in wesen,

"mitsgaders hecht en sterk is; wijders is deze tempel med dies groote voor-

"galderij, en nog diverse grafsteden daaraanleggende in 't geheel omtrok-

"ken med een wijde en hooge muur" (HS. bl. 660). Onze reizigers be-

\":. "zigtigden aldaar ook de "caraton of den ouden steenen dalm van even-

"gem. Soesochoenaug TAGAL WANGI , die na gissing in desselfs omtrek veel

"grooter is als het presente hof tot Cartasoera" (HS. bl. 661); een groot

half uur verder, de plaats van den, toen reeds geheel verdwenen dalem

van Sultan CARTO (Sultan AGOENG), den vader van TAGAL WANGI. Bij het

dorp Magiri werd hun, op bijzondere aanbeveling des Soesoehoenans ver-

oorloofd, om den daar liggenden heiligen berg Maigiri te beklimmen, en /£

de graven des keizers, die op den top des bergs gelegen, door eene tal- /

rijke priesterschaar bewaakt werden, te bezigtigen (HS. 663, 664).

Zij kwamen eerst aan "een tempel en aan een breede stcene trap, langs

"welke men tot den top van den berg opklimt, en alwaar tot heden

"nog nooit een Europees toegelaten was geworden; — den berg en langs

"deze trap opklimmende lieten den tempel aan onse regterhand, en telden

"370 considerabclc hoogc en brcede van steen gemetselde trappen, omtrent
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"twee derde vaa deu berg opgeklommen zijnde, vonden een fraaije wa

"terloop en vijver. Verder voortgaande passeerden door diverse stcene poor-

" ten , aan beijde kanten met swaare mnuren omset, totdat eijndciijk qua-

"men aan de hoogste poort, waar binnen den Sultan CA&TA" (AGOENG)

"nevens syne vrouw BATOE BANTANG, moeder van Soesoeli" TAGAL WANGI,

"rnitsg™ den keiser AMANCOERAT den P " (SJÏDA TEGAL-AROEM , ' of WANGI)

"begraaven leggen. Deeze poort door een der priesters geopend zijnde, zag

"men de grafsteede van hout opgebouwt, na de wijze van een eapel, die

"toegeslooten was, en dewelke de priesters als het heijligc der heijlige in

"ons bij wezen niet wilde nog dervde openen. Nadat wij deze grafsteeden,

"daar niets fraaiJ3 aan was, als dat desclven zeer reijn en sindelijk ge

"houen werdeu, bcschout hadden, wierd (de poort weder toegeslooten zijnde)

"door alle de priesters, op haare kniën leggende, een gebed gedaan, van

"daar weder afdaalende besaagen ter linkerhand de graven van den presenten

"keijser syue grootvader Soesoehoenang PAKOEBOEANA" (PAKOEBOEANA . I / ,

AMANGKOERAT) "van zijne vader AMANCOURAT, dat van kaliatoenhout ge*i&

"maakt is, alsmede van Pangerang POEEBAYA en BUT AR, leggende in een

"besloten muur bij den anderen." .-"̂  <•'. AJ.X:'U. -t

Voor aan het dorp Magiri bezigtigde men den stecnen dalam, voor Sul- /§.

tan CARTO (AGOENG) tot cenc rustplaats gesticht, wanneer hij den heiligen * '

berg ging bezoeken; een paar uur rijdens venier, ongeveer een uur van het

strand verwijderd, den dalem Gading, door Sultan AMANGKOERAT I ge-

bouwd. Men kwam dien dag tot aan het dorp PainassSingin, aan zee aan_2/'

den mond van de rivier Oempa (de Oepak), en bragt aldaar den nacht

door. De volgende dag (14 Augustus) werd besteed tot een uitstapje

oostwaarts langs het strand, en hadden de reizigers voor den vermoeijenden

togt over de rotsen, eene rijke vergoeding in de schilderachtige en verras-

sende natuurtooncelen, die zich in die streek aan hun oog opdeden. Zij

keerden dien dag noordwaarts terug tot het groote dorp Sanke', waar zij

den 15*° Augustus zich op eenc open, heuvelachtige heide, die zich tot de

zee uitstrekte, doch aan twee zijden met bosch bezet was, met eene jagt

op wilde buffels, herten en bantengs (wilde koeijen) verlustigden. Op donder-

dag 16 Augustus, ondernamen zij de terugreis, bleven den nacht over in de

negorij Bnkon (R-ikong), waar zij op hunne afreis vertoefd hadden, kwamen
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10 JAVAAN8CHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN.

den 17**" in de negorij Glodogan, en den 18*™ behouden wederom te

Kartasoera terug.

Ofschoon uit de beschrijving van alles wat de Heer LONS op zijn togtje

door het Mataramsche zag, vooral de bouwvallen bij Prambanan thans

onze belangstelling hebben gewekt, meenden wij toch ook, wat l i j hier en

daar van andere gebouwen uit den Mahomedaanschen tijd vermeldt, te moe-

ten mededcelen. De kennis van de tempels, paleizen en gebouwen door de

onafhankelijke keizers, na de invoering van Mahomeds leer, gesticht, en

waarbij, al ware het maar alleen naar leiddraad van de overlevering, de

aanleg der vóór-Mahomedaansche gebouwen meer of min gevolgd werd, kan

dikwerf een uitmuntend middel worden, om, waar van deze laatste slechts

bouwvallen overgebleven zijn, hunne oorspronkelijke vormen te herstellen,

en over hunne bestemming een oordeel te vellen. Op gelijke wijze kunnen

de zeden en gebruiken der tegenwoordige inwoners ons menigen blik doen

werpen in veel, wat bij hunne voorvaders, ook in lang vergeten tijden en

voor vele eeuwen, gebruikelijk was.

Welken tempel of welk ander gebouw het reisgezelschap bij passer Minjon

heeft gezien, konden wij niet nagaan; de stellig uitgesproken verzekering

van den Heer LONS, dat het tot den vóór-Mahomedaanschen tijd behoort,

doet ons werkelijk de overblijfsels van een oud-Javaansch tempelgebouw

vermoeden. Het rijk van Mataram bezit zulk eenen grootcn schat van

oude gebouwen, dat het ons niet moet verwonderen, wanneer op plaatsen,

waar zij nu niet meer aanwezig zijn — en dit schijnt met het onderhavige

gebouw het geval te wezen — een e eeuw gclcdun, zich nog sporen van

tempels opdeden. Doch hooren wij nader wat onze reiziger ons omtrent

Prambanan mededeelt; wij lezen het op blz. 050—G54 in het HS. als

volgt:

"Passer Parambanam, daar wij even aan deze kant de rivier ter zijden

"den weg vonden leggen twee stecnen beelden, waarvan het eene het hoofd

"af en naast hetselven lag, en nadat wij dat hooft daar weder op hadden

«doen setten, bevonden te verbeelden een oud man met een lange baard. —

"Even in het boe ter regterzijde van deze Negorij, zag men diverse oude

"heijdensc overblijfselen, onder tinderc vcrschcijdc grootc en wel 70

"klceno oapellen, van scer swaarc Wgstccn hoog en Pirnmidcsgewcijsc op-
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JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN. 1 1

"gebouwt. Wij begaven ons op een van do hoogstcn, en ontwaarde dut

"dies spits rondsora voorsien was van drie cleene capellen; daar in getreden

"zijnde bevonden, nadat wij reeds' ten minste 60 voeten over swaare steene

"opgeklommen waren, dies hoogte van binnen na gissing 20 voeten, en in

"een van dezelven een diepe put, alsmede van voorsz. steen- opgehaalt,

"mitsgaders een halv naakt vrouwenbeelt, levens groote, voorsien met 8

"armen, insgelijks van dito steen en uijt een stuk uijtgehouwen, staande

"met haar beijde voeten op een leggende stier, houdende met d' ecne en

"voorste regterhand de staart van evengem stier, en met dito linkerhand,

"een klijn jongetje gekleed met een harnas en in beijde handen een soort

"van een bcijteltje, bij sijn gekrulde hairlokken vast; in de tweede regter-

"hand een pijl, in d° linkerhand een gespannen boog, in de derde regter-

"hand een swaart en in d° linkerhand een schild, in de vierde regterhand

"een rad en in de vierde linkerhand een uurglas met twee vlerken ver-

beeldende den tijd, wijders op haar hooft een hooge kroon gelijkende wel

"naar den Pauselijken, een ketting om haar hals, daar bij opgeschikt met

"hals-, arm- en voetcieraden, mitsg" een kleed en gordel om het middel-

"lijf hangende tot op de kniën." / jLjv ^

"In de tweede tempel vond men een beeld meer dan levensgroote, van

"onderen 't eenemaal een mensch gelijkende, zittende met de beenen tegens

"den anderen gebogen, dog voorsien van een gekroond olijfants hooft en

"vier menschenhanden, houdende in de voorste linkerhand een napje of

"kommetje, waaruit de smiijt van de olijfantskop scheen te drinken. Wat

"in de 3 overige handen vast hielt kon men niet te wel ontwaaren, alzo

"sulx ten eenemaal geschonden was, zijnde voor in de croon op sijn kop

"staande te sien een kinderdoodshooft en boven in het spits van d' kapel

"een klein lugtgat." ' h:^-*

"In de derde kapel vond men niets anders dan swaare vierkante steeuen

"onordentlijk op den andere lcggonde." ;. u,;.,,u-. .^,. .,..;

"De overige groote capellen door liet geboomten meenigvuldïgc raijgte

"en kreupelboscli zoodanig bewasschen zijnde, dat dezelven vrij beter na

"bergen, dan na kapellen gelceken, waaren ongenaakbaar en oversulx

"wierden wij daardoor belet te ontdekken wat voor reliquen in dezelven

"nog te vinden zijn. Nog bezagen wij diverse capclletjcs zonder onder-
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"schcijd van gedaante, fatsoen en groote als hetgeeue dat op Salatiga gc-

"vonden wert; ook 8 seer groote beelden, ijder uijt een enkelde swaare

"steen gehouden, leggende twee en twee verdeelt op bijzondere plaatsen

"tegens den anderen over, d' eene op deszelfs regter en die tegens hem over

"op sijn linker knie, houdende in de regterhand een knots, in de andere

"een slang om hun lighaam gekronkeld."

Wanneer wij de, werkelijk zeer uitvoerige en daardoor juist zoo belang-

rijke, beschrijving van den Heer LONS, vergelijken met de naauwkeurige

op<rovcn ons door D*. BRUHUND, in de twee verschenen stukken zijner ƒ«-

rfiaaa medegedeeld, en die zeker wel het beste bevatten wat tot heden toe

omtrent Java's oude gebouwen bekend is geworden; behoeven wij niet te

twijfelen, welke der Prambanansche tempclgroepen door onzen reiziger be-

zocht is geworden. Van Soerakarta Prambanan binnenkomende, heeft men

op korten afstand, ongeveer 5 minuten regts van den weg, de puinhoopen

van de tempels, thans met den naam van Tjandi Loro Djongrang onder-

scheiden; zes minuten verder noordwaarts liggen die van Tjandi Loem-

boeng; een paar minuten verder die van Tjandi Assoc, en eindelijk nog

ecu paar minuten meer Oostwaarts, dus j uur van passer Prambanan, de

beroemde groep van Tjandi Sewoe, dien prachtigen tempel met zijne on-

geveer 300 ncventempels en kapellen, waar het Hindoeïsme op Java zich

eenmaal eeneu zijner prachtigste zetels schijnt gesticht te hebben. Even

aan deze zijde van de rivier, (de Oepak, LONS noemt haar Ocmpa) lagen

aan den weg twee steenen beelden, waarvan het eene met afgebroken, doch

daarbij liggend hoofd, een oud 'mau met langen baard voorstelde. Was

LONS hier in de omschrijving zoo naauwkeurig geweest, als waar hij de

bedden in den door hem bezochten ieinpel vermeldt, wij zouden met meer

zekerheid kunnen bepalen, of wij in dien ouden ïnnn, den zoogenaamden

Maha-Uewa of Siva, of wel oenen anderen god moeten herkennen, cu wij

zouden met cenigen meerderen grond kunnen gissen, dat beide beelden vau

de naastbij zijnde tempclgroep van Loro Djongrang, na den val van het

Hindoeïsme, weggevoerd werden en dat een hunner misschien wel later in

de noordelijke buitenkapel van den hoofdtempel der laatstgcmelde groep

teruggebragt, thans daar nog aanwezig is. Op de plaats waar LONS hen

aantrof schijnen zij zich thans niet meer te bevinden.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:52AM
via free access
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Een weinig verder vermeldt onze reiziger, even in het bosch ter regter-

zijde van Prambanan, verscheidene groote en wel 70 kleine kapellen van

zeer zware bergsteenen hoog en pyrainidesgewijs opgebouwd. Hij beklimt

den heuvel, waarop een der hoogste dier gebouwen gelegen was, en vindt

op den kruin van dien heuvel drie kleine kapellen. De beelden die hij in

twee der kapellen vindt, geven de zekerheid, dat het de hoofdtempel van \1

Tjandi Loro-Djongrang is, welks bouwvallen hij ons beschrijft. Maar had- ' '

