EEN NIEUWE REDACTIE VAN DEN ROMAN
VAN RADEN WIJAYA.
DOOR

C. C. BERG.

Het verhaal van den ondergang van het Singhasarische rijk, van
den inval der Chineezen in Oost-Java en van de stichting van
Maja-Pahit is ons in verschillende vormen overgeleverd. Een verhaal
van Singhasari's ondergang, dat het dichtst de waarheid zal benaderen, vinden we in de oorkonde van Butak (1216 C,. = 1294 A.D.),
want hierin levert Krtarajasa Jayawardhana = raden Wijaya, de
bevelhebber van het Singhasarische leger, later de eerste koning van
Maja-Pahit, zelf een beschrijving van zijn wederwaardigheden in den
strijd tegen de troepen van Kadiri en op zijn vlucht naar Madhura.
Betrouwbare inlichtingen omtrent het verloop van de Chineesche
expeditie geven ons de Chineesche geschiedboeken van de Yuendynastie. Directe berichten omtrent de stichting van Maja-Pahit ontbreken echter *).
Het is geen wonder, dat ook de legende zich later van deze, wel
meest dramatische periode in Java's oude geschiedenis heeft meester
gemaakt. Zij bevat veel, wat voor den historicus onaanneembaar is;
niettemin biedt zij het voordeel, dat zij de bovengenoemde gebeurtenissen beschrijft in haar onderling verband — al ziet ook de OudJavaansche dichter dit verband vaak anders dan wij het zien —, en
behalve de voor een Westersch lezer wat wonderlijke verhalen levert
zij toch ook heel wat kostbaar vergelijkingsmateriaal. In een vroegere
publicatie ") heb ik er op gewezen, dat er naast de meest bekende
legendarische lezing, die van de door Brandes uitgegeven en uitvoerig
besproken Pararaten *), nog een tweede bestaat, n.1. die van het
eerste deel van de dubbel-kidung Rangga Lawe, de Kidung PanjiWijayakrama *). Ik kwam er °) tot de conclusie, dat Brandes' meening,
volgens welke „de inhoud van de Rangga lawe berust op hetgeen men
in de Pararaton aantreft in Hoofdstuk V, VI, VII en het begin
van VIII", niet aanvaardbaar is, doch dat de Pararaton en
Dl. 88.
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de eerste helft van de Rangga Lawe, ondanks de groote overeenkomst in vele bijzonderheden, in andere détails zoozeer van elkaar
afwijken, dat te recht van twee gelijkwaardige redacties kan gesproken worden. In een later opstel °) kon ik gewag maken van een
onderzoek van den inhoud van de Kidung Sorandaka, een geschrift,
waarvan wij te voren slechts den titel kenden; mij bleek, dat de
Kidung Sorandaka zich nauw bij de Rangga Lawe aansluit en de
zelfstandigheid van de Rangga-Lawe-redactie tegenover die van de
Pararaton bevestigt.
Tijdens mijn verblijf te Singaradja in het najaar van 1928 maakte
ik daar kennis met de Kidung Harsa-Wijaya, een — voor zoover
mij bekend is — uniek exemplaar, in het bezit van den Balischen
geleerde en bibliophiel I Goesti Poetoe Djlantik^). I G. P. Djlantik
rekende het werk niet tot de babads, maar tot de Paiïj i-verhalen.
Voor het leeren kennen van de Balische waardeering van dit soort
geschriften is deze opvatting niet geheel van belang ontbloot. De
Kidung Harsa-Wijaya bleek mij bij nader onderzoek te bevatten een
vrij uitvoerige redactie van den roman van raden Wijaya, die in haar
verhaaltrant in nog veel hooger mate dan de Kidung Panji-Wijayakrama litterairen invloed der Panji-verhalen verraadt: door haar
talrijke uitvoerige beschrijvingen van feesten, toiletten enz., door de
veelvuldige interpolatie van erotische scènes, door het optreden van
de uit de Panji-verhalen bekende gezellinnen van de heldinnen
van het verhaal, en niet het minst door het feit, dat de hoofdpersoon
van den onderhavigen roman, raden Wijaya, vaak met den naam
van Panji, raden lno, aangeduid wordt.
Voor den Balischen geleerde was dit Panji-element blijkbaar belangrijker dan de historische achtergrond van het verhaal. Hoewel
ons hier meer deze achtergrond van den roman interesseert, blijft
het verschijnsel van de overwoekering van het oorspronkelijke gegeven
door motieven der Pafiji-romans niet minder belangwekkend. Niet
alleen verdient het de aandacht in verband met Dr. Rassers' theorie
omtrent de beteekenis van den Panj i-roman *), maar ook den
beoefenaar van de geschiedenis der Javaansche letterkunde biedt het
een belangrijke aanwijzing: juist zooals naast de simpele Pararatonmededeeling de meer romantische Kidung Parij i-Wijayakrama gevonden wordt, en naast de toch nog betrekkelijk eenvoudige Kidung
Panji-Wijayakrama de veel weelderigere Kidung Harsa-Wijaya, juist
zooals naast de korte Pararaton-mededeeling omtrent de PasundaBubat van 1.349 of 1357 A.D. de uitgebreidere verhalen staan van
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Kidung Sunda A en Kidung Sunda C, naast deze beknopte redacties
het wijder uitgesponnen relaas van Kidung Sunda B, en ten slotte
naast deze laatste redactie weer een nog veel langer gerekt verhaal
in Kidung Sunda E"), zoo kan wellicht ook eens naast de vele,
onderling in alle mogelijke détails van elkaar afwijkende, maar in
wezen toch gelijksoortige Panji-verhalen een simpeler historisch kernverhaal bestaan hebben.
Het ware onvoorzichtig de waarde van de historische détails in
een werk als de Kidung Harsa-Wijaya alleen af te meten naar het
belang van de rol, die andere elementen er in zijn gaan spelen. Wij
kunnen gissen, ja, het zelfs aannemelijk achten, dat de uitgebreidere
redacties van jonger datum zijn clan de meer beknopte —• al zal
het in de meeste gevallen wel onmogelijk zijn uit de schaarsche
bibliographische en de nog veel zeldzamere biographische gegevens
van de handschriften het directe en afdoende bewijs voor deze veronderstelling te putten —, niettemin behoeft deze veronderstelling
volstrekt niet in te sluiten, dat het nieuwere ook verder van de
historische waarheid verwijderd is geraakt. Blijkens allerlei onderlinge afwijkingen in kleinigheden immers gaan de uitgebreider werken
lang niet altijd terug op de ons bewaard gebleven meer beknopte
redacties; aan de uitgebreide redactie kan zelfs wel een redactie
ten grondslag hebben gelegen — wie zal het zeggen ? — ouder dan
de beknopte redacties, die ons nu bekend zijn. Wat wij zeker weten,
is slechts, dat in den loop van den tijd veel oud litteratuurbezit verloren geraakt of opzettelijk vernietigd is; onze kennis van den
samenhang der verschillende werken zal daarom wel altijd gebrekkig
blijven, en aan elke meening, die wij ons omtrent de oude Javaansche
litteratuur en haar geschiedenis vormen, zitten de noodige „maar's"
en „misschien's" vast, ook al prijken deze woordjes niet steeds in
den tekst onzer verhandelingen.
Omtrent den tijd, waarin de Kidung Harsa-Wijaya vervaardigd kan
zijn, en omtrent den persoon van den schrijver tasten wij geheel in
het duister. De colophon vermeldt alleen, dat de schrijver -— maar
hiermee kan evengoed de schrijver van het afschrift bedoeld zijn —
zijn werk beëindigd heeft in het jaar '65, waarmee vermoedelijk
1765 Q. = 1843 A. D. bedoeld wordt, in de dessa Ratnarasa™).
Zoolang niet anders blijkt, mag aangenomen worden, dat het werk
op Bali ontstaan "s.
De kidung bestaat uit zes zangen, de eerste vier in de tëngahanversmaat Juru-Dëmung, met resp. 86, 146, 106 en 111 dubbelstrophen,
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de laatste twee in de tëngahan-versmaat Kadiri met resp. 156 en 119
dubbelstrophen (plus een 120ste van den schrijver of afschrijver).
Alle zangen worden ingeleid door twee kawitan-strophen.
Ik heb niet getracht uit de Kidung Harsa-Wijaya alles te halen,
wat er wellicht uit te halen ware. Het lijkt mij beter eerst een globaal
overzicht te verkrijgen over de geheele Oost-Javaansche en JavaanschBalische historische traditie, vóór wij tot de bestudeering van de
détails overgaan. Men beschouwe dus de hier volgende inhoudsopgave,
de noten en de aanteekeningen als voorloopig; de tekst behoort
later in zijn geheel vertaald te worden, en bij die gelegenheid zal dan
ook meer aandacht aan de détails gewijd kunnen worden.
INHOUDSOPGAVE.
Over Java en omliggende landen regeert ratu bhattara Narasingha,
uit het geslacht van Hari ( = Wisnu), wiens purï zich te Singhasari
beoosten den Kawi") bevindt. De koning heeft een anak misan
(bloedverwant in den eersten graad), die den rang van arya bekleedt,
tuhan Krtanagara. 's Konings patih is Raganatha, zijn dëmang
Wïraraja, zijn tumënggung Wïrakrtï, terwijl Cantasmrti hoofdbhujangga is. De patih regeert uitstekend: eiken dag biedt hij den
koning lekker eten aan (I, 1—7a).
Bij zijn paramec,war! (hoofdgemalin) krijgt de koning een zoon, die
den naam Harsa-Wijaya ontvangt. De hoogwaardigheidsbekleeders
bieden hun zoons aan, die nu tegelijk met Wijaya opgevoed worden
en zijn onafscheidelijke gezellen worden: Lawe, Nambi, Sora,
Pëdang, Dangdi, Gajah-Pagon en Lëmbu-Pëtëng (I, 7b—10b).
Wanneer de koning zijn einde voelt naderen, laat de koningin
Cantasmrti, Harsa-Wijaya, Krtanagara, den patih en den overigen
voornamen mantrï's vragen aan zijn ziekbed te komen. De koning
verzoekt Krtanagara Harsa-Wijaya als zoon aan te nemen; Krtanagara, zoo beslist hij, zal hem als koning opvolgen, maar later zal de
regeering weer overgaan op Harsa-Wijaya. De koning sterft en
wordt met zijn gemalin, die hem in den dood volgt, verbrand; hij
wordt dhinarmêng Kagënëngan " ) . De raden arya ( = Krtanagara)
treedt nu als koning op. Onder zijn regeering groeit Harsa-Wijaya
op, en wanneer hij grooter is geworden, krijgt hij een eigen verblijf
(kamëgëtan^)) in de kaksatriyan, te zamen met zijn gezellen.
Harsa-Wijaya is bijzonder schoon van uiterlijk, aan Smara gelijk;
alle vrouwen zijn op hem verliefd (I, lla—28b).
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De nieuwe koning stoort zich weinig aan de woorden van den patih.
Deze legt daarop zijn ambt neer, waarna hij benoemd wordt tot ramadhyaksa; zijn opvolger is rangga Nëngah (rangganëngah). Ook
Wïrakrtï legt zijn ambt neer en wordt mantri angabhayan " ) , terwijl
ten slotte de dëinung, die eveneens zijn ambt neerlegt, aangesteld
wordt tot adhipati van Oost-Madhura. £.ïntasmrti kan zich evenmin
met den gang van zaken onder het régime van den nieuwen koning
vereenigen; hij verlaat Singhasari en gaat ascese doen op den Meru
(I, 28b— 30a).
Na een aantal jaren geregeerd te hebben vormt Krtanagara het
plan om zijn twee dochters, die hem uit zijn huwelijk met de parame<jwarï geboren zijn, Puspawatï en haar jongere zuster Pusparaqmi,
uit te huwelijken aan Harsa-Wijaya, en daarna Harsa-Wijaya met de
regeering te belasten om zelf als bhagawan te kunnen gaan leven.
Op de audiëntie, waarop hij dit plan ter sprake brengt, wordt besloten
Harsa-Wijaya te ontbieden en hem het voorstel te doen (I, 30b—37a).
Harsa-Wijaya is met zijn gezellen te zamen, wanneer de (een)
pangalasan hem komt uitnoodigen zich ter audiëntie te begeven. Hij
maakt zijn toilet en gaat op weg. Rangga Wënang ( = rangga Lawe)
draagt zijn sirih-stel, Nambi den vliegenwaaier, Gajah-Pagon de
lekkernijen; Sora, Pëdang, Dangdi en Lëmbu-Pëtëng dragen weer
andere dingen. Wanneer zij voorbijgaan, geven de meisjes van de stad
uiting aan wat er in haar verliefde harten omgaat. Harsa-Wijaya
komt op de plaats, waar de audiëntie gegeven wordt, aan, en wordt
er verwelkomd door den ex-patih (patih wrddha; Raganatha) en
Wïrakrtï, die bij zichzelf den wensch uiten, dat Harsa-Wijaya toch
spoedig Krtanagara moge opvolgen (I, 37a—51b).
Ter audiëntie geeft Krtanagara aan Harsa-Wijaya zijn beide
dochters ten huwelijk, en zegt, dat hij nu zelf bhagawan wil worden.
Patih Nëngah (Anëngah) heeft geen bezwaren tegen Krtanagara's
voorstel op zichzelf, doch vestigt er de aandacht op, dat de vorst
van Malayu ook twee schoone dochters heeft, Dara-Pëtak en DaraJingga, en acht het gewenscht, dat eerst een expeditie tegen Malayu
uitgestuurd worde, opdat dit land zich aan Singhasari onderwerpe,
en de beide prinsessen als bewijs van onderwerping aangeboden
worden. Zoo zal Java in het buitenland tot grooter aanzien
komen, en Harsa-Wijaya ook gemalinnen van lageren rang (mahadewlV")) bezitten (I, 511J—54b).
De koning voelt veel voor dit plan. Hij vraagt, wat er de meening
van den ex-patih en van Wïrakrtï over is. De eerste antwoordt den
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koning, dat niet over het hoofd gezien mag worden, dat er gevaar
zou kunnen gaan dreigen van de zijde van Jaya-Katong van Kadiri,
die van oudsher 's konings vijand geweest is, en die nu al weer geruiraen tijd niet in Singhasari geweest is om zijn opwachting bij den
koning te maken; wellicht, zoo meent de ex-patih, koestert Jaya-Katong
plannen om de nederlaag, die de vorige"') koning Jaya-Katong's
voorvader " ) Dangdang-Gëndis heeft toegebracht, weer ongedaan te
maken. Hier stelt Anëngah tegenover, dat Jaya-Katong nog maar
heel jong was, toen Dangdang-Gëndis overwonnen werd, en dat hij,
na eerst pangalasan aan het hof te Singhasari geweest te zijn, door
den overleden koning zelf bij het bereiken van den geschikten leeftijd
tot ratu van Daha gemaakt is. Bovendien, mocht dankbaarheid JayaKatong niet van het ondernemen van een actie tegen Singhasari
weerhouden, dan zou hij, patih Nëngah, dat wel doen (I, 55a—57b).
De overige mantri's, die in hun hart tegen het plan van den patih
zijn, durven aan hun afkeuring geen uiting te geven. Het advies van
Raganatha wordt genegeerd, en tot het uitzenden van de expeditie
wordt besloten. Aan het hoofd van het expeditieleger komen te
staan Jaran-Waha, arya Siddhi, Panji-Amarajaya, Këbo-Bungalan
en Këbwanabrang, van wie de laatste senapati zal zijn (I, 58a—59a).
Het verhaal gaat dan verder met een beschrijving van de vorstelijke
vrouwen van Singhasari, van wie de hoofd- en nevengemalinnen
benevens de beide prinsessen uitvoerig beschreven worden. De kakakaka's (vrouwelijke pendanten van. de panakawan's), ken Bayan, ken
Sanggit, ken Pasiran en ken Pangunëngan **), bewijzen den prinsessen
haar diensten. Terwijl de koningin luistert naar gamëlan-spel, komen
Krtanagara en Harsa-Wijaya in het vrouwenverblijf. De koning
deelt, niet al te kiesch, mede, dat hij het plan heeft om Harsa-Wijaya
met zijn twee dochters te laten trouwen, en tevens, dat een veldtocht
tegen Malayu zal ondernomen worden om voor Harsa-Wijava nog
twee vrouwen van lageren rang buit te maken. Na eenigen tijd verwijderen zich de prinsessen, schreiend van schaamte. De prins verzoekt den koning den troepen tot Tuban uitgeleide te mogen doen,
doch de koning weigert het hem, zeggende, dat de patih reeds
met die taak belast is. Krtanagara overhandigt Harsa-Wijaya daarop
de koninklijke sieraden en de koninklijke kris. De jongeman gaat
dan heen. Hij is verliefd geworden op de beide prinsessen en geeft
in het gezelschap van de kadehan ™) aan zijn gevoelens, uiting in
kidung's (T, 59a—79a).
De troepen, die naar Malayu zullen vertrekken, schepen zich te
Downloaded from Brill.com01/09/2023 02:07:34PM
via free access

EEN NIEUWE EEDACTIE VAN DEN ROMAN VAN RADEN WIJAYA.

/

Tuban in, 10.000 man sterk. Na hun uitgeleide gedaan te hebben keert
de patih naar Singhasari terug. Eiken dag houdt de koning zijn
drinkgelag (T, 79a—82a).
De adhipati van Madhura is er over gegriefd, dat hij afstand heeft
moeten doen van het dëmung-schap. Hij verneemt, dat een Singhasarisch leger naar Malayu is vertrokken, en meent nu, dat de gelegenheid gunstig is om zich over den smaad, die hem aangedaan is, te
wreken. Hij geeft zijn zoon Wirondaya opdracht zich heimelijk naar
Daha te begeven en Jaya-Katong namens hem te zeggen, dat
Singhasari thans ontbloot is van troepen, en dat Jaya-Katong, mocht
hij plannen hebben, nu van de gelegenheid gebruik moet maken.
Wirondaya waarschuwt hem voor Pëtëng, voor Nambi en vooral
voor Harsa-Wijaya, die den koning in het gevaar niet alleen zullen
laten. Hierop antwoordt hem zijn vader, dat men toch niet anders
kan handelen dan door Widhi *°) bepaald is, en geeft hem zijn
voornemen te kennen om later Harsa-Wijaya weer op den troon te
helpen. Wirondaya vertrekt nu, met een brief van zijn vader en
met een flink gevolg, en reist over Tërung (op Madhura'"')) en
Canggu naar Daha (I, 82a—86b).
Jaya-Katong van Kadiri is in vele opzichten een voortreffelijk
koning, die zich gunstig onderscheidt van den vorigen vorst, Dangdang-Gëndis. Zijn drie voornaamste ambtenaren zijn: patih Mundarang, Wïrasandhi, de dëmang, en tumënggung Mrgapati (ook
Margapati en Mragapati gespeld) (II, la—3a).
's Ochtends vertelt de paduka Qorï van Daha den vorst van haar
droom in den afgeloopen nacht: men was aan het jagen op den
Wilis en ving bij die gelegenheid een aardige witte kidang, die aan
ratna Kesari, de prinses van Daha, gegeven werd. De koning hecht
niet veel waarde aan dezen droom, daar volgens de schrift slechts
kwade droomen in vervulling gaan. De paduka £orï wil niettemin
naar den Wilis gaan om te zien, of de droom wellicht uitkomt. JayaKatong vindt het goed; vangt zij inderdaad de witte kidang, dan
zullen hij en zijn patih ook naar den Wilis komen. De koning maakt
dan toilet en gaat vervolgens audiëntie verkenen (II, 3a—9a).
Te Daha aangekomen heeft Wirondaya een ontmoeting met den
patih, wien hij het doel van zijn komst bekend maakt. Hij wordt
voor Jaya-Katong geleid, en de manguri *") leest dezen den brief
voor met den bekenden inhoud: Wïraraja adviseert den koning nu
te gaan jagen in het woud, waar nog slechts een tandelooze tijger
— de ex-patih van Singhasari — de wacht houdt. De koning vraagt
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Wirondaya nadere bijzonderheden over de huidige situatie in Singhasari en krijgt te hooren, dat daar algemeene ontevredenheid heerscht,
sinds de vorige patih afgetreden is. ü e koning aarzelt en informeert,
wat zijn patih er van denkt. Deze vraagt, of de koning dan niet
weet, dat de vorige vorst van Daha (Kadiri) het veld heeft moeten
luimen voor iemand, van wien beweerd wordt, dat hij tot een familie
uit Pangkur "•') behoorde, een zekeren ki Angrok, den zoon van ni
Ndok. en dat het deze man is, die later als koning Rajasa heette,
van wien Krtanagara afstamt; zoo de koning aan zijn woorden
twijfelt, dan moge hij den priesters vragen zijn mededeelingen te
bevestigen. De priesters bevestigen inderdaad zijn woorden en wijzen
tevens den koning op zijn ksatriya-plicht tegenover den erfvijand (II,
9a—20b).
Toorn maakt zich van Jaya-Katong meester, wanneer hij hoort, hoe
smadelijk Daha beleedigd en vernederd is, en hij uit den wensch
zelf tegen Singhasari op te trekken. De patih raadt hem dat af, en
meent, dat de koning zulke werkzaamheden liever aan hem en aan
het leger moet overlaten. Hij stelt voor, dat één groep van het leger
de Noordelijke route zal gaan van (of benoorden) Wëwëdon op
Mëmëling af, onder anderen den raden sirikan, den raden mantrï
alu, den kanuruhan, den rangga en de(n) mantrï('s) araraman ^*)
omvattende; deze groep zal optrekken met vliegende vaandels en
slaande trom. De andere afdeeling, onder bevel van den raden arya,
hemzelf, den dëmung en den tumënggung, zal langs de Zuidelijke
route vanuit (de bosschen van) Lawon op Siddhabhawana afgaan
in de grootst mogelijke stilte. De andere voorname mantrï's betuigen
op enthousiaste wijze hun instemming met dit plan. De koning stelt
het vertrek van de expeditie vast op den volgenden dag, en heft,
na Wirondaya aan de zorgen van den patih toevertrouwd te hebben,
de zitting op (II, 21a—28b).
Terwijl de paduka Corï, haar medegemalinnen en ratna Kesari
beraadslagen over den tocht naar den Wilis, komt Taya-Katong bij
haar en deelt mede, dat hij besloten heeft een leger tegen Singhasari
uit te sturen (IT, 29a—38b).
Beschrijving van de voorbereidingen voor den tocht naar Singhasari en van het vertrek van de troepen. De sterkte van het leger, dat
de Zuidelijke route zal volgen, bedraagt 10.000 man. Na het vertrek
van de beide legers gaat Jaya-Katong ascese verrichten voor het welslagen van de expeditie. Na een marsch van zeven dagen bereikt het
Zuiderleger (de) Jurang-Angqoka in het Singhasarische; tegen het
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vallen van den avond komt het te Kali-Turan (of Kalituran) aan, waar
een kamp opgeslagen wordt (II, 39a—46a).
's Nachts droomt de koningin van Singhasari, dat het rijk geteisterd
wordt door een vloedgolf, waardoor allen omkomen behalve HarsaWijaya, die zich met zijn gezellen en met nini Galuh "") in veiligheid
kan brengen op den top van den Meru, waar heel Java zich eerbiedig
voor hem buigt. De koning meent, dat de droom slaat op een onheil,
dat de naar Malayu vertrokken troepen bedreigt, en besluit, ongerust
over hun lot, den priesters opdracht te geven om het kwaad te bezweren (II, 46a—47b).
Op de audiëntie vraagt de koning, of er wellicht berichten binnengekomen zijn van het leger in Malayu. De patih antwoordt hem, dat
hij vernomen heeft, dat het expeditieleger een overwinning heeft
behaald en dat de vorst van Malayu zich onderworpen heeft. Dan
komt echter de ex-patih aan het woord, die rapporteert, dat een
bode uit Madhura bericht heeft gebracht van een a.s. overval van
Jaya-Katong. Krtanagara trekt de juistheid van dit laatste bericht
in twijfel, daar hij immers met Jaya-Katong op goeden voet staat.
De patih stelt voor om na den terugkeer der troepen uit Malayu
Kadiri eens hardhandig aan te pakken ; tevens kan men zich dan
meester maken van de schoone prinses, Jaya-Katong\S dochter, een
geschikte qrï kirana ~") voor Harsa-Wijaya. De oude ambtenaren zijn
misnoegd over het gesnoef van den patih, maar geven aan hun gevoelens geen uiting. Dan komen plotseling lieden uit het Noorden
met het bericht, dat een leger uit Daha op weg is naar Singhasari
en reeds tot Mëmëling doorgedrongen is; vele onderdanen van
Krtanagara zijn gedood, anderen gevankelijk weggevoerd, weer
anderen hebben een toevlucht gezocht in de wildernis. De koning en
de zijnen zijn hevig ontsteld; er wordt alarm geslagen en heel
Singhasari raakt in opschudding. Harsa-Wijaya komt in aller ijl
zijn opwachting maken bij den koning en vraagt verlof om tegen
den vijand op te mogen trekken. Ofschoon de koning en de patih
meer voelen voor bij elkaar blijven, vertrekt Harsa-Wijaya toch met
zijn gezellen en met een legertje van 2000 man en 200 man amagër
sari**) (II, 48b— 58b).
Bezorgd over het lot van den jongen en in den krijg nog weinig
ervaren Harsa-Wijaya, geeft Krtanagara den patih opdracht hem
achterna te gaan. Tevergeefs waarschuwt hem de adhyaksa ( = de
ex-patih) voor het gevaar van alleen achter te blijven, onbeschermd
tegen een mogelijke krijgslist van den vijand ; Krtanagara luistert
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niet naar hem. en de patih vertrekt met alle nog overgebleven troepen
(II, 581)—59a).
Het Dahasche Zuiderleger, dat zich zoolang in de bosschen van
Lawon heeft schuilgehouden, krijgt bericht, dat Singhasari verlaten
is, en via Siddhabhawana trekken ze naar deze stad op. Wanneer
Krtanagara van dezen tweeden aanval verneemt, is hij zeer ontsteld
en wil de poort van de carangcang kawat ~^) laten sluiten. De adhyaksa
en Wïrakrtï berispen hem om zijn vreesachtigheid en wijzen er op,
dat de koning, die op de pangastryan sterft, in Yama's rijk belanden
zal. Dan vat de koning moed. In een heftigen strijd buiten de kraton
worden eerst de Kadireezen teruggeslagen; maar verschillende
Singhasarische mantrï's sneuvelen en de manschappen moeten zich
terugtrekken naar de manguntur. De koning, de ex-patih en Wïrakrtï
doen vervolgens een uitval. Wïrakrtï raakt in gevecht met den dëmung
van Daha, Wïrasandhi, en wordt overwonnen. De ex-patih deelt zijn
lot. Nu staat de koning alleen; hij vindt zijn tegenstander in den
raden arya van Daha en wordt door hem gedood. Natuurverschijnselen treden op bij het verscheiden van Singhasari's vorst (II,
59b—70a).
Patih Nëngah, die Harsa-Wijaya achternagegaan is, bevindt zich
op zijn tocht juist in (of bij) Sawah-Miring -®), wanneer hij bemerkt,
dat er in de stad iets aan de hand is. Dadelijk laat hij zijn troepen
rechtsomkeert maken. Aan de grenzen van de stad gekomen verneemt
hij, dat de koning, de ex-patih en Wïrakrtï gesneuveld zijn in den
strijd tegen andere Kadirische troepen. Vol toorn stormt hij naar de
manguntur en valt de Dahaneezen aan. In den strijd komt hij
tegenover den tumënggung van Daha te staan, die hem weet te
overwinnen. Wat van zijn troepen overgebleven is, slaat op de vlucht
(II, 70a—75a).
Nu is alleen Harsa-Wijaya nog met zijn kadehan en zijn troepen
over. Nadat zij den vijand uit het Noorden verslagen hebben, bereikt
hen het bericht van den overval van Singhasari vanuit het Zuiden.
Ook Harsa-Wijaya keert nu ijlings naar de stad terug, en opnieuw
wordt er op de manguntur gevochten. Harsa-Wijaya en de zijnen
zijn evenmin tegen de overmacht opgewassen. Zij moeten vluchten
en worden achtervolgd door patih Mundarang van Daha. Bij SawahMiring gaan de vluchtenden de sawah op, ook daarheen gevolgd door
den vijand. Op de sawah houden Harsa-Wijaya en de zijnen nogmaals
stand, en in de modder wordt weer heftig gevochten. Juist wanneer
patih Mundarang zijn lans opheft, schopt hem Harsa-Wijaya, die op
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zijn hoede is, het modderwater uit een ploegvoor in het gezicht, zoodat
hij geheel verblind wordt. Dezelfde manoeuvre passen rangga La we
en Sora toe op den tumënggung van Daha, en het gevolg is, dat
de Dahaneezen hals over kop naar Singhasari terugvluchten (II,
75a—81a).
Harsa-Wijaya en de kadehan beraadslagen er nu over, wat hun
thans te doen staat. Zij besluiten in den nacht nogmaals een aanval
op den vijand te doen, die hen clan het minst verwachten zal.
Inderdaad ontstaat er door den nachtelijken overval een geweldige
verwarring onder de troepen van Kadiri. Toevallig treft HarsaWijaya bij een vlammend kampvuur de oudste der beide prinsessen
van Singhasari aan. Van haar ina's'"') verneemt hij, dat de jongste
prinses bij haar vader had willen blijven en hem in den dood had willen
volgen als bela **), maar dat haar vader het haar niet toegestaan had,
omdat Harsa-Wijaya nog leefde. Daarna was zij door den vijand
gevankelijk weggevoerd. Harsa-Wijaya wil nu nogmaals aanvallen
om te trachten ook de jongste der beide prinsessen te vinden en uit
de handen van zijn tegenstanders te bevrijden, doch de kadehan weten
hem van het hopelooze van zoo'n onderneming te overtuigen. Zij
trekken dan met de eene prinses weg, doch worden den volgenden
ochtend opnieuw door de Dahaneezen achtervolgd. Bezuiden TalagaPagër komt het tot een nieuw gevecht tusschen de troepen van Kadiri
en de kadehan, die den terugtocht van den prins en de prinses
dekken, waarbij Gajah-Pagon gewond wordt. De poging om den
aftocht te dekken gelukt den kadehan echter, want de Dahaneezen
geven de achtervolging ten slotte op (II, 81a—88b).
Om aan den vijand te ontkomen zoeken Harsa-Wijaya en de
zijnen een schuilplaats in het woud, en dwalen daar langen tijd rond
in kommervolle omstandigheden. Dan komen ze tot de overtuiging,
dat het zoo niet langer kan blijven voortgaan. Rangga Lawe stelt voor
een poging te doen om (den) Himagiri **), waar zich de kluizenarij
van Cantasmrti bevindt, op te zoeken. Sommigen achten dit een
poging, die bij voorbaat tot mislukking gedoemd is. Tot overmaat
van ramp verklaart Gajah-Pagon, dat hij maar liever achterblijft,
omdat hij, gewond als hij is, niet in staat is verder te loopen, vooral
niet, wanneer ze de bergen in zouden gaan. Niettemin trekken ze ten
slotte toch gezamenlijk weer verder. Na een nieuwen langen lijdensweg gegaan te ziin komen zij bij een ontginning, vanwaar men het
gezicht heeft op de druk bevaren Noordzee, en die blijkt te behooren
tot een bloeiende agrama (woudkluizenarij). Een kluizenaar, dien ze
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naar de parhyangan van (Jantasmrti vragen, wijst hen terecht naar
de Batur-Agéng •'•'), waar de gezochte woont (II, 88b—110b).
In de woning van Cïintasmrti worden zij hartelijk ontvangen en
welkom geheeten door de kluizenaresse en vervolgens bij den heilige
gebracht, die, wanneer hij het verhaal van de gebeurtenissen te
Singhasari en van de wederwaardigheden van Harsa-Wijaya en de
zijnen vernomen heeft, zich gaarne bereid verklaart hen te helpen.
Zij installeeren zich voorloopig in de gastvrije woning. Het geschiedt,
dat Harsa-Wijaya wat klapperwater wenscht te drinken en dat de
halfrijpe ivoor-kokosnoot, die men voor hem haalt, zuiver-witte gekookte rijst blijkt te bevatten, hetgeen de kluizenaar uitlegt als een
aanduiding van Harsa-Wijaya's toekomstige koningschap. Van het
verzoek van den prins om in de ac,rama te mogen blijven en zich
te mogen wijden aan het geestelijke leven wil (Jantasmrti niets hooren,
want daarvoor is de prins nog veel te jong. Hij geeft hem den raad
naar Oost-Madhura te gaan en zich aan te sluiten bij Wïraraja,
die schrander en beleidvol is en wellicht een uitweg uit de moeilijkheden zal vinden. Harsa-Wijaya neemt den goeden raad aan. Hij
neemt afscheid van den heilige en begeeft zich met de zijnen naar
Datara^), waar zij scheep gaan (II, 110b—126a).
Na eenigen tijd verneemt de patih van Daha, dat Harsa-Wijaya
scheep gegaan is en naar Madhura is overgestoken, en is daar zeer
verheugd over. De krijgsbuit van Singhasari wordt verzameld en
naar Daha gebracht. Hier heerscht groote vreugde over de overwinning, slechts getemperd door de droefheid van hen, die verwanten
door den strijd verloren hebben. De raden arya brengt Jaya-Katong
verslag uit van den tocht, en meldt, dat Krtanagara en zijn mantrï's
gedood zijn, doch dat Harsa-Wijaya en zijn kadehan ontkomen zijn.
Vervolgens biedt hij hem den krijgsbuit aan. Onder de gevangenen
bevindt zich ook de jongste der beide prinsessen van Singhasari.
Jaya-Katong heeft medelijden met haar en maakt den toestand voor
haar minder pijnlijk door haar plaats te laten nemen naast zijn
eigen dochter, ratna Kesari. Deze en de koningin van Daha begroeten
haar hartelijk. De buit wordt door Jaya-Katong onder de mantrï's
verdeeld. Heel Java is nu den vorst van Daha onderdanig (II, 126a
—146b).
Harsa-Wijaya en de zijnen komen op Madhura aan. Op een
ochtend, wanneer Wïraraja audiëntie verleent, ziet deze plotseling
zijn zoon Nambi verschijnen. Naar de reden van zijn onverwachte
komst gevraagd vertelt Nambi zijn vader, wat te Singhasari geschied
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is, en hoe het daarna gegaan is met Harsa-Wijaya en de zijnen.
Wïraraja laat niets van zijn voldoening over Krtanagara's ondergang
merken, doch toont zich medelijdend en behulpzaam en gaat met
zijn geheele gezin Harsa-Wijaya en de prinses verwelkomen. In de
kadhipaten aangekomen, neemt de prins plaats bij de wijil pindo "•'),
waar hem allen eerbiedig hun opwachting maken. Nadat Wïraraja
met Harsa-Wijaya een onderhoud heeft gehad, waarbij de laatste
het verhaal heeft gedaan van de gebeurtenissen, die zich in den
laatsten tijd hebben afgespeeld, uoodigt hij hem uit voorloopig op
Madhura te blijven om daar af te wachten, welke kansen de toekomst hem bieden zal. Dankbaar aanvaardt de prins de hulp, die
Wïraraja hem toezegt, hulp, waarvoor hij hem later beloonen zal
door hem de helft van zijn rijk af te staan, zoo hij ooit koning zal
worden (III, la—17a).
Na een tijd raadt Wïraraja Harsa-Wijaya aan te trachten de
gunst te winnen van Jaya-Katong; wanneer dat dan gelukt is en
de prins bovendien de sympathie der niantrï's van Daha verworven
heeft, moet hij den koning vragen om de boschgronden van Trik.
Willigt de koning zijn verzoek in, dan moet hij zich daar vestigen,
waarop de Madhureezen het gebied tot ontginning zullen brengen
en er een nederzetting zullen bouwen. In overeenstemming met dit
plan scheept Harsa-Wijaya zich met de prinses en met de kadehan
te Tërung in en komt na eenigen tijd te Canggu aan. Hier worden
ze door den akuwu en den clac;abala""') gastvrij ontvangen. De prins
zendt vervolgens den akuwu en rangga Lawe naar Daha om JayaKatong te vragen hem en de zijnen aan zijn hof toe te laten (III,
17b—32a).
Te Daha aangekomen introduceert de akuwu rangga Lawe bij
den patih, die van Harsa-Wijaya's aankomst te Canggu en van zijn
verzoek aan Jaya-Katong op de hoogte gebracht wordt. Ter audiëntie
brengt de patih dit nieuws ter sprake. Kr wordt lieraadslaagd; HarsaWijaya's verzoek wordt van alle kanten bekeken. De démung en de
tumënggung verklaren, dat, zoo de prins verraad in den zin
mocht hebben, zij eventueel hun man wel zullen staan. De raden
mantrï alu en de raden sirikan waarschuwen tegen te ethische politiek,
die huns inziens alleen maar moeilijkheden in de wereld brengt,
en raden aan Harsa-Wijaya niet toe te laten. Daarentegen is de
raden arya van meening, dat, wat Harsa-Wijaya ook moge ondernemen, voor hen, die het goede betrachten, in ieder geval de hemel
openstaat, terwijl de snoodaards daarentegen in de hel zullen vallen.
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Dit laatste argument weegt den koning het zwaarst; hij geeft last
rangga Lawe voor hem te laten komen en deelt hem mede, dat de
prins naar Daha mag komen. Rangga Lawe vraagt den tuin Bagenda
als verblijfplaats voor den prins en de prinses; ook dit verzoek wordt
door den koning ingewilligd. Daarna vertrekken rangga Lawe en
de akuwu weer naar Canggu om Harsa-Wijaya van het resultaat
van hun zending op de hoogte te stellen (III, 32b—46b).
Uitvoerig wordt beschreven, hoe Harsa-Wijaya het bericht van
zijn toelating in Daha ontvangt en hoe hij zich gereed maakt om
voor Jaya-Katong te verschijnen; hoe hij uit Canggu naar Daha
vertrekt en hoe het verloop is van den tocht; hoe hij bij Jaya-Katong
zijn opwachting maakt en daarna met de zijnen zijn intrek neemt
in den tuin Bagenda; hoe daar ten slotte de oudste prinses veel
verdriet heeft, omdat ze steeds maar moet denken aan haar jongere
zuster, die zoo dicht bij en toch zoo ver van haar gescheiden is.
Geruimen tijd blijven Harsa-Wijaya en de zijnen in Daha en weten
zich er zeer bemind te maken (III, 46b—80a).
De Singhasarische troepen, die destijds naar Malayu zijn vertrokken, hebben een overwinning bevochten en de twee prinsessen van
Malayu verworven'"). Op hun thuisreis vernemen ze het bericht,
dat Singhasari gevallen is, en dat Harsa-Wijaya, de eenig overgeblevene, zich onderworpen heeft aan den koning van Daha. Het
hoofd van de sinëlir"") besluit nu niet naar Singhasari terug te
keeren, doch zijn diensten aan te bieden aan Harsa-Wijaya in Daha.
Hij zet derhalve koers naar Canggu; zij komen in Canggu aan en
trekken vandaar verder naar Harsa-Wijaya's verblijf. Deze is over
hun komst zeer verheugd, vooral wanneer hij verneemt, dat Malayu
is onderworpen en dat de twee schoone prinsessen met een talrijk
gevolg en met vele andere kostbaarheden zijn meegevoerd naar Java.
De nieuw aangekomenen bieden Harsa-Wijaya aan hem te steunen
bij een eventueelen aanval op Daha, doch hij wijst het aanbod voorloopig af en zelfs geeft hij zijn voornemen te kennen om den volgenden dag, daar het dan juist Galangan *') is, den koning allerlei
van de uit Malayu meegebrachte zaken aan te bieden als atur-atur *°)
(III, 80b—90b).
Gesprek van Harsa-Wijaya met twan Galuh van Singhasari ( =
Puspawatï, de oudste der twee Singhasarische prinsessen) (III, 91a
—102b).
Ter audiëntie geeft de koning zijn voornemen te kennen om den
volgenden dag ter gelegenheid van het Galangan-feest een groot
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tournooi te laten houden tusschen zijn mannen en die van HarsaWijaya. Ieder is ingenomen met dit plan. De Dahaneezen zijn in
hun schik, omdat ze nu gelegenheid zullen hebben om de pas aangekomen schoone prinsessen van Malayu te zien; Harsa-Wijaya
en Puspawatï zijn verheugd, omdat ze nu kans hebben Pusparacjmi,
de jongste prinses van Singhasari, die destijds door de troepen van
Daha gevangen genomen is en sinds dien tijd aan Jaya-Katong's
hof verblijft, weer te ontmoeten. Het tournooi vormt het onderwerp
van alle gesprekken; geweldige voorbereidingen worden er voor getroffen. De Galangan-dag breekt aan en op de groote audiëntie krijgen
inderdaad de prinsessen van Singhasari elkaar te zien (III, 1021)—IV, 38a).
De koning geeft bevel het tournooi te beginnen. Harsa-Wijaya
ziet er in zijn ridderdracht zoo flink en schoon uit, dat de koning
den wensch in zich voelt opkomen hem, ondanks zijn geringe afkomst,
tot schoonzoon te nemen. De Dahaneezen verliezen den eersten wedstrijd, omdat Harsa-Wijaya meedoet. Daarom geeft Jaya-Katong
bevel, dat hij zich uit den strijd terug moet trekken. ' )pnieu\v begint
dan het tournooi; nu komt de patih van Daha tegenover rangga Lawe
te staan, tuménggung Mrgapati tegenover Sora, dëmang Wïrasandhi
tegenover Nambi, de kanuruhan en de rangga van Daha tegenover
Ptklang en Dangdi, Mahisa-Rubuh tegenover Gajah-Pagon, en
Mahapati tegenover Lëmbu-Pëtëng. Ook nu verliezen de ridders
van Daha het echter. Om hun nederlaag te vergoelijken zegt HarsaWijaya, dat de Dahaneezen zich opzettelijk hebben laten overwinnen
uit louter sympathie voor zijn mannen, terwijl de patih van Daha de
schuld werpt op den zooveel hoogeren leeftijd van de mantri's van
Daha, waardoor zij tegen de flinke, jonge krachten van den prins niet
opgewassen zijn. Zoo eindigt het tournooi (IV, 38a—49b).
Nu wordt de vraag besproken, waar Harsa-Wijaya moet ondergebracht worden, nu het aantal zijner mannen door den terugkeer van
de mantri's uit Malayu zoozeer toegenomen is. Aan den eenen kant
heeft de koning bezwaar tegen een nieuwe vestiging in Singhasari,
want dan zouden ze ver van Daha verwijderd zijn en zou hij zich
in Daha zeer eenzaam voelen ; aan den anderen kant echter is er
voor hen geen plaats genoeg in Daha zelf. De patih doet een oplossing
aan de hand: de koning kan Harsa-Wijaya het boschterrein van Trik
ter beschikking stellen, daar dit aan de rivier ligt en gemakkelijk
vanuit Daha, waar het bovendien niet ver vandaan ligt, te bereiken is.
Harsa-Wijaya is met dit voorstel, dat ook 's konings goedkeuring
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wegdraagt, zeer ingenomen. De koning meent, dat het dan maar het
beste is, dat Harsa-Wijaya dadelijk den volgenden dag met zijn manschappen naar het nieuwe gebied vertrekt. Vervolgens wordt de
groote audiëntie opgeheven. Harsa-Wijaya en de zijnen keeren terug
naar den tuin Bagenda, waar het feest nog éenigen tijd voortduurt
en waar de kadehan zich o.a. een tijd vermaken met zich te verdiepen
in het vraagstuk, wie de man zal worden van ratna Kesari, de prinses
van Daha (IV, 50a—63a).
Den volgenden dag stuurt Harsa-Wijaya Wirondaya naar Madhura
'om Wïraraja van den stand van zaken op de hoogte te brengen.
Hijzelf neemt afscheid van den koning om zich met zijn mannen
naar het woud van Trik te begeven. Daar aangekomen laat hij
onmiddellijk beginnen met het ontginnen van de woeste gronden.
Het werk wordt zeer vergemakkelijkt, doordat Wïraraja met mannen
en gereedschappen naar de nieuwe nederzetting komt om bij het
ontginningswerk behulpzaam te zijn. Naar bittere maja-vruchten, die
door een aantal ontginners gevonden en opgegeten worden, wordt
de nieuwe nederzetting Maja-Pahit of Wilwa-Tikta genoemd. MajaPahit ontwikkelt zich voorspoedig; weldra verzoekt Harsa-Wijaya
koning Jaya-Katong hem verlof te willen geven om zich er voorgoed
te vestigen. De koning verleent de gevraagde toestemming; wel is
hij zich bewust van het gevaar, dat hem nu gaat dreigen, maar hij
geeft er niet om, daar immers toch in dit leven voor- en tegenspoed
elkaar afwisselen (IV, 63a—67b).
De adhipati van Madhura keert naar Oost-Madhura terug. Geruime
tijd verloopt. Harsa-Wijaya leeft met Daha in de beste verstandhouding, maar tracht intusschen door geschenken enz. de mantrï's
van Daha op zijn hand te krijgen (IV, 68).
Op zekeren morgen stelt de prins rangga Lawe de vraag, of nu
niet langzamerhanc! de tijd gekomen is voor een opstand tegen Daha.
Rangga Lawe is van meening, dat men niet zoo maar zonder eenige
reden kan gaan vechten; dat zou ondankbaarheid zijn tegenover den
koning. Hij stelt voor den koning per bode den eisch te stellen om
raden Pusparaqmi, de jongste prinses van Singhasari, aan hem,
Harsa-Wijaya, uit te leveren; het niet inwilligen van dezen eisch
zou een geschikte casus belli zijn. Sora voelt meer voor een opstand
zonder meer: het zou eens kunnen gebeuren, dat Jaya-Katong den
eisch van den prins wèl inwilligde! Den casus belli leveren immers
de vroeger door Jaya-Katong bedreven wandaden wel op! GajahPagon en Lëmbu-Pëtëng zijn het met Sora eens. Nambi echter pleit
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voor verstandig beleid; hij stelt voor te trachten eerst de mantrï's
van Jaya-Katong tot afval over te halen en vervolgens Kadiri in te
sluiten en uit te hongeren. De koning kan op die wijze gedwongen
worden zich over te geven, waarna Harsa-Wijaya uit dankbaarheid
voor de vroeger verleende gastvrijheid en andere gunstbewijzen
zich tevreden zou kunnen stellen met het vragen van de uitlevering
van de beide prinsessen, Pusparaqmi en ratna Kesari. Pëdang verwacht
niet veel van het plan de mantrï's van Daha tot afval van den koning
te bewegen; hij voelt meer voor een open, eerlijken strijd. Siddhi,
Panji-Amarajaya, Jaran-Waha, Këbo-Bungalan en Këbwanabrang
sluiten zich bij hem aan. Dan verklaart rangga Lawe zich met het
plan van laatstgenoemden te kunnen vereenigen, doch stelt voor toch
eerst nog een bode naar Wïraraja te zenden om hem van de plannen
op de hoogte te stellen en zijn advies te vragen. Immers, het advies
van den adhipati van Madhura is hun ook den vorigen keer van groot
nut geweest, en opstand tegen Jaya-Katong sluit toch altijd een zeker
risico in zich. Harsa-Wijaya vereenigt zich met deze zienswijze en
zendt Lëmbu-Pëtëng naar Madhura. Deze gaat op weg en komt
weldra op Madhura aan (IV, 69a—77b).
Wanneer Wïraraja verneemt, wat er gaande is, stelt hij een beter
plan voor. Hij is bevriend met den koning der Tatar's en zal diens
hulp vragen tegen Daha. Als belooning zal hij hem ratna Kesari,
de prinses van Daha, in het vooruitzicht stellen. Lëmbu-Pëtëng vraagt
hij Harsa-Wijaya te willen verzoeken nog één maand te wachten,
op de Tatar's en op de Madhureezen. Met deze boodschap komt
Lëmbu-Pëtëng te Maja-Pahit terug, waar blijkt, dat Harsa-Wijaya
met Wlrariija's voorstel meegaat (IV, 771)—82a).
De tijd, die nog verloopen moet vóór de komst van de Tatar's en
de Madhureezen, wordt in Maja-Pahit gebruikt om het huwelijk te
vieren van Harsa-Wijaya en Puspawatï. Beschrijving van het feest
en van de huwelijksvoltrekking (IV, 82a—111b).
Na eenigen tijd komen Wïraraja en zijn gezin te Maja-Pahit aan,
terwijl de Tatar's te Canggu landen. Jaya-Katong krijgt bericht, dat
de Tatar's tegen Daha willen oprukken. Hij roept zijn manschappen
op en deelt hun mede, dat er Tatar's geland zijn en dat zij een
versterking opgeworpen hebben ten Westen van Canggu, in de lurah
Janggala. Hij stelt voor tegen den vijand op te trekken. De patih
raadt dit af en uit de meening, dat de Tatar's toch wel in hun verderf
zullen loopen. De dëmung voelt, juist als de koning, meer voor
een onmiddellijken aanval, doch de raden alu en de tuhan sirikan
Dl. 88.
2
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ontraden dit; zij hebben vernomen, dat Maja-Pahit en het geheele
gebied ten Oosten van de tëgal Bobot-Sari (Bobot-Sëkar) in opstand
zullen komen, gesteund door Wïraraja en zijn Madhureezen; hun
vroegere voorspelling is dus uitgekomen. Tumënggung Mrgapati is
er voor om niettemin aan te vallen: de ksatriya's van Daha zullen
hun plicht weten te doen en hun roeping weten te volgen. Ook voor
den koning blijkt dit laatste argument het zwaarst te wegen; hij wil
aanvaarden, wat sang hyang Widhi voor hem weggelegd heeft; zeven
generaties hebben nu te Kadiri geregeerd, en het is dus tijd, dat de
hegemonie op een andere kraton, in casu die van Maja-Pahit, overgaat
(V, 8b); hij besluit derhalve ten strijde te trekken en zal zich reeds
den volgenden ochtend naar Bobot-Sari begeven (V, la—lib).
Jaya-Katong deelt den kraton-vrouwen mede, wat er gebeurd is, en
zegt, dat hij besloten heeft den volgenden dag ten strijde te trekken.
Zij uiten haar verontwaardiging over Harsa-Wijaya's ondankbaarheid.
Ook Pusparaqmi is zeer bedroefd over diens afval; de koningin
troost haar en vraagt haar trouw te blijven aan haar en aan ratna
Kesari (V, 12a—20b).
Te Maja-Pahit is Harsa-Wijaya juist in een gesprek gewikkeld
met Puspawatï, wanneer hem door Raganurida medegedeeld wordt,
dat Wïraraja en de patih van de Tatar's hem wenschen te spreken.
De patih komt hem in kennis stellen van het feit, dat de Tatar's
zich te Jung-Galuh bevinden, dat zij een versterking gebouwd hebben
ten Noorden van de tëgal Bobot-Sari en dat het gebied rondom
Canggu in hun handen is. Nu komt hij informeeren, wanneer
Harsa-Wijaya tegen Daha kan optrekken. De afspraak, dat de prinses
van Daha aan den vorst der Tatar's afgestaan zal worden, wordt
door Harsa-Wijaya bekrachtigd. Verder besluiten zij, dat den volgenden ochtend heel vroeg de Tatar's vanuit het Noorden, de troepen van
Maja-Pahit vanuit het Oosten en de Madhureezen vanuit het Zuiden
naar de tëgal Bobot-Sari op zullen trekken (V, 20b—35b).
Harsa-Wijaya maakt Dara-Pëtak tot zijn vrouw en brengt den
nacht door bij Dara-Jingga (V, 35b—53a).
Het leger van Maja-Pahit trekt ten strijde, ongeveer sawarüthï
(of sawarüthi ")) sterk, en komt op de tëgal Bobot-Sari aan, waar ook
de legers van de Tatar's en van Wïraraja arriveeren (V, 53b—63a).
Intusschen heeft ook Jaya-Katong voorbereidende maatregelen
getroffen. Te Daha houdt ieder er rekening mee, dat de strijd verloren
zal worden. De troepen van Kadiri breken op en komen op het
slagveld aan, waar zij de tegenpartijen reeds in slagorde geschaard
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vinden. De mantrï's van Daha blakeren van strijdlust; vooral op
Harsa-Wijaya hebben zij het gemunt. De paradhipati anjuru **)
vechten op het Noordelijk front, de mantrï araraman op het Zuidelijk
en de massa van het leger tegen de troepen van Maja-Pahit op het
Oostelijk front. Den koning zelf wordt gevraagd niet mede te strijden.
In de nu volgende gevechten, waarin soms de mannen van Kadiri,
meestal echter die van Maja-Pahit succes hebben, verslaat KëboBungalan van Maja-Pahit Gagak-VYiruddha, den zoon van den
tumënggung van Daha, Këbo-Anabrang Bafiak-Wïranada, den zoon
van Daha's dëmung, Sora tumënggung Mrgapati, Nambi dëmung
Wirakrