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ter kennis van hot algemeen in de golioolo hoofdplaats. Su-
kung benevens al de aangrenzende aanhoorigheden. Het zijn de
bevelen van Z. 11. den Sultan aan al de ponggawas van Sukune.

"Sukung heet hier dus zoowel do hoofdplaats als de geheele
landstreek of marga.

"In regel 85 : "Indien iemand gaat handel drijven naar Lam-
pong, Sukung (ïkung) enz.," vindt deze meening ook bevestiging.
Lampong is hier do algemeene naam: "het Lainpongsche land",
het land der Lampongcrs, nader bepaald door "Sukung», dus
die streek van hot Lainpongsche land die "Sukung// heet.

"Op grond hiervan geloof' ik, dat "Sukung" niet anders wil
zeggen dan "Sukaii", de toenmalige marga Sukan, die destijds
veel grooter was dan tegenwoordig en waar de hoofden den titel
voerden van ponggawa.

"Het geringe verschil in schrijfwijze van dien naam kan licht
ontstaan zijn door misverstand bij twee volken die verschillende
talen spreken of door onkunde van den graveur van den Sultau

"Wat bedoeld kan zijn niet het tusschen haakjes geschreven
(ïkung) is mij niet duidelijk. Staat dit ook werkelijk zoo in den
tekst, dan is het vreemd dat het niet in den aanhef naast den
naam "Sukung" geplaatst is om aan te duiden, dat diestreek
twee namen droog , maar midden in het stuk doet het eer denken
aan een schrijffout.

"De uitgang «9 is in hot Lampongsch zeer gebruikelijk. Men
vindt hier o. si. de margas "Pugung", "Blimbing», »ïenoem-
bang", "Kembahang." Het zoude mij dus ook niet bevreemden
dat "Sukan» vroeger als "Sukung" uitgesproken werd of aldus
verstaan.

"Hopende met het vorenstaande nog iets bijgedragen te hebben
tot verduidelijking dor Bnntamsche verordeningen, blijf ik
hoogachtend," enz.

Tegen de conjecturen van den heer Horst valt eigenlijk weinig
in te brengen. Ik had gezegd: "de toenmalige, hoofdplaats van
Z/aw/ranjr/ heette Sufatngr, omdat het document gericht was tot
de hoofden (/H<w$gratt/as) van «SwAwwgr, en daarin tevens telkens
in algemeene' termen gesproken wordt van de rechten en ver- •
plichtingen van cfe Lamp?m§rers onderling tegenover de Swraso-
wanners. [k meende, dat wellicht te £M£M«<7 gevestigd was de
hoofdzetel van bestuur over al de LaTw/mw/sc/ie «wwfew, doch
ik geef die veronderstelling gaarne voor beter, en kaneven goed
aannemen dat er geen hoofdzetel van bestuur bestond, maar
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dat elke marga afzonderlijk van JBontti ( S t ™ ^ « ) «it i„-
structiën ontving.

Of A * » y hetzelfde is als 5 « t o durf ik noch beamen noch
tegenspreken; de uitgangen « ^ «n o» zijn echter voor in-
Jandsche ooren zeer verschillend.

Het cenige dat naar mijne meening vtór de identiteit dier
twee namen pleit, is de veronderstelling dat het toenmalige
* * « * , dat blijkbaar een groote, althans belangrijke plaat
moet geweest zijn, wel niet geheel verdwenen zal rijn

I M de naam ( J * ^ ) tusschen haakjes is ^plaatst , is een
vergissing: in het origineel is dat het gevafniet. De namen
Ste*«ay en 7Aw^ staan geheel op zich zelf naast elkander

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om een enkel woord
te zeggen „ver * « « * „ . , den zetel van den toenmaligen Sul-
tan van & * » • , de plaats van waar het hier besprokene be-
velschrift is uitgevaardigd.

