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I . JAVA EN BALL

Wanneer men tracht het beeld te reconstrueeren vau de Hindu-
maatschappij op Java in de middeleeuwen, is het niet voldoende
gebruik te maken van de gegevens, die Java zelf aanbiedt.

Zeker, de ruïnes van tempels en andere bouwwerken , de opschriften
in steen of metaal of palmblad, de voorwerpen van gewijd of dage-
lijksch gebruik uit den ouden tijd, de letterkunde, de tegenwoordige
maatschappelijke instellingen en denkbeelden mogen de voornaamste
materialen zijn, waaruit de middeleeuwsche Hind u-maatschappij zich
weder laat opbouwen, om aan de aldus gevormde reconstructie, leven
te kunnen geven, is het noodig kennis te nemen van buiten Java
voorkomende maatschappijen in welke thans nog in meer of minder
mate een gelijksoortige beschaving als die van het oude Java bestaat.

In de eerste plaats denkt men dan aan Britsch-Indië, dat gedurende
een lange reeks van jaren een stroom van Hindu-macht, Hindu-
kennis, Hindu-religie, Hindu-kunst en Hindu-kunnen over Java
uitstortte; men denkt ook aan Siam, Kambodja, Thibet, China;
men heeft vóór alles te denken aan Bali, of liever aan de
Balische maatschappij op de eilanden Bali en Lombok, die thans
nog het beeld vertoont van de in de oorspronkelijke Indonesische
toestanden geplante Hindu-beschaving. ' )

Aan Bali, waarheen het Javaansche Hiuduïsme zich redde bij de
invoering van den Islam op Java; dat nog heden vele trekken van

') Op Bali wonen ongeveer 750.000, op Lombok ongeveer 20.000 belijders
van den Hindu-godsdienst (gama tirta).

8« Volgr. I. 1
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2 . JAVA EN BALI.

het beeld van het middeleeuwsche Java vertoont (Veth); waar de
zuilen van de Hindu-Javaansche maatschappij: het kastenwezeu. de
priester-invloed, het vorstelijk beschikkingsrecht over gronden en
onderdauen zich zoo duidelijk laten onderkennen; dat nog leeft in
een voortzettiug van het Javaansch-Hinduscbe tijdperk van Oost-Java.

En aan Lombok. Want daar ligt een stuk van de Balische maat-
schappij voor den wetenschappelijken waarnemer ter kennismaking
gereed tegeu den achtergrond van de heideusche (Bodha's) en de
Islamitische (Sassaks) Indonesische toestanden ; daar kan de reliquie
gemakkelijk worden bezien en bestudeerd van alle kanten.

Een oude, haast afgezaagde waarheid, verkondigd door ieder,
die in staat was de ouderliuge vergelijking te maken.

Raffles zag het duidelijk bij zijn bezoek aan Bali in 1815 : But
perhaps the most striking and interesting vestige of antiquity which
is to be found in the Eastern Seas is the actual state of society in
the island of Bali On Java we find Hinduism only amid the
ruins of temples, images and inscriptions; on Bali in the laws, ideas,
and worships of the people . . . On Java this singular and interesting
system of religion is classed among the antiquities of the island.
Here it is a living source of actiou, and a universal rule of conduct.
(The History of Java. London 1817 vol. II p. 6 1 ; App. K. CCXXXV).

Zolliuger en Friederich wezen er op, dat Bali het opengeslagen
boek is, waarin de toestanden van Java vóór de invoering van het
Mohammedanisme zijn beschreven, Wilken vergeleek de weduwen-
verbranding op Java van weleer met die op Bali van voor weinig
jaren (Ind. Gids 1884, Animisme II , 26), Land verklaarde, dat de
Baliueesche muziek slechts in zoover een gewestelijke vorm van de
Javaausche is, dat geringere welvaart haar niet tot de ontwikkeling
bracht van die der rijke Javaansche hoven (Feestbundel D*. P. J.
Veth, Leiden 1894), Kern ontdekte de overeenkomst van de thans
op Bali gebruikelijke eedsformulieren met die van Java iu de 8"'
en de 9<>° eeuw (Bijdr. Kon. Inst. 1873, VII I , 211 en 1874, IX. 197),
Braudes wees op overeenstemming in de rechtspleging (Tijdschr. Bat.
Gen. XXXII, 139), Braudes en Kern legden den nadruk op de over-
eenkomstige verhouding tusschen Ciwaisrae en Buddhisme (Tjandi
Djago 83 en hieronder blz. 5e.v.), Rouffaer wees op de overeenstem-
ming in een onderdeel van de lijkverbrandiugsplechtigheid (Bijdragen
Kon. lust. LV, 445), Juyuboll op het zelfde woord tumiwakaken
voor het brengen van doodenoff'ers (Int. Archiv f. Ethnogr. XII , 149),
eu de op 18 Mei 1901 ingestelde commissie voor oudheidkundig onder-
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JAVA EN BALI. 55

zoek op Java en Madoera zegt van de inheemsche kunst: wie zich
gemakkelijk een goed inzicht wil verschaffen in de eischen van de
Javaansche kunst in beeld en in woord, raadplege den schat van
Balische platen uit de nalatenschap van wijlen D\ Van der Tuuk,
thans in de Universiteitsboekerij te Leiden te vinden (Rapport
1901, 12). En zoo zou men kunnen voortgaan.

Eu toch m «fe foa£, aa« rfe cottm&m'e voor
ôo </ai>a <?w iT/arfoera o^efe/rf, w «j'e^

va» «;«< .Baft (en Lombok) ojofeiw .̂ _D<? jfój?7 pa» ifaft w
iwjïe» a"e ojo«a»«e (Rapporten 1903, 18 ; 1904, 13).

Dit, terwijl de tot uu toe verschenen publicatiëu van de commissie
(hoe kan het anders?) één doorloopend bewijs zijn voor de noodzaak
om rekening te houden met de oude waarheid, dat het Balische
commentaar onmisbaar is om de juiste verklaring te geven van de
op Java gevondeu gegevens voor leven en deukeu der middeleeuwsehe
bewoners van dat eiland.

Om alleen bij enkele door de commissie gepubliceerde foto's met
betrekking tot den eeredieust te blijven: de bij het Rapport 1902
op plaat 8 fig. 1 gevoegde afbeelding van een fragment van een
relief uit Oost-Java, voorstellende «een tempelterrein met de daarbij
te vinden tempelwachterswoning'/ geeft niet anders te zien dan den
hedeudaagschen Balischen tempel met de tjandi-bentar als toegang
eu op den achtergrond de meru's voor Qiwa, Brahma en Wishnu;
en zoo vertoont ook plaat 39 bij Rapport 1903 als model-pendopo
van Tjaudi Pauatarau een typisch Balische meru met 3 turn pangs
en plaat 45 een model-tjaudi met sterk Balisch karakter.

De commissie heeft trouwens het groote gemis, dat de voor haar
bestaande beperkiug oplevert, zeer goed gevoeld en het doet pijnlijk
aan in haar Rapport 1904 blz. 13 te lezen , dat zij, verplicht zijnde ,
zooveel als met de haar beschikbare gebrekkige gegevens binnen
haar bereik lag, verklaring en toelichting te zoeken en te geven,
den heer Melville te Weltevreden de opdracht gaf om onder gebruik-
making van enkele foto's van pura's op Bali nauwkeurige teekeuiugen
te maken van een balé van dat eiland naar een model dat gevonden werd
in de ethnographische verzameling van het Bataviaasch Genootschap.

lu de bedoelde beperking, in deze ernstige leemte van het oud-
heidkundig onderzoek op Java vindt men de verontschuldiging voor
het hier aan de orde stellen van de bekende waarheid, dat het voor
een goed begrip van de Oud-Javaansche maatschappij noodzakelijk
is de bouwvallen van Java te doen beschijnen met Balisch licht.
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4 JAVA EN BALI.

Tot nadere staving van deze stelling, die haar wetenschappelijk
bewijs reeds vond in de samenstelling van het Kawi-Woordeuboek
door Dr. H. N. van der Tuuk op #afó en het vinden van het
eenige bekende handschrift van het in 1365 A. D. geschreven lof-
dicht Nagarakretagama op Koning Hajam Wuruk van Madjapahit
op irtmèwfc, worden hieronder een drietal vergelijkingen getroffen
tusscheu Oud-Javaansche en Balisch-Lomboksche, met den volks-
godsdienst verband houdende toestauden, waardoor hetzij bij de
overeenstemming, hetzij bij aan den dag tredend verschil het belang
kan blijken van eene studie van het Balische leven en denken voor
ieder, die geroepen is de oudheid van Java te ontsluieren.

Niet om nieuw licht te werpen op de Javaansche bouwvallen zijn
de onderstaande vraagstukken hier aan de orde gesteld, maar om aan
te dringen op uitgebreid en deskundig onderzoek van het denken
van het Balische volk, een onderzoek, dat thans mogelijk is ge-
worden nu het geheele eiland Bali voor den waarnemer is ontsloten.
Zulk een onderzoek dient plaats te vinden met het dubbele doel
tot vermeerdering van de kennis omtrent en het begrijpen van de
Baliërs, eu indirect om daardoor te geraken tot eene verklaring
van veel, dat nog duister is in het leven van de Javanen van den
Hindutijd. Want eerst dan zal de studie van Java's oudheid aan
haar doel beantwoorden, wanneer men de grijze ruïnes niet alleen
als overblijfselen van gebouwen en tempels beziet, maar wanneer
men daarin de Oud-Javaausche maatschappij ziet leven, wanneer
men de tempelstedeu, de paleizen, de lustverblijveu bewoond ziet
met levende schepselen, die in de steenen hunne gedachten hebben
neergelegd. Om die terug te vinden kan men een dankbaar gebruik
rnakeu van de lieden, die thans nog dergelijke gedachteu in zich
om dragen en het lijdt geen twijfel of een ontwikkelde Balische
Brahmaan zou, vooral als hij met het Kawi vertrouwd was, goede
diensten kunnen bewijzen aan de Oudheidkundige commissie. Werd
zulk een persoon aan de commissie toegevoegd, hij zou ook omtrent
vraagstukken waarvan hem de oplossing onbekend was, waardevolle
inlichtingen op Bali kunnen gaan inwinnen.

Om op het groote belang, om niet te zeggen de noodzakelijkheid
te wijzen van de toevoeging aan de Oudheidkundige commissie van
een persoon, geheel vertrouwd met het Balische denkeu, worden
hier enkele vroeger op Lombok gemaakte aauteekeningeu met de
gegevens omtreut de Hindu-Javaneu in verband gebracht. Die aan-
teekeningeu maken niet op volledigheid aanspraak; zij zijn vroeger
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slechts ter loops verzameld en verdienen nader onderzoek. Het is
hierbij de oude moeilijkheid: hij , die te midden van de belangrijkste
gegevens voor de oplossing van ethnologische vragen woont, kent
veelal die vragen niet en degene wien de bestaande litteratuur ten
dienste is, woont te ver verwijderd van de levende bronnen waar-
uit nadere gegevens te putten zijn. Het onderstaande wenscht zulke
vragen dan ook niet op te lossen, doch beoogt vragen en gegevens
nader bij elkaar te brengen.

I I . QIWA EN BUDDHA.

Van de Hiudu-Javaansche maatschappij is door de outdekkiugen,
die Kern en Braudes in de laatste jaren deden, weinig met zoo
groote zekerheid en nauwkeurigheid bekend geworden als de toen
ter tijd bestaande flerAowrfw^ ra» //«*! (7w«»»z£ &>*! Ae;! £ « t ó ^ m « .

Hooren wij eerst hoe Kern die verhouding beschrijft: -/Staat en
maatschappij waren op Java in 't Hindutijdperk door en door
Brahmanistisch. ' Let men alleen op de mei.igte van Buddhistische
heiligdommen, welke sedert het laatst der 8"'° eeuw tot in de 14*"
op Java zijn verrezen, dan zou men een oogenblik geneigd zijn de
invloed van 't Buddhisme zeer hoog aan te slaan. Doch de Oud-
javaansc.he letterkunde is zoo overwegend Brahmauistisch; de nog
bij de hedendaagsche Javanen levendige belangstelling in de figuren
van 't Mahabharata en Eamajana, waarvan de Lakons getuigenis
afleggen, bewijst een zóó groote vertrouwdheid met de Indische
helden-sage bij 't Javaansche volk in vroeger tijd, dat men moei-
lijk aan 't Buddhisme een grooten invloed op de maatschappij en
volksdenkwijzen van voorheen kan toeschrijven. Nog heden ten dage

• Het Brahmanisme omvat alle Indische stelsels van godsdienst, die uit-
drukkelijk of iinplicite het gezag der gewijde oorkonden, de Weda's, erkennen
in tegenstelling van andere godsdiensten, zooals het Buddhisme (waarvan in
Indië de meest verbreide vorm het Mahajanisme voorkwam en dat op Java
reeds in de 8*'° eeuw een belangrijke plaats innam, getuige deBoro-boedoer)
en het Djainisme, die het gezag der Weda's verwerpen. Tot de Brahmanistisoho
stelsels behoort ook het Qiwaïsme, eene hoofdseete van het Hinduisme, zoo
genoemd omdat, zij Qiwa (d. i. de goedgunstige) of Mahadewa (d. i. de groote
god) vereert als opperwezen, Parama^wara (d. i. opperheer), uit wien alles
ontstaat, door wien alles onderhouden wordt en die aan alles een einde maakt.
(Vergel. Kern in Encyol. v. N. I. i. v. Boeddha en Boeddhisme; Brahmanen,
Brahmanisme; Qiwöisme; Hindoeïsme).
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6 CIWA EN BUDDHA

zien wij dat die op Bali weinig te beteekenen heeft. Het is evenwel
niet te ontkennen dat in de vorstelijke families het Huddhisme veel
begunstigers en aanhangers vond, en hierdoor is te verklaren dat
zoo onevenredig veel heiligdommen van Buddhistischen oorsprong
't eilaud sierden. Zulke prachtgebouwen kouden alleen door de
grooten der aarde gesticht zijn; 't volk in 't algemeen had daartoe
de middelen niet». (Bijdr. Kon. Inst. LXI , 402 e. v.)

De machtige begunstigers van het Buddhisme heeft men dus te
zoeken onder de leden der regeerende vorstenfamiliën •— van deze
weten wij het vooral, omdat zij in de oorkouden vermeld worden —
de godsdieust van het volk iu zijn geheel was blijkbaar (,Ji\vaïtisch
(Brandes, Tjaudi Djago ' , 97), soms meer soms minder beïnvloed
door het Buddhisme, dat in Voor-Indië nieuwe krachten verzamelen
kon (ibid. 83) en van waar Buddhistische kunstvoorwerpen en
Buddhistische kunstenaars en bouwmeesters naar Java kwamen om
van de Buddhistische idee te getuigen tot op den huidigeu dag. Niet
alleeu omdat die Indische kunstenaars beelden vervaardigden voor
tempels als de Tjandi Toempang die (het blijkt uit de Nagarakreta-
gama overtuigend) eene Buddhistische idee vertegenwoordigen, doch
in hun ornamentiek en huune reliefs overigens niets bepaaldelijk
Buddhistisch vertoonen (Tjaudi Djago, 81), maar ook door het
maken van ornamenten voor tempels als Tjaudi Pringapoes en
Tjandi Perot (in Kedoe), die toch onwedersprekelijk Qiwaïtische kunst-
werken zijn (Rapport 1903 S, 9). Het Indische ornament qua talis
was aan alle secteu gemeen (Rapport 1903, 39) en het onderscheid
iu bouwtrant, wat betreft het uiterlijk der monumenten heeft vooral
zijn oorsprong in het verschil van den tijd, waarin ze zijn opgericht
en van het land of de streek, waar ze werden gebouwd (Tjaudi
Djago, 82).

"Ook op Java (evenals op het vaste land van Indië) zien wij, dat
het Brahmanisme of Wishnuisme op den achtergrond geraakt naar-
mate de (,'iwaïeten machtiger werden. De oudste iuscriptiën ziju
Brahmauistisch-Wishnuietisch; daarop volgen Qiwaïetische; eindelijk
Buddhistische naast Qiwaïetische en tot het einde van het heiden-
dom toe is Java een land geweest met twee godsdieusten; bij elke
gelegenheid, waar de godsdienst des lauds vertegenwoordigd is,
bijv. bij een kroning of eenig ander feest, leest men dat de geeste-

» Juister: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd
Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean, 's-Gravenhage, Batavia 1904.
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lijken bestonden uit Qaiwa's en Saugata's ' , de wetboeken, nu nog
op Bali in zwaug, gelden uitdrukkelijk voor de Qaiwa's en Saugata's.

Van vijandschap tusschen de twee gezinten is geen spoor te ont-
dekken; des te meer bewijzen zijn er van het tegendeel, èu op Java
èn in Cambodja. Het verband tusschen Mahajauisme * en (/iwaïsme
is op Java zoo innig geworden, dat deze of gene wellicht zou kunnen
vragen of er nog wel sprake mag wezen van eene vermenging; of
men niet veeleer moet spreken van ineensmelting. Mocht iemand
die vraag stellen, dan zouden wij antwoorden: al waren volgens de
theorie der meer ontwikkelden Qiwa en Buddha in hoogeren zin
één, de twee godsdiensten zijn toch niet inééugesmolten ; zij bleven
onderscheiden, al leefden hunne belijders dan ook met elkander op
den meest vriendschappelijkeu voet. De voorwerpen vau eeredienst
waren gedeeltelijk dezelfde, niet in schijn maar in werkelijkheid".
(Kern in Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Academie van
Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde Reeks 3 , Deel 5 , 1888,
blz. 18, 43).

Hebben Kern en Brandes aldus het gebouw van de Ciwaïtisch-
Buddhistische Hindumaatschappij weder in groote lijnen opgetrokken,
wij kunnen ons eenigermate een voorstelling maken van de menschen ,
die het bewoonden, wanneer wij de levende documenten van Bali
en Lombok raadplegen. Zien wij dan wat Friederich omtrent de
vermenging van Ciwaïsme en Buddhisme op Bali hoorde en waarnam.

"De verhouding van het Sivaïsme eu Boeddhisme wordt door de
Pandita's (priester, geleerde) zoo opgegeven-, dat Boeddha de jongste
broeder van Siva is en dat zij vreedzaam naast elkander bestaan,
hoewel noch de Boeddhisten Siva, noch de Sivaïten Boeddha ver-
eeren. In den cultus verschijnt echter ook thans nog eene vermenging
der beide godsdiensten, naardien bij groote feesten, b.v. het Pant-
jawalikrama - \ bij de vier Paudita's der Siva, ook één van de

' O p Bali zou men zeggen Pedand.a ghva (priester van giwa) en Pedanda
Buddha ,pr,ester van Sugata). In de Nagarakretagama komen verschillende
voorbeelden voor van vorsten, wier nagedachtenis zoowel in eenBuddhistisoh
als in een Qiwaitisch heiligdom werd vereerd (Tjandi Djago, 97). Zie voor
üet gemeenschappelijk optreden der priesters van de beide secten Bijdr. Kon.
inst. LXIII 346.

= Het Noordelijk Buddhisme, dat op Java uitsluitend heeft geheerscht en
dat zelf onder zeer sterken invloed van het giwaisme had gestaan en ook
voor dien reeds Brahmanistische godheden vereerde.

' „Dit feest wordt niet gevierd op bestemde dagen in het jaar, maar bij
groote gelegenheden. Het komt voor na de overweldiging van een rijk ten
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8 CIWA EN BDDDHA.

Boeddhadienst geroepeu wordt, die zijne gebeden tegen het zuiden
zittende, verrigt, terwijl de overige vier de dienst naar de overige
cardinaalpunten, en in het midden zittende, volbrengen. Verder
wordt bij de verbrandingen ' van vorsten het heilig water, dat van
een Pandita-Siva komt, met dat van een Pandita-Boeddha ver-
mengd , en dus ook door Siva-dienaren gebruikt. De veelvuldige,
opnoemingen van Boeddha in de kawi-geschriften, en de Boeddhis-
tische vervaardigers van zulke geschriften, bewijzen (daar die ge-
schriften alle van Java zijn), meer voor Java, maar gedeeltelijk ook
voor Bali, de vermenging der twee godsdiensten, daar ook deze
geschriften bij de Sivaïteu geëerd zijn. (Voorloopig Verslag van het
eiland Bali in Verh. Bat. Gen. XXII, 29).

Nu moge het waar zijn, dat de beschouwingen van Friederich,
die in 1849 en 1850 gepubliceerd zijn, op vele punten verbetering
en aanvulling behoeven, zijne waarnemingen, dat Buddha wordt
beschouwd, als de/ow^en? broeder van Qiwa, dat èu bij de feesten
tot zuivering van het land van booze geesten èn bij de plechtig-
heden, die met vorstelijke lijkverbrandingen verbaud houden, zoowel
Qiwapriesters als Buddhapriesters een rol vervullen, en dat het wij-
water van de priesters van beide sekten wordt vermeng, teekenen
toch een innige verhouding.

Ook uit de hiervolgende aanteekeningen nopens Lomboksche toe-
standen kan die verhouding blijken.

beste van de overwonnen bevolking, die daardoor van den schadelijken in-
vloed der dienaren, welke-over overwonnen plaatsen mngt hebben, bevrijd
worden; het wordt gevierd door al de vorsten en het gewapende volk. Verder
na eene besmettelijke ziekte, bv. de pokken. Er moeten 5 Pedanda's tegen-
woordig zijn, drie naar de 4 cardinaalpuuten en één in het midden gezeten;
onder de 5 Pedanda's moet één Pedanda Boeddha (een Boeddhistisch priester)
zijn, die met het gezicht tegen het zuiden gekeerd i s . . . . In het midden ia
de Padanda, die voor den hoogsten Siva bestemd is, en deze heeft natuurlijk
de voornaamste plaats, buitendien zijn er nog 3 Sivapriesters, doch maar een
enkele Boeddhist tegenwoordig." (Verh. Bat. Gen. XXII, 56).

' „Meer dan honderd vrouwen dragen vaatjes met zulk (heilig) water (toja
tirta) op de hoofden; dit water wordt uit de heiligste plaatsen van Bali, en
van de Padanda's, die in een bijzonder aanzien staan, gevraagd en gekocht.
Opmerkenswaardig is hierbij weder de inmenging van het Boeddhisme; men
heeft hier namelijk niet alleen heilig water van den Padanda-Siva, maar ook
van den Padanda-Boeddha, en dit wordt onder elkander gemengd (toja pan-
gëntas). Het blijkt dus, dat ook de Sivaïten de hulp van Boeddha noodig
hebben; en dat het Boeddhisme als het ware een integrerend deel van den
godsdienst van alle Balinezen is". (Verh. Bat, Gen. XXIII, 7, 8). Over het
Buddhisme op Bali heeft ook Bastian een en ander aangeteekend, Lose
Blatter aus Indien I , 12 e.v. 37, IV 12, e. v. 93, V 30, VI, 28.
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Van de ongeveer 20.000 Baliers, die op Lombok wonen, be-
hoorden in 1900 ongeveer 14.000 tot de kaula's (tani, sudra) en
de overige 6000 tot de drie kasten, aldus verdeeld: 2221 Brah-
manen (praed. Ida), 222 Satria's (praed. IDewa), 1008 Persangiangs
(praed. Sang), 584 Pergusti's (Wesia's, praed. l Gusti), 1889 Wargi's
(praed. Gusti) en 122 Pungakans (praed. Puugakan) of in 't geheel
5996 zielen, waarvan 2838 mannen (1184 volwassen, 7 68 jonge-
lieden en 886 kinderen) en 3158 vrouwen (1560 volwassen, 814
jongedochters en 784 kinderen).

Van de 2221 Brahmanen waren 175 padanda (priester) nl. 59
mannen en 116 vrouwen (padanda istri), aldus over de 2 secten ver-
deeld : Padanda Ciwa 51 mannen en 105 vrouwen, Padanda Buddha
8 mannen en 11 vrouwen, dus tezamen 156 Ciwa-priesters en 19
Buddha-priesters, of ongeveer 1 Buddhist op 8 Ciwaïeten.

De Buddhapriesters vinden hunne aanhangers hoofdzakelijk in de
wijken Nagara Sakah, Grija Buddha en Arong Arong van Tjakra
Nagara en in de wijk Mondjok van Mataram. *

Maakt het plaatselijk spraakgebruik een duidelijk onderscheid
tusschen den Padanda Buddha en der Padanda Ciwa, anders is dit
met hunne aanhangers, d. w. z. de leekeu, die hetzij bij de priesters
van de eene of van de andere secte hun geheiligd water (toja tirta)
koopen. Men spreekt bij hen dus niet van Buddhisten of Ciwaïeten, maar
van gama tirta voor allen tezamen (Hindu's) en maakt alleen ver-
schil bij de Padanda's, niet bij hunne begunstigers. Trouwens het
onderscheid is bij den kleinen man al zeer onbeduidend; sommige
plechtigheden mogen al een anderen naam hebben, hetzij zij bij de
lijkverbranding van den een (njawa wed ana, Ciw.) of van den ander
(ngaskara, Buddh.) te pas komen, in wezen is er weiuig verschil
noch in uiterlijk, noch in gedachteugang, noch in de verschillende
plechtigheden, noch in de huistempel, noch in de offertafels van de
Balische leekeu.

Geldt dit voor den kaula, voor den Vorst en den voornamen adel
geldt het eigenlijk niet minder. Zeker, wauueer zij godsdienstige
plechtigheden bekostigen (b.v. bij hun verjaarfeest //odalan//) worden
daarvoor zoowel Ciwa- als Buddha-priesters aangewezen of uitge-
noodigd eu dit geschiedde desgelijks wanneer ter gelegenheid van
de verbranding van het lijk van een vorst of van een voornaam persoon
op den viersprong van de hoofdwegen (opdat de goden gemakkelijk

' Op Bali wonen er Padanda Buddha in Gianjar en in Karangasam.
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1 0 CIWA EN BUDDHA.

uit de windstreken die zij bewonen kunnen naderen) met veel pracht
en praal door verscheidene priesters van beide categorieën de heilige
formules werden gepreveld. Maar de vorstelijke tempel dient zoowel
voor den eeredieust van de Qiwa-priesters als voor dien van hunne
Buddha-broeders, omdat in dien tempel zoowel Qiwa als Buddha
verblijft, omdat etóe rijkstempel der hoofdgoden een //Qiwabuddha-
laya// is. Geldt ten opzichte van de godheid , dat het opperwezen zoowel
Qiwa als Buddha is, ' de Balii-r zegt "ija Qiwa, ija Buddha»,
ook bij de priesters bestaat geen onoverkomelijke afscheiding, im-
mers niet de geboorte, niet de afkomst, maar uitsluitend de wijding,
de priesterwijding en hetgeen daaraan voorafgaat, maakt een Brah-
maan tot Padanda Qiwa of tot Padanda Buddha. Men onderscheidt
bij de priesters van beide categorieën 3 soorten van wijding (brata),
al naar mate de gestrengheid van de geloften , die de priester aflegde.
Op den hoogsten trap van heiligheid (brata suklabrahmatjari) staat
de priester, die de gelofte doet gedurende zijn leven geene gemeen-
schap met eene vrouw te hebben; op een minder hoogen trap (brata
brahmatjari) hij die gedurende zijn leven slechts één vrouw neemt,
ook al komt zij te overlijden, en op den gewonen trap van heilig-
heid de priester, die de algemeen voor priesters geldende regelen
in acht neemt (trisna brahmatjari).

Toch geldt over het algemeen de brata van een Padanda Buddha
voor hooger dan die van een Padauda Qiwa, immers, zoo redeneert
men, Sang Buddha verkreeg zijn brata op een sétra (begraaf-tevens
verbrandingsplaats) en Bhatara Qiwa op een berg (hij is Girindra,
de heer der bergen). Vandaar dan ook, dat een Padanda Buddha,
die het hoogste heil deelachtig wil worden (muputang brata), wat
slechts zelden voorkomt (Buddh. 'mbërawa), zich opeen braakliggende

' „Misschien is het niet geheel overbodig er aan te herinneren, dat giwa
voor de (>iwa's van welke richting ook geenszins de vernieler i s . . . Neeu,
hij is de Paramecwara, de Opperheer, de hoogste Guru en de bespiegelende
wijsgeer bij uitnemendheid Wie eenigermate in het karakter der Indiërs,
onverschillig van welk geloof, is ingedrongen, weet, dat het in hun gewoonten
ligt eensdeels een en hetzelfde wezen, hetzij stoffelijk of geestelijk gedacht,
onder verschillende namen aan te duiden naar gelang van de velschillende
functies van zulk een wezen, van de verschillende rollen, waarin het optreedt;
anderdeels plegen zij één en hetzelfde wezen met verschillende namen to
betitelen naar gelang van de sekte of kaste, waartoe de vereerders behooren,
evenals de verschillende kasten, standen en godsdienstige vereenigingenzich
daar te lande onderscheiden door kleeding, wijze van den gordel en den
hoofddoek te dragen, enz." (Kern in Verslagen en mededeelingen der Kon.
Akademie v. Wetenschappen, afd. Letterkunde, Eks 3 . Dl V, 36, 14).
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CIWA EN BUDDHA. 11

vlakte, waar de lijken worden begraven en verbrand (sétra) vestigt
en daar met opzijzetting van alle lichamelijke nooden en lusten leeft
van hetgeen hij daar eetbaar en niet-eetbaar aantreft, terwijl daaren-
tegen een Padauda C-iwa het hoogste heil deelachtig wordt ((/iwa
Sutji Qridanta) in de bergen, waar hij zich met bladergewassen
voedt, Als Brandes dan ook in Pararaten ' blz. 9 , reg. 19 en 20
vertaalt: Dadi hana bhujangga boddhastapaka ring Pauawijen lumaku
mahayana atapa ring *^ra«M# wong Panawijen, met://Nu gebeurde
het dat er te Panawijen een geleerde buddha-priester van de maha-
yauistische kerk was. Hij had een kluis op rfe «e&fe» van de Pana-
wijeners//, dan rijst de vraag of hier bij «ffra niet gedacht moet
worden aan een begraaf- - en verbrandingsplaats van de lieden van
Pauawijen.

Ieder bewoner van Lombok heriunert zich Padanda Wajan Dji-
lantik of de omtrent dezeu Padanda Sakti in omloop zijude verhalen.
Hij woonde op de sétra bij den tjungkub (doodentempel, beter
tempel van Durga) te Tjakra Negara van hetgeen daar in de
waterleiding, die door de hoofdplaats loopt, kwam aandrijven:
wormen, bloedzuigers, houdenlijkeu. Nu nog zegt men van hem:
//hij heeft alles gegeten behalve menschenlijken//, en om dit te
voorkomen willigde de laatste Lomboksche vorst zijn verzoek niet in
om op de sétra strikken te mogen plaatsen, teneinde alle levende
schepselen die hij zoo zou vangen te verslinden, uit vrees dat de
heilige priester menschen zou gaan eten. Eens, zoo gaat het wonder-
verhaal omtrent dezeu Buddha-priester, zei hij tot een hem vreemden
Gusti: //gij hebt eene dochter, die spoedig geschaakt zal worden
(d. w. z. huwen zal), en dan een kind zal baren; kan dat kind
loopen, dan zult gij sterven//. Deze voorspelling kwam uit, zoo ook
die, gedaan aan een ander, wien hij zeide: «gij hebt thans 3 kinderen
en krijgt er nog 2 bij, maar als het jongste zitten kan, is uw laatste
uur gekomen//.

Afgescheiden echter van zulke in bijzouderen reuk van heiligheid
staande Buddha-priesters (Buddha-paksa), is ook over het algemeen
aan deze soort van Padanda's, die loshangende haren dragen, meer
zelf beheersching opgelegd dan aan de Qiwa-priesters, die een haar-
wrong hebben. Zoo zal een Padauda Buddha bij het waarnemen van
stank geen uiting geven aan die gewaarwording, wat niet in strijd

i Verh. Bat. Gen. XLIX.
* Zie hierna blz. 32.
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1 2 CIWA EN BUDDHA.

is met de waardigheid van een Padanda Qiwa, en zoo zal ook een
Buddha-priester tijdens ziju maaltijd, waarbij hij mag eten hetgeen
zijn Qiwa-arablgenoot ontzegd i9 bv. vleesch van een tam varkeu,
niet spreken en slechts door gebaren zijne wenschen te keuuen geven.
Zoo wordt ook vermeld, dat een Padanda Buddha eerst bij zijne
vrouw overnacht, nadat deze aan de goden heeft geofferd en hem
uitnoodigt met de woorden: «Ida Gdé, titijang ngëlungsur«.

Wat nu de uitrusting der priesters bij het mewéda betreft, beide
soorten van Padauda's hebben dan in de linkerhand de misbel (gëuta),
de Buddha-priester in de rechterhand de badjra ' , de Qiwa-priester
een bloem, naar men verklaart, omdat de eerstgenoemde is sakti
ring pangandika, in zijne woorden de heiligheid legt en dus badjra,
scherp als een wapen is, terwijl de laatstgenoemde sakti riug kajun,
heilig van gezindheid is en dus geeu wapen, geen uiterlijk teeken
noodig heeft.

Ook wordt vermeld ' ) , dat de Buddha-priesters zich soms vaneen
zilveren beker (pamandigangan) voor het sprenkelen van het wij-
water (toja tirta) bedienen, terwijl de Qiwa-priesters uitsluitend een
aarden potje daartoe gebruiken (swamba) en kwasten van grassprieten
of van aan dunne reepjes gesneden loutarbladen.

Voorts is er verschil in de mijters (bawa, djata), die de priesters
bij hunne godsdienstige ceremoniën op het hoofd dragen en onder-
scheiden worden in mëgëlung tadjuk, mëgëluug krisna en mëgëlung
tjondo.ug.

Wat nu de bij het mewéda door de priesters gebruikte formulieren
betreft, ben ik juist ingelicht, dan zou er tusschen de gebeden
der priesters van beide categorieën niet veel verschil bestaan en
zou dit hoofdzakelijk zijn gelegen in de aanroeping der godheid;
roepen de Qiwa-priesters Bhatara Parama Qiwa aan onder de namen
Mahadewa, Mahicwara, Rudra, Sangkara, Sambu, Icwara, de
Buddha-priesters wenden zich in hunne "buddhawéda" tot Bhatara
Parama Buddha onder de namen van de Dhjanibuddha's (Sangiang
Tatagata) Ratna Sambhawa, Qri Amogasidhi, Werotjaua, Aksjobja
en Amitabha.

' Het mytiseh wapen, beschreven in Notulen Bat. Gen. XLIII, Bijl. IX,
blz. L. Zie ook Rapport Oudheidk. Onderzoek 1902, 365 onder 883, waar
wordt medegedeeld, dat de bidsohellen met een wadjra tot handvat op Bali
badjra hceten en daar zoowel door Buddhisten als Qiwnïeten gebruikt worden.
Een duidelijke afbeelding van den getanden dondorkeil <donderbeitel van
India) komt voor op plaat 5 bij blz. 56 Tijdschr. Bat. Gen. XLVIII; zie ook
Catalogus van 's Eijks Ethnographisch museum 1909, Dl. V., blz. VI en 145 e.v.
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Op een vraag naar het verschil in de leer der beide priester-
sekten gaf men mij ten antwoord: Buddha saking niskala ngërërëh
sakala, Qiwa saking sakala ngërërëh niskala. Voor zoover dit geen
woordenspel is, schijnt men daarmede te bedoelen dat de Buddha-
priester bij zijn leveusbeschouwing het onstoffelijke tot uitgangspunt
neemt, de Qiwa-priester het stoffelijke; dat de eerste zich naar het
afgestorven zijn en de laatste zich naar het leven richt.

Een dergelijke dialectiek gaat echter buiten den kleiuen man om;
deze koopt zijn wij water voor plechtige gelegenheden bij den priester,
aan wieu hij van ouder op ouder is gehecht door de banden van
traditie, familierelatie of woonplaats. Hij is zich bewust, dat de
zuivereude kracht van dat water niet afhangt van de godheid, die
de priester aanroept, maar van de reuk van heiligheid, in welke
de middelaar tot de godheid staat, immers Qiwa en Buddha zijn
eén, ija Qiwa ija Buddha; waar Qiwa aanwezig is, is Buddha met
en in hem, geheel in overeenstemming met den aanhef van het
in 1365 A. D. door Prapantja vervaardigde gedicht Nagarakretagama,
wnariu Qiwa-Buddha niet alleen als twee eenheid wordt beschouwd,
maar met dit denkbeeldig wezen verder vereenzelvigd wordt datgene
wat in elke sekte, godsdienstige of wijsgeerige als hoogste voorwerp
van vereering beschouwd wordt. (Kern in Bijdr. Kon. Inst. 7°Vlgr.
VII. 396). Zegt niet de Balische priester: «Kitë Qiwa rupa, Buddha
rupa, sakala magawé djagaddhitë?" En heeft niet Qiwa even zoo
goed zijn drieletterteeken (tri-aksara), het ougkara //om" Bal. //oug"
.voor de drieêenheid (Bal «tripurusa") >/ang" voor Brahma, «ong"
voor Wishnu en «mang" voor Icwara, als Buddha zijn drievoudig
(tri-koua) teeken //hrih"? ')

Het is geheel overeenkomstig het oud Javaansche gedicht, waaruit
Kern vertaalt: «God Buddha verschilt niet van Qiwa, den Opperste
der goden. Beiden heeten veel elementen te bevatten; de verhevene
Butldha is het Al. Hoe kan men hen (in zeker opzicht) onscheidbaar
overijld in tweeën scheiden ? Het wezen van Jina en het wezen vau
Qiwa ziju één. Zij zijn onderscheiden en zij ziju één: in de Wet
is er geen dualisme." (Kern in Versl. Meded. Kon. Akad. v. Wet.
Rks. 3 Dl. V. 37.32.)

' Of en hoe de teekens h, ri, h de Buddhistische „trimurti" of „ratnatrayaya":
Buddha, Bharma en Sanggha voorstellen, ia mij niet bekend. Het tri-
konateeken komt voor op een te Modjokerto gevonden plaat (Rapport 1907,
16 en Aro.li. Cat. Bat. Gen. 1887 blz. 226, noot 1) en wordt in de Sanghyang
Kamahayanikan als de wijaksara van Amitabha aangeduid (Kats, blz. 110 en 194).
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14 CIWA EN BUDDHA.

Aldus luidt dan ook de gewijde spreuk: «Hajuwa marumihèug
bukti hajuwa gila, pamijakteng sutji tjampur samijadnjana putus;
jan riug tatuwa Bodi; jan riug Qiwa sutji cridanta; padauipuna
ring haju; pan tan rowa Sanghijang mahulun ginuhijeng hrëdi;
trijaksara tëmah ongkara; trikona hrih wëkasiug tuduh" of in 't
Balineesch: //H'da tëlëb tëkèn babuktian, h'da hësëng, anggou
ngapulang djlëmëlahé patëh kënëhé anggon putnuput; kéto tatuwan
Budané; jan di Qiwa gëning nirmalané; makëdjang kahutamajang
karajuwang; rèh singda daduwa Bhatara mawisésa kasimpën djroning
kajuu ; sastrané latëlu dadi ongkara; sastrané tatëlu dadi hrih pamuput
kahintjëp."

Iu verband met het bovenstaande kan het niemand verwonderen,
dat de geschiedenis van den Bodisattwa Prins Sutasoraa, die
immers //gemeengoed van alle Buddhisten" is, bij de Loraboksche
Baliërs zeer populair is. Verhalen van Sang Sutasoma zijn bij joug
en oud bekend en komen in strekking geheel overeen met de
karakterschilderiug, die de Oud Javaansche dichter Tantular van
den wijzen held geeft. Eens — zoo luidt een dezer verhalen —
was Sang Sutasoma iu het bergwoud en zag daar een tijgerin, die
door honger gedreven haar jong wilde verslinden. De wijze wist
door zijne woorden het ondier te overreden van het onnatuurlijke
dat een moeder haar kind zou opeten eu hij bood zichzelf als voedsel
aan. Toen sloeg de tijgerin met haar klauw naar Sang Sutasoma,
die zwaar gewoud werd, maar z i e t . . . er liep wit bloed uit zijne
wonden, hetgeen de tijgerin zoo verschrikte, dat zij haastig vluchtte.
Een andermaal ontmoette de wijze een hond met een afzichtelijke
wond op den rug, waariti maden rondkropen. Door mededoogen
met den hond bewogen zuiverde Sang Sutasoma de woud en wierp
de maden op den grond. Later hierover nadenkende, bedacht hij
echter, dat de maden thaus van hun voedsel waren beroofd, en hij
spoedde zich dus naar de plaats, waar hij ze had nedergelegd, sneed
een stuk vleesch uit ziju eigen lichaam eu wierp dat aan de maden
als voedsel toe.

Het boveustaande moge voldoende zijn om de groote verwautschap ,
de treffende overeenkomst te doen zien, die er ten opzichte van het
behaudelde onderwerp bestaat tusschen de huidige Lomboksche Hindu -
maatschappij en de middeleeuwsche Javaanscheu toestandeu.
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I I I . TJANDI EN MERU.

Een tweede onderwerp, dat hier een punt van vergelijking uit-
maakt, is <fe foiiee/te's pa» <fe fe>«j9«£s in het godsdienstig leven van
de inheemsche bevolking.

