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DOOR

G. P. ROUFFAER.

Na den voortrefl'elijken arbeid van /?/•. 4. i?. J/c//«r in 1884
en 1897 over bronzen keteltrominen in Zuidoostelijk Azië, en de
belangrijke mededeelingen uit Chiheesche bronnen door iVo/! -üe
Crooit van 1898, ' moet J9r. //«^er te Weeneu, bestuurder van
het Ethnographisch Museum aldaar, van plan zijn de resultaten te
publiceeren van zijn onderzoek over dit onderwerp, waaraan hij,
volgens herinnering van Dr. Meyer, reeds sinds 1884 gewerkt had. -

Misschien kan het daarom van nut zijn, een oogenblik aandacht
te vragen voor een paar aanvullingen ten deze, die betrekking
hebben op ons Indië, en met name voor ééne, die tot nog toe
aan de algemeene aandacht ontsnapt schijnt; niettegenstaande we
haar reeds voorhanden hebben in de ?<>aa/\sc/M/W//£ oKfZsfe mededeeling
op dit gebied in het Nederlandsch, misschien wel tevens in eenige
Europeesche taal, en van niemand minder dan i??<»?jö/</ws.

Deze aanvulling betreft dan:

I. De keteltrom te Pedjeng iii Gianjar (Bali).

Rumphius toch schreef in zijn, dd. 1 Sept. 1699 te Amboina

' Meyer in „Alterthiimer aus dein Ostindisehen Archipel und angrenzenden
Gebieten" (Publieationen a. d. Kon. Ethn. Mus. z. Dresden IV), Leipzig 1884,
fol. 15—21; daarna uitvoerig en afzonderlijk „Bronzepauken aus Südost-Asien"
(Publieutionen etc. XI), Dresden 1897; de eerste studie met plaat 16 18,
de laatste met 13 platen. De Groot in Versl. en Meded. Kon. Ak., Afd.
Letterkunde, 4, II, 1898, p. 330—392.

* „Eine vollstiindige Berücksichtigung des im Wiener Ethnographischen
Museum aufbewahrten Materials war uns nicht möglich, da es Herr fle^er,
der Leiter dieses Museums, sehon seit c. 14 Jahren zu publizierengedenkt."'
Meyer, Bronzepauken, 1897, fol. 1, 2» kol.
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van een Opdragt voorziene, en dus toen afgesloten e, //Amboinsche
Rariteitkamerv, welke daarop in 1705 te Amsterdam het licht zag,
het volgende //Van 't Metaal GW?«, d. i. g a n g sa = /•M.yw}*,
klokkemetaal, ook /7<?*eA?ttónws : '

//In P e g u en S i a m is gemeen een Metaal, dat men G a n s
noemt, en schynt een mengeling te zyn van koper en t in , 't is
rood als bleek koper en 't gaat voor geld, maar 't is verboden
uyt te voeren: Zy smelten het, en maaken potten daar van;
misschien van dit metaal is dat groote stuk, 't welk heden op
B a l y te zien is , hebbende de gedaante van een massief wiel met
een stuk van den as daar aan, van buiten blauwachtig of zwart
uitgeslagen, het welk d' Inlanders zeggen uit de lucht aldaar
gevallen te zyn. Andere geeveD 't aldus op: By de stad P e d j i n g
word de plaats getoont, daar dit ongemeen groot stuk metaal legt
op de eigenste plaats, daar het neer gevallen is , hebbende ter weer
zijden een groot M a r t a v a a n staan: Het wiel is in den diameter
omtrent 4 voeten breed , en de as Tuim zoo lang, al van een stuk, en
hedendaags blauwachtig uitgeslagen. Die van Ba ly geloven vas-
telyk, dat het een wiel van den Maans wagen zy, eertyds zoo helder
schynende, dat het de nacht verlichte, doch als zeker Fielt op een tyd
daar teegen aanpiste, op dit licht gestoort zynde, om dat het hem in
zyn nachtelyke dieveryen belette, zoo is het van die tyd af verroest
en donker geworden: Evenwel heeft nooit de Koning van B a l y
het hert gehad dat stuk van zyn plaats te brengen, of iets daar van
af te kappen; maar heeft 't zelve aldus ter gedagteuis laten leggen;
indien het waar is , dat het van meuschen niet gemaakt is gelyk
men ook geen reden weet te geeven, waar toe zoodaanig een

* Voor Mal. JTOJÎ SO = Jav. joH^sa, van Sanskr. i-mnsa = klokspijs, zie vooral
het art. Ganjn in Yule and Burnell, „Hobson-Jobson: being a Glossary of
Anglo-Indian colloquial words and phrases," Londen 1886, p. 278. Ten
onrechte is daar evenwel een vraagteeken gezet achter het oud-Port, woord
van 1554 ,,/rosy?eyra" uit den tekst bij Antonio Nunes; dit woord, in moderner
Port. spelling „ftistTen'ra", komt ook reeds voor in 1552 en 1553 bij Castanheda,
Historia da India, Liv. I l l , cap. 62 en Liv. V, cap. 11, als „/krtïeyra" en
,,/usifetra", waarmede de uitgever van den Port. herdruk, in 1833 te Lissabon
van Castanheda's werk verschenen, al evenzeer ten onrechte moeite had,
blijkens zijn aanteekening vóóraan Livr. L Het komt toch zonder twijfel af
van een nietwsuiver Port. /ujti = musket; en wordt op de eerstgenoemde
plaats bij Castanheda juist gebezigd van gong's welke de heidensehe Vorst
van Java, d. i. de Praboe van Ma dj a p ah i t , aan Albuquerque te Malaka tot
geschenk zond in Nov. 1511, dus in den zuiveren zin van Jav. g&ngs& =
klokspijs, ook voor het gieten van bronzen geschut gebruikt.
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onvormelyke klomp dienen zoude; zoo is 't waarschynlyk, dat het
door een donder voortgebragt en aldaar nedergeslagen zij; " '

Rumphius had zijn bericht natuurlijk uit de tweede hand te
Ambon gekregen, waarschijnlijk van denzelfden #£»?•?>£ ZeyafeHw,
door Valentijn als zegsman over Bali vermeld, en welke meer
dan eens bij den Koning van Bali, dus in Kloengkoeng, te gast
was geweest. *

Toch zwijgt Valentijn in zijn Beschryvinge van Bali over wat
Eumphius hier reeds verteld — èn gelukkig ook afgedrukt! — had;
maar wèl vindt men op zijn bijbehoorende '/Kaart van het Eyland
Bali'/ aan de zuidkust van 't eiland, bij waar de uitstekende punt
van Badong zal beginnen, eene plaats //Pedjin// aan zee en een
//R.(ivier) Pedjin'/ die daar uitmondt, hetgeen niets anders kan
wezen dan "Pedjing// bij Rumphius, Pe^ea^ ?'« 6V««/ar, be W. N. W.
de hoofdstad Gianjar, en niet zoo heel ver dus van zee verwijderd.'

We moeten echter een heelen tijd, bijkans twee eeuwen, over-
slaan, aleer we weer verteld vinden van dit zeldzame stuk; gelukkig
nu tevens op een wijze, die het buiten twijfel stelt dat men hier
inderdaad te doen heeft met een groote bronzen keteltrora. Farc
.&•£ toch gaf, op gezag van twee waarnemers uit 1875 en 1876
die het stuk te zien kregen, de volgende beschrijving in zijn
//Schetsen van het eiland Bali//:

«Gianjar is van alle gewesten op Bali het rijkst aan merkwaardige
plaatsen en beroemde tempels. Vlak bij de hoofdstad, tusschen
2faffifl/ar-a»?£0K en 7/ow<7-<?/#£, ligt ATe»fe/-Go«w?, dat wij in onze
eerste Schets hebben leeren kennen. Ruim een uur verder west-

* D'Amboinsche Rariteit-kamer, Amsterdam 1705, fol. 207.
* „Naderhand" — versta: zeker aantal jaren na 1673 — „is mijn voorzaat,

de lieer H e n r i k L e y d e k k e r , verscheide maaien by dezen zei ven koning
met zyn chaloep op Bali geweest, en met alle teokenen van vriendschap
ontfangen", Beschryvinge van Bali, Valentijn, IIP Deel, 2» Stuk, Dordrecht-
Amsterdam 1726, fol. 257, 1« kol.

* De kaart van Bali bij Valentijn is hopeloos in de war, waar we o. a. een
paar namen als „Sansi" (== Sangsit), „Kaliangat" ( = Kali angSt), „Boeliling"
( = Boeleleng), „Patamon" (= Patemon), in plaats van aan Boeleleng's Noord-
kust, in de zuidelijke landtong van Badong neergezet vinden, en daaren-
tegen een plaats „Mongoi" ( = Mengwi) bij do St. Nicolaas-baai ligt; en meer
dergelijke verwarringen , als met „Koessamba" op de Z. W. kust in het ïaba-
nan'schc, in plaats van op de Z. O. kust in liet Kloengkoeng'sche! — Zéér
goed kan men de ligging van Pedjeng nazien op de „Kaait van het eiland
Bali", in April 1897 op het Top. Bur. te Batavia gemaakt, blijkbaar vooral
naar gegevens van resident Liefrinck (Catalogus Kou. Inst., n° 351).
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waarts ' vinden wij P«//<<%, waar in den tempel eene waaw wordt
bewaard, die, naar het volk gelooft, op eenen goeden dag van
den hemel is komen vallen. Eertijds, zoo zegt de legende, werd
Bali door twee manen verlicht: als de eene onderging verscheen
de andere boven den horizont. Ieder vond dit prettig, uitgezonderd
de dieven en moordenaars, die nu bijna geene gelegenheid hadden
om hunne booze streken uit te voeren. Naar hunne meening kon
dit niet langer zoo blijven, waarom zij op zekeren nacht allen
bijeenkwamen en om het hardst tegen de maan begonnen — te
wateren! Zij slaagden zoo goed in hun boos opzet, dat dit hemel-
lichaam plotseling uitdoofde, met eeuige naburige sterren naar
beneden viel en in den tempel van Pèdjèng te recht kwam ! Sedert
is de maan hier gebleven en laat zij zich door de bevolking, die haar
op gezette tijden bloemen en gele rijst offert, goddelijke eer bewijzen.

De kontroleur Liefrinck, die in Januari 1876 Pèdjèng bezocht,
geeft ons de volgende beschrijving van deze wonderlijke maan, die
hij op een hoog stellaadje, afgeschoten door een houten hek, liggen
vond: //Zij heeft veel van eene torenklok, die op haar kant ligt
en is ongeveer 1 meter lang. De voorzijde bestaat uit eeue platte
schijf van ongeveer 1 | el diameter. In het midden is een acht-
hoekige ster aangebracht, waaromheen 24 andere sterren staan,
allen door stralen omgeven. De cylinder is versierd met vier
menscl>euhoofden en ander snijwerk. Er zijn ook nog vier beugels aan-
gebracht, die waarschijnlijk vroeger hebbeu gediend om het voorwerp
op te hangen. Het geheel is vervaardigd van een mengsel van metalen,
voornamelijk koper. Men klimt er met een steenen trapje heen.

Naar het algemeen oordeel zouden de tegenwoordige Balineezen
niet in staat zijn zulk een voorwerp te vervaardigen.»

Volgens den ambtenaar Valck, die in 1875 een bezoek aan
Pèdjèng bracht, is deze maan oorspronkelijk niets anders geweest
dan eeue enorm groote ,<7c«<7. Hij heeft zich ook overtuigd van het
geluid, eene heiligschennis waaraan hij het echter, naar der Bali-
neezen oordeel, te danken had, dat hij zich den volgenden dag
onwel gevoelde en tot de medicijnkist de toevlucht nemen moest.»-

' Volgens deze Eerste Schets in Tijdschr. v. Ned. Ind. 1878, I I , p. 96,
wordt door de Balische seheppingsniythe van hun land beweerd dat te
„Xe»^eJ-Goemi of ianrf- Ferdrfcfct'nj" de eerste aarde zich vormde uit de inge-
wanden van een reusachtigen dooden zeevisch.

* R. van Eek, „Schetsen van het eiland Bali", Tijdschr. v. Ned.-Indië,
1880, I , p. 130—131. Naar Van Eek werd dit weer oververteld o. a. door de
Balbian Verster in zijn, van uitstekende illustraties voorzien, opstel „De

6' Volgr. VII. 19
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Aan de hand der beschrijving van Zw/Wttc^, en der juiste her-
kenning van den aard van het stuk door Fafo?-, laat zich de door
Rumphius gegeven karakteriseering als «een massief wiel met een
stuk van den as daar aan» volkomen begrijpen; dit stuk van een
as n ie t s p a k e n kan niet anders zijn, dan de ruw weergegeven
indruk van de 8-stralige g r o o t e s t e r i n ' t midden van het boven vlak
der keteltrom.

Overigens vinden we al de kenmerken van een bronzen ketel-
trom : het metaal-zelf; het afsluitende vlak van boven, het hol-zijn
van onderen; de concave profileering van den opstaanden ketelwand,
waardoor Liefrinck aan een torenklok kon denken; een totale hoogte
die tot den diameter van het bovenvlak staat als omtrent 2 : 3 , '
dat is dus niet in den zin van een klok, doch van een heusche
gong, een metalen klankdoos; op dat bovenvlak in 't midden de
nooit ontbrekende groote ster met stralen, hier geflankeerd door een
firmament van 24 kleine; ook aldaar vier metalen hengsels, in
overeenstemming met de natuurlijke bedoeling oin, ter wille van
krachtigen klank. deze gong's niet op den grond te zetten, doch
vrij op te hangen; voorts "ander snijwerk'/, waarvan de natuur
niet verder omschreven wordt, jammer genoeg.

Doch — als yra^ «<n<«MW2 — v i e r me ns ch en h o o f d en hier ,
blijkbaar aangebracht op den opstaanden ketelwand, den «cylinders
van Liefrinck, zeg liever «vlakke paraboloïde*. Ontbreken daarentegen
de v i e r s a c r a m e n t e e l e k i k v o r s e n e n , die bij verre de meeste
andere keteltrommen aan den rand van het bovenvlak zitten op
gelijk verdeelden afstand, en wier beteekenis als //regen-roepers»
door prof. de Groot hoogstwaarschijnlijk is gemaakt? De mogelijkheid
bestaat dat zij er wèl aan voorkomen, en onder het «ander snijwerk"

Baliërs en hun. tempels" in Eigen Haard, 1897, p. 344 (n° 22 van 29 Mei). —
Ik kan hier nog aan toevoegen hoe de heer Liefrinck mij persoonlijk in Oct.
1888 te Singaradja vertelde, dat hij indertijd bij het bezichtigen der „klok"
te Pedjeng omstuwd werd door een groote en oogenschijnlijk onvriendelijk
gezinde volksmeuigte, die zijn doen en laten nauwkeurig gadesloeg; maar
dat hij, door volkomen kalm enkel toe te kijken, toch geen overlast kreeg.
Waarschijnlijk had het voorafgegaan bezoek van den controleur Valck ver-
moedens opgewekt van mogelijke nieuwe heiligschennis.

' Rumphius gaf den diameter van 't bovenvlak als ± 4 (Amst.) voet, dus
± 1.15 M.; Liefrinck zegt -t 3,50 M.; een bewijs te meer, dat de zegsman
van Rumphius het stuk zelf gezien heeft. Doch Rumphius geeft „de as'' op
als „ruim zoo lang", d. i. dus grooter hoogte dan diameter, wat een fout is
èn blijkens Liefrinck èn uit den aard van zoo'n keteltrom.
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begrepen zijn. Doch die 4 menschenhoofden op den ketelwand
zijn een M#/«M».

Juist dit doet nieuwe vragen rijzen.
Door de eigen Balineesche bescheiden is te bewijzen dat de

fejB£tt£ i'tf» iW/Vtfy, waar deze onloochenbare keteltrom zich bevindt,
ee» der o«r/,sfe «? wei?*/ y«ëmfe des &»<& is.

Wel behoort hij niet tot de tegenwoordige //Zes Heiligdommen,« de
'/Sad Kahyangan", alle, evenals de tempel van Pedjeng, in de zuidelijke
helft van Bali gelegen, zooals T̂ vVöfene/* die het eerst in 1847 en
1849 opsomde ' ; doch met 5 andere wordt hij wel degelijk als
zesde heilige plek vermeld door een Balineeschen geschiedtekst
van ± I5OO A. D. , de 0<?*a»a 5a/?:.

Ook Friederich heeft de eer ons daarmee het eerst in keunis te
hebben gebracht. In het Tijdschr. v. Ned.-Ind., 9"> Jrg . , 1847,
I I I , p. 245—373 gaf hij gedeeltelijk den tekst en vertaling, met
inleiding en aanteekeningen, van dit geschiedwerk, wat als kolophon
de dateeriug draagt 1335 Qaka = 1413 A. D. , maar welk jaartal
door Priederich-zelven (1. c. p. 372) al min vertrouwbaar werd
geacht. Volgens zekere aanwijzingen, waarover men tegenwoordig
kau beschikken, dank zij de uitgave der Midden-Javaausche Para-
raton door Dr. Brandes, is de ouderdom van dit Balineesche stuk
veeleer op c" 1500 A. D. te stellen. =

» In Tijdschr. v. Neèrl. Ind., 9«" jrg., 1847, UI p. 354, en Verhand. Bat.
Gen. XXII, 1849, p. 31—32; daarnaar weer "Van Eek in zijn „Schetsen van
het eiland Bali", Tijdschr. v. Ned. Ind., 1879, I , p. 53—54. Zij zijn: 1°. de
alleroudste en heiligste in KarangasSm, de PSnataran (= Doerga-tempel,
doodentempel) Agoeng te BPsakih of Basoekih; 2". en 3". twee in Tabanan,
de eene aan den voet van den Watoe Kaoe of Piek van Tabanan, en een
jongere te Pakëndoengan; 4". een in Gianjar, die van Jeh-djëroek, beW. de
hoofdplaats; 5°. een jongere in Kloengkoeng, Gijalawah of Girilawa bij
Pasinggahan aan zee; 6°. ook een jongere in Badoeng, Oeloewatoe bij Oengasan
op de Tafelpunt, aan Bali's uiterste zuidspits. De tempels n°» 1, 2 en 4 zijn
zeker antiek, als óók vermeld in de Oesana Bali van ± 1500 A. D. Voor de
ligging dezer tempels in de onafhankelijke Rijkjes raadplege men eerst de
oudere „Kaart van het eiland Bali" in Jan. 1883 op het Top. Bureau te
Batavia gemaakt (Catalogus Kon. Inst., n° 43), en brenge de juiste plaats
dan op de genoemde Kaart van April 1897 over.

* Er worden in de Balineesche geschiedverhalen (zie b.v. Van Eek, Schetsen
van het eiland Bali, Tijdschr. v. Ned. Lid., 1878, I I , p. 327—328, volgens
de Oesana Djawa) 3 hoofdfiguren genoemd, aan twee van welke men tegen-
woordig door de Pararaton een bepaalden leeftijd kan aanwijzen, terwijl de
derde figuur door de altijd nog onontwarde jongste geschiedenis der Madjapahit-
Javanen — zeg de periode 1428—1518 A. D. — niet vastgesteld kan worden,
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De OoftfMtf 5a# dan, in de uitgave van Eriederich, vertelt van
een goden-vergadering op de heilige plek te .flasoe/h'y& (Bësakih),
waar de oppergod Pasoepati ( = Ciwa) aan vijf andere goden verblijf-
plaatsen aanwees op den Zè%w;a^ (N. W. van den Goeuoeng
Agoeng), op den kara te ( = den #Woe tfaoe in Tabanan), op den
-ü/ëroe/È ( = 7c^ 2;/^o^ iu Gianjar), op den Fatoe !/«<% (in
Tabanan?), en «Pedjeng zal ba ta ra if««/£ /TaMa bewonen*.
(1. c. p. 320—321; met Friederich's aauteekening op p. 354—355). '

Lëmpoejang schijnt in vergetelheid geraakt, zooals Priederich
reeds opmerkte (p. 355); voor Watoe Madëg is een andere plek,

doch in elk geval postérieur is aan de twee andere. De onderwerping van Bali
aan Java wordt toch daarin voorgesteld als het gevolg der samenwerking
van 1°. patih ÖarfjaA itfada van Madjapahit, die dat in werkelijkheid was van
1346 A. D. tot zijn dood in 1368; 2°. een in de Oesana Bali uitvoerig besproken
DOTS* «an Jfad/<y>aAtY, die kwam tapa'en op Bali, en daar den tempel stichtte
te Basoekih; deze vorst van Madjapahit nu, „Sang Tapa-Hyang" geheeten,
ook „Sang atapa Hyang ring Madjapahit", ook „Sang Koelpoetih witing
Madjapahit" (zie den tekst bij Friederieh, p. 267, en de vertaling p. 26S—269),
*«" »»>mon(i anders itjn dan de heuscli historische vorst van Madjapahit,
-Hyany Wïfe,<ya = Xdjï IFifcrowa , die koning was van 1389—1400 A. D. en toen
weer van i&tf—J4tó, *oe« Aijstter/V terwijl hij, óók volgens de Pararat on, van
i40O—i40i A. D. zich uit de regeering terugtrok en aan 't kluizenaren ging
(verg. het lijstje in Bij dr. Kon. Inst,, 6, VI, 1899, p. 114-115); 3». van ^ r >
Dcurntr, die, indien men deze figuur historisch mag opvatten, tusschen 1450
en 1500 moet vallen (verg. Veth, Java, 2°" druk, I , 1896, p. 233). Drie per-
sonen, die te samen meer dan een eeuw beslaan, worden hier aldus har-
monisch (?) gekoppeld. Maar de Oesana Baii behandelt alléén n» 2, en zéér
uitvoerig, voorts in zulke termen, dat deze al lang onder de gestorvenen en
religieus vereerden moet. opgenomen zijn geweest toen de Oesana Bali werd
opgesteld; zeg dus een 50 a 70 jaar na 1428 A. D., of ± 1500. Ook zou dan,
indien men de Oesana Bali gelooven mag, de beroemde „oudsie fempd" te
JSësui)-/» (Bësoekih) dus in .«00 of M « door Hyang Wi?esa ^ i c / i * zijn, eu
zou deze Javaansche vorst tijdens zijn vrijwillig kluizenaarschap voornamelijk
op Bali hebbeu vertoefd.

' Zie reeds eerder de opnoeming van eenige heilige bergen, dadelijk in
den aanhef der Oesana Bali, bij Friederich, p. 268, en de noot 8 daarop van
Frioderich-zelf, p. 334—335. Hier in de Oesana Bali vinden we dus 6 heilige
plekken; ook tegenwoordig nog telt men 6 aanzienlijke heiligdommen, zij het
deels andere dan toen in ±1500. In verband met dit, naar het schijnt
sacramenteele getal van ses, mag wel eens de aandacht worden gevraagd voor
het feit dat in het curieuso Hollandsche kaartje van Bali, het eerst gepubli-
ceerd in i5J», en herdrukt te vinden in Begin ende Voortgangh, dl. 1,1646
2" stuk, p. 100, «eue» ronde open bidplaatsen aangegeven staan aan de kust-
streek van Badong, Gianjar en Kloengkoeng, welke, volgens het aparte kleine
prentje daarboven, als 7-voudige oirkelterrassen elk opgebouwd worden voor-
gesteld; zonder dat. de tekst daarbij echter verklaring geeft.
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in Badong, gekomen; Bësakih, de Baratan of Watoe Kaoe, de
Djëroek of Jeh Djëroek, zijn alle drie nog heden in gelijke eere
als voormaals: en Pedjeng, hoewel eenigszins in aanzien verminderd,
is nog altijd een vermaarde plaats op Bali, evengoed als Valentijn's
kaart dat voor ± 1700 getuigt. Die vermindering wordt door
Friederich aldus gemotiveerd: //Pedjeng was vroeger de zetel van
een' aanzienlijken vorst, die echter door G i a n j a r overwonnen is.
De god heeft waarschijnlijk, toen in zijn land de offeranden ont-
braken, zijne toevlugt tot T a b a n a n genomen.// (p. 355); want
god Manik Kaleba bewoont thans den, in de noot hiervóór reeds
genoemden, tempel te Pakëndoengan in Tabanan, bij de kust,
waar de kampong Këdoengoe ligt.

De tempel van Pedjeng bestoud dus niet slechts in ± 1500,
maar was hoog beroemd. Ook de keteltrom aldaar, met haar
wonderlijke vier menschenhoofden?

In de eigen Oesaua Bali, en kort vóór er van Pedjeng gerept
wordt, bevindt zich een passage, die o>^ öfe<7<?#/£ dit vermoeden
laat! Tegen den overwonnen goddeloozen Balischen dwingeland
Maya Danawa wordt daar een vloek door de goden uitgesproken,
waarin hem o. a. verwenscht wordt //dat gij valt in een koperen ketel,
die met koehoofden voorzien is, dat gij gekookt wordt door b a t a r a
Jawa//, p. 320; of volgens den eigen tekst, p. 310: //tiba kita maring
kawah tambra gomoeka, kinla de batara Jaraa.// En twee kropak's
verder slechts, komt bovenbedoeld zestal tempels ter sprake.

Friederich teekent hierbij op p. 353—354 aan : //-/awa, de god
der beneden wereld, door wien alle menschen na den dood streng
gerigt worden, wordt, hoewel tot de eigenlijke goden behoorende,
toch in de gedaante van een' Raksas a gedrogtelijk voorgesteld.
Hij zal 3/a/a i?awawa in een' koperen ketel kooken, waarmede
deze reeds vóór den veldslag door de goden is bedreigd ; ' dit schijnt
dus eene bekende straf te zijn. Die ketel is voorzien van twee hand-
vatsels , die koehoofden verbeelden; wij vinden dus ook in de wereld
van Ja»za het symbool van den Hindoe-godsdienst, de heilige koe.//

Van dit koken in ketels als hellestraf door Yama kan tegenwoordig
meer worden gezegd uit den eigen kring der Hindoe-Javanen, dank
zij de door IJzerman aan den voet van den Boro-boedoer ontdekte
basreliefs, waaraan hij onlangs (Tijdschr. Aardr. Gen. 2" Ser., XVI,

' Deze voorafgegane bedreiging is niet te vinden in de brokstukken, welke
Friederich van de Oesana Bali in tekst en vertaling gaf.
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1899, p. 330—334) een belangrijke slot-beschouwing wijdde, ver-
gezeld van een afbeelding die juist hier te pas komt. Volgens het
vergeldingsbeginsel "oog om oog, tand om tand," wordt op ver-
scheiden dier onderste basreliefs voorgesteld, hoe aan lieden na
hun dood een diergelijke wreedheid voltrokken wordt, als zij zich
vermeten hadden gedurende huii leven te bedrijven. Een slachter
wordt geslacht; een kwaadspreker van zijn tong beroofd; desgelijks
wordt wie levende dieren, krabben, visscheu, schildpadden, dorst
te koken, zelve na zijn dood in een grooten pot gekookt, gelijk
de plaat tegenover p. 332 maar al te wel zien laat. Een vijftal
ougelukkigen zitten daar in een grooten pot, waar de vlammen
omheen lekken (basrelief LXXXIX = foutief nummer 92).

Wat is aannemelijker dan dat ?» «w£e/j;Me?7/ zulk een straf ook
toegepast is in den Hindoe-Javaanschen tijd ? Hebben ook wij niet
het koken in olie gekend bij heksenprocessen, of voor valsche
munters, en diergelijke looze guiten? Kan men nog niet heden
ten dage buiten aan een der muren van de Oude Waag te Deventer,
op den Brink, eeu kolossalen koperen ketel zien hangen, die aldus
werk deed bij muntvervalschers?

De passage in de Oesana Bali van di 1500 sluit zich daarbij ten
nauwste aan ; daar wordt gesproken van een ketel met koehoofden;
natuurlijk, want we zijn in de godenwereld, en Qiwa's en Doerga's
heilig beest, de stier of koe, mocht niet ontbreken.

Doch is het dan gewaagd als gissing ook dit daaraan vast te
knoopen: zou de k e t e l t r o m van P e d j e n g n i e t , als wreed
variant op haar oorspronkelijke goedmoedige bedoeling, i n d e r d a a d
ook a l s k e t e l h e b b e u d i e n s t g e d a a n w a a r i n m e n s c h e n
l e v e n d g e k o o k t zijn g e w o r d e n ; z o u d e n de v i e r men-
s c h e n h o o f d e n d a a r o p a a n g e b r a c h t , n i e t de h e r i n n e r i n g
m o e t e n v a s t h o u d e n aan een de rge l i jke wreede l i j fs t raf?