den wij niet de opgaven van latere reizigers, vooral van BAFFLES en BKU-

MITND , wij zouden in "de spits van eene der hoogste kapellen rondom

"voorzien van drie kleine kapellen," den bedoelden hoofdtempel niet zoo

gemakkelijk hebben terug gevonden. Waar LONS spreekt van verscheidene

groote en wel 70 kleine kapellen, moet hij ook eenige bedoelen die tot

omliggende groepen bchooren, ofschoon het wel eenige verwondering wekt,

dat hij den, ook thans nog boven alles wat hem omringt, zoo uitmun-

tenden hoofdtempel van Tjandi Sewoe, niet afzonderlijk aanduidt. Of zou-

den wij moeten aannemen, dat hij laatstgemelden evenmin bezocht heeft

als de overige "groote kapellen, die door het geboomte, menigvuldige

ruigte en krcupelbosch zoodanig bewasschen waren, dat ze Vrij wat meer

"naar bergen dan naar kapellen geleken." Wij zouden dit schier vermoe-

den, wanneer wij hem straks hooren gewagen van verschillende kapelletjes

zonder onderscheid van gedaante, fatsoen en grootte, gelijkende op dat van

Salatiga, maar vooral van de 8 groote beelden, twee aan twee op verschil-

lende plaatsen op de regtcr- of linker knie over elkander liggende, met

knotsen in de regter- en cene om hun ligchaam kronkelende slang in hunne

linkerhand. Hier worden duidelijk de tempelgebouwtjes van, en de acht

tempelwachtcrs aan de vier toegangen tot de teinpelgroep van Tjandi

Scwoc aangewezen. <i;

Welk der bij Salatiga gevonden gebouwen LONS tot verduidelijking van

zijne beschrijving bedoelt, is welligt niet zoo stellig te bepalen. Vergelijk

ik echter de bij het Museum van Oudheden aanwezige plans en teekenin-

gen van Tjandi Sewoe, met die van de zeven tempels op het Oengarangc-

bergte, dan vind ik tusschen de kleine tempels van eerstgemelde groep en

enkele der laatstgemeldc, in aanleg en vorm eene groote overeenkomst.

Eenvoudige vierkante gebouwtjes, op een terras van gelijken vorm eenigs-
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14 JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN.

zins boven den grond verheven, met pyramidaal oploopend dak, ecnen in-

gang in het midden van eene der vier zijden, en bij enkele ter wederzijde

van dien ingang, alsmede op elke der drie overige zijden een godenbeeld

in verheven werk. Drie grootere en vier kleine tempels in de groep van

Tjandi Loro Djongrang, de zestien kleine buitentempels' van Tjandi Loem-

boeng, leveren ons, volgens de teekeningen die mij ten dienste staan, cenen

gelijken aanleg.

Doch wenden wij ons wederom tot den hoofdtempel. Zoo als thans nog,

schijnt ook toen het pad over de puinhoopen het eerst naar het noorde-

lijke kapelletje (zie het plan bij a) geleid te hebben. De put, of beneden-

verdieping van die kapel of kamer, het beeld van Doerga (bij de Javanen

Loro Djongrang gehceten, en waaraan de geheele tempelgroep haren tegen-

woordigen naam ontleent), zijn nog in denzelfden toestand voorhanden,

waarin LONS hen vond. Op zijne beschrijving van het beeld is slechts aan

te merken, dat hij de schelp, die de godin met de achterste linkerhand

in de hoogte houdt, en die, zeldzaam genoeg, met twee uitgespreide vleu-

gels versierd is, voor een gevleugeld uurglas heeft aangezien. Ook het

beeld, dat LONS in de westelijke kapel (zie ó) zag, bevindt zich nog op

dezelfde plaats. LONS herkende alleen het napje of kommetje in de voorste

linkerhand; wat de god in de overige handen hield, bleef hem onduidelijk.

Volgens RAFFLES (II, 14) houdt hij, beginnende met de eerste regterhand,

ecne zekere plant (plantain of weegbree), eenen kralcnring en eeue bloem;

volgens BRÜMUND (/«(/wwa, I , 60) eene stift, den tjakra (werpschijf) en

den tjamara (vliegenklap of waaijer). Wij durven hier zonder meer naauw-

keurigc afbeelding, dan die RAFFLES in zijne plaat /row* tui/ecfe iw sfowe

/o«m* M tóe cwtfrffZ rftónefc o/ /aro , n°. 2, geeft, tusschen de afwijkende

opgaven niet beslissen, maar zouden uit de vergelijking met Ganesa-beelden

in het Museum van Oudheden, of die wij uit andere afbeeldingen kennen,

in de regter-bovenhand den polsband (Kanghana), met aanhangend versier-

sel, in de linker, den angkoesa of olifantshaak willen zien; in de voorste

' nnustusn, i r , bl. 1, spreekt van 28 kleine tempels rondom don hoofUtempel, maar

mijn plan heeft er slechts 16, die het vierkant vormen waardoor Je hoof.ltcmpcl ingc-

sloten is.
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JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN. 15

regterhand vermoeden wij de overblijfsels van eenen olifantstand, even als

bij het steenen beeld in het Museum van het Batanfsch Genootschap ' .

In de derde afzonderlijke kapel (c) vond LONS geen beeld, maar slechts

zware vierkante steenen, zonder orde op elkander liggende. Waarschijnlijk

zou hij, wanneer er een weinig meer licht in dat vertrek gevallen was,

een ongeveer 5 voet lang beeld onderscheiden hebben, dat in RAFFLES tijd

op en tusschen het puin op den grond lag, doch thans, zoo als wij door

BRÜMUND, /wrfifWM, I , 6 1 , vernemen, tegen den achterwand wederom regt

over einde is geplaatst. De afbeelding door laatstgemelden gegeven is,

even als die van de Doerga (bl. 58), vrij wat beter geschikt, om ons van

het oorspronkelijke een denkbeeld te doen erlangen, dan die RAFFLES on-

der n°. 4 en 6, op de straks aangehaalde plaot geleverd heeft. Met be-

trekking tot de Doerga zouden wij vermoeden dat RAFFLES ons de teekc-

ning van een ander beeld derzclve godin geeft; zijne afbeelding wijkt even

zeer af van die van BEUMUND, als van de beschrijving zelve in zijnen tekst

bl. 13 opgenomen. • • • . - . .