In een Balischen tempel, waarin de Bhatara Tripurusa wordt aan-
gebeden treft men hoofdzakelijk drie meru's aau: één in het midden
met 11 tumpangs' (dakhellingen, die de pagode vormen) voor
Oivva (Icwara), één ten zuiden daarvan met 9 tumpangs voor
Hrahma eu één ten noorden van den middentempel, eveneens met
9 tumpaugs voor Wishnu. "

Onderzoekt men nu zulk een meru, b.v. die van Bhatara Qiwa,
dan vindt men in de houten wtempelkamer", waartoe eeu min of
meer smal dubbeldeurtje toegang geeft, allerlei versierselen en huis-
raad (upatjara) voor de godheid •— die immers in zijn lusten en be-
hoeften geheel als machtige persoonlijkheid gedacht wordt — zooals
weefsels, bloemen van bladgoud (sëkar mas) om de godheid aange-
naam te stemmen (amëng-amëng), ook wel kleine kussentjes tot
zitplaats van de godheid (palinggihan Ida Bhatara), terwijl men er
soms ook een kistje aantreft, waarin allerlei miniatuur gouden ge-
reedschap (een weefspoel, naalden, eeu ploeg, eeu eg) voor de
goden, zoomede de voor hen bestemde spijzen, eveneens in kleine
gouden voorwerpjes nagebootst bv. een gouden gebraden kip, een
schotel met rijst, een gouden schildpadje, een gouden speenvarkeutje.
Men noemt dit alles de «pamëras", die eveuals het snij- en lofwerk
in hout en steen vau de tempels, dienst doet om de goden
het verblijf in den tempel aangenaam te makeu zoodat de menschen
ervan verzekerd kunnen zijn, dat de goden deu tempel als hun
verblijfplaats blijven kiezen; al het beeldhouwwerk, al het ornament
van de tempels dient om de goden aangenaam te zijn, om ze vast
te houden (ngëntëggang Ida Bhatara).- Met ditzelfde doel heeft meu
in de dikwijls zeer kleine tempelkamers van de op de erven
opgerichte huistempels, waarin hetzij een of meer der hoofdgoden
(sanggah këmulan) hetzij de voorouders (sauggah ibu) of een der
goden van de plaats van herkomst (bv. Ida Bhatara Modjopahit met
zijn rijdier het hert) worden vereerd, ten dienste van goden en
geesten allerlei zeer kleiu gouden huisraad aangebracht: borden,
schotels, waterkruiken (piring, tjawau bokor, tjëtjëpan).

' Zie Nieuwenkamp, Bali en Lombok, I, 2. Het aantal tumpangs kan
ook minder zijn, doch is steeds oneven.
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16 TJANDr EN MEBU.

Waar men dus de goden omringt met alles wat zij (een hoogge-
plaatst meusch) voor hun dagelijksch gebruik noodig hebben, spreekt
het haast vauzelf, dat men ook behoefte heeft zich de godheid voor
te stelleu in het een of andere voorwerp belichaamd. Niet alleeu
wanneer de goden hunne verblijfplaatsen bij sommige door den eere-
dienst gewijde gelegenhedeu moeten verlaten, tw. wanneer zij in
feestelijken optocht worden rondgedragen (mëhilis, mëkikis) en de zee-
tempels of andere gewijde plaatseu bezoeken, waartoe van sandelhout
en Chineesche duiten samengestelde door den tempelwachter in zijn
huis bewaarde beeldjes dieust doen (vóór de wijding rambut sëdana, na
de wijding palalingga geheeten, zie Liefrinck in Feestbundel Dr. P.
J. Veth, Leiden 1894 blz. 205), maar ook voor de bepaling van
de gedachte, dat de godheid in den tempel aanwezig is.

Immers de meru is niet anders dan de door menschenhauden ge-
maakte berg met zijne hellingen (de tumpangs), waarop eu waarin
de godheid, de heer der bergen, woont; de tempel is het goden-
verblijf (kayangan), het paleis (pangastauau), de goden woning (pura,
if a/c Lu , ifj'ero'u vltAvaJ, ife tcaipc/i.amci i'o Je "giïiJuug'/ , i?c IUUUIOIUC

woning.
In welken vorm heeft men nu de godheid in haar paleis belichaamd ?

Dit haugt af vau de plaats waar men zich de godheid gezeteld
deukt: op den top van deu berg, in den berg of aan den voet van
den berg (meru, tempel). Is de godheid in de tempelkamer aanwezig
dan huist zij (hij) iu een gouden beeldje (artja) of in de daarbij
behoorende metalen plaatjes, die van symbolische teekeuen zijn
voorzien (pripih), het geheel omsloten door een gouden, zilveren
of steenen doos (tjutjupu) of een aarden pot (sangku), die hetzij
in de kamer, hetzij in deu bodem van de kamer is geplaatst en
waarin de godheid (de pripihs met of zonder artja) met bënaug
tridatu omwonden op eenige Chineesche duiten (kèpèugs) rust. Ook
in de huistempels begraaft men in den aardeu of gemetselden voet
(sousbasement) zulk een pot, waarin dan nog wel een zilveren of
goudeu doosje (tjutjupu ' ) , dat de pripihs, de belichaming der
goden (raga Sang kawittang), omvat. Zij liggen gewikkeld iu 9

' Dat men op Java het woord tjupu ook in deze beteekenis kende, zou
kunnen volgen uit den desanaam Tjupu Watu waar immers de zich thans
op liet residentie-erf te Djokjakarta bevindende „tjaitja" in den grond be-
graven is aangetroffen. Ook daarin was ruimte om er „relequieën" in te
bewaren. Het Jav. Handwbk. geeft voor tjupu: „een kopje met een deksel
voor welriekende olie of pomade."
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alang-alaugsprieten (tnuntjuk ambëngan), 7 grashalmen (muntjuk
padang lëpas) en 7 katoenvlokjes van de rëmbigaplant (kaput
mënduri), bijeengebonden met het bovenvermelde wit-zwart-rood-
kleurige garen der goden (bënang tridatu) en bestaan uit 5 plaatjes
metaal (pantjadatu), waarin mystieke teekens ziju gegrift (radjahan),
waarvan de beteekenis hieronder volgen zal. Die pripihs met hunne
radjahan gelden voor de eigenlijke verblijfplaats der goden veel meer
dan het beeldje, dat meer als hunne afbeelding (upami) wordt be-
schouwd en dan ook lang niet immer aanwezig is, door sommige
vorsten zelfs verboden werd.

In andere kleine tempels op de erven of op de begraafplaatsen
(pura dalëm, tjungkub) bevinden zich alleen maar enkele pripihs,
die hetzij als de verblijfplaats "palinggihan//, hetzij als de belicha-
ming '/raga// van den Bhatara worden beschouwd, en zoo begraaft
men ook niet zelden op de erven of rondom de tempels potten
met pripihs, die op zichzelf eigenlijk kleine godenverblijveu tot
bescherming van het erf of den tempelomtrek vormen. '

In de aan Bhatari Durga gewijde tempels (kayangan Durga,
tjungkub) staat in de tempelkamer vaak een steenen zuiltje (tëpas),
dat men zich denkt als de zetel van de godin en dat soms door een
min of meer ruw beeldje is vervangen. Meii legt er offers (sutji) op
of bij en bij het mëwéda van den priester in de nabijheid van den
tempel wordt wel eens een pot met water bij de tëpas gezet om
aan dat water heiligende kracht (toja këkuluh) te geven; ook de
tempel wachter plaatst er soms een vat met water en vraagt onder
het aanbieden van sirih of andere offers (mbantënin) aan de godheid
dat water (banju tjokor, voet-water) in medicijn (reinigend) te ver-
anderen. Is dit misschien een aanwijzing, dat ook van de in op
Java aangetroffen tempelbeelden banju tjokor werd verkregen, dat
afstroomde uit den tuitvormigen rand onder het godeubeeld, en
was het pleugwater, dat uit den spuier van Tjaudi Tum'pang liep
wellicht niet anders dan bauju tjokor? ^

* Bij den top van den Goenoeng Ringgit. op Java werd de ruïne van een
tempel aangetroffen, waarachter 23 potten van gebakken klei, geheel in de
aarde ingegraven; ten Oosten nog 7 potten en ook sporen daarvan op beneden-
terrassen. (Rapport 1904, 51). Het behoeft geen betoog, dat het aantreffen
van de potten met pripihs en wat daar verder bij behoort rondo?» de tfe?npeZs
der Baliërs geenszins zou mogen doen besluiten tot hun Buddhisme in tegen-
stelling van de Qiwaïten, die de potten met pripihs in den tempel zouden
begraven.

^ Vorgel. Rouffaer in Ind. Gids 1903 I , 182.
8' Volgr. L 2
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1 8 TJANDl EN MERÜ.

Wat uu de //pripihs" betreft, het zijn 5 metalen plaatjes,
goud voor Mahadewa,
zilver voor Icwara,
koper voor Brahma,
ijzer voor Wishnu,
lood voor Sambu.

Op die plaatjes ' zijn het ong-teeken en het trikona-teeken (zie
blz. 13) gegrift, zoomede:

sa voor Icwara,
ba voor Brahma,
ta voor Mahadewa,
ha voor Wishnu,
hi voor Qiwa,
na voor Mahacwara,
ma voor Rudra,
si voor Sangkara,
wa voor Sambu.

Geldt hetgeen van de belichaming der goden in pripihs of beeldjes
gezegd is voor hun verblijfplaats in de tempelkamer of aan den
voet van den tempel (berg), op andere tijden denkt men de godheid
aauwezig te zijn, bijv. bij dalende zon in de koelte van den avond
op een der draagstoelen, die in een loods op het tempelerf geplaatst
zijn voor de optochten, dan weder op de offertafel (padmasana),
waarheen de priester hen soms uitnoodigt te komen (de wierook is
de oproeper dfer goden, de pëngundang déwa), dan weder op het
linggamvormig uiteiude van de baksteenen obelisken (tjandi), die
op sommige tempelerven voorkomen.

Maar dat alles is slechts tijdelijk, als het ware, wanneer de
goden audiëntie verleeneu of zich door hun paleis bewegen. Hun
vaste verblijfplaats is op den top van den berg, in de tundjung
van. den tempel, waar zij belichaamd zijn hetzij in 9 met hunne
letterteekens voorziene pripihs, hetzij in 9 edelsteenen (nawaratua).
Daar is hun verheven zitplaats, daar wonen de goden, daar in het
hoogste punt van den tempel, op den met wolkeu omhulden berg.
Of liever, niet bp, maar i« den bergtop (put in den Borobudur

• Zulke plaatjes geeft men ook aan een lijk in den mond (volgens Frie-
derich); zij zijn dan ook beschreven met het woord ong en mysterieuse
formules o. a. Sa voor Qiva, Ba voor Brahma, I voor Indra, „ta en ha zijn
mij niet duidelijk" (Fr.); uit het bovenstaande blijkt nu wat deze letters
beteekenen.
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TJANDI EN M S E O . 1 9

op Java en in den Soekawana-heuvel ' op Bali), m het dak van
de meru //een torenachtig getimmerte met een groot, steeds oneven
aantal naar boven toe kleiner wordende daken" (Nieuwenkamp in
Tijdsch. Aardr. Gen. 1908 I. 57) huist de godheid.

Waar de daksparren van den hoogsten en kleinsten tumpaug van
de meru bijeenkomen, steunen zij tegen een vertikalen balk (pëtaka),
die veelal van het goddelijke sandelhout is gemaakt eu die dus in
de as van den tempel is aangebracht. In die pëtaka is ouder den
montjol meru, het linggamvormige topstuk dat bij houten tempels
veelal door een omgekeerde kristallen of glazen karaf wordt gevormd,
een cylindervormige uitholling (put) gemaakt en daarin bevindt
zich een doosje (tjutjupu) van edel metaal, waarin de 9 edelsteenen
(uawaratua) zijn nedergelegd. Elk van deze sësotjan asia (Bal.) stelt
een godheid voor (is de belichaming van een godheid), ieder zijn
eigen windstreek beheerscheude, in dier voege, dat de bonte steen
(mantjawarua, brumbun Bal.) van Ciwa in het midden ligt eu de
acht andere daaromheen, aldus:

misasoda (sëlëm)
nila (pëlung)
ratna gangga (putih)
mirah mudajan (dadu)
mirah (barak)
padmaraga (kuning wajah)
ratuatjempaka (kuniug)

Noord-West Saugkara groen djumantan (gëdang)

De verschillende windstreken vindt men ook vermeld in de vol-
gende sloka, door Friederich uit de Usana Bali vertaald (Tijdschr.
v. N. I. 1847, 262).

/•/Iu het Oosten is de god Isvara, in Zuidoosten Mahesora, in
het Zuideu batara Brahma, in Zuidwesten woont Roedra. Westelijk
dan is Mahadeva, in noordwesten is de zetel van Sanghara, noor-
delijk woont Wisjnoe, iu noordoosten Samboe. In het midden is het

Noord
Noord-Oost
Oost
Zuid-Oost
Zuid
Zuid-West
West

Wishnu
Sambu
Icwara
Mahacwara
Brahma
Rudra
Mahadewa

zwart
paarsch
wit
roze
rood
donker̂
seel -

' De dewatempel Tëgëh Koeripan, waarin zich fraaie steenen beelden be-
vinden, zooals ik er op Bali uit een oogpunt van kunst zelden beter gezien
heb (Schwartz, Rapport iu Tijdschr. Bat. Gen. XLIII (1901) Overdr. blz. 2.
Vergel. Tijdschr. K. N. Aardr. Gen. 1909, blz. 676).

^ Voor Buddha gebruikt men ook een gelen steen; Ija Qiwa ija Buddha
(zie blz. 13) of volgens Juynboll (Bijdragen LX, 61) in Kamahayanikan tol. 22:
Buddha tunggal lawan Qiwa: Buddha is één roet Qiwa. Voor de kleuren van
de 5 Tathagata's, zie Sang hyang Kamahayanikan (Kats, blz. 107, 194,215).
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èO TJANDI EN MEEU.

manwijf Siva-Dewi (Qiwa met zijn gemalin). Deze is verder Sadda-
Siva en de oude Parana-Siva (volgens Friederich Brahma en Wishnu).
Alle goden zijn opgeteld."