Zeker, de huidige overlevering, en die welke Rumphius kende,
zwijgt er van. Reden te meer, dat deze Pedjeng'sche keteltrom
antiek moet zijn, evengoed als de tempel. Maar de coïncidentie
in de Oesana Bali is toch te wonderlijk, om ten minste de vraag
niet te durven stellen. Blijkt, bij later nauwkeurig onderzoek,
een "Ja!" te mogen volgen, dan dwingt de logica aan te nemen,
dat aan deze keteltrom later ÖJÖ ƒ«#« o / ojo Ba&'-z^/" die bronzen
menschenhoofden zijn t o e g e v o e g d geworden; iets, wat bij de
ervarenheid in metaal-bewerking der Hindoe-Javanen en Baliërs,
geen bezwaar hoegenaamd kan zijn.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:52:17AM
via free access



KETELTKOMMEN IN NED. INDIE. 2 9 3

Poch, hoe het weze: de keteltrom van Pedjeng is èn in vergelijk
met andere, èn voor onzen Archipel een K»2CT«», dat ten sterkste
vraagt om nauwkeurig nader opnemen, beschrijven, en afbeelden.
Zij vertoont v i e r m e n s c h e n h o o f d e n , zooals geen enkele der
tot nog toe behandelde; zij bezit e en g e s c h i e d e n i s , die hoogst-
waarschijnlijk terug gaat tot heel wat vóór 1500 A. D.; en zij gaf
aanleiding tot e en b e s c h r i j v i n g , die dubbel merkwaardig is,
omdat die waarschijnlijk de oudste mag heeten van een keteltrom
in eenige Europeesche taal, en zeker in de Hollandsche; bovendien
afkomstig is van den eerbiedwaardigen

II. De keteltrom op Loewang.

In belangrijkheid, historisch gesproken, volgt deze op die van
Pedjeng. Aan J/r. raw «?er C^y« toch komt de eer toe, haar te
hebben doen terugvinden aan de hand van een in 1730 voor het
eerst afgedrukten tekst, teruggaande tot een bezichtiging in 1716
door een Zwitser, iterrc^m/ 7i%?, soldaat op Leti, en in dienst onder
den daar als //commandirenden Officier// geplaatsten Duitscher ./?.
C. J5a;-e//«CTfe, die van Sept. 1714—Sept. 1720 met den werkelijken
rang van k o r p o r a a l het bevel voerde van Compagnie's wege op
Left', in eind 1722 zijn vaderstad Erfurt terugzag, en in 1730 te
Chemnitz het licht deed zien aan zijne "Allerneueste und wahr-
haffte Ost-Indianische Reise-Beschreibung, Darinnen I. Seine durch
Teutsch- und Holland nach Indien gethane Reise: I I . Sein Eilff-
jahriger Auffenthalt auf Java, Banda uud den Sudwester-Insulen,
I I I . Seine Rück-Reise." (Ex. Kon. Inst.)

In dit werk van ifarc/^w/fc komt de zeker oudste nauwkeuriger
beschrijving voor van de iJW<&pe*fer-.Èi7aMöfe», gebaseerd op een
7-jarig verblijf te Leti; p. 187—516 is er mee gevuld, de helft
van 't boek. En daarin nam hij ook p. 311—313 op, het verslag
door den Zwitser Rup hem gedaan van diens persoonlijke bezich-
tiging der "auf allen Sudwester-Insuln berühmte Wuuder-Glockc/
op Loewaug in 1716, waarvan Mr. Van der Chijs in Not. Bat.
Gen. 1880, p. 52 een gedeelte in herinnering bracht; zoodat de
keteltrom in dat eigen jaar door den controleur l*kl. B. B. Hennige
er terug gevonden werd; zie Not. Bat. Gen. 1881, p. 16—18.
Doch, deze, in o u d e r d o m t w e e d e , beschrijving van een ketel-
trom in ons Indië, is in haar geheel te gewichtig om haar niet
volledig te herhalen. Barchewitz dan schreef:
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'/Weil ich einmahl iu der Erzehluug soldier Historiën, die von
der krüfftigen Würckung des Reichs der Finsternisz unter den
Kindern des Unglaubeus zeugen, bin , musz ich uoch eines anführen,
welches rait vielgedachten Schweitzer kurtz hernach// — versta,
blijkens p. 298 met p. 302 en 306—308, omtrent een halfjaar
ni\ Sept. 1715 — "pass i r e t : Ich schickte denselben, nachdem
er vollkommen wieder gesund, in einer O r a n g b a y nach den
beyden Insuln Luwang und S e r m a t t e n , daselbst Schildkröt
und Sclaven zu kauffen ' , und es fuhren noch zwei O r a n g b a y s
von Le thy mit hinüber, er war gantzer sechs Wochen aussen;
als er wieder kam, brachte er mir füufF Sclaven uud 30. Pfund
Schildkröt. mit, und erzahlete, dasz er auf L u w a n g bald gestorben
ware, und zwar aus dieser Ursache: Er ware auf denjenigen, bev
der N e g e r e y gelegenen Berg gegaugen 2, wo die auf allen Sud-
wester-Insuln berühmte Wunder-Glocke lieget, um dieselbe in
accu r a t en Augenschein zu nehtnen, weil er eheraahls gehöret,
das dieselbe aus der Lufft gefallen. Als er den Gipffel dieses Berges
erreichet, hatte er die Gloeke liegen gesehen, der Krantz derselben
wiire mit Schrift't gezieret gewesen , die er nicht lesen können , deun
die Buchstaben waren weder Lateinisch, noch Griegisch (sic), noch
Hebraisch gewesen, und es könte niemand sagen, aus welcher
Sprache sie hergenommen worden.'' Sie hatte auf die Helffte in der
Erde gestecket, und zwar so, dasz das obere Theil unter, dasz untere
aber oben über der Erdeu gestanden. So hatte er einen Stein ge-

1 Toen Barchewitz in midden 1714 van Banda, waar hij oppasser bij den
Gouverneur was en zeer bij dezen in de gunst stond, bevorderd werd tot
korporaal, en dus eerstaanwezend militair, te Leti, werd hem opgedragen
„ullda vor die C o m p a g n i e Sclaven, Wachs und Sckildkröt (zu) kantten"
(p. 184), en nogmaals zegt hij op p. 185 „Unterdessen solte ich" — n.l. op Banda,
vóór zijn vertrek — „vor mein Geld, dasz ich hatte, Messer, Barrangs
( = parang's), Nadeln und Corallen ( = kralen) kauffen, und davor auf L e t h y
Wachs und Schildkröt tauschen." Inderdaad, wordt tallooze malen doorhem
later gezegd, hoe hij als korporaal was, stow», en sc/n'id^oiscfeooJ steeds
inkocht. Hierbij zij herinnerd, hoe Barbosa in 1516 als Kitooernr/ifcefe» ra»
Timor noemt: sanrfeZAoutf, Atmin»/, wns, en stem» (Bijdr. Kon. Inst., 6, VI,
1899, p. 624—626).

• De controleur Hennige in Nov. 1880 schreef: „ . . . besteeg ik den op een
kwartier uur gaans gelegen", — n.l. van de kampong Loeang gelegen —
„600 vt, hoogen heuvel en trof op den top ervan de bedoelde klok gedeeltelijk
in den grond zittend aan." (Not, Bat. Gen. 1881, p. 17).

» Rup heeft hier de ornamenten op den „Krantz", d. i. op den opsfaand<>n
A-e<eJu>an<2, blijkbaar aangezien voor schriftteekens; zie het verslag van den
controleur Hennige uit 1880 in Not. Bat. Gen. 1881, p. 16—18.
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nommen und damit an die Glocke geschlagen, um zu horen, ob
und was sie vor einen Klang habe: aber der Kerl der mit ihm
hinauf gegangen, hatte gantz erschrocken ihn gefraget: was er
mache, und warum er an die Glocke schlage? Er werde gewisz
kranck werden, oder wohl gar sterben, denn die Glocke sey L u 1 y. '
Sie fürchteten sich dieselbe nur anzuriihren, weil der so es thate,
gewisz kranck würde, und gleich ein Schaaf, oder Schwein darbey
opffern müste, wo er nicht in Gefahr lauffen wolte, zu sterben,
und er schliige gar mit einem Stein daran. Er aber habe darüber
nur gelachet.

Als sie wieder herunter in die N e g e r e y gekomraen, ware er
plötzlich todt kranck worden; der Mann, bey dem er l o g i r e t ,
Di ry genannt, welcher Ober-Haupt auf Luwang, weil kein
Orangcay daselbst ist, habe in c o n t i n e n t i ein Schwein bey
der Glocke bringen und schlachten , und ihre Narrenspossen machen
lassen; allein es hatte nichts helffen wollen: so hatten sie eine Ziege,
weil man keine Schaafe auf Luwang hat, alldageopffert, es hatte
sich aber nicht gebessert, endlich hatte Diry eiue Orangbay nach
Sermat ten geschicket, einen fetten Hammei lassen bringen, und
damit bey der Glocke ihre Gauckeley gehabt, alsdann hatte er die
vorige Gesundheit wieder erlanget.