V-LONS schijnt niet vermoed te hebben dat het nedergevallen puin nog een

vierde vertrek (jr), en wel het voornaamste van den tempel, voor hcin af-

gesloten hield. Kaptein G. BAKER, die op last van RAFFLES, de gebouwen

en beelden in de Vorstenlanden opgemeten, afgeteekend en daarover een

verslag heeft uitgebragt, zou, bijaldien de middelen hem niet ontbroken

hadden, iiet puin opgeruimd en den toegang tot het midden- of hoofdver-

trek geopend hebben 2. Het is te bejammeren dat hij zulk een plan niet

ten uitvoer kon brengen, en dat ook de Heer BUUMUND geene gelegenheid

vond, om verder dan in den gang (e), die tot het vo'órvertrek of portaal (tf)

voen s, binnen te dringen. Mogen wij toch uit de omstandigheid, dat in

de drie buitcnkapellen van het gebouw, de naar alle waarschijnlijkheid

' Zie de -fl<wArypJHj> „„jgj. JJO. 127, Deel XXI, bl. 129 van de FënbtiufcZto t̂fA. De

liceren VAN IIOCVELL en FRIEDEUICH zien in hetgeen wij den polsband noemen, cenen

tj.ikra; de vergelijking met andere Gancsabeclden zou hen waarschijnlijk onze niecning

aannemelijk doen achten. " - ' • • • • - :

" K A F F I . E S , I I , bl. 14 . ' " " . ' • ••"'•-• . ••'•- ; ' - • : « • : - ' • : . . •;•••'

' Op het ons ten dienste staande pkn is die gang niet aangeduid, wij behoeven ons

er met over te regtvaardigen dat wij die vergissing in onze teekening verbeterden.
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oorspronkelijk daartoe bclioorende beelden nog aanwezig zijn, tot de mo-

gelijkheid besluiten, dat ook het voorname of binnenvertrek (y), voor zoo-

ver het niet door het instorten van het dak en andere beschadiging gele-

den heeft, min of meer in zijnen oorspronkelijken toestand bewaard is ge-

bleven; dan zou een naauwkeurig onderzoek van dit heiligste gedeelte des

tempels welligt nieuwe en belangrijke bijdragen kunnen leveren voor onze

kennis van het Hindoeïsme, zoo als het op Jav« gebloeid heeft, en de

merkwaardige wijze, waarop de elders zoo vijandig tegen over elkander

staande godsdienststelsels van Brama en van Boedha elkander bij de zach-

ter gezinde Javanen vreedzaam ontmoet, en zich vriendschappelijk vereenigd

hebben. Maar, vraagt men misschien, is het zeker, dat de drie boven be-

doelde beelden tot dien tempel behoorden, en bij hem in de vertrekken,

waar zij thans gezien worden, zich op hunne oorspronkelijke plaatsen be-

vinden? Tot nog toe werd hieraan niet getwijfeld; doch de Heer BBÜMUND,

/«<&«««:, I , p. G3, oppert eenige bedenkingen, die wel eene nadere over-

weging verdienen. Twee der kapellen (de westelijke 4, en de zuidelijke, e)

zijn eenige voeten boven hunnen vloer opgehoogd; de beelden op dien op-

gehoogden vloer gesteld, moeten dus later op hunne tegenwoordige plaatsen

gebragt zijn. In andere tempels ziet men overal altaren, vroegere stand-

of zitplaatsen der goden; in Tjandi Plaossan hebben de beelden op die

altaren zelfs nog hunne plaatsen bewaard, hier daarentegen staan de beel-

den slechts op den vloer tegen den wand. Eindelijk pleiten naar BRUMUNDS

meening, de uit verscheidene steenen zamengestelde afzonderlijke platen of

achterstukken achter de beelden van Docrga en Ganesa, maar oorspronke-

lijk niet tot die beelden behoorende, tegen de vooronderstelling, dat laatst-

gemelde zich hier op hunne oorspronkelijke plaatsen zouden bevinden.

Op de eerste bedenking kan men antwoorden, dat toch in het noorde-

lijke vertrek (ds) de Doerga op den oorspronkelijken, ouden vloer staat;

terwijl het ontbreken van altaren of voetstukken voor beelden in vele tem-

pels (zoo als b. v. in zes van de zeven tempels op het Oengarangcbergtc)

aantoont, dat die ook hier geen volstrekt vereischte waren. Ook in den

ho"fdtcmpel vau de groep van Tjandi Sewoe vinden wij alleen in het bin-

nenste heiligdom een voetstuk of altaar, waartoe trappen den toegang ver-

leenden; de drie kapellen rondom dat heiligdom zijn, evenmin als die van
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Tjandi Loro Djougrang, van zulke voetstukken, maar slechts van ondiepe

nissen, tegen de tempelmuren uitgehouwen, voorzien. En wat nu die voor

de beelden niet passende raggeplaten betreft, het blijkt uit alles, dat, na

de ontheiliging van den tempel, later zorgende handen, welligt van ge-

heime aanhangers der oude godsdienstleer, over het verlaten en vernielde

gebouw gewaard hebben. Dat bij het weder oprigten of het terugbrengen

van de beelden naar hunne vroegere standplaatsen, meer ijver en goede wil,

dan kennis en ondervinding het werk regelden, kunnen wij gemakkelijk

bevroeden, en daarom kan men, met even veel grond als de Heer BBU-

MUND dit van de beelden vermoedt, aannemen, dat de twee straks ver-

melde achterstukken in de noordelijke (a), en westelijke kapel (4), oor-

spronkelijk aldaar niet behoorden. Uit het verhaal -van den Heer LONS

blijkt, dat de Doerga en de Gancsa ruim eene eeuw geleden zich reeds op

dezelfde plaatsen bevonden, waar wij hen nu nog aantreffen. Of en hoe lang

dit vroeger het geval was geweest, zal wel niet kunnen bepaald worden;

maar wij mogen toch vermoeden, dat de meeste aanleiding tot het verzor-

gen der beelden zich heeft opgedaan in een tijdperk zoo na mogelijk aan de

invoering van de leer van MAHOMED, die tegen het einde der 15'° eeuw op

Java voor goed gevestigd werd. Alleen gevoel van eerbied voor het heilig-

dom waar men eenmaal zelf zijne gebeden en offers bragt, of het voortduren

van de overlevering, die zoo als wij boven zeiden, bij de Javanen niet

hoog opklimt, konden beweegredenen zijn tot eene handeling, die door de

nieuwe leer volstrekt verboden was, en straf of vervolging over het hoofd

van den dader kon brengen. Bij de Europeanen, die vóór de 18*' eeuw

het gebied van Mataram bezochten, kunnen wij geene genoegzame belang-

stelling in Java's oudheden aannemen; wij zouden anders daarvan welligt

den gunstigen invloed in de bewaring en waardering der gebouwen en beeld-

houwwerken van den Hindoeschen voortijd hier kunnen erkennen. Of de

hulde, die de omwonende Javanen (in het begin dezer eeuw aan beide de

beelden ' , thans echter) volgens BRUMUND, 7»&Z>M,, I, bl. 57, 58, alleen aan

het beeld van Doerga brengen, door offers van bloem- en reukwerk, en door

het bestrijken met welriekende boreh-zalf, een gevolg is van eene bij ovcr-

RAFFLE3, I I , 14.
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18 JAVAAN8CHE TEMPELS BIJ PBAMBANAN.

levering bewaarde gehechtheid aan de vroegere eerdienst, kunnen wij even-

min ontkennen als verzekeren; maar bedenken wij dat LONS in zijne naauw-

keurige beschijving der Doerga van die omstandigheid, die hem in het

oog had moeten vallen, niet gewaagt, dan zouden wij genegen zijn dat

eerbewijs aan de beelden, zoo als het tegenwoordig zich voordoet, als van

lateren, misschien wel zeer laten oorsprong, en buiten eenig verband met,

of eenige betrekking op het oude Hindoeïsme te beschouwen. Hetzelfde

meenen wij eenigermate te moeten laten gelden voor den naam, door de

tegenwoordige Javanen aan het Doergabeeld gegeven, evenzeer als voor het

verhaal, dat bij hen omtrent de stichting der Prambanansche tempels en

andere gebouwen in omloop is gekonen, en waarin zekere Hembok Eoro

Bjongrang, de in het steenen beeld herschapen dochter van eenen PrW-

bananschen Vorst BOKO, eene hoofdrol speelt *. Ware die legende bekend

geweest, toen LONS in 1733 Prambanan bezocht, had het Doergabeeld toen

by de inwoners den naam van Loro Djongrang gedragen, onze reiziger,

die blijkens zijn geheele verhaal zich zoo veel mogelijk omtrent alles wat

hem op zijnen togt opmerkelijk toescheen, liet onderrigten, zou zoowel den

naam als de overlevering door tusschenkomst zijner Mantries vernomen en

medegedeeld hebben. Bedriegen wij ons niet, dan bestaat er een andere

en meer gezag hebbende grond, om de bij den tempel aanwezige beelden

als• oorspronkelijk tot het gebouw behoorende te beschouwen, ook bij de

mogelijkheid, dat zij zich in hunne drie kapellen juist niet op hnnne oor-

spronkelijke plaatsen mogten bevinden. Bij eene slechts oppervlakkige be-

schouwing en vergelijking van de verschillende tempels, wier overblijfselen

op Java bewaard zijn gebleven, bemerkt men terstond, dat het hoofdplan

bestaat in een vierkant, met eenen ingang in het midden van eene der

zijden, het gebouw op een meer of minder hoog terras geplaatst, dat den

buiten omtrek van dat gebouw volgt, en het geheel met eene pyramidaal,

vier- of achtzijdig- en in een spits uitloopend dak bedekt. Ter wederzijde

van den ingang en tegen de drie overige buitenmuren, dikwerf echter al-

leen op de zij- en achtermuren, zijn godenbeelden in nissen uitgehouwen,

' Zio W I N T E R ' S Opstel oj>«- <&-,i <wjpro»<7 <fer oi/(f/5e</«i fe PramJfl««n, TyWieAr.

r . AVA-/. /«rfië, I I n i . , bl. 400—473.
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JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PRAMBANAN. 10-

terwijl het voorname voorwerp der vereering binnen in liet gebouw zijheó

zetel had. Werd aan den tempel eene meerdere uitbreiding gegeven, dan

vindt men tegen elke der vier zijden een klein, insgelijks vierkant, of

althans regthoekig, vertrek of kapelletje aangebouwd, waarin de beelden,

die anders in de vrije lucht stonden, elk een afzonderlijk heiligdom

erlangden, en dan niet meer in den wand uitgehouwen, maar los op

een voetstuk of tegen den wand op eene verhevenheid geplaatst waren.

Aan de voor- of ingangszijde vormde het bijgevoegde gebouwtje dan een

portaal, dat tot het binnenste heiligdom voerde. Zoodoende ontstond uit

het vierkant, een plan van twintig zijden, niet ongelijk aan een Grieksch

kruis, met vier uitspringende hoeken tusschen de vier armen. De hoofd-

tempel van Tjandi Loro Djongrang, die van Tjandi Loemboeng, indien

ik mij op het voor mij liggende plan mag verlaten, en vele andere ver-

toonden dien vorm. Van eene verdere uitbreiding op den aanleg levert

de hoofdtempel van Tjandi Sewoe een merkwaardig voorbeeld, waar het

middelvertrek of eigenlijke heiligdom betrekkelijk kleiner is genomen, ter-

wijl een overdekte gang daar rondomheen loopende en met al de vertrek-

ken in gemeenschap, de buitenkapellen van het hoofdgebouw scheidt. Het

hoofdplan blijft bij al deze wijzigingen in het oog gehouden, en is , zoo

als uit de hierbij gevoegde groudteekening van Tjandi Loro Djongrang

blijken kan, zonder moeite na te gaan. Houdt men dit een en ander vast,

dan zal men geredelijk toestemmen, dat de plaatsing der beelden tegen

tempelmuren, waarmede zij vereenigd, en waarbij zij dus stellig op hunne

oorspronkelijke plaatsen gebleven zijn, ons eenen leiddraad aan de hand

geeft, dien wij veilig kunnen volgen. En dan bieden ons, onder welligt

meer andere, de tempels op het Oengaran-gcbergte eenen tyjstand, dien wij

voor de herstelling van onzen Prambanansche hoofdtempel van hoog belang

mogen noemen. . • ' « ! ; : ; • ;

Uit de teekeningen en plans van de tempels en beelden dier gebouwen,

door Jhr. j . M. VAN BRAAM, met veel zorg vervaardigd, en sedert 1830

bij het Museum van Oudheden berustende, zien wij, by twee tempels,

wier beelden met eenige zekerheid te herkennen zyn, Doerga tegen den

regter-, Ganesa tegen den achtergevel uitgebeiteld; terwijl bij den eenen

tempel de linker gevel ons het beeld van den, zich door zijnen baard,
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20 JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PKAMBANAN.

ghoehdi of waterflcsch, en aksamala of rozenkrans kenschetscnden god, bij

den anderen tempel een, uit de teekening althans, mij niet meer herken-

baar beeld vertoont. De voorgevel is, regts van den ingang, versierd, bij

den laatstgemelden tempel met het beeld van den boven beschreven god,

met baard, en bij den anderen tempel met een Sivabceld, terwijl beide

links van den ingang het beeld van eenen tempelwachter toonen.

Nemen wij nu deze verdeeling der beelden langs de verschillende zijden

des heiligdoms tot voorbeeld, dan zien wij, dat wel de vereischte beelden,

en waarschijnlijk dus ook de oorspronkelijke, bij Prambanan bewaard zijn

gebleven; maar zouden wij tevens tot het besluit moeten komen, dat Doerga

in het Zuidelijke of regter vertrek (c), en de zoogenaamde Siva als boete-

ling, in de noordelijke of linker kapel (o), zouden behooren overgebragt te

worden. — Wij zeggen de zoogenoemde Siva, want dat de trisoela of drie-

tand ons in den ouden man met rozenkrans, ghoendi en tjamara den god

der vernietiging zou moeten voorstellen, schijnt ons nog niet geheel zeker.