Ten opzichte van de kleuren, zooals die in het bovenstaande
lijstje zijn aangegeven, bestaat er eenig verschil met de Usaua Bali,
waaruit Friederich vertaalt: (o. c. blz. 325) //Mantra, ong, aan den
regtvaardigen, in leeuwengedaante, witkleurigen vereering. Ong,
aan den kundigen, in leeuwengedaante; roodkleurigen,. vereering.
Oug, aan den hartstogtelozen, in leeuweugedaante geelkleurigen,
vereeriug. Ong aan Iswara , den zwartkleurigen, vereering, v

Terwijl ons lijstje aan Icwara de witte kleur toekent, zou de
Usaua Bali hem de zwarte kleur (van Wishuu volgens het lijstje)
willen geven, hetgeen onjuist schijnt, omdat ook in de bënang tri-
datu wit (zilver) de kleur vau Qiwa ( = Icwara), zwart (ijzer) de
kleur van Wishnu, en rood (koper) de kleur van Brahma is. Hoe
dit zij, merkwaardig is de Mantra zeker, omdat men daarin tegelijk
vereerd ziet: Brahma, Wishnu en Ciwa <?« <few /iar^^c/^/oo^e« yee^-
£fewn^ew (Buddha), die dus bij de Trimurti is ingedeeld.

Na hetgeen boven werd medegedeeld nopens de inrichting van
de Balische tempels en de plaats die zij in het volksgeloof innemen,
worde voor een oogenblik het feitenmateriaal ter zijde gelegd en
het gebied der veronderstellingen betreden.

Gesteld een Balische stad bv. Tjakra Negara met een opper-
vlakte van ongeveer 6 KM^ en hare ongeveer 20.000 inwoners
werd verlaten; de leemen muren, de bamboehuizen, de houten
stijlen der gebouwen vergingen; al wat van niet duurzame materi-
alen was verdween; er restte alleen het in berg- of baksteen
opgetrokkene: poorten , tempelmuren, tempelgebouwen, sommige
gedeelten van vorsten verblijven, terrassen van lusthoven, gemetselde
vijverkommen, beeldengroepen. De bevolking verhuisde; ging tot
een anderen godsdienst over; spaarde aanvankelijk al het heilige uit
vroeger jareu, doch gebruikte iu een volgend geslacht een deel der
losgewoelde steenen voor eigen doeleinden; roofde hier en daar (op
tempelroof stond vroeger de doodstraf); aardbevingen, aschregeus,
stortbuien werkten mede om het geheel onkenbaar te maken; de
plantengroei, al spoedig de wortels der boomeu, de slingerplanten
deden het overige; al deze factoren maakten het terrein rijp voor
den archaeoloog en na verloop van lange jaren voor eene Oudheid-
kundige commissie. Wat zou zij vinden?

In de eerste plaats de ruïnes van al de soorten van tempels: de
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muren,
de beelden, de //sousbasementem/ van den desatempel (de

vorstelijke pura-agung van de residentie), van de wijk-, de water-
schaps-, de huistempels, honderden in aantal; eu spoedig was
de conclusie getrokken: hier lag eertijds een "tempelstad//, een
tweede Prambanan. Eu al spoedig zouden zi j , vooral degeneu,
niet geheel doordrongen van de door Kern toch zoo overtuigend
aangetoonde waarheid van de nauwe verhouding van de twee
sekten, vrageu: waren de vroegere bewoners Qiwaïten of Buddhisten,
en men zou geheel ten onrechte een scherpe afscheiding gaan makeu
tusscheu Qiwaïtische en Buddhistische tempels. Maar zij, die
vorschten naar de goden, welke in die vroegere tempels volgens
het volksbewustzijn huisden, zouden met opzijdestelliug van al de
ornamenten, al het uiterlijke (Brandes had immers aangetoond, dat
de wederzijdsche ornamentiek aan de beide secteu eigeu was; eu
was er niet aan het uiterlijk van den tempel, waarin Buddha op
Java zetelde, deMeudut, veel Qiwaïtisch aangetroffen?) gaan zoeken
uuar het innerlijke van de tempelruïues; naar de artja's in den
tempel, naar pripihs, naar de radjahau, naar de goden bevattende
inelaalplaatjes met hunne geheimzinnige syllaben, naar de goden-
belichameude edelsteeneu en hunne onderlinge ligging, naar het
godeuhuisraad, godeugereedschap eu de gouden godenspijs.

Niet het uiterlijk der tempels gaf den doorslag; de aan de tempels
aangebrachte in steen of hout geïllustreerde oude verhalen zouden
weliswaar aanwijzingen kunnen geven, zij bleven tenslotte >/amëng-
amëng", d. i. zij dienden den goden tot verlustigiug, tot afleiding,
stemden hen aangenaam. "Wie die goden waren, dat leerden : de artja's
in den tempel eu huune gelijken : de pripihs en de uawaratna. En wan-
neer men dan in de tempelvloeren de putten met de tjutjupu's of de
aarden potten vond , waarin door het instroomende water wat aarde
was terechtgekomen en waarin de gras- eu de alang-alaugsprieteu,
de rëmbigavlokjes eu het garen, dat de pripihs omwond, waren ver-
gaan, dan zou men, in sleur oordeelende, allicht tot besluit komen,
dat men urnen had gevonden met lijkasch en dat dus de meru niet
anders was dan een mausoleum . . . . hetgeen toch geheel onjuist
zou zijn, tenzij een speciaal onderzoek werkelijk mocht bewijzen,
dat er in de tjutjupu's of aarden potten in enkele gevallen (hier zij
aan Javaausche toestanden gedacht) inderdaad resten van een ver-
brand meuschelijk lichaam aanwezig waren. '

' Zoo deelt Groneman in Ind. Gids 1887, II, 1443 mede, dat uit den urn,
gevonden in den giooten Qiwa-tempel te Prambanan een bruinzwart mengsel
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22 ÏJANDI EN MlfiU.

Zouden dus de ruïnes van een Balische stad gelijk Tjakra Negara
een beeld vertoonen, overeenkomende met de tegenwoordige ruïnes
te Prambauan, daartegenover staat, dat er op Java, voorzoover ik
weet geen tempelruïne aanwezig is, die zoo aan een Balischeu
tempel doet denkeu als juist die van den grooteu tempel te Pram-
bauan. Immers, daar verrijst in een complex van ruïnes in de stad,
die 1£ uur lang en 1 uur gaans breed was, te midden van vele
tempels, die nu eens een overheerschend Mahajauistisch dan weder
een uitgesproken Qiwaïtisch karakter dragen, de zoogenaamde groote
Qiwa-tempel met zijn meru in het midden, de Brahmatempel ten
zuiden, de Wishuutempel ten noorden, en omsloten door deuzelfden
ringmuur (het was de dalem van den god-vorst) daartegenover nog
een rij van drie tempels, in beteekenis de drie hoofdtempels eveuarende
eu wnaar het verblijf van Mahadewa gericht'/, zóó dat de godheid
uit den hoofdtempel tredende slechts behoefde over te steken om den
ingang vau den tegenoverliggenden tempel binnen te gaan ' om
zijn rijdier te bestijgen of om daar audiëntie te verleenen.

Tusschen den tweeden en den derden ringmuur stonden 4 rijen
van 89 tempeltjes — een Baliër zou zeggeu: dan (elde de oude
hoofdstad 156 wijkeu of karaugs — want elke wijk had immers voor
het onderhoud van één tempeltje te zorgen eu voor de offers vau

van aarde en asoh werd opgehaald, door Dr. Cretior als een produkt van
onvolkomen lijkverbranding herkend, (Vergel. Catalogus der Archcolog.
Verz. Bat. Gen. 1887, n° 374» onder b.)

' Uit een Balisch oogpunt gezien bestaat er ook wel degelijk samenhang
tusschen Borobudur en Mondut, waarvan de veelvuldig voorkomende bak-
steenen en de beweringen van de bevolking er op wijzen, dat er oudtijds
een geregelde weg tusschen de beide tjandi's was, aan weerskanten gezoomd
met een muur, waarin allerlei kapelletjes stonden (Rapport 1903, 75). Immers
„bij den Borobudur, die zoozeer gelijkelijk naar alle vier de hoofdwindstreken
en naar het zenith als vijfde zijn talrijke beelden kanonisch heenkeert, is
het hoofdbeeld in de dagob op den top georiënteerd. Doch de onmiddellijk
nabijgelegen (nl. op een afstand van ± 1^ paal) en zeer belangrijke Tjandi
Mendut is geoccidenteerd. De toee tempefo fcyften eMcaar ate '< ware aan."
(Rouffaer in Ind. Gids 1903 I 184). Dat fcon ook niet anders; als de Bhatara
van den berg wilde uederdalen om langs den weg in het groote Buddha-
beeld van Mendut plaats te nemen, moest hij de deuropening kunnen
binnengaan; het godenpaleis zou onpraktisch ingericht zijn, ware het anders
geweest. Gesteld op de in den top van den Borobudur aangetroffen „metal
objects which indicated nothing" (van Erp) was het teeken voor Icwara of
het tri-aksarateeken (ong) ontcijferd, zou dan niet door het wonen van
Oirindra = Ciwa, den heer der bergen op dezen Buddhistischen (Su) Meru
bewezen zijn, dat Borobudur-Mendut de machtige apotheose was van de
Ciwa-Buddha-eenheid ?
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de daarin zetelende godheden, die den hoofdvorst (-god) tot onder-
geschikten dienden. (Vergel. Uzerman in Verslagen en meded. Kon.
Akad. v. Wetenschappen , afd. Letterkunde 3 ^ Reeks, Deel IV, 263,
en Groneman in Ind. Gids 1887 I I , 1432).

Nu heeft Martine Tonnet (Bijdragen Kon. Inst. LX, 128) van
deu '/alle andere tjandi's in grootte, in rijkdom vau bewerking en
in schoonheid overtreffende tjandi Qiwa, het hoofddoel van den
ganschen bouw// (Gronen-an) te Prambanan, medegedeeld dat de
beelden rondom dezen //Brahmaausch gedacht, maar Buddhistisch
gevoelden// tempel van den Mahadewa der Javanen uitdrukken.dat
Qiwa bewaakt en beschermd wordt door de hem omringende goden,
evenzoo als in den meru der Haliërs in de nawaratna de steen van
Qiwa omringd wordt door de acht naar de verschillende windstreken
gekeerde steeneu van de andere goden, en de vraag blijft dus ge-
wettigd of ook de pripihs der Baliërs in dezen tempel zijn gevonden,
een vraag, die door verschillende inededeelingen bevestigend wordt
beantwoord.

In de vergadering van de Koninklijke Akademie van Weten-
schappen, afd. Letterkunde van 14 December 1885 deelde de heer
Leemans mede, dat in den hooger bedoelden Tjandi Qiwa onder den
vloer van het grootste vertrek een put is aangetroffen, waariu op
een diepte van 5.75 M. een steeuen bak werd gevonden waarin 12
gouden plaatjes in koperen platen besloten, terwijl ouder dien bak
beenderen van verbrande (?) offerdieren waren aangetroffen. //Wanneer
die koperen platen teksten mochten bevatten, dan zouden zij ons
wellicht belangrijke bijzonderheden omtrent stichting en stichters van
de tempels of omtrent giften daaraan geschonken, kunnen doen
kennen.// In de vergadering van 11 Januari 1886 deelde de heer
Kern nieuwe berichten mede: de put was 1.85 M. vierkant en 13 M.
diep en daarin was op een diepte van pi. m. 6 M. een steenen pot
gevonden, met aarde gevuld, waarin zich 12 gouden plaatjes be-
vonden , waarvan 7 met letters.

De heer Ijzerman gaf in de vergadering van 10 Januari 1887
nog enkele mededeelingen en publiceerde, in de 3*> Reeks, Deel IV
van de Verslagen en mededeelingeu //iets over de tempelruïnen van
Prambanan// (1887, 263 e. v.). Hij wees er op hoe alle tempels
van den grooten tempel te Prambanan (Tjaudi Loro Djonggrang), de
aan de Brahmaansche Trimurti gewijde groep, putteu bevatten. //Deze
putten zijn niet gegraven , maar het zijn bij den opbouw der tempels
in den voet daarvan uitgespaarde kokers. De diepte van den put
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hangt dus samen met de hoogte van den vloer der teinpelvertrekkeu
boven den grond. Diepe putten moeten in hooge tempels gezocht
worden. De vorm der putten is van boven zuiver of nagenoeg zuiver
vierkant. Iedere zijde meet 0.25 fl 0.3 maal de lengte of breedte
van de kamer, waarin de put zich bevindt//. //De put van Qiwa in
het middeuvertrek is 1.80 M. vierkant en 13 M. diep. Op 5.75 M.
onder den vloer werd een bak van zandsteen gevondeu, waarin de
asch bevat was, gewikkeld in dunne koperen platen. Deze platen
zijn aan de binnenzijde in kleine vierkante vakjes verdeeld; elk
vakje heeft een geheimzinnig letterteekeu. Tusscheu de asch lagen
20 ronde, hol gebogen zilveren geldstukjes vau verschillende grootte;
eeuige steentjes van geringe waarde, waarschijnlijk vroeger in ringen
gevat, koralen en knipsel van bladgoud en zilver; verder 12 gouden
plaatjes, waarvan zeven met mystieke syllabes beschreven evenals
een achtste, buiten den bak gevonden, reeds door Dr. Kern ter
sprake gebracht. De vijf overige stellen een schildpad, een naga,
een lotosbloem, een altaar en eeu ei voor. Ouder het beeld van
Wishnu, in een afgesloten ruimte boven in den put, bevond zich
een aarden pot, eveneens met asch gevuld, en tusschen die asch
een gouden lotusbloem, een zilveren schildpad, werpschijf, wajra,
een plat kruis met afgeschuinde punten, eeuige steenen uit ringen,
benevens goud- en zilverknipsel. In opzettelijk daartoe uitgespaarde
ruimten werden onder en achter het beeld van Brahma verscheidene
verbrijzelde aarden urnen aangetroffen, waarschijnlijk acht ' ; bij de
oorspronkelijk daarin bevatte asch werd een klein gouden muutstukje
gevonden. De putten der tempels aan de overzijde bleken bij op-
ruiming nog niet aan hunne besteraming beantwoord te hebbeu. In
een der nog gedeeltelijk aanwezige bijtempeltjes werd een putje van
0.75 M. bij 0.80 M. geopend. Daarin bevond zich een groote hoe-
veelheid asch met een gebroken aarden vaas en eeu dito rond open
bakje. Tusschen de asch lag een klein gouden spijkertje.// Ook
Groneman gaf van de putten en hun inhoud eeu beschrijving (Iud.
Gids 1887 I I , 1443, vergel. Notulen Bat. Gen. 3 November 1885
en 8 Juni 1886), terwijl Ijzerman in den atlas behoorende bij zijne
beschrijving der oudheden nabij de grens der residenties Soerakarta
en Djogjakarta (Uitg. Bat. Gen. 1891) teekeningeu gaf van de
putten en de daarin gevonden voorwerpen (plaat XXII , XXII I ,
XXIV en XXV). Van deze voorwerpen gaf Brand es een nadere

1 Uit een Baliseh oogpunt beschouwd zou men zeggen: natuurlijk acht,
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beschrijving in den Catalogus der Archeologische Verzameling v. h.
Bat. Gen. van 1887 onder de N« 379% 380», 788», 783' ' , 783%
783"', waaruit blijkt, dat Brandes de //naga// ook als //slaug// mogelijk
acht 'en het //ei'/ als ellips van goudblad beschrijft, de //steeuen
uit ringen// determineert als: 5 granaten, 3 bergkristallen, 1 dich-
roiel, verder een klein schelpje en diverse koralen van glas of ander
kunstmatig materiaal, een agaat met een visch er in uitgesneden,
3 robijnen, 1 pheuakiet en 3 steentjes van kunstmatig materiaal.