Ons kundig medelid,' de heer Robide' van der Aa, wiens voor-
hchting door mij hierin werd gevraagd, zegt: „Even als de
Koningen van 6Voo/-/?ntf«^ en J W r y * hunne decreten
uitvaardigden uit hun j r t * a J « u . of „de notre CStafaw*.
T W b j » , deden d S l t

j J « u . of „de notre CStafaw*.
deden de Sultans van J W „ dit uit hun kasteel

S«r«ow«, , binnen de stad .B«tó», ten jare 1832
gesloopt en, even als de stad * „ * » , zelf, van het aardrijk
verdwenen./' •'

was de naam van den * » » , den versterkten
. of het kasteel waar de Sultan van jfarfi , verblijf
nabij of in de hoofdplaats * « « , . In P«ft, j « ^ i ^ j

11 bJ. 198 leest men: "^o.va« o e ' A «ordt in de overleveringen
der iowjwfig» ook D ^ a « 5o«-oe*owa» genoemd."

Oi de bewering van sommigen juist is, dat Starawtww df
naam was van den eersten Sultan die daar verblijf hield i,
•»oe,ljk na te. ,^aan. Op bl. »»» zegt Veth no , : «In de stukk,,,
van dezen tijd (1682) wordt Atf *„feri 5i»«e««e«w dikwijls
aangetroffen.. In de Bijdragen van ons Instituut, Bed» Tl
Weel I bl. 334, komt voor een beschrijving van Sunwowon
omstreeks ten jare 1780, luidende: ,Het kasteel des Koning'
by ons genaamd de ö i a ^ j bij d J '

j , luidende: ,Het kasteel des Koning
by ons genaamd de ö i a ^ , j , bij de Javanen, naar den naam'
van hun eersten Koning, « « H K I O I I » . , ligt op | mijl afstands
van ht t d ik

Koning, « « H K I O I I » . , ligt op | mijl afstands
van het strand en is een irregulier vierkant met vier punten
o bohverken en een halve mann, voorzien van r,8 Jukken
geschut Rond^omme de punt en bij de poort zijn de gebouwen
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voor de Europesche manschappen, welke ter defensie van den
Koning aldaar in garnizoen liggen. Buiten dat fortres zijn de
gebouwen van den Koning en zijne hofhouding, bestaande alleen
uit vrouwspersonen, enz.»

Het spijt mij dat ik over Sufawgr in de Z-am/wn^cAe land-
schappen geene bizonderheden heb kunnen vinden.
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EEN WOORD OVER DE RECENSIE VAN DE

VERTALING DER ABlASA.

DOOR

H. C. HUM ME.

Zes jaren na de verschijning van bovenvermeld werk biedt
de Hoogleeraar A. O. Vreede een recensie daarvan aan >, waar-
voor de bouwstoffen hem zijn verstrekt door den heer J. L.
.RAerwrej;, thans tijdelijk te Leiden. Voorlichting van den heer
iïAmret) op het gebied van Javaansche taal- en letterkunde
heeft altijd zeer groote waarde, en wij zijn den Schrijver dan ook
bizonder dankbaar voor de openbaarmaking er van.

Naast werkelijk belangrijke verklaringen en verbeteringen
vindt men wel enkele aanmerkingen over onjuiste vertaling,
die kennelijk het gevolg zijn van overhaasting of van al te
groote vrijheid in de overzetting, en waarvan de verklaring zoo
eenvoudig is, dat de heer Vreede zich wel de moeite had
kunnen besparen eener zoo minutieuse analyse,, ten einde de
fout aan te tooneu.

De toon van het geschrift lokt mij niet uit tot nadere ge-
dachtenwisseling met opzicht tot sommige dier aanmerkingen.

Alleen wil ik hier even terugkomen op de uitdrukking:

<jyrĵ (m»aij«a«7i)iwj|\ (zie bl. 2-36). Daarvan zegt de lieer Vreede:

//De vertaling luidt: //̂ w/few de i/e»ne/seAe mac/tfew '£ wei weer
ten ^oerfe scAiMew." Ik hoop voor den vertaler (zoo vervolgt
de heer Vreede) dat dit het geval zal zijn niet zijne vertaling,
maar ik vrees er hard voor. Mij althans komt die vertaling
voor onvereenigbaar met het Jav. taaleigeu." Nu zou men
verwachten , dat, -na bovenstaanden uitval, de heer Vreede zelf
de juiste vertaling zou geven. Neen! Hij vervolgt aldus: «Ik