Ich fragte den D i r y , welcher offt zu mir nach L e t h y kam,
und Sclaven und Schildkröt zu verkauffen brachte, wo die Glocke
nach Luwang gekommen? Und er gab mir zur Antwort, wie er
von seinem Vater gehöret, das sie aus der Lufft gefallen ware.
Sie haben bey der Glocke einen Altar, darauf opffern sie, wenn
sie Regen, gut Wetter oder sonst etwas wichtiges van GOtt bitten
wollen. Sie nennen GOtt Uba L e e r e , - d. i. den Grosz-Vater
der Sonnen : Denn Uba heisset ein Grosz-Vater, und Leere die
Sonne.'/ (p. 311—813).

Verschillende bizonderheden zijn opmerkelijk in dit bericht, aller-
eerst in verband met wat we nu weten over de keteltrom te Pedjeng,

* „Luly", ZoeK, komt telkens bij Barchewitz voor, en wordt terecht door den
Resident van Ambon met pawKiJi en ta&oe gelijk gesteld, loc. cit. Barchewitz
formuleert hot zelf het kortste op p. 310: „ . . . und diese Oerter nennen sie
L u l y oder heilige Oerter.'' Volgens Biedel, De Sluik- en Rroesharige Kassen
tusschen Selebes en Papua, 's Grav. 1886, p. 373 en 375 is X»ere de mannelijke,
en ioeït de vrouwelijke beschermgeest der negorijen op Leti.

' D. i. Oepoe-tera = Heer-Zon, volgens Van Hoëvell, Tijdschr. Bat. Gen.
XXXHI, 1890, p. 204. Eiedel schrijft Upulero = „heer of grootvader zon", De
Sluik- en Kroesharige Rassen enz., p. 372.
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en dan met wat we van elders over diergelijke vernamen in dezen
hoek van onzen Archipel.
1°. De keteltrom te Loewang was /?«»2a#, men mocht haar niet

aanraken, op straf van ziekte; wie haar durfde aanslaan, dus
geluid doen geven, ging dood; aldus in 1716. En in 1875
werd de controleur welke die van Pedjeng aansloeg,//natuurlijk»
ziek, volgens de Balineezen. Krachtiger bewijs kan men moeilijk
vinden, dat op verscheiden dezer Kleine Soenda-eilanden het
oorspronkelijk doel der bronzen trommen «eo &*W ?.'«yefe«
%rf, om tot heiligschennis te stempelen juist hetgeen waarvoor

• zij gemaakt werden.
Daartegenover staat lijnrecht het gebruik wat men maakt van

de keteltrom op Saleijer, en van de nog niet anders dan in vage
woorden door Engelhard aangewezene van den Sultan van Soem-
bawa, aan wier praktisch nut prof. De Groot (p. 369) herinnerde.

2°. De keteltrom te Loewang lag met haar sluitend bovenvlak in
den grond, met den open onderkant naar boven, als een heusche
ketel dus, niet als een klok of gong; de Zwitser Rup, die heel
aardig uit zijn oogeu keek , vertelde daardoor ook aan Barchewitz
niets van een ster of sterren op dat bovenvlak. De keteltrom
van Pedjeng ligt nog tegenwoordig op haar kant. Die van Leti
— welke Barchewitz »ietf, totaal Wetf gekend heeft, ondanks
zijn 7-jarig verblijf op dit eiland, en zijn voldoende belang-
stelling in deze zaken — moest in 1887, tot groote verbazing
der eilanders, door resident Hoëvell ontgraven en omgekeerd
worden, zoodat het in den grond bedolven bovenvlak hun zijn
12-stralige ster en 4 kikvorschen voor het eerst aanschouwen
liet. ' Een nieuw bewijs, hoezeer het e?^e»#/£ «foei? der ketel-
trommen op Bali, Leti, en Loewang o«We«rf is.

•3°. De keteltrom te Pedjeng heet uit de lucht gevallen in 1699;
die van Loewang desgelijks in 1716; 2 de twee stuks bij
Warkar op Koer, Kei-eilanden, in 1887 eveneens. « Alweer

' Van Hoëvell, op. cit., p. 211.
* Daarentegen heet het in 1880: „Volgens het beweren van sommigen der Zuid-

Wostereilanders was de klok van ioean oorspronkelijk hot eigendom van het
naburig eiland Moa, doch in een oorlog, waarin de Loeanners de over-
winning behaalden, werd zij als buit door deze medegevoerd." Not. Bat. Gen.
1881, p. 19. Het bericht van 1716 heeft echter verre den voorrang.

» Van Hoëvell, Tijdschr. Bat. Gen. XXXIII, 1890, p. 154. Na uit den hemel
te zijn neergedaald toen het eiland Koer uit zee verrees, werden ze „honderde
jaren geleden" daar in de buurt gevonden.
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een bewijs dat men niet weet wat ze bedoelen, reeds twee
eeuwen geleden niet. Bovendien wordt het van deze 4 exem-
plaren waarschijnlijk, dat ze indertijd bij toeval ter plaatse
zijn ojupeyrfltfe»; zooals werkelijk het geval was met de 4 stuks
thans op Java verzameld (Diëng, 1865; kota Sëmarang, 1883;
Baujoewëning, in distr. Singeulor, res. Sëmarang, 1887; Mërsi,
in distr. Soekaradja, res. Baujoemas, 1899); zooals ook bij de
trom van Saleijer ( ± I860); en zooals over die van Leti in 1887
verteld werd dat die "100 jaren geleden'/ op een der hoogste
heuvels van 't eiland gevonden was ' , iets wat zeker na
Barchewitz' zijn vertrek, na 1720 plaats vond.

4°. Uit de naïve slotwoorden bij Barchewitz blijkt, hoe er yee»
/twe*if/e was van een zonnedienst die in 1716 zou verbonden zijn
geweest «a» deze Loeang'sche keteltrom, maar hoe men wèl
waa*£ dezen heiligen schat een altaar opgericht vond waar men
den Heere-Zon om regen, goed weer, en diergelijke bad. Ook
waren hier de Loeaneezen volstrekt onbekend met de veelstralige
ster op het bovenvlak, dat in den grond zat. De wraking door
prof. De Groot van Van Hoëvell's minder kritische konjektuur
wordt er door gestaafd. -

5". Uit een paar andere plaatsen bij Barchewitz is nog nader te
bevestigen hoezeer groot het onderscheid was in aanzien tusscheu
zoo'n heilige keteltrom als op Loewang, en de metalen gong's
of houten tongtong's die men wel degelijk druk gebruikte op
Leti-zelf, op Moa, en verdere eilanden daar; //Pauken// zooals
Barchewitz ze met eigen woorden noemt, of ze als "gong's*
door zijn beschrijving buiten kijf stelt.

Zoo vertelt hij van zijn eerste aankomst, als nieuwbenoemd
korporaal, in de haven van Tombra (//Domraw) op L^i, den 2«"
Sept. 1714, en de feestelijke opwachting welke hem daar te
beurt viel van de orangkaja's, de bevolking, en den radja van
het nabijgelegen 3/oa: «Da hatte einer ein Lernaen horen
sollen: Diese Leute sungen und jauchzeten, wie ihre Gewohn-
heit ist, dasz man sein eigen Wort nicht hörete, etliche schlugen
auf Baucken [== Paucken] und Gom g o ins, und sungen darein.
Der Radja von Moa hatte eine grosse Gomgom, die
brummete wie eine grosse Glocke, und kuute auf zwey Stunden

i Van Hoëvell, op. cit. p. 211.
* De Groot, Versl. en Meded. Kon. Ak., afd. Lett., 4« reeks, I I , 1898, p.

370—371.
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weit in die Ferne gehöret werden. Es ist aber ein Gom gom
ein musicalisches von Metall gegossenes I n s t r u m e n t , in
runder Form, in der Mitte aber ist eine halbe runde Kugel,
inwendig hohl. Diese Go mg om haben sie an einem Stricke
hangen, und schlagen mit einera höltzernen Klöppel auf die halbe
Kugel. Der Form der Gomgoms ist eben wie hier iu Thüringeu
den Weibern ihre Schaub-Hüthe.// (p. 210).

Een eiudje verder verhaalt hij van een bezoek hem op Leti
gebracht door den orangkaja van het beO. Moa gelegen eiland
Lekor ("Lacker"), die hem een verzoek kwam doen, wat inge-
willigd werd. //Als solchergestalt der Handel richtig war,
schlugen sie die Paucken in der Nege rey [n.l. Laitoetoen
("Leyduttun") op 2^?], schlachteten Püffel, Schaafe und
Schweine, hielten eine grosse Gasterey . . . . Die zuvor gedachte
Paucke stehet allezeit mitten in der N e g e r e y bey der
Baylebu [ = b a i l e o , het dorps-raadhuis] nahe bey ihrem
Altar, worauf sie B a s c h a r e n [ = bi t jara 'en] oder Rath
halten. Es ist dieselbe aus einem Eyerbutty-Baume [d.i. ajër-
p o e t i h - b o o m , of lontarpalm] gemacht, und so dicke als
eine Bier-Tonne, und 2. Ellen hoch; man kan sie wohl 3
Stunden weit horen.« (p. 263). Hier had men dus te doen,
op datzelfde Leti en in een negorij op de Noordkust, meteen
zeer in aanzien zijnde re«*ac/&^e fo«^fe^ yarc //o«/, opgesteld
in de baileo van het dorp. Dit in tegenstelling tevens tot de
kleinere handtrommeu, de bekende t i f a ' s , welke Barchewitz
óók "Pauken// noemt, en op p. 211 reeds aldus beschreven
had: //Ihre Paucken neunen sie Tiff Ie , und sind nur von
einem ausgehöhleten Holtze, unten aus spitzig zu, am Ende
wie eine Trompete gemachet, und oben mit einem Feil über-
zogen; darauf schlagen sie mit der flachen Hand, und nehmen
sie unter den lincken Arm, mit der rechten Hand schlagen sie
darauf. //

Deze laatste moeten dan ook bedoeld zijn, waar hij op p.
322—323 verhaalt van de inwijding in 1715 van een nieuw
pamali-huis (//ein neu Luly-Hausz") in de negorij Loehoelele
(//Liwelelyw) aan de zuidkust van Leti: "Etliche giengen
vorher mit ihrer Indianischen M u s i q u, nehmlich Paucken
und Gomgoms , sungen, sprungen und zache l i l l t en
[ = t j aka le le ' t en] , d.i. fochten vorher." Welk feest hij dan
als ooggetuige verder uitvoerig beschrijft. Het interessante hier
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is, dat we te doen hebben wz<?̂  cfeze /̂rtfe âw ôowy aan Leti's

%i! als in Ht 1780 op een heuvel daar aangetroffen heiligheid! •

III. De moko-moko op Alor en Pantar.

Hier op deze eilanden doet een moeilijker geval zich voor, wat
tot nog toe niet in hel vereischte licht is gesteld.

Terwijl we van Java, van Bali, de Tiraor-eilanden, de Zuidwester-
en Zuidooster-eilanden tot bij Kei, — alléén over dezen ring van
eilanden zijn tot nog toe bronzen keteltrommeu bekend geworden,
^/K* &z%«r — , steeds vernemen van h e u s c h e a n t i q u i t e i t e n ,
van bovendien groote en enkele stukken die onmogelijk gehanteerd
of gedragen kunnen worden, en in elk geval geenszins moderne
import kunnen wezen; doet zich op Alor en Pantar het afwijkend
geval voor, dat we hooren van veel kleiner stukken, meerdere
bij mekaar, en die nog in onze eeuw, ten minste in 1850, w?r-
•̂0Mflfe&/, waarschijnlijk ook wel oan^wom? werden, volgens een

bericht dat — zonderling genoeg — n o g d o o r n i e m a n d op-
g e m e r k t w e r d !

Mr. D. "W. C. Baron pa» ZyK</<?«, resident van Timor, zag
toch in 1851 door het Natuurkundig Tijdschrift v. Ned. Indië,op
p. 333 , ook het volgende als uittreksel van zijn verslag «Bijdrage
tot de kennis van Solor, Allor, Rotti, Savoe en omliggende
eilanden» opgenomen:

«Op P a n t a r en A l l o r zijn gewild: koperdraad, zoo dik als
een pijpensteel , eene soort van koperen trom of bekken in
den vorm van een kwispeldoor, met deksel, moko genoemd; gongs
ter zwaarte van 5 of 6 katti's bij stellen van zes; messen en parangs;
glazen kralen (witte, roode, gele en blaauwe); . . .» *

Op de meest familiare manier wordt hier van «?o/ioV, d. i. van
bronzen keteltrommen, gesproken als van iets wat evengoed ver-
handeld werd als gong's, kralen enz. Jï/o/fo is het goede woord;
de door Mr. Van der Chijs in 1871 op Roti voor het Museum te

' Van Hoëvell, op. cit., p. 210—211.
' De verkeerde interpunctie „glazen kralen; (witte roode, gele en blaauwe);"

werd hier fn 't voorbijgaan verbeterd. Aan Dr. Meyer is dit merkwaardige
gegeven ontsnapt; in het werk van 1897 wordt noch op fol. 3 , bij de bespre-
king van wat Colfs over Alor meedeelde, noch in de Bibliografie fol. 23—42,
het Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Ind. of Van Lijnden vermeld.
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Batavia verworvene antieke keteltrom, heette daar bij de bevolking
m o k o - m a l e i , i ^ f c laatste woord nog verklaring wacht. En ook de
Belg CW/i spreekt in 1880 van OTO^C'S, in 't meervoud, op Alor aldus:

ffj/or. 16—7—80. J'ai vu ces fameux M o k o , ils ressemblent
a des supports de pots tl fleurs en cuivre et rehaussés d'ornaments
(sic), tons les mêmes; et avec quatre auses. lis sont conserves
comme d'anciennes reliques et ils ont jusqu'a uue valeur de mille
florins. Lorsque les indigenes donnent des fêtes, ils les montrent
et ils s'en servent aussi en guise de tambourin pour accompagner
leur danse." ^

Zooals meer bij Colfs voorkomt, zijn z'n zinnen ook hier te weinig
scherp gesteld om anders dan aarzelend gevolgtrekkingen te kunnen
maken. Dat hij over heusche bronzen keteltrommen spreekt, is buiten
kijf; maar mag men uit dat "en guise de tambourin" opmaken, dat deze
moko's in de hand konden gedragen worden en zoo als tamboerijnen
bespeeld? Zoo ja , dan hebben we hier een soort voor ons van
geheel afwijkend klein kaliber, en beginnen we te vragen of dit
niet soms zulke meer moderne import-keteltrommen zijn, als waarvan
baron Van Lijnden zoo leukweg iu 1851 even sprak?

En de aanteekening 13 van den uitgever, ifr. ro?vfcmafl, op
p. 101 van Colfs' Journaal, plaatst ons opnieuw voor een onvol-
doend toegelicht gegeven. Dr. Vordermau schrijft daar onder meer:

"Ook te T o d o aan de Noordkust van T l o r e s beoosten R i o e m
moeten dergelijke m o k k o ' s aanwezig zijn.»

Indien deze raededeeling te danken is aan inlichtingen door
pastoor Le Cocq D'Annaudville aan Dr. Vorderman, evenals menig
andere, verstrekt, dan komt ze van goede zijde. Maar dau dat
meervoud "mokko's," en die vindplaats, waarover door niemand
anders iets meer geschreven werd; toch heft Dr. Vorderman zijn noot
aan met "De m o k k o ' s zijn groote keteltrommen . . . . (die) als
voorwerpen van hoogen ouderdom in groot aanzien worden gehouden."

Het bericht van Van Lijnden uit 1851 blijft echter een groot
vraagteeken ; niet minder ook, omdat hun vorm vergeleken wordt
bij "een kwispeldoor, met deksel.»

i Not. Bat. Gen. 1871, Bijl. B., pag. V—VI, „Möko-malei, antieke koperen
trom, in hooge waarde bij de Solorezen en Alorezen."

« „Het Journaal van Albert Colfs. Eene bijdrage tot de kennis der Kleine
Soenda-eilanden door A. G. Vorderman." Batavia, 1888, p. 90.

' En dan die naam, «loio, waar komt deze vandaan'? Is het een vreemd,
misschien Chineesch woord?
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IV. De vermoedelijke weg, dien eeu deel der Indonesische
keteltrommen gevolgd heeft.

Prof. De Groot heeft in zijn, lot verder onderzoek prikkelende,
studie de hier gedane vraag op p. 356—357 zich evenzeer gesteld,
doch beantwoord met een Ignoramus, en versterkt door een ver-
moedend Iguorabimus.

T6ch geloof ik, dat er reeds «?< wat meer te zeggen valt, in
afwachting van wat misschien later nog gevonden wordt.

Tot meerder duidelijkheid is het daarvoor echter goed, eerst een
^«nwamenfe ifr/stf te geven van a<? «V iro^ett £efeftrm»?«n welke tot
heden in onzen Archipel aangetroffen zijn; bij diegene van welke
we stellige berichten hebben, zal in vette letters het jaartal van
o n t d e k k i n g of e e r s t e b e s p r e k i n g worden toegevoegd, en
voorts de plaats en het jaartal waar die eerste bespreking te vinden
is; ook gaat de lijst ya» We*̂  «aar Oostf, van Java ' tot Koer, en
eindigt met Saleijer; de nog onvoldoend verklaarde of onvoldoend
aangewezene staan voorts tusschen groote haken.

1. /ara. res. Banjoemas, desa Mërsi. 1S99. Not. Bat. Gen.,
1899, p. 125—126. (Bat. Mus. 1071c).

2. /ava. res. Bagëlen, Diëng-tempel. 1864. Not. Bat. Gen.,
1865, p. 25. (Bat. Mus. 107L»).

3. t/ara. res. Sëmarang, kota Sëmarang. 1883. Not. Bat. Gen.,
1888, p. 58—59. (Bat. Mus. 1071).

4. /ara. res. Sëmarang, desa Banjoewëning. 1887. Not. Bat. Gen.,
1887, p. 83. (Bat. Mus. 10713).

5. J?afi. Gianjar, desa Pedjeng. Vóór 1699. Rumphius, D'Am-
boinsche Rariteitkamer, 1705, fol. 207.

• Van Sum a t i 'a is tot op heden geen enkele bronzen keteltrom bekend
geworden; de dusgenaamde op „Sumatra's Oostkust'' — lees: te Pedir —
waarvan even gesproken wordt in> Not. Bat. Gen. 1883, p. 58—59, is een
gewone klok in Britsch-Indië niet lang geleden gemaakt, zooals Dr. Meyer
terecht reeds herinnerd heeft, ,Alterthümer e t c " , 1884, fol. 17, 1* kol. Zie
over deze klok te Pedir Not. Bat, Gen. 1880, p. 35—36, en 74—75. — De
plaatsnaam „Mok o-Mok o'' in Bffngkoelen, waaraan men anders zoo graag
een konjektuur zou willen vastknoopen, schijnt ten rechte Moeka-Moeka te
heeten. Toch mag niet vergeten dat „moko-moko" in 't Niasisch die eene der
drie zielen van den mensch heet, welke in het hart zetelt en na den dood
blijft voortleven in den vorm van eene spin, en aldus als „ziele-spin", „moko-
moko'', hoog vereerd wordt, zie Chatelin in Tijdschr. Bat. Gen. XXVI, 1881,
p. 147—156 en daarnaar Wilken in zijn Animisme, Ind. Gids 1884,1, p. 929,
en 1885, I, p. 18 en 24—25.
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[6. & e / a , W . ? ? (Bima?). 1884. Bijdr. Kon. Inst. , 4 , VIII

1884, p. 392.]

[7. (en meer?), ftm. Kampong Todo, aan de Noordkust. 1888.
Vorderman, Journaal-Colfs. 1888, p. 101.J

8. &>#. Kampong Inggoöi, bij Lole, aan de Zuidkust. 1871. (o/
wra^er'; Nol. Bat. Gen., 1871, Bijl. B , p. V—VI. (Bat

Mus. n° 1070).

[9. (en meer?), ^ o r . ? 1880. Colfs, Journaal, ed. Vorderman
1888, p. 90.]

10. Zeft'. Kampong Loehoelele, aan de Zuidkust. 1880. Not. Bat
Gen., 1881 , p. 18—19.

11. Zoeaxzw?. Kampong Ilmara, bij kampong Loewang. 1716. Barche-
witz, Ost-Ind. Reise-Beschreibung , 1730 , p. 312—313 en 315. »

12 en 13. Zber (Kei-eilanden). Kampong Warkar. 1887. Van
Hoëvell, Tijdschr. Bat. Gen. XXXII I , 1890, p. 153—154.

14. «We//er. Kampong Bontobangoen. -j_ I860. Not. Bat Gen
1864, p. 10.

Er is iets in deze opeenvolging wat sterk de aandacht trekt:
alle liggen in de /'lijn de r M o l u k k e n v a a r t , / / m a g men zeggen;
in de zeeroute/ara— 7Y;»or— 5aw/a van weleer, heen èu terug.

Op 2fa«r/2 komt het hier aan. Zoolang er nog geen handels-
geschiedenis geschreven is van onze Oost — alleen Milburn in
zijn //Oriental Commerce; containing a geographical description of
the principal places in The East Indies, China, and Japan, with
their Produce , Manufacture, and Trade//, Londen 1813, 2 din., heeft
ook over het Insulinde van dien tijd eenige aardige gegevens bijeen-
gebracht — , zoolang zal veel onbekend moeten blijven, wat inderdaad
verstrekkende beteekenis heeft ook voor andere Indische studiën.

Maar van Banda kan toch reeds nu, in afwachting van speciale
studiën, dit gezegd worden: JSawfifo a>«* i W ^ i ï ,& ^roofe «wer&arf-
//avCTï, het eigenlijk ewz/wr/ww, voor /w^or/ #a» w?̂  ^e^ We<?&« (Voor-
Indië, het Maleische Schiereiland, China en Japan via dit Maleische
Schiereiland weer, Sumatra, en Java), voor cj-joor̂  weer «aar /Je*
iVWófe», £i«rfe» e« Ooró-H (de Ternataansche eilanden = de heusche
//Molukken", plus Ceram, Ambon, enz.; de Zuidwester- en Zuid-
ooster-eilanden; en Nieuw-Guinea). Orâ eyfceen/ werden de kostelijke

» Op p. 315 bij Barchewitz vindt men enkel de volgende verwijzing naar
zijn reeds even te voren gedaan verhaal over de klok te Loewang: „Vonder
daselbst befindlichon seltsamen Gloeke ist bereits in (sic! lees „im") vorigen
Capitel das nöthigste gesaget worden."
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kruidnagelen der «Molukken// op ifowda #ee/a/ owr^e^ej»^ waar
de Banda-eilanden dan hun eigen nootmuskaat en kostelijke foelie
aan ^eyoeyöfew, en zoo retourladiug gaven voor de schepen die naar
Java en Malaka voeren, rechtstreeks, zonder ditmaal Timor aan te
loopen, zooals gewoonlijk wèl bij de uitreis om de Oost geschiedde.

Zoo was Banda, Groot-Banda, het punt waar het meeste samen-
vloeide en vanwaar, M<T o»er«c^/«^, het meeste weer uitging. Men
voer gewoonlijk niet van Malaka naar Teruate; men voer van
Malaka via Java en Timor naar Banda, en vond daar een — in
koopmansterm — «gesorteerde lading" van dingen «/7de Molukken ,
en van dingen der eigen Banda-groep. En Banda was weer het
groot-magazijn voor de omgelegen eilandgroepen.

is in hoofdzaak de toestand geweest 2oo«& «fe Porfe^eese»
m 1511 4?}' öfe ««wering wa« J/afoyfo; een toestand,

dien zij zelf voorgoed wilden wijzigen met de stichting van hun
fort te Teruate in 1522; doch waarvan in 1603, of zeg met de
komst der Hollanders in de Molukken, nog zooveel over was

der /nfant&c^i wactóaar^, dat ook uog in 1603
zWe^K»;! was; èn . . . . niet realen, of kruidnagelen ,

of rijst, doch «2Mtf£«d̂ wofe« dèn «oâ mfewefe/" vormden, dèn <̂?tób&m-
rfaarö? in »de Groote Oost».

Mooi is dat te bewijzen door die merkwaardige handelsmemorie
van Nov. 1603, waarvan De Jonge in zijn Opkomst, dl. I l l ,
1865, p. 149—163 een — vrij slordig gecopiëerd — groot excerpt
reeds gaf. Door mijzelveu is dit stuk nu in zijn geheel gecopiëerd
naar het hs. in het Rijksarchief, zelf helaas niet het origineel, doch
een oude copie, waarbij de «fuguren" oftewel teekeningen van 't
oorspronkelijk, jammer genoeg, ontbreken. Wegens de groote hoeveel-
heid bizonderhedeu daarin te vinden over lijnwaden — bijna alle
"Vóór-Indische lijnwaden! — , zal zij in haar geheel als Bijlage
worden afgedrukt in het werk over Batikken, wat nu zijn 1"
aflevering spoedig zal geven.

Alles nu in deze handelsmemorie van Nov. 1603 ' /oonsft
, en met het oog op

' Behalve dat dit stuk opgenomen staat in het lis. van het Eijksarchief
tfifsscAeu een stuk gedateerd „Amsterdam... desen nouember a° 1603''en een
gedateerd £op den Elfden Nouember a° 1603 in Amsterdam", komt bij de
behandeling van Makassar ook deze zinsnede voor „ie weet wel datter nocli
altyts January 1603 noyt schepen geweest en zyu /want ie hebbe daer te
5 naer vernomen/".

Volgr. VII. 20
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als u t ó ^ - e» ?«*/â -e?̂ rejDOi!. Die of die soort
van Voorindische kleedjes is waard zoo- of zooveel «kati noten»,
zeldzamer zoo- of zooveel »foelie», nog zeldzamer '/nagelen'/. Alleen
de '/rijst// van Makasser komt daarmee af en toe in concurrentie,
was beter betaalmiddel dan realen in deze buurten.

Eén passage nu is er iu deze memorie, welke speciaal hier de
aandacht vraagt. Wel is waar wordt er ?z^ gesproken over '/bronzen
keteltrommen//, doch wèl over allerlei //schoon Coperwerc//, vooral

en ^esetó, welke «aar ita/wfo £aw«e» M̂
. En Pëtani-zelf was deels daarvan de

doch deels slechts a/*e&?<?/̂ ,«?;<?M voor deze en andere Achter-Indische
en Zuid-Chineesche artikelen, welke dan van hier hun weg vonden
naar Indonesië; allereerst naar de Groote Oost met Ban da als
middelpunt. Te Pëtani-zelf »?aa£te men veel zijden kleedjes, ook
wel geschut en gong's, doch de zijde kwam uit China , evenals
het a a r d e w e r k ; en het k o p e r w e r k , TOO?W foewwaa/*, meest
uit Si am.

Ziehier toch wat dit hs. behelst over dien uitvoer van (bronzen)
geschut en koperen gong's te P&aws', en van tal van andere
koperen voorwerpen; waarmee men vergelijke het excerpt bij De
Jonge, 1 c. p. 154—155:

//Ghij vint hier ooc veel schoon Coperwerc van veelderleij fatsoenen
dat meest hier vuijt [ = uit] Ŝ a?» gebracht wort dat zeer begeert
wort op de eijlanden die suijtoost op leggen waer van ie hier
achter int bouc een weijuich de fuguren zal verhalen & zullen
geteeckent wesen met n° 16 ' hier wort oock goet geschut van daen
gebracht Ja wel het beste dat inde Oostindische eijlanden gemaect
wort/ dat bij tijden ooc inde .MO/M-Ĉ MC*/ amfow/ iawrfa/ &w<zm wel
gelden can & principalijck in &era«t om met Sagou te vermangelen
maer dese diugen & is/ zoo datelijcken nijet te schrijuen hoe den
handel hier mede gedreuen wort & men moester eenen hebben die
in dese dingen wat ervaren is die inde voorgenoemde Eijlandeu
den prijs wist want het geschut is wonder different van prijs soo
wel int coopen als vercoopen ooc zoo maect men hier gongen dat
ooc een zeer goede coopmanschap is sij worden ooc veel e<4mö gebrocht -

' Dit is een der plaatsen waar het duidelijkst gesproken wordt over de
afbeeldingen, die in het origineele handelsboek stonden, doch helaas door
den copist weggelaten werden. Wat zou die prent juist hier voor óns geval
van belang zijn geweest!

* Sic! Zóo' staat er, en mei „sij worden ooc veel naer China gebrocht",
zooals bij Be Jonge, III, p. 154 afgedrukt staat, ook al is die inschuiving

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:52:17AM
via free access



KETELTROHMEN IN XED. INDIË. 305

dese gongen is den rijcdom van veel persoonen & het geschut van
gelijcken de gongen zijn ronde beckens & van buijten een ront
verheuinge [ = ee» ronde verheffing] daermen op slaet want worden
gebruijct in stede bij ons lieden de clocken gedaen worden om te
beijaerden van dese eau ie noch wel eenige onderringege [sic;
= onderrichtinge] doen want worden met de span vercocht te weten'
die ontrent 3 vingers minder zijn als twee span meen ie men hier
wel becomen soude voor 2J & 3 realen & mogen in £a»«?« altijts
gewillich gelden opt voorJaer 40 catti stuck [ = 't stuk] Ende
opt naJaer 60.70 & ooc wel 80 cattij noten stuc die van 2 span
3 | reael soude men die hier wel becoraen & in 5a»r& zouden die
gelden een baer ' de 2 stucx & minder & metter tijt 70/80/90.
catty noten ende ooc wel een baer die van 2 | span soude men hier
wel crijgen voor 5 realen weijnich rain oft meer & in 5sar/a gelden
die altijts gewillich 80 cattij & mettertijt een baer & ooc wel 120
cattij noten die van 3 span 7 realen & ende (sic) gelden in 5awfo
anderhalf baer en ooc wel 2 baer deze & rijsen soo nijet als wel
die van 2 span & d'ander die 3 vingers minder/ zijn/ nu die van
3£ span gelden hier 10 realen dese souden op brengen 2 baer &
wel 3 ooc & die van 4 span die men weijnich vint 20 realen & in
-Barcöfc gelden 8 & 4 baer noten stuck de metinge gaet aldus te
were ghij meet het breet ofte centrum vant eene ent tot d'ander
want een die 2 span breet is heeft in sijn ronde span [sic!: ver-
van „naer" wellicht goed, en kan men moeilijker aan „van" denkeu. Evenwel
mag niet onopgemerkt blijven hoe een eind verder in dit hs., bij de behan-
deling van „Bynanor" ( = Amahei??) op Ceram, verteld wordt „d'zelfde waren
is hier ooc zeer begeert principalyck gongen & ooc Javaensche gongen maer
die gelden 3 & 2 mael minder als de patanische ofte chineesche gongen."
Hierdoor zou men toch weer zeggen dat onderscheiden worden 3 soorten: 1».
Pëtani'sche gong's, 2». Chineesche dito's, 3°. goedkoopere Javaansche dito's.
Barbosa in zijn Livro van 1516 spreekt, bij de behandeling van „Maluquo" =
Terete, reeds uitdrukkelijk van invoer aldaar van „bronzen gong's van
Java, zoo groot als groote waschbekkens" („sinos de metal de Jaoa, tamanhos
como grandes alguidares", p. 372 der Port, uitgaaf van 1867); en even te
voren had Barbosa desgelijks van Sonrfa verteld dat men daar o. a. aanvoerde
„groote gong's" („sinos grandes"), „voor elk waarvan zij geven 20 bahar
foelie", wat, volgens zijn eigen berekening, weer gelijk zou staan met 7 X
20 bahar noten (ib. p. 371 en 370), zoodat toen in 1516 noten en foelie heel
wat goedkopper waren dan in 1603; terwijl in de vele benoorden Banda
gelegene eilanden als groote rijkdom geschat werden o. a. „heel groote bronzen
gong's" („sinos de metal muy grandes", ib. p. 371), waarbij we in de eerste
plaats, evenals in 1603, aan Ceram mogen denken.

' D. i. ftaftor = 100 kati = hier 100 X H Amst. pond == 4£ pikoel van nu.
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inoedelijk is vóór "span// een cijfer bij 't copieeren uitgevallen] &
d'ander naer adueuant van dese gougen mach men wel een deel
af coopen wanter schoone proffijten hier mede gedaen worden voor
die inde voorgenomen [sic! lees: //voorgenoemde"] Eijlanden wil
wonen soo woude ick raden vande 2 cleenste slach vrij een
200 stucx te coopen van die van 2£ span. 30/40 stucx/ ende van
die van 3 span 20 stucx/ van 3^ span 10 stucx/ & van die van
4 span 5 / ofte 6 stucx/ ie meen men aldusDanige soorteringe wel
voor 1000 realen zoude becomen & ie wil menen binnen den tijt

van een Jaer hier af te maken de waerde van baer ' noten
wel verstaende alle ongelue van brandt ofte water [weggelaten werd
«niet rekenende" of zooiets] men zoude nijet willen gelooven wat
aduantage hier mede is te doen/ het ander coperwerek zijn lampen/
beckeus/ cominen/ copkens/ calc & pijnan (sic) dooskens hier zijn
oock roers met coper beslach die in i?«Mü?« als zij ijets wat zijn een
baer noten gelden & wel 1^ baer oock na de gelegentheijt des tijts.

De Chinesen brengen hier veel aerde werek dat ooc zeer getrocken
is inde mô wccw* & Z?a«<fo enz. enz."

Nogmaals: over keteltromraen wordt hier met geen woord gerept.
Toch moet de wijze van verspreiding ook van deze analoog zijn
geweest, voor zoover de eilanden betreft welke h e t a f z e t - g e b i e d
v a n B a n d a vormden. En daaronder uu ressorteeren op de meest
besliste wijze üfe £kV/«;<?sfer- e« £Wfl?00*fer-«7awöfett, van Timor's
Noordoost-punt af tot de Kei-eilanden er bij. Reeds de naam
alleen duidt dit aan. « Z u i d w e s t e r " en " Z u i d o o s t e r / / . . . .
ten opzichte van wat eiland, of welk deel der Molukken? Tew
ojö2^ie va» -Bawdtf, e» «te& «wcfers / Evenals nog tegenwoordig deze
heele slinger van eilanden, te beginnen met Wetar, behooren tot
de residentie Amboina, evenzoo was Banda èn politiek èn com-
mercieel weleer het punt waarvan voor hun alles uitging. In den
tijd van Barchewitz en Valentijn is Banda nog het centrum, waar-
van uit deze eilanden //voorzien//werden van koopmannij, bezetting,
posthouders enz. Het uitsluitend overwicht van Ambon dateert
eerst uit onze eeuw.

En de tekst van 1603 geeft een verdere vingerwijzing voor het
arriveeren bp Banda van allerlei zulke min of meer zeldzame
stukkeu uit Achter-Indië's vasteland. In 't begin der 17" eeuw

' iii de oopie met oenige stippels opengelaten, dus waarschijnlijk ook iu
't origineel.
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blijkt P ë t a n i de voorname afscheephaven te zijn geweest voor
zulke goederen naar «de Groote Oost" bestemd, en daar saam-
gestroomd uit China, uit Cochin-China met Aunam, uit Siatn en
Kambodja. In de 16« eeuw wordt P a h a n g , aan diezelfde Oostkust
van 't Maleische Schiereiland, veel mèt Pëtani genoemd. Doch
in nog vroeger tijd, vóór de komst der Portugeezen, in de
jaren 1200—1500, en tijdens het eerste opkomen der Thai's of
Siameezen, moet het noordelijk van Pëtani gelegen L i g o r = Lakhon
= Nakhon = Crï Dharmaradja-nagara ' de groote centrale koopstad
daar zijn geweest, L a k on zooals het op onze moderne kaarten heet.

Vatten we dan deze gegevens samen, met het oog op de ketel-
trommen tot nog toe in onzen Archipel gevonden, dan verkrijgen we:
o. Met groote waarschijnlijkheid zijn deze bronzen pauken op

B a l i t o t en met de e i g e n l i j k e T i m o r - e i l a n d e n (Roti,
Alor) daar terecht gekomen r/a 7<zw.

#. Met bijna volstrekte zekerheid zijn de keteltrommen op L e t i ,
L o e w a n g , en K o e r , waarschijnlijk ook op S a l e i e r , daar
heengebracht v/a 2fafl<fo.

c. Voor beide gesplitste handelswegen moet er bij deze materie één-
zelfde punt van uitgang worden aangenomen als waarschijnlijke
p l a a t s v a n v e r s c h e p i n g , en moet die plaats gezocht worden
op de Oostkust van 't Schiereiland van Malaka; waarvoor we
uit oudere tijden het liefst moeten denken aan /«z^o» (of Zj^or),
later aan

* Zie vooral den „Premier Fascicule" van de „Mission Pavio. Exploration
de l'Indo-Chine", Parijs 1894, en daarin het 2* stuk „Transcription et traduc-
tion par M. Smitt des inscriptions en Pali, en Khmer et en Thai recueiliies
au Siain et au Laos par M. Pavie". Ayuthia, de oude hoofdstad van Siain,
is gesticht in 1350 A. D.; de oudste inscriptie in Thai (Siameesch) door
Smitt vertaald, is van Vorst Bamo-ür/iam/ieng', die daarin vertelt hoe hij in
1205 Qaka = 1283 A. D. het Thai-sclirift door een goeroe liet uitdenken
(p. 24), zich Boeddhist erkent (p. 21), en behalve andere steden door hem
veroverd ook noemt (^ri Dharmaradja = Ligor (p. 25), terwijl in de inscriptie
ook nog genoemd worden 1209 £aka (p. 24), en 1214 Qaka (p. 22; er staat
door een drukfout 1314, maar in de noot 3 terecht de aequatie 1292 A. D.).
Van „Nagara" kwam de corruptie „Nakhon" en „Lakhon", van welk laatste
de Portugeezen weer „Ligor" maakten (p. 21, noot 5); het is hetzelfde
„Nakhon" wat voorkomt in „Nakhon-Vat" (Angkor-Vat), en „Nakhon-Tom"
(Angkor-Torn), dus gewoon „dè stad", d. i. „de groote stad".
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