Wèl behoort Mahadeo of Siva natuurlijk tot het goden drietal, in welks

twee andere leden wij Doerga of Parvatie, zijne vrouw, en Ganesa, zijnen

zoon, .herkennen, maar wij weten ook dat thans nog in Bengalen op de

feesten aan Doerga gewijd of de Doerga Poedja, het beeld der godin, tus-

schen hare beide zonen, Ganesa regts en Kartikeija links, wordt tentoon

gesteld. Moeten wij in den grijsaard, met wiens toevocgselen, trisoela en

ghoendi, ook eenc baardelooze, jongere godheid voorkomt (zie N°. 97 der

steenen beelden van het Batav. Genootsch., Fe/7«an^. Deel XXI, pi. 4 ,

N°. 1) , naar eene gissing van VAN HOËVELL*, den door de eilandbewo-

ners als voornamen, door de Hindoes van het vaste land minder geëerden

watergod Varoena, herkennen? Is hij de, op een ander beeld van het Ba-

taviaasch Genootschap, Deel XXI, bl. 7 , N°. 1, Beschrijv. N°. 145, in

een Sanskritisch opschrift, genoemde "Heilige Trinawindoe, de groote Resi" 2?

en behoeven wij welligt op het verschil in den vorm van den trisoela,

. 8 Mei 1847.

«?., Deel XXI, bl. 19

* K. FEIEDERICII,

«wn ra» A

14 en 15.

O/)

rer/ws»rf. Deel XXIII, bl. 8; vergelyk ook

1 •
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JAVAANSCHK TEMPELS BIJ PKAMBANAN. 3 1

waarin volgens FRIEDERICH • het kenschetsend onderscheid tusschen de voor-

stellingen van dezen god en van Siva bestaat, niet zoo zeer te hechten?

Of hebben de Oud-Javaansche priesters onder hetzelfde beeld, maar met

veranderde toevoegsels, en met gelaatstrekken, die ons aan die van enkele

Bramabeelden * doen denken, nu eens Siva, dan wederom eenen anderen

• Volgens FRIEDEBICH zijn de tanden van Siva's trisoela puntig, tenvijl die van Trï-

nawindoe's wapen rond of kegelvormig uitloopen. Op Bali draagt het laatstgemelde

wapen den naam van tekan, en is het een kenmerk van de heilige mannen, Kesies, en

van de boetedoeners; zie FRIEDEBICH, in het aangehaalde werk, bl. 15; en Ko0r/oo?»'$r

Fm&ü^ ca» /(rf fitarf Baft, in Deel XXII der Jer/jaarf., bl. 35. Het komt ons voor

dat dit punt nog nadere onderzoeking vereischt; de driepuntigo speer van Siva vinden wij

in zoo vele gewijzigde en van elkander afwijkende vonnen, dat de overgang van den zoo-

genaamden tekan in den trisoela schier onmerkbaar plaats grijpt. Wij beroepen ons b.

v. op de baardeloozc Sivabeclden, N°. 12, 18 en 34 in het Museum van Oudheden te

Leyden, vergeleken met N*. 145 van de FerzameJzM^ pare /«?< .Bo/aviaawA Gereoo&c^sp,

FCT-AiBrf. Deel XXI, pi. 7, I ; N°. 101, pi. 9, I , N°. 1; Doel XXIII, pi. 5 èh 6, en

het beeld met baard in het Museum te Leyden, N». 18.•• ' «ui•'oriaa-r-vüt j::ra ™<T i-jrnr/a

* VAN noëvELL en FBÏEDERICII willen ia den god met vier hoofden, waarin wij 'Bra'

ma meenen te herkennen, liever Siva zien; vooral ook omdat Brama nergeua de voor-'

naamste godheid is in <le eeróüenst, men niet eens tempels vindt die aan bcm gewijd'

zijn, en veie dier beelden zoo kunstig en fraai bewerkt zijn, dat wij hen voor voorstel-

lingen van eenen hoog gewaardeerden en hoog vereerden god moeten houden, hoedanig

een voor Ond-Java alleen in Siva en diens familie zon te vinden zijn (Zie 2We &»ujEnY-

Z;ucWp£, enz. Ker&ïnrf. XXIII, bl. 14). Zonder te ontkennen dat voorstellingen van

Siva met vier hoofden meermalen kunnen voorkomen, meenen wij echter voor vele 3ier-'

gelijke beelden den naam van Brama te moeten blijven handhaven. Het Hindoeïsme

heeft op Java wel andere wijzigingen ondergaan, waarom zouden wij de mogelijkheid niet

kunnen aannemen, dat eenmaal aldaar aan Brama en zijne dienst een hoogere rang is

toegekend geweest, dan op het vasteland van Indië, of thanff nog op Bali? eeno ver-

eering waartoe de vcreenzelving met eene plaatselijke godheid, of andere omstandigheden,

de aanleiding hebben kunnen geven. Wij hebbeu echter meer afdoende gronden. Het is

bekend dat aan vele Hindoeschc goden bijzondere dieren toegekend worden, die hun tot

voertuig of drager (vahan) dienen. Zoo heeft Visjnoe den arend Garoeda, Siva den

stier Nandi, op Java ook eenen Sjakal, wanneer hij in zyn vernielend karakter wordt

voorgesteld, indra den olifant, Kartikeija ecne paauw, Agni een ram, Kamadeva eenen

papegaai, enz. Aan Brama wordt, ecne zwaan of gans, Hansa, toegekend, en men

«eet niet dat hy deze vogel met andere goden gemeen heeft. Nu is aan den voet van den
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der drie tot de Trimoerti behooreude goden voorgesteld? Welligt geeft dan

de baard, even als nu nog bij de priesters op Bali, hun het kenmerk

vierhoofdigen en vierannigen Brama, (beschreven en afgebeeld bij REITVENS, Omfr rfrw;

^roofe Se«W«» !«'< Jat>3, in de werken van het A'oa. iV«<£ / « / . , bl. 31 , pi. VIII, N°. 1)

in het Leytlsche Museum ( iferafen. 2?<?j<rAn/z\ rf«r vfató. <?« ^merii. Afonamm., N°. 1),

tegen het ruggestuk, regts van den god, eene gans of zwaan uitgehouwen. Elk der hoof-

den is voorzien van den puntigen baard en de achterste, omhoog geheven regterhand

houdt den tjamara; de achterste linkerhand ontbreekt. Wij hebbeu slzoo hier Bram»,.

Bij enkele vahang wordt het dier door een menschenbeeld vervangen, dat dan het dierea-

hoofd behoudt, of met menschelijk hoofd voorzien, daar bovenop het dierenhoofd als

kenmerk draagt; dit heeft plaats zeer dikwerf met Garoeda, maar ook met den Nandi en

den Hansa. Een ïeer fraai Sivabeeld met één hoofd, doch vier aAuen, op den stier-

hoofdigen maar verder menschvormigen Naadi gezeten, is in de Bataviasche Verzameling

bewaard (zie PI. 14, Deel XXIII , der r ^ A j » / . , .&.'«*«>. Deel XXI; N°. 114,

bl. 98, 99), en in een ander steenen beeld dieïzelfde verzameling, N". 115 (PI. 8 ,

Jjo. 1 van do 5«w4n;"e. in Ceel XXI der Per^a»^. bl. 100, 101) mcenen de geleerde

beschrijvers wederom eenen vierhoofdigen en vierarmigen Siva, door zijnen Nandi, hier

evenwel niet met stierenhoofd, maar geheel als mensch voorgesteld, te moeten ziea. Wij

aarzelen niet, om ook hier Brama te herkennen, door de vergelijkmg met eea geheel

gelijkvormig, maw uitmuntend bewerkt en bewaard beeld uit de nalatenschap van Baron

TJiM BEB CAPELLEK , voor het Museum vaa Oudheden te Leydea aangekocht. De vatan,

of drager van 'dea god, ook geheel ia mensehelijke gedaante voorgesteld, is als Haasa,

en da» ais drager vaa Brama, gekemnerkt door den kop van eeae gans of ÜWSSE bovea

op zjjn hoofd, welk toevoegsel op het beeld ia de Bataviasclie verzameling verdwenen of

onkenbaar schijnt geworden te î JH. De Brams in het Lejdsche Musetsm heeft ia 4e

voorste legterhsnd den ghoeodi, ia de Imker eeaen p^nsppei, ia de achterste regieriia&d ,

de rozenkrans of aksamala, iu de linker dea tjamara, dus gelijke toévoegseien als de Siva

of Trinawindoe als boeteling of Padanda, in de zuidelijke kaj>el vaa den fioofiJtenipel ia'

'Qattdi Loro Djongrang. Wü mec, aiettegcnstaaiide hetgeen wij vaa de vaha&s ïeiden-,

de opgeniclds BramaboelJen «lies als voorstellingen van Siva beschouwen, dan kan dit;

niet geschieden, zonder tevens te steiieu, dst op Java d« Hansa van Brams ook ajs;

vahsa aan Siva was toegekend. W^ zouden echter hiervoor van elders eerst andere en-

meer afdoende bewijzen moetca afwachten en kuuucu Buitendien nog een am]er gedenk-',

teekea noemen, waaruit het voorkomen van Bramabeelden op Java, naar oas inzien,

blijkt. Te gelijk met het hierboven beschreven beeld uit de verzameling van wijlen Baron-

VA» DER CAPEIABX, hsbhen wij voor het Museum van Oudheden nog eene andere groep

aangekocht van vier godenbeelden, die in hoog uitkomend werk tegen platte achterplaten

uitgehouwea, rondom en tegen eene soort vaa Sagen cippns trepia*tst Ï J B . Al deze go-
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vaa Pandita of priester, en vertegenwoordigen zij den god, als het hoofd

van, of vereenzelvigd met, de aan hem gewijde priesterkaste. Hoe het zij,

de plaatsing van de bedoelde beelden buiten den hoofdtempel, maar vooral

hnn uiterlijk, dat de teekenen der boetelingen draagt, en de tjamara op den

linker schouder, bij dat karakter zoo zeer passende, stellen den god, meer

aog dan de andere beide goden, Doerga en Ganesa, met betrekking tot

het voorwerp der hoogste vereering binnen in het heiligdom, in eene hou-

ding van minderheid. In dat hoogste voorwerp vait vereering zouden wij

genegen zijn Boeddha zelven, of liever de heilige overblijfsels van eenen

Boeddha te zien, al of niet vergezeld van een of meer beelden van dien

god. In de twee straks vermelde tempels op het Gengaran-gebergte zijn

thans geene altaren of voetstukken, naar het schijnt, meer aanwezig, en

het blijkt uit de teekeningen niet, of in de 6,3 tot 8,7 palmen beneden

denbeelden hebben «er armen, doch een hunner heeft drie hoofden. Dit laatste beeld

houdt in de voorste handen regts eenen pijnappei, links eenen ghoendi; in de achterste

handen den aksaniaïa en den tjamara; het tweede beeld, regts van het eerste geplaatst,

mist de twee voorste handen, doch houdt, even als het eerste, in de achterste handen

, den aksamala en den tjamara; het derde beeld in de voorste linkerhand eene knods, in

de achterste handen den tjakra en den tjank of sangkha; het vierde beeld eindelijk, dat

lich wederom aan het eerste aansluit, hondt in de twee eerste handen den aksamala, in

de achterste regterhand den trisoela. Het valt van zelf in het oog dat wij hier eene

vereeniging hebben van de drie hoofdgoden van het Hindocsche Pantheon; eerst ï r i -

moerti, of de vereeniging van Brama, Visjnoe en Siva in cenen persoon, de Indische drie-

éenheid, en vervolgens eiken dezer drie goden nog eens afzonderlijk. De toevoegselen van

het derde en het vierde beeld laten geenen twijfel toe, dat zij de beide laatstgenoemde

goden voorstellen, maar dan kan ook het tweede beeld alleen Brama zijn, die aan

Trimoerti den aksamala en den tjamara ontleent, en oils in zijne voorste handen, waren

»D nog bewaard gebleven, ook de beide andere voorwerpen, bfl Tranoérü in de voor-

ste handen geplaatst, zou hebben aangeboden. In den cippus zelven, die op een laag

vierkant voetstuk geplaatst, en met lotusbloemen versierd is, bevindt zich onder den voet

eene eerst vierkante, vervolgens cylindervormig toeloopende opening uitgehouwen. Wel-

Ugt werd het geheel daarmede op W e n lingam geplaatst, of diende do holte om eenig

ander voorwerp, b. v. een heilig overblijfsel van Boeddha, te bewaren.-In beHe gevallen

waren de goden rondom de buitenzijde, even ab> bij den hoofdtempel van Tjandi Loro

Djongrang de drie beelden in de bnitenkapellen, rondom hét voorname voorwerp der ver-

wring als bewakers of nevengoden geplaatst.
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den ingang verdiepte vloeren, nog eenige sporen van altaren of voetstuk-

ken gevonden worden; maar in het heilige der heiligen van den hoofd-

tempel van Tjandi Plaossan en van Tjandi Sewoe wordt de geheele ach-

terwand door eene verhooging ingenomen, die wij waarschijnlijk wel in

onzen Tjandi zouden wedervinden, en die, zoowel voor de daarop geplaatste

beelden, als voor het branden of voorzetten der offergaven kan gediend heb-

ben. De zoogenaamde put of thans onbedekte kelder in de noordelijke

kapel van Doerga, hoedanige er ook in Tjandi Plaossan (BRTJMUND, Ijwfto-

«fls, I I , bl. 30) en Tjandi Assoe (bl. 24) gevonden werden, en die ook wel

in andere tempclvertrekken zullen voorkomen, kan voor de berging van

voorraad, eigendommen des tempels, heilige oorkonden, enz. gediend heb-

ben, maar ook bestemd zijn geweest om de Boeddhabeeldjes en heilige

Boeddha overblijfsels te bevatten, die bij de stichting des tempels den bo-

dem moesten wijden en heiligen, en daartoe in opzettelijk gebouwde kelders

werden nedergelegd. Dat zoo iets op het vaste land van Indië plaats greep

zien wij uit de ^wo^ie .Kesearc/^s, I I , p. 383 *. .*'•'•' •'•' *

Wij willen nog ccn enkel oogenblik onze aandacht bepalen bij het plan

van onze tempelgroep, dat wij, naar aanleiding van eene bij het Museum

bewaarde teekening (waarschijnlijk, even als die van Tjandi Sewoe, in 1805

vervaardigd door, of onder opzigt van den Majoor COKNELIUS, die reeds

in 1797 in dat gedeelte der Vorstenlanden werkzaam was) doch in ver-

kleinden maatstaf, hier mededeelen.

De hoofdgroep bestaat uit twee reeksen, A B C en D E F , elke van drie

tegenover elkander 9taande gebouwen, die met twee kleinere gebouwtjes

G I I , aan de smalle zijden, een langwerpig vierkant vormen. De mid-

delste tempel van de westelijke zijde van het vierkant A, kenschetst zich

door meerdere grootte als hoofdgebouw. In hoever de plannen van de beide

andere gebouwen dierzelfde zijde, B , C, getrouw wedergegeven zijn, zou

oerst kunnen bepaald worden, wanneer het zeker bleek, dat hij die de oor-

spronkelijke teekening vervaardigde, de gelegenheid gehad heeft, om onder

» Men vond by Islamabad in eenen kelder of put van baksteenen opgetrokken, onder

oon tempelgebouw: 120 kleine en 20 grootere bronzen beeldjes, een groot steeneu beeld,

eene koperen vaas met twee beenderen van Sakya of Boeddha en de bevelen van den god

op cene zilveren plaat gegraveerd.
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de ingestorte en begroeide puinhoopcn alles behoorlijk na te gaan en op te

meten. Zoo de plannen juist zijn, dan zullen waarschijnlijk even als bij

den hoofdtempel, ook hier drie nevenkapellen aanwezig moeten zijn. Bij den

hoofdtempel had de teekenaar den gang ƒ, die uit het oostelijke portaal <?,

in het binnenste heiligdom e, voerde, vergeten; wij hebben die fout her-

steld, en ook het terras bijgevoegd, dat bij dit gebouw wel, evenzeer als

bij de overige aanwezig zal geweest zijn. Van eenen muur die de geheele

groep van acht tempels insluit, heeft BKUMUND (ƒ»<&'&«&, I , bl. 53 , 54),

de overblijfsels gezien. Het geheel schijnt naar het voorbeeld van Tjandi

Scwoe (waar evenwel het aantal der omringende tempclreeksen grooter is)

niet kleine tempels omzet geweest te zijn. Van die tempeltjes zijn er op

ons plan slechts twee, I en K, aangeteckend. Hoevele er oorspronkelijk

waren opgetrokken, is thans niet meer te bepalen. Kaptein BAKER (bij

BAFFLES, I I , p. 12) meende stellig te kunnen verzekeren, dat zij twaalf

in getal waren; in dat geval zorien vier hunner langs elke der langste,

of noordelijke en zuidelijke, zijden van de groep gezocht moeten worden.

VALCK spreekt (2V/cfec/«r. o. iVeór£. /TH&', I I I , bl. 3) slechts van elf tem-

pels, waarvan hij de overblijfsels aanwezig vond, geheel in overeenstem-

ming met ons plan. BBUMTJND , /nüawas, I. bl. 54 , vermoedt dat een

grooter aantal voor de omringende kleinere tempels kan worden aangeno-

men. Zijne meening, dat alle3 wederom door eenen of meer ringmuren is

ingesloten geweest, bevestigt het gelijke gevoelen van VALCK, die ter aange-

haalde plaats, van eenen drie dubbelen ringmuur spreekt, welks overblijf-

sels nog min of meer zigtbaar waren, en die tevens vermeldt, dat drie

,groote poorten den toegang tot het heiligdom verleenden, en dat die poor-

ten, te oordeelen naar het voetstuk van de laatste, zwaar en kunstig be-

werkt, en, even als de tempels zei ven, met beeldhouwwerk versierd zijn

geweest. Voegt men bij dit alles nu knielende reuzenbecldcn of tempel-

wachters, even als die bij Tjandi Sewoe, aan de ingangen, en vijvers

voor de reinigingen binnen den binnenstcn ringmuur, dan zal men zich van

plan en aanleg der tempelgroep een vrij volledig denkbeeld kunnen maken.
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26 JAVAANSCHE TEMPELS BIJ PKAMBANAN.

Wjj zouden het ons tot eene groote voldoening op ons schrijven achten,

wanneer het genoegzame belangstelling bq het Indiesch Bestuur, of bij

ambtenaren in de Vorstenlanden gevestigd, kon wekken, om tot eene na-

dere nasporing van de hier behandelde tempelgroep, het ontblooten van de

grondslagen, en het naauwkeurig opmeten en in teekening brengen van de

gebouwen, de noodige en voor de wetenschap zeker zeer nuttige maatre-

gelen te verordenen. Moge bij alle onze landgenooten zich meer en meer

de overtuiging vestigen, dat onze schoone Oost-Indische eilanden niet

slechts tot bevordering onzer stoffelijke welvaart, maar insgelijks tot uit-

breiding en vermeerdering Van onzen wetenschappelijken rijkdom, ook in

een oudheidkundig opzigt, voortdurend moeten dienstbaar gemaakt worden.

Engeland geeft ons een voorbeeld, dat wij in de laatste tijden met uit-

muntenden uitslag hebben nagevolgd. Blijven wij ook daarin eenen edelei»

wedstrijd volhouden, en trachten wij voor Java te doen, wat onze Britsche

overburen reeds zoo lang voor hunne Indische Bezittingen gedaan hebben.

Museum van Oudheden,

April 1854.
C. LEEMANS.
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