• Zie Bijdragen, 4e Vulgr. VIII , bl. 229 vlg.
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versta die uitdrukking niet; ook de heer Rhemrev kan er mij

geen behoorlijke verklaring van geven." Welnu, ik blijf voor-

loopig bij de door mij gegeven vertaling, behoudens een kleine

wijziging. Ik veronderstel namelijk dat men ui heeft wegge-

laten, zooals bij naamplaatsen dikwijls gebeurt, en dat men

eigenl i jk moe t l e z e n : it/riM<m(<»i<n»(Tiimi»j2in<i:)/i/»i<M/i\

.za/ 7 we? tem

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:14AM
via free access



V E R B E T E R I N G E N

IN HET ARTIKEL DES HEEREN C. F. H. CAMPEN:

^ paa

(Zie Bijdr. VIII, blz. 162 en vlg.)

Blz. 166 ^aa/ op de 5e alinea: Gado's-kransen fc«. Gado-kransen.
„ 168 op de 3e alinea l i e regel v. 1>. ,?<!aa/: of niroe's /««*.• en

niroe's bakken tot rijst schiften.
„ 169 op de 3e alin. v. b. 3e regel v. o. «/aar- pondaugau /««.-

pandangan.

„ 170 op de 2e alin. laatste regel «<!aa<!.- djouitri Zee*.- djonihi.
„ 171 5e alin. 2e regel v. b. ^aa/".- wolka palmiet /«e».- wokka paliniet.
„ 172 eerste regel ütea/.- manis /,?<•«.• niamee.
„ 178 2e alin. laatste regel ^aa/. boborotto fee*.- boor-otto.
„ 181 3e alin. v. o. laatste regels .«"aa/.- uitstrekt /««.- uitsteekt;

srfaatf.- menscheuhand /««*.- menscbenhaar.
„ 185 3e alin. Ie regel achter zich »»/<m<;/i««.- trouwens.

id. 2e alin. v. o. achter symbool van M&»»VSM.- de overwinning in.
„ 187 Ie alin. 2e regel v. b. achter hundtrom po<^««: Fig. b , c,

k en i; 4e alin. Ie regel achter arababoe eouye» .- Fig. 1.
„ 188 4e alin. 2e regel achter Soeleppee »oe^««.- Fig. h.

Het Ie vers */aa<.- Geki mooi ma ngoppa /««.- Giki ma'ng
ngoppa, en ook verder op voor Geki /«e*.- Giki

„ 189 het slotvers 5e regel ^aad: kaaigogee /««.• kaai gogee.
id. 4e alin. Ie regel achter tattaboea »o«^««.- Fig. a en achter

is poey««.- thans; ae alin. /«« den zin Ie regel:
Behalve de handtrommen heeft men nog andere van zeer
groote afmetingen papakka genaamd, Fig. d, e en g, enz.

„ 190 op de 2e alin. 2e regel v. b. lees hier en ook verder voor
doppo-doppo steeds doppa-doppa.

id. Ie strophe Jlaal; remooi /««.• riinooi.
„ 191 Ie versregel jteai!.- SioAanua nguri /««.- Siokonna ngori.

id. Doppa lied het 4e vers 2e regel ^aaf: Saha fea».- Laha.
„ 192 het 5e vers ]e regel */aa<: ngoune /»«: ngonnee; 2e regel

i/aaif: njengga /«e*.- njingga; het 10e vers Ie regel «ïaa .̂-
na few.- oewa. Ronggo ronggo-lied jufaâ .- Redjadji en njeuga
/««*.- Ridjaddjie en njingga. •
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Biz. 193 Djomraa lied Ie regel stóal; ma ugo /««.«.- roangon; /ees
steeds voor Hera Hira.

„ 194 Ie alin. Ie regel »̂ «3<.- is eeu bepaald /«es.- is een meer bepaald.
Djorree lied: Ie regel rechts ^aa/.- üfboi iuo la/otoeo/ees:
Atooi ino la fotoeo.
4e regel links s/aal: tekee eu tjena /«es.- likee en tjina.
Koor slot s/aa/.- ugadjie /«es.- ngadjee.

• „ 195 Wella zang: Ie regel meisjes /«es.- voor a de letter o.
2e regel jongens s/aal: si a fera /«es.- si-o-fira.
2e regel meisjes „ sio hoea „ si-o-hira.
4e regel jongens „ alpan „ oepan.

„ 196 3e regel s/aa/.- ketto en Ritta /ees voor beide: kitto.

7e
8e

9e
12e
13e

13e
197 het

Ie
/ees

het
3e
/e«»

regel jongens
»» «
» >J

>> j»

„ meisjes
„ jongens

„ meisjes
Ie vers:

regel s/aal :
.- dakka; 5e

»l: koeliko /ee
2e vers:

s/aal.-

„

njehee
regel

todera /ees.- todeero
Tama „ Toma
genado „ ginado
songo „ sengo.
offa „ affa
goenera eu raattee /ees: goenira en
mottee
bata /ees: bato.

; /««$.- ujihee; 4e regel s/aal: dokka
slaal: dodjo /ees: djodjo; 6e regel

w: kodiho.

regel slaaZ: niatimo
.- oepan ; 7e ]

/ees: Matemmo ; 4e regel j laal: opan
regel «laai: pana /ees: ponii.
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SANSKRIT-INSCRIPTIE VAN JAVA, VAN ÜEN
JARE 654 gAKA (A. D. 732),

DOOR

Dr. H. KERN.

De inscriptie van het Bataviaasch Museum van welker
ontdekking door Holle in der tijd mededeeling is gedaan in
de Kon. Akad. te Amsterdam *), bevat 25 regels, in schoone
en duidelijke letter geschreven op eenen steen die 110 cm.
hoog is bij 78 cm. breedte. Het aantal strophen, van welke
1, 2, 4, 5, 6, 7 en 12 in Qardülawikridita, 3, 8 en / d
in Sragdhara zijn, 9 in Wasantatilaka, en 10 in Prthwi is,
bedraagt twaalf. De vier balfstrophen van N°. 1 en 2 vullen
elk juist eenen regel, doch de steen waa niet breed genoeg
om de helft van N°. 3 , die in de langere Sragdharamaat
is, in één regel te bevatten, zoodat de steenhouwer eenige
lettergrepen op de volgende lijn plaatste, en, eenmaal van
de orde afgeweken, deed hij geen poging meer om de volgende
Qardulawikridita's zóó te rangschikken als hij in den beginne
gedaan had. Hij zou trouwens geen ruimte genoeg op den
steen gevonden hebben. De type van het letterschrift onzer
inscriptie is nauw verwant met die welke van de 5^ tot de
10<̂  eeuw in gebruik was in Kalinga en Andbra, of meer
algemeen in dat gedeelte van Dekkhan, waar tegenwoordig
het Kanareesch-Telugusche schrift in zwang is. Nog grooter
is de overeenkomst die de karakters vertoonen met die van
het opschrift van Hanh Khiei in Cambodja uit de 7<k eeuw.
Van de spelling valt op te merken dat ze zich ten opzichte
van het gebruik der » of nasale keelletter in plaats van
den Anuswara, in bepaalde gevallen, aansluit bij de schrijf-
wijze die in de Oud-javaansche en Cambodja-Sanskritsche

1) In de zitting van 10 Maart 1884. '
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inscripties gewoonlijk en in de Zuid-indische nu en dan ge-
volgd wordt. Nadere bijzonderheden omtrent een en ander
zal ik bewaren voor de Aanteekeningen.

De taal van het stuk is tamelijk zuiver, maar niet schoon
te noemen. De vrijheden die de dichter zich hier en daar bij
de vorming van samenstellingen en anderszins veroorloofd
heeft, zijn zoodanig als men meermalen bij Indische dichters
ontmoet, die niet schromen 't spraakgebruik te plooien naar
de onverbiddelijke eischen der metriek. De stijl is gekunsteld
en hoogdravend, zooals gewoonlijk in zulke officieele poëzie
het geval is.

Over 't algemeen heeft het monument weinig geleden,
zoodat de tekst goed leesbaar is, met uitzondering van ette-
lijke plekken waar de oppervlakte uitgesleten is. Op sommige
plaatsen laten zich de verdwenen letters zonder moeite en
met zekerheid herstellen, op andere blijft ruimte over voor
allerlei gissingen. In de volgende transcriptie heb ik mijne
aanvullingen door haakjes aangeduid.

* A

TRANSCRIPTIE IN NAGARL

^ C-

FTÏÏ

(1)

TW
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1(3)

MrRlM 1£< ^ (

^ ! TïïT ^f: II

^

sijjj 11 dwra^t

iw

FT sRTrTW^TTSrT M^l^r i^ l l (?)

^ II (8)

18

u
T
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1 0

(10)

5TFT (

VERTALING.

1. Toen het jaar van den Qakavorst dat in cijfer ge-
bracht wordt') met vier, vijf en zes (654) verloopen was, op
Maandag 2), de dertiende Tithi der lichte maandhelft, die
volgt op (de Tithi) Bhadra'), in (de maand) Rarttika, ter-

.1) Eigenlijk schynt er friiB^no te staan, hetgeen hier evenwel niets beteekenen zon.
1) Er staat duidelyk aiytfirte, doch dat is eene fout voor an/tó&rte. Hoewel de

termen pruri (Weda = 4), zintuig (tarfrtya = 5) en smaak (raiu = 6) eigen-
lyk geen getallen zijn, hebben ze toch de waarde er van en beschouwt de In-
diër ze als cyfers; van daar awtófr^, of zooals men elders vindt, eenvoudig
oirft/e, bflv. in een inscriptie in Ind. Antiq. I X , 185: »iftipa/a*iar^e

2) /Ta'renrfaw is een voorbeeld van omgekeerde schikking der compositieleden.
Intusschen klinkt de omzetting in dit geval niet zoo vreemd, als ze in onze
taal zou doen, dewijl fcoVa eigenlijk -beurt" beteekent en het geoorloofd is tWax
voor tWaifcifra te zeggen. Zoo staat bijv. Jtafsii, d. i. op Zondag, voor JïaJriMrfre,
Ind. Antiq. VI, 195; Gurau voor ffar«|#aV«, op Donderdag, aid. 199; ( W e ,

op Vrijdag, aid. 201; Some, op Maandag, aid. 203.

3) Bhadra of Bhadrt is de naam van de 2de, 7de ̂  en 12d« Tithi in elke
halve maand; de 18<i« volgt du» op Bhadra; ze heet, even als de 3d», en S»tc,
Wijaya; ïie Brhat-Sanhitfi 99, 2. Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:14AM
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wijl de heroscoop stond in den Waterman, in een zooge-
noemd „vast" onderdeel ^), heeft Z Maj. koning Sriïjaya op
den berg een Linga, van de (vereischte) kenmerken voor-
zien, laten opzetten tot zegen (van het land).

2. Hij die op zijne, door de hooge golven van den Gan-
ges getinte, haarwrong de maan als kruinjuweel draagt; op
wiens lichaam, met glimmende asch in strepen besmeerd, de
glans van zijn uit slangen gevormd halssnoer helder uit-
komt; die de lofzangen ontvangt der goden, welke bij Hoogst-
derzelver eerbiedsbetoon de handen lief met de helle zijden
tegen elkander leggen; hij, Qiwa ^ die een zon is in de duis-
ternis des wereldschen bestaans, schenke ulieden heil in de
volste mate!

3. Moge dat onberispelijk schoone lotuBpaar, de voeten
van den Drieoogige (Qiwa), waarvan de teenen met de rood-
achtige bloembladen te vergelijken zijn en waarvan de uit-
einden verlicht zijn door de stralende nagels, met blinkende
meeldraden te vergelijken; (dat voetenpaar) hetwelk de groot-
ste heiligen, deemoedig neergebogen, herhaaldelijk verheer-
lijken ten einde de hemelsche zaligheid te verwerven, en
hetwelk de goden , met Indra ï) aan 't hoofd, met hun kroon
omlaag, kussen, als waren zij de bijen (die de lotus kussen);
moge dat ulieden eeuwig heil schenken!

4. Hij, die wegens de uiting zijner alovertreffende heer-
schersrnacht een bewaarplaats van de allergrootste wonderen ie ;
die door uitsluitend in zelfverloochening welbehagen te vin-
den steeds de verbazing opwekt der Yogins; die uit ontferming ,
niet uit eigenbelang, met zijn acht lichamen') de wereld doet
gedijen; Hij, de heer der schepselen, wiens ruige haren met de
maansikkel getooid zijn, de Drieoogige (Qiwa) moge u behoeden!

1) Met „onderdeel" is hier meer bepaaldelijk ^ van een astrologisch huis be-
doeld. Die onderdeden worden onderscheiden in vaste, bewegelijke of tweeslach-
tige, al uaarmate het sterrebeeld waardoor ze elk beheerscht worden vast, bewe-
gelijk of tweeslachtig is. .Vast" heeten de Stier, de Leeuw, de Schorpioen en
de Waterman.

2) Daar foMarj^aWa in samenstelling staat, zou het evengoed »dé* voornaam-
sten" als «de voornaamste" der goden kunnen beteckenen, doch ik geloof niet
dat de dichter iets anders dan het eerste bedoeld heeft, en in dat geval kan er
alleen van Indra sprake zijn.

3) De acht lichamen, d. i. openbaringsvormen van Qiwa, zijn wolbekend, en

worden o. a. ook in het voorgebed van de QakuntalU verheerlijkt.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:14AM
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5. Moge de machtige Brahma ulieden voorspoed schen-
ken! Hij, de eerbiedwaardige meester ') der wereld, de Heer
der Yogins voor de Yogins, wiens voetlotuspaar de goden
aanbidden; uit wien al het goede, nuttige en aangename (in
de wereld) komt; die de instellingen der maatschappij hecht
bevestigd heeft aan de Wedazuil; Hij, die in de hoogte rii-
zende haarbundels draagt, gelijkende op vlammen vuurs, waar-
door zijn gouden lichaam van smetten gelouterd wordt').

6. Moge de gemaal van Qri (d. i. Wishnu) ulieden ge-
luk geven; Hij, die met zijn op lotusbladen gelijkende, van
geestelijke inspanning roode oogen, op het waterleger ligt,
terwijl hij door de goden aangeroepen wordt om hen te red-
den en door (zijne wederhelft) Qrï, die haar eigen schoon
beeld ziet weerkaatsen op het zijvlak van den edelsteen in
het kroontje der groote slang, van verre in toorn met ge-
fronsten schuinschen blik wordt aangezien.

7. Er is*) een voortreffelijk, onvergelijkelijk eiland, Java
genaamd, uitmuntend (vruchtbaar) in koorn en andere zaden,
rijk aan goudmijnen; het is door de onsterfelijken in bezit
genomen door — en zoo voorts'); daar is een allerheer-
lijkst miraculeus heiligdom van Qiwa, strekkende tot het
heil der wereld , (en) overgebracht van den in 't gezegende land
Kuiijarakufijadec,a ') gevestigden „stam", gelijk men het noemt.

8. Op dat veelgeprezen eiland Java, hetwelk een edel

1) Tevens ook : leermeester en vader.

2) Het woord voor haarbundel (/<*/<£) in den tekst beteekent ook -dichte
stralen." Het gouden lichaam is de morgenzon die hare stralen opwaarts schiet;
Brahma is de verpersoonlijking van 't levenwekkende, scheppende licht.

8) Er staat eigenlijk „er was (<&#)". Waarom de dichter niet atf» gebruikt
heeft, hetwelk evengoed in de maat past, weet ik niet. In de volgende strophe
bezig* hy daarentegen het praesens ƒ<#;, waar de spraakkunst een praeteritum
vereischt, doch dit laat zich verklaren als een dichterlijke vrijheid.

4) De vertaling is gebrekkig en onzeker: er ontbreekt een woord dat ik niet
weet aan te vullen dewijl ik de bedoeling des dichters niet vermag te raden. De
eerste lettergreep kan evengoed j<W als swif wezen.

6) Welk land met JTaft/araiurt/a bedoeld is, kan ik niet met zekerheid zeg-
gen, doch er is grond om aan te nemen dat het eene streek in Zuidelijk Indië

is, die elders vermeld wordt onder den naam van Kufljaradarï of Kuüjara, waar
een berg was door Qiwa geschapen (zie Hariy&aca st. 12393) en het verblijf van
den Ziener Agastya (Canopus). Uit de woorden van onze inscriptie maak ik op,
dat er in genoemd oord een heiligdom van (,'iwa bestond, dat als stamheiligdom
van het op Java gestichte beschouwd werd.Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:14AM
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