Met de opschriften der plaatjes wist Brandes geen weg; hij
noemt ze //tantrische aardigheden//, doch hij spreekt het in verband met
het omtrent de Balische goden-letterteekens thans wel vaststaand
vermoeden uit, dat wij hier te doen hebben met de gewoonte der
Hindu's om met zulke enkele letters goden- en godinnennamen aan
te duiden en «iets dergelijks zal onder hun invloed ook hier op Java
wel in gebruik geweest zijn//. //Wie zegt ons verder of er niet ook
naarmate van verschil in tijd, even goed als naar dat van plaats,
afwijkingen zouden kunnen worden aangewezen in het gebruik van
zekere minder bekende der mystieke syllaben?" Wanneer wij er
alleen maar aan herinneren dat het ongkara-teeken volgens sommige
Baliërs heet samengesteld te zijn uit ang, ong en mang, krijgt
deze uitspraak van Braudes ten volle bevestiging. Evenals zijn ver-
moeden , dat de schijnbaar onbeduidende , in de tempelputteu ge-
vonden voorwerpen, mits verklaard naar hun juiste waarde, een
eigenaardig licht kunnen verspreiden, en in vele gevallen een
hoogst belangrijk antwoord kunnen geven op de vragen, die na-
tuurlijker wijze opkomen bij iemand wien Java's ruinen, oudheid
en vroegere maatschappelijke toestand ter harte gaan (Arch. Catal,
Bat. Gen. 1887 , 222 noot).

Bezien wij daarom nog enkele van die voorwerpen. Want ook
elders heeft men op verschillende plaatsen pripihs met de daarin
gegrifte radjahan, de nawaratna en de pamëras, dat zijn dus de
goden-belichamende metalen plaatjes of edelsteenen met het daarbij
behoorende godeuhuisraad, godengereedschap, godenwapeneu en
godenspijs, al of niet besloten in tjutjupu's of sangku's aangetroffen.

In de ruïne Djalatunda op den berg Penangguugau (Djambé-
gebergte, district Djaboeng, residentie Soerabaja) werden een'van
een piramidaalvormig deksel voorziene vierkante bak op een hoog
rond lotoskussen gevonden; de bak is verdeeld in 9 • vierkanten;

' De 9 goden, Qiwa mot zijne 8 trawanten vindt men terug in de Balisohe
wawatëkan (Jav. tjandra sangkala) waarin het woord dewata, godheid de
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iu het middeuvak stond een rond gouden doosje met deksel, iu de
andere vakken twee gekroonde slangen, een schildpad, een sikkel-
vormig plaatje, twee beschreven plaatjes, alles van goud. »Ik durf
niet zeggen — aldus Brandes — wat de verdeeling der urn in 9
vakken beteekeut, maar merk alleen op, dat men ook in Nepal de
plaatsen in de tjaityas (kerkhoftempels), bestemd om reliquieën,
lijkasch enz. op te nemen, vaak in 9 vierkante vakken verdeelt.//
Welnu, is het te vermetel, de 9 vakken van den bak te vergelijken
met de plaatsen van Qiwa iu het midden met zijne 8 makkers,
zooals die naar de verschillende windstreken zijn gelegen? Ook het
in den vorm van een schildpad geknipte goudblaadje krijgt evenals
dat van Prambanan iu verband met het nopens den Balischen eere-
dienst medegedeelde zin, wanneer daaraan wordt toegevoegd, dat
onder de Baliërs een schildpad het bij uitstek vorstelijk (dus god-
delijk) voedsel is ' . Op Lombok is zelfs een tijd geweest dat alle aan
de Oostkust van het eiland veelvuldig gevangen schildpadden naar
de vorstelijke puri's moesten worden gebracht om als voedsel voor
de vorstelijke familie en haren aanhang dienst te doen. En zoo brengt
ook thans nog de Brahmaan die als gedelegeerde van de water-
schapsbesturen naar de Segara-anak (het bergmeer op den Rindjaui)
wordt afgevaardigd om een offer aan de daar over den waterrijkdom
van het eiland heerscheude godheid aan te bieden, veelal een gouden
schildpadje mede, dat hij iu het meer werpt, te zamen met eeuige
met de hooger beschreveu '/steenen uit ringen// overeenkomende
edelgesteenteu (robijnen) of kralen, die de schildpad tot ondergrond
(dasar) dienen; ook zou een gouden krab, een gouden visch (zijn de
te Djalatunda en elders gevonden //slangen// misschien palingen?),
een gouden garnaal als godenoffer dienst kunnen doen, omdat al dat
watervolk voor zeer voornaam voedsel wordt gehouden. Naar de be-
teekenis van het sikkelvormig plaatje kan men alleen raden; stelt
het een vrucht, een wapen, een werktuig voor? Eu nu de opschriften.
Op de plaatjes ontcijferde Brandes twee sanskriet-inscripties (Catal.
Arch. Verz. Bat. Gen. n» 374, 783 en Rapport 1907 blz. 97 e.v.) die

betockonis 9 heeft, terwijl dewa liet cijfer 4 aanduidt. Ook kent de Baliër,
behalve eene indeeling in tijdperken van 5, 7 en 30 dagen nog tijdperken
van 2, 3 , 4, 6, 8 en 9 dagen. Dat van 8 dagen, de hasta-wara noemt de
dagen naar de volgende godennamen: 1. ^r i , 2. India, 3. Guru, 4. Jama,
5. Rudra, 6. Brahma, 7. Kala, 8. Uma.

' Juynboll ziet in deze schildpadfiguurtjes het symbool voor Wishnu. Zie
Catalogus 'sRijks Ethnographisch Museum, 1909, Dl. V blz. 133 en 136.
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beteekenen: Om, (hulde) aan Icana den opperheer der geesten (Qiwa),
swaha; en om (hulde) aan Agni, den opperheer der dwija's (de tot de drie
kasten of meer beperkt tot de Brahmanen behoorende lieden), swah».

Op de gouden voorwerpjes stond: op de eeue slang (naga, paling?)
om bah swaha (om: tri-aksara a. u. ra.; bah: Brahma), op de andere
phat swaha, op de schildpad ram en op het sikkelvormig plaatje
yam. ' Ik weet van deze //tautrische aardigheden// de oplossing
niet, maar twijfel er niet aau of een deskundig Balisch padanda zal,
wanneer men hem de voorwerpjes laat zien, wel de verklaring
kunnen geven, en wellicht een sleutel aan de hand doen, die den
bovenstaandeu (op blz. 18) aanvult en verbetert.

Zoo zijn elders gevonden (Arch. Catal. Bat. Gen. n°» 784 en 785, Rap-
port 1907 blz. 121) plaatjes van verguld bladzilver waarop godenbeeldjes
gekrast zijn, kleine zonneschermen, stukkeu van dierfiguren (voor
voedsel of als de huisdieren der goden?), verschillende steentjes van
kristal of glas in de desa Modjowandji (Soerabaja), en ongesiepen
robijntjes, een gouden plaat met de namen der Dhyauibuddha's
in de ruïne bij Tandjong Medau op den weg van Loeboe Sikapiug
naar Pantei (Sumatra's Westkust). In 1853 is te Poedjon aau den
grooten weg van Malaug naar Ngantang vijf paal voorbij Batoer (zie
Arch. Catal. Bat. Gen. n " 377, 780, 786, 793 en Rapport 1902 blz.
296), een steenen urn gevonden, waarin een vierkante bak van brons,
bevattende een lingga en een joui, beide van goud, een gouden en
zilveren plaatje met legende, een schildpad, een flesch (?) van goud,
een vierkant zonder letters of versiering en eeuige zilveren Hindu-
munten (die dienst deden als thans de kèpèngs op Bali in de
saugku ?)

In de afdeeling Sampit (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo)
warden in een gebroken pot ook allerlei beschreven gouden plaatjes
aangetroffen met verschillende kleine gouden voorwerpen, waaronder
wapens (een wadra, een kris, een maudauw?) en een pot (blanga?
om in te koken), zie Notulen Bat. Gen., Dl. XXX blz. 2 , iu Kedoe
een gouden plaatje met verschillende monosyllaben, om, au, hung,
pat, sah, ju , waarvan zooal niet de beteekenis dan toch de be-
doeling door het bovenstaande iets duidelijker is geworden (zie
Notulen Bat. Gen., Dl. XXXVI blz. 83).

Merkwaardig is in dit verband ook de mededeeling van Ijzerman

' Is phat misschien een verdraaiing van patihyang = godenbeeld en yam
wellicht hyang = godheid, overeenkomstig „om" dat „ong" wordt?
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nopens Tjaudi Bongsoe te Moeara Takoes aan de Kampar in
Midden-Sumatra (Notulen Bat. Gen. Dl. XXVII blz. 156/157 en
Tijdschr. Bat. Gen. XXXV overdruk blz. 12.) Vau den dagob is
slechts de lotusrand over. Daarin werd een kleine nagenoeg vier-
kante holte aangetroffen, die voorzichtig geledigd, bleek te bevatten
aarde, waarschijnlijk met asch vermengd, een gouden plaatje en
enkele goudsnippers. Op dit plaatje zijn aan de boven- en ouder-
zijde tricula's gegrift en 3 letterteekens. 1 M. 20 dieper werd eeu
vierkante steen gevonden met een rand, waarbuiten tricula's in het
midden van iedere zijde, waarbinnen 9 letterteekens (die afgebeeld
zijn op plaat I bij het aangehaalde tijdschriftartikel). Het beschreven
gedeelte van den steen lag naar beneden, öeew «poor pa» «e» «r«

Deze laatste zin werd door mij gecursiveerd, omdat hier in af-
wijking van de beschrijvingen van de hooger genoemde vondsten
wordt geconstateerd, dat de holte met de goudsuippers en de 9
letterteekens geen verband houden met een urn met lijkasch
— aangenomeu dat deze niet ontvreemd is — evenmin als dit op
Bali het geval bleek te zijn, terwijl tot nu toe de gangbare voor-
stelling veelal was, dat de pot of de bak met gouden plaatjes en
audere voorwerpen all^T? behoorde, tot de «voorwerpen van begraaf-
plaatsen//, dat zij afóyrf gevonden werden met «asch van verbrande
beenderen, waarschijulijk overblijfselen eener lijkverbranding" of met
//de asch vermoedelijk van het lijk van een aanzienlijke of heilige//.
De Balische sangku (pot) en de Balische tjutjupu zijn op Java
door de oudheidkundigen altijd aangemerkt als //urn// of als //bak
met de asch van eeu lijk//, eu het Javaansche woord voor tempel-
ruïne, tjaudi, heeft dan ook volgens het Handwoordenboek van
1884 deze beteekeuis: de steenen, waartusschen en ouder destijds
de asch van het verbrande lijk van een overledene besteld wierd ;
een over de asch van een overledeue gebouwd mausoleum of praal-
graf; een steeneu tempel uit den ouden tijd; en volgeus de
Maleische opvatting is tjandi dan ook grafnaald, mausoleum,
reliquiekast.

Deze opvatting komt in hare algemeenheid uiet overeen met de
Balische, volgens welke eeu tempel uitsluitend is een godenverblijf,
en dit verschil maakt het noodzakelijk op dit onderwerp wat dieper
in te gaan.
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IV. DHINARMA EN DEWATA.

Is dus onze conclusie uit het bovenstaande dat men te veel gene-
raliseert wanneer men alle terapelruïnes van Java in verband zou
willen brengen met de lijkbezorging of wanneer men alle tempel-
putten aanduidt als te zijn bestemd tot opneming van urnen met
menschelijke asch, of zelfs wanneer men alle ruïnes waarin/'urnen*
zijn aangetroffen weuscht te signaleeren als grafkapellen, vast staat
toch èn door het vinden in den put van deu grooten Ciwaterapel te
Prambanan van een urn, waarin bij de pripihs »eeu produkt van
onvolkomen lijkverbranding'/ is herkend, èn door het aantreffen van
/'stukken van verbrande beenderen// in de tjutjupu van Djalatunda,
èn door hetgeen de Nagarakretagama (1365 A. D.) en de Pararaton
(pi. m. 1500 A. D.) mededeelen, dat sommige Javaansche Hindu-
tempels een rol hebben gespeeld bij de lijkbezorging.

Hoe geschiedde dan rfe Igj^dezor^ró^ bij de Javanen in het v<5<5r-
Mohammedaansche tijdperk?

De Chineesche geschiedbronnen met hun sobere mededeelingen
zonder opsmuk vertellen, dat in Indragiri op Sumatra //the bodies
of the dead are burned// (Groeneveldt,.Notes Verh. Bat. Gen. XXXIX,
1' stuk, bl. 77) en in Malakka: //The poorer people put the body
of their dead on a pile of wood and burn it; the richer fill the
coffin with camphor and burn it likewise; the next morning all
the bones are reduced to dust» (biz. 128); en van Ma-yi tung (dat
Groeneveldt voor Banka houdt, doch dat als Rlitoeng klinkt) vermelden
zij behalve de lijkverbranding ook de weduwen-verbranding: //Ou
the day that the husband is burned, many wifes throw themselves
iuto the fire and die also.» (bl. 79.)

Anders echter van Java. In een Chiueesch geschiedboek van 1416
staat omtrent de bevolking van Java het volgende (Groeneveldt,
Notes, biz. 49—52):

»In this country there are three kinds of people: 1° the Maho-
medans, who have come from the west and have established them-
selves here; their dress and food is clean and proper; 2° the Chinese,
being all people from Canton, Chang-Chou and Chüan-chou (the
latter two places situated iu Fukieu, not far from Amoy), who
have run away and settled here; what they eat and use is also
very fine and many of them have adopted the Mahomedan religiou
and observe its precepts. The third kind are the natives, who are
very ugly and uncouth; they go about with uncombed heads and
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naked feet and believe devoutly in devils, theirs being one of the
countries called devil-countries in Buddhist books. The food of these
people is very dirty and bad, as for instance snakes, ants and all
other kinds of insects and worms, which are kept a moment before
the fire and then eaten; the dogs they have in their houses eat and
sleep together with them, without their being disgusted at a l l . . .
Their burial-rites are as follows. When a father or mother are about
to die, the sons and daughters ask them first whether after their
death they prefer to be eaten by dogs, to be burnt, or to be thrown
into the water. The parents give their orders according to their
wishes and after their death their directions are carried out. If it
is their wish to be eaten by dogs, the body is carried to the seashore
or into the wilderness, where a number of dogs soon arrive; if the
flesh of the corpse is eaten completely, it is considered propitious,
but if not, the sons and daughters lament and weep and throw
the remains into the water. When rich people, chiefs, or men of
rank die, their favourite concubines swear before their masters death,
that in case he dies they will go with him. On the day the corpse
is taken out of the house, a high wooden scaffolding is erected, at
the foot of wich wood is piled up in a large heap, and when the
fire burns fiercely, two or three of his concubines, who have sworn
before, their heads covered with flowers and their body decked
with pieces of cloth of various colours, mount on the scaffolding
and weeping dance a long time, after which they jump down into
the fire and are burnt together with the corpse of their lord.// En
elders (Groeneveldt o. c. biz. 40): //When their parents die, they
carry them to the forest and allow them to be eaten by the dogs;
if they are not devoured completely, they are very sorry. The
remains are burned and often the wife and the concubines are
burned also, to accompany the dead.//

De hierbedoelde weduwenverbranding, waaromtrent Kern van een
stel metalen platen in het Bataviaasch Museum (n». 791) ontcijferde:
»Heil Qakajaren verloopeu 826 maand Qrawana, dag der maand de 5'*°
van de donkere wederhelft, Tungle, Pon, Zondag, toen reinigde de
eerwaarde leeraar Siwita zijn lichaam (van aardsche smetten, op den
heiligen brandstapel) en ging henen (van deze aarde) met zijn vrouw
(of vrouwen) en gundiks//, heeft op alle vreemde bezoekers van Java
uit dien tijd diepen indruk gemaakt, zooals blijkt uit de door Wilken
(Ind. Gids 1884 I I , 26) medegedeelde berichten, waaruit volgt,
dat nog in 1691 met het lijk van den vorst van Blambangan eeu
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groot aantal vrouwen werden verbrand en dat in 1605 zelfs in
Bantam nog een ceremonie bestond, die aan de wed uwen verbranding

herinnerde.
In de Chineesche berichten doet de beschrijving van de familiare

wijze waarop de Javanen toen met de honden omgingen, ook sterk
aan de Baliers denken, die immers «meenen, dat de vele honden,
die halfwild rondzwerven, gedaauteverwisselingeu zijn van Sudra's;
vandaar dat zij bijna nooit een hond dooden, en deze leelijke dieren
zich tot ergernis van de Europeanen vreeselijk vermeerdereu//.
(Wilken, Ind. Gids 1884 I , 985).

Maar wat het meest treft in de Chineesche geschiedverhalen is ,
dat toen ter tijd, toen het Hinduïsme reeds gedurende eeuwen zijn
invloed had doen gelden, de lijkbezorging nog op de beschreven
wijze plaats vond, en dat men bij de vóór-Mohammedaausche Javanen
aantrof:

1». het lijk wordt aan de kust of in de wildernis geabandonneerd,
om daar door het gedierte te worden verslonden. Indien, de over-
levenden ten spijt, er nog lichaamsresten overblijven worden deze
verbrand of in zee geworpen.

2°' lijkverbranding.
3°. het lijk wordt in het water geworpen.
Het is mogelijk, dat op de Chiueesche vreemdelingen, die wel

meest langs de kust gevaren zullen zijn, het abandouneeren en het
in het water werpen van lijken of overblijfselen daarvan, den meesten
indruk hebben gemaakt, maar opmerkelijk is het toch wel, dat be-
houdens dau de weduweuverbrandingen noch van de lijkverbranding,
noch van een rol die de tempels bij de lijkbezorging spelen, nadere
bijzonderheden worden medegedeeld. En dit is des te opmerkelijker,
omdat zoowel van het land Tunsun als van het land Kora of Kala
(die Groeneveldt zich op het Maleische schiereiland denkt, o. c.
blz. 120 en 122) wordt verhaald, dat na de lijkverbranding, de asch
in zee wordt geworpen, terwijl uit de Chiueesche berichten van Java
zou volgen, dat óf de lijken zelf of de resten van lijkeu na het
abaudonneeren in zee zouden zijn gegooid, maar van het breugeu
van de lijkasch uaar zee geen gewag wordt gemaakt.

Zooals bekend is komt het abandouneereu van lijken in Bali en
Lombok bij de Bali-Aga voor. De bewoners van de desa Sembiran
in Oost-Boeleleug (zie v. d. Tuuk, Kawi-Bal. Ned. Wb. i. v. Sembir)
begraven noch verbranden hunne lijken, maar leggen ze op een
plek, vanwaar de roofdieren ze komen weghalen; verdwijnt een
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lijk niet spoedig, dan is de doode naraka (//Their parents are
very sorry/ zeggen de Chineesche geschiedbronnen). De oor-
spronkelijke beteekeuis van sétra is dan ook de plek, waar de
lijken neergelegd worden om door de roofvogels opgegeten te
worden. (Zie Wb. v. d. Tuuk i. v. setra en hiervoor blz. 11).
En zoo wees men mij dan ook in 1896, toen ik met een
prauw langs de Biutang Danoe, de 5 langs het Batoer-raeer in
Bangli gelegen desa's Kedisan, Boewahan, Abang, Troenjan en
Songan voer, hier en daar plekken in de rotsen langs de kust, waar
de bewoners van die dorpen gezegd werden hunne lijken te aban-
donneeren om ze door de apen en ander gedierte te laten vernielen.
Ook van de Ba'i Aga te Tahoeu (Zuid-West Lombok, zie Aanteeke-
ningen over de Bodha's van Lombok in Tijdschr. Bat. Gen. XLIII
afl. 3 en 4 , overdruk blz. 21) wordt verhaald, dat zij hunne dooden
onder een boom in de wildernis neerleggen en dan onder luid ge-
schreeuw naar huis terug rennen.

Ook zijn er enkele omstandigheden, waarbij een lijk in het water
wordt geworpen. Zoo vertelt Liefrinck (Tijdschr. Bat. Gen. XLIII
afb. 6 overdr. blz. 6), dat de lijken van den gerechtelijk gekristen
Lombokschen vorstenzoon Anak Agung Made Karangasem en zijn
medebeschuldigde in zee zijn geworpeu //zooals dat in een dergelijk
geval de adat wil//, ' en ook schijnt het voor te komen, dat lijken
van poklijders en van in het kraambed gestorven vrouwen in een
ravijn worden geworpen. Maar over het algemeen; bij de groote
massa is de lijkverbranding in zwang. Al de daarbij gebruikelijke
plechtigheden te beschrijven zou hier niet ter plaatse zijn; men
vindt ze in hoofdzaak bij Wilken, Ind. Gids. 1884 I , blz. 976,
985 , en II blz. 27, 50; vergel. A. C. Kruyt. Het Animisme,
1906 blz. 302, 348); maar waar het hier op aan komt is het feit,
dat, zoover mij bekend is, er geen verband bestaat tusscheu de
lijkbezorging en den tempeldienst. Wel is waar kenneu de Baliërs
graftempels, als meu ze zoo noemen wil, hoofdzakelijk bewoond
door Bhatari Durga of Kala en gewoonlijk niet ver van de sétra's
gelegen, maar do totale vernietiging van het stoffelijk omhulsel, eerst
door verbranding en daarna door het strooien van de overblijvende
asch en de beenderresten iu de zee of in een rivier, sluit een
plaats van den tempel als mausoleum, ook bij de hoogstgeplaatsten

' Volgens Jacobs (bij Ki-nyt, Animisme, blz. 867) worden op Bali de lijken
van hen, die met de kris gedood zijn, in een ravijn geworpen.
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in het land, uit. In een gesprek met een Balischen padanda zei deze :
//dat de asch van een lijk op een erf of in een tempel werd be-
graven, acht ik alleen mogelijk in oorlogstijd of bij een overhaaste
vlucht, wanneer er geen gelegenheid was de asch in zee of in de
rivier te werpen (ngirim)." Tijdens het bombardement van Tjakra
Negara in 1894 moet het wel eens zijn voorgekomen, dat men in
allerijl lijken verbrandde om ze niet in handen van den vijand te
doen vallen, waarna de asch op het erf van een huis werd begraven ;
zooals gezegd, dat is strijdig met de gewoonte, die eischt dat de
lijkasch in zee of in een rivier wordt geworpen. Daarmede zijn
de berichten, ook die nopens vorstelijke lijkverbrandingen, in
overeenstemming.

Het gezantschap naar Rali onder den Gouverneur-Generaal Hendrik
Brouwer, dat op 21 Maart 1633 de verbrandingsplechtigheid van
het lijk van de moeder des Dewa-Agungs van Kloeugkoeng te
Gelgel bijwoonde, schrijft (Bijdr. Kou. Inst. Nieuwe Volgr. I. 54):
"Welcken tijd geëxpireerd sijnde, het gebeente andermael in een
costelijcke Bady gedaen wordt ende met een groote triomphe als te
vooren naar een plaetse, Labee (Lebih) genaempt, gedraegen werdt,
alwaer hetselve tot assche verbrant, de assche in potten gedaen ende
»«e£ Aaer faertey^/* m zee #<?èrac/̂  ewefe werioofYft! yeworjoe» won&.'/

Friederich verhaalt hoe de pripihs, voor een lijkverbranding uoodig,
gemaakt en geheiligd worden (Dl. XXVI Verh. Bat. Gen.): //Tijdens
mijn verblijf op Bali had een verbranding plaats van lijken eener
Xatria familie te Kutta in Badong. Reeds eenige dagen voor de
verbranding was de Paudita Made A.leng Katjeng in het sterfhuis.
Bij een bezoek, dat ik hem bracht, vond ik hem bezig gouden
plaatjes met eenige karakters te beschrijven. Ik kon van hem des-
tijds, vooral wegens de tegenwoordigheid van vele vreemden, geen
voldoende uitkomst omtrent de beteekenis dier lettters verkrijgen, •
en vernam alleen, hetgeen ik ook door andere getuigen bewaarheid
vond, dat deze platen, benevens' edelgesteenten (geheel en klein
gestooten, voornamelijk robijnen) en eeuige andere voorwerpen in
een vaatje met water gedaan werden, en dat dit water door deze
ingrediënten, vooral door de geheimzinnige woorden op de platen

• Wie levert het lontargeschrift, dat over deze letterteekens met hunne
eigenaardige krullen en versierselen handelt? Wie lost het raadsel der
„mystieke syllaben" op? Deze vragen waren reeds gesteld, toen de Sang
liyang Kamahayanikan, door J. Kats van inleiding, vertaling en aanteeke-
ningen voorzien, verscheen. In dat geschrift komen zeer belangrijke mede-
deelingen over de mystieke syllaben voor; zie b.v. blz. 110,115, 117,172, 194.

8' Volgr. I. 3
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geschreven, geheiligd zijnde, naderhand kort voor de verbranding
op het lijk uitgestort werd. De platen schijnen echter bij de uit-
storting te worden bewaard en ook nog gevoegd bij de tegen den
avond verzameld wordende, overgebleven beenderen'/.

>/Van een dergelijke plechtigheid — zegt IJzermau in Versl. en
Meded. Kou. Akad. v. Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 3*" Reeks
Deel IV. 273 — zal dus ook het verbranden der lijken te Pram-
banan waarschijnlijk vergezeld zijn geweest//. Die mogelijkheid bestaat,
maar er zij hier de nadruk op gelegd, dat Friederich volstrekt
niets mededeelt nopens het bijzetten van de asch met de pripihs
in een tempel en dit ook niet doen kon, omdat hij op 20 December
1847 er getuige van was hoe het lijk van Dewa-Manggis, den
Vorst van Gianjar werd verbrand (Verh. Bat. Gen. Dl. XXIII.
29), waaromtrent hij vermeldt: //Nadat het lijk verteerd is, worden
door de wachters de beenderen vergaderd, en op de gezuiverde
verbrandingsplaats neergelegd en met kleederen bedekt, waarbij ook
de utensiliën voor den opschik en kleine offeranden gevoegd worden.
Deze worden den volgenden dag wederom met een grooten stoet

Na hetgeen hier van de vorstelijke lijkbezorgingen is gezegd, zij
hier verder volstaan met de verklaring van vau Eek in Tijdschr. v.
N. I. 1879. 128, dat na de verbrandingsplechtigheid de asch den
volgenden dag in zee of in een rivier wordt geworpen, om ten
slotte mede te deelen, dat mij bij navraag bleek hoe vreemd de
Baliërs het zouden vinden, wanneer lijkasch, ware het dau van
de hoogsten in den lande, in een tempel zou worden bijgezet;
//wat van een lijk komt mag niet in een tempel worden gebracht,
het zou dien verontreinigen", gaf men ten antwoord.

Wanneer dau ook iu de Kawi-geschriften herhaaldelijk wordt ver-
meld, dat de een of andere persoon van vorstelijkeu bloede in een
tempel is //bijgezet//, worde hier thans onderzocht wat daaronder is
te verstaan.

Brandes (Tjandi Djago, 97) vertaalt de 4*° strophe van den 41* '"
zang Nagarakretagama aldus: //In het Qaka-jaar 1194 (A. D.
1272—1273) ging Wisnu (Warddhana) weder ten hemel terug; hij
overleed en «cenf ii^&ze£ (dhinarma) te Waleri m <fe ^e^awfe van
Qiwa e» m rfe ^e<foa#fe van den Sugata (Buddha) te Djadjagu. Kort
daarop keerde de Narasingha naar den hemel terug; hij werd door
den adji (vorst) van Wengker fo^aze^ (dhiuarma) te Tumitir
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Kern, die dezelfde stophe iets anders leest, vertaalt deze gegevens
over den te Tjandi Tumpang (Djadjagu) bijgezetteu Rauggawuni
aldus (Bijdragen Kon. Inst. LXI I I , 4): '/In 't Caka-jaar 1190 stierf
vorst Wisuu en keerde terug naar den Hemel; hij «fl«rd % > « ^ «i
i» e/^Je (dhinarma) t?«-%e««>oonfr>rf door een Qiwabeeld te Walen
eu door eeu Sugatabeeld (Buddhabeeld) te Jajagu. Kort daarna
keerde ook Vorst Narasinha-murti naar den hemel terug; onlangs
werd hij door Z. M. %>««< (dhinarma) te Wengker, als uitne-
mend Qiwabeeld (vereeuwigd) te Kumitir//.

Hier zij slechts gewezen op de beteekeuis van rf^waraa als fo;-
^ e ^ <foor «ïaftfeJ wa« «e* ieeW * (Vergel. Pararaten 18 , Verh. Bat.
Gen. XLIX, 10), eene beteekenis, waarop door Kern de nadruk is
gelegd (Bijdragen Kon. Inst. LXI I I , 4). Men kan zulk een beeld
dus beschouwen als dat van eeu /'vergoddelijkten// " vorst, die op
die wijze door zijne beeltenis voor de levenden vertegenwoordigd
wordt, en toch als nagedachteuis blijft voortleven//. Hoe dat mogelijk
was volgt uit dé 1"" strophe van zang 41 Nagarakretagama , door
Kern vertaald: //Hij (vorst Anusanatha, koning van Tumapel die
iii Caka 1170 overleed) werd afgebeeld ƒ*#» tfruMe» wenfe» wor-
^wfetó; iu een luisterrijk Qiwabeeld, dat prijkt in de Tjandi te Kidal« ;
en uit de laatste strophe van zang 43 Nagarakretagama, door Kern
vertaald: //En i n . . . . is hij opgericht als een uitermate fraai Jina-
beeld. Daarenboven als Ardharecwari in vereenigiug (of koppeling)
met Hare Majesteit Bajradewi, zijn gezellin in (de bevorderiug van)
't welzijn in de wereld, deeleude in de heilige handelingen en ge-
loften, 't Hoogere wezen (Jina) Wairocana en Locana (diens vrouwe-
lijke wederhelft) dra^i?» AM» ^efoy&ww m /<& fe<?Zd, dat in den lande
vermaard is.'/ (Bijdragen Kon. Inst. LXI I I , 13). En uit hetgeen
Kern omtrent het plaatsen van standbeelden van overleden vorsten
mededeelt (Ind. Gids 1903 1. 341—S60) blijkt voorts, dat van een
Qiwaïtisch vorst een Qiwabeeld met zijne trekken, voor andere zoowel
een Qiwa- als eeu Buddhabeeld werd opgericht, voor een ander
weder eeu beeld, dat Qiwabuddha wordt genoemd, vqor een ander
een standbeeld als Buddha, voor een ander weder een beeld als
Wishnu eu eeu als de Dhyauibuddha Amoghasiddha.

Brandes heeft dau ook reeds het vermoeden uitgesproken, dat een

' Dus wel te onderscheiden van het bijzetten van de asch (in Tjandi
Tumpang is dan ook geen urn aangetroffen).

- Hetgeen woordelijk volgt uit de uitdrukking .BAatera ring Kagenengan.
(Kern in Bijdragen LXIII, 31).
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in de residentie Soerabaja gevonden monuiksbeeld zou kuuuen zijn
bijgezet in een heiligdom als eene herinnering aan een overleden
geloovige (zou het geen vorst geweest zijn?), welke men op zulk
een wijze meermalen na zijn verscheiden hulde bracht. De geliefde
of geëerde werd dan bijgezet in de gedaante van de Buddhistische
(of niet-Buddhistische) godheid, aan welke hij tijdens zijn leven in
de eerste plaats zijne vereering had gewijd, e«

ook al weten wij niet aan wie zij beantwoord hebben (Brandes in
Tijdschr. Bat. Gen. XLVIII , 53). In verband daarmede vestigde
Groeneveldt de aandacht op drie beelden in het museum van het
Bataviaasch Genootschap, die hij beschouwt als portretbeelden
(Tijdschr. Bat. Gen. L , 140 e. v.), omdat zij niet het couventioneele
gelaatstype van de andere beelden hebbeu, maar meer gewoon
menschelijke gelaatstrekken. Hoe dit zij, men schijnt uit het boven-
staande veilig te kuuuen opmaken, dat de Hindu-Javaneu in den
tempel op de plaats van het godenbeeld soms een beeld plaatsten
met de gelaatstrekken van een overleden vorst; dat zij ojt?

Geheel met het daaraan ten grondslag liggeud denkbeeld in over-
eenstemming is de tweede beteekenis, die aan het woord <fói»ama
wordt gehecht.

In de laatste strophe van den 38°'*° zang van het Nagarakretagama
vraagt de dichter Prapautja aan den ouden Buddhistischen tempel-
bewaarder naar den levensloop der ouden, Qri uaranatha

volgens Kern //de doorluchtige heerschers, <
in de graftempels'/ en in de laatste strophe van zang 40 ver-

taalt Kern: Kyating rat *a?/̂  rf/mww/Ma dwaya ri Kagenengan
(vergel. Pararaton, 57) Qaiwa—Boddheng usaua, met //Hij de'zoo
vermaarde in de wereld werd te Kajenengau jofeeM*; ter aarefe èe-
*feW. (Bijdrageu Kon. Inst. LXII I , 1) iu twee tjaudi's als gewezen
Qiwaïet en Buddhist.//

Om bij deze voorbeelden, die uit de Pararaton met vele andere
te vermeerderen zouden zijn (zie Pararaton, 279 i. v. dhinarma) te
blijven, dan blijkt reeds voldoende, dat dhinarma vertaald wordt
met //bijgezet is// of '/ter aarde besteld is// iu een tempel (ui. iu een
dharma; volgens Vogel iu Bijdr. LIX, 346 beteekeut dharma iu
Voor-Indië //vrome plicht// en waarschijnlijk ook //een voorwerp
van vroomheid//; volgens v. d. Tuuk is dharma synoniem met
tjandi — een sudharma = graftempel, Vergel. Bijdr. Kou. lust.
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LXIII , 2 of een huistempel vau het paleis, Vergel. Zang 47 & 48

slot Nagarakretagama).
Wat is uu te verstaan onder dat bijzetten of ter aarde bestellen?

Het schijnt, dat de vertalers van de Oud-Javaansche geschriften en
gedichten zich niet immer van de in dit opzicht bij de Hiudu-
Javaneu bestaande gewoonten rekenschap hebben gegeven. Immers
vertaalt Braudes uit het bij Tjandi Singasari gevonden opschrift
(Rapport 1904. 4 en 5): paduka bhatara *a«^ £w»za/i ri ciwa buddha
met //zijne Majesteit, <fe %>eze*! is in het heiligdom waar Qiwa en
Buddha gelijkelijk vereerd worden,'/ terwijl Juynboll toza^ ver-
taald wil zien met %/! %raye« ' (Bijdragen L, 221) en v. d. Tuuk
lumah (lah) vertaalt met neerliggen, inslapen, <werfe)"<fe», terwijl de
laatstgenoemde van //Sang lumah ing'/ mededeelt, dat die uitdruk-
king, gebruikt voor den eigennaam van een plaats, overleden vorsten
aanduidt. Dit laatste geheel in overeenstemming met de wijze
waarop de Baliërs van wijlen hunne vorsten spreken eu waarbij zij
niet de plaats, waar een vorst //begraven// of //bijgezet" is aan-
duiden (wat bij heu onmogelijk zou zijn), maar de plaats waar hij
overleden is. Anak Agung sané déwata ring Roem = Zijne Hoogheid,
die overleed in het paleisgedeelte Roem ; Anak Agung saué déwata
ring Saksari = Zijne Hoogheid die te Saksari gesneuveld is; Anak
Aguug sané déwati ring puri kangiuau = Hare Hoogheid die
overleed in het Oostelijke paleis (Vergel. Pararaton 172: prabhu
sang mokta ring kadatou).

Dat men bij dhinarma niet heeft te deuken aan het bijzetten",
het teraarde bestellen, het begraven van een lijk spreekt in verband
met het voorkomen van de lijkverbranding bij de voorname Hindu-
Javanen haast vanzelf, maar moest zelfs aan Brandes door v. d.
Tuuk herinnerd worden (Tijdschr. Bat. Gen. XXXII, 102), en dient
dan ook niet uit het oog verloren te worden, waar v. d. Tuuk in
zijn Kawi-woordenboek achter begraven voor dhiuarma nog een
vraagteeken zet.

Hoe dit bijzetten plaats vond, d. i. hoe de lijkasch in den tempel
werd geplaatst, vindt men a;uigeteekend in eenige Maleische aan-
halingen in v. d. Tuuks Kawi-wb. i. v. tjandi, waar het volgende
te lezen is: //dimaudikau orang lah satelah sudah langkap dengan
b a u - — a n lalu di masokkan kadalam bandusa adapon bunj i^—an
pon di palu orang terlalu rame bunjiuja manjedibkau hati jang men-

» Aldus ook Kern in Bijdragen LVIII, 655—656.
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dengar maka di arak berkuliling sa tel ah sudah di letakkan pada
paugguugau lalu di bakaruja satelah habis di makan api, habuuja
itu pon di pungut lah oleh sagala pandita lalu ditarohnja pada
tjepu emas serta dibunkusuja dengau kain jang indah- maka diper-
buwatkan tjaudi// en verder '/maka habuuja di masokkanuja kadalam
bujuug emas di tarohkannja kapada tjandi itu.//

Raffles vertelt dau ook het volgende in zijn History of Java
Vol. I, 327, omtrent de lijkbezorging va» <?«« Aoo/d of «?« woraaaw
^era>o«: //When the body of a chief or person of consequence was
burnt, it was usual to preserve the ashes and to deposit them in a
chandi or tomb.»

Uit eeu eu ander blijkt wel, dat na de lijkverbranding de asch
van voorname personen door de priesters werd verzameld, in een
gouden doosje gedaan en met de pripihs en audere metalen voor-
werpjes in de tjaudi gezet, geheel in overeenstemming met de
vondsten te Prambauan en elders.

.ZMïMarttfa in de tweede beteekenis van //bijzetten// heeft dus be-
trekking op tó 6«7«i?ll£« «'«« rfe <!y/£<we/&. En zoo is het ook op
meer dau een plaats door de vertalers van de Oud-Javaausche ge-
schriften verstaan.

Zoo vertaalt Brandes op blz. 165 Pararaton, dat prabhu istri I I I
begraven wordt in een heiligdom Singhajaya, waarin reeds ietnaud
bijgezet was, te^a£ rf^Mtama, terwijl verder blijkt dat in datzelfde
heiligdom een jaar te voren (1386 Qaka) <fe a*c/i van Bhra Para-
mecwara II was geplaatst, (zie ook Pararaton, 170). Dat Brandes
onder //bijgezet'/ verstaat de //bijzetting der asch// blijkt ook uit
Tjaudi Djago, 94. Evenzoo Kern die mededeelt dat uit de Pararaton
60 blijkt, dat rfe a*c/< van Anusaimtha te Kidal werd bijgezet
(Bijdragen LXII I , 2) en die van meeuiug is, dat de asch in meer
dan één graftempel kon wordeu bijgezet (Bijdragen LXIII, 4 ;
Vergel. Rouffaer in lud. Gids 1903, I. 180.)

Het schijnt overbodig meer aauhalingen uit de Pararaton en de
Nagarakretagama te doen; uit den inhoud van die geschriften in
verband met hetgeen uit de bouwvallen van sommige tempels aan
het licht is gekomen en in verband met hetgeen omtrent de pripihs
der Baliërs bleek, is m. i. bewezen dat de Hiudu-Javanen de
lijkasch van vele hunner vorstelijke personen in de tempels bijzetten
tegelijk met de godenbelichamende metalen plaatjes; dat zij dus
ook op deze wijze de nagedachtenis hunner hoogvereerden hebben
//vergoddelijkt.//
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Wanneer dus de Baliër in woorden uitdrukt, dat een vorst na
zijn overlijden tot godheid is geworden (déwata, mantuk ring
déwalaja), dan gaf de Hindu-Javaan aan dat denkbeeld tastbaren
vorm. Op twee wijzen : 1'*" door de oprichting van een godenbeeld
met de vorstelijke gelaatstrekken in den tempel op de plaats
van het beeld der godheid, &*' door de asch van den overledene
te voegen bij de metalen plaatjes, die in den tempelput de godheid
belichaamden.

De overleden vorst werd dus ook na zijn dood tot godheid
gepromoveerd, zooals ook blijkens de geschriften zijn geboorte van
goddelijken oorsprong was: de dichters prijzeu hem te zijn een goden-
zoon , de incarnatie van eeu god, de god der goden, de vorst met
goddelijke eigenschappen, enz.

Vóór, gedurende en na zijn leven was de vorst in de oogeu
zijner omgeving een godheid en hij kou dat bij het nageslacht
blijven, omdat aan ziju stoffelijk omhulsel goddelijke eer in de
godenverblijven te beurt viel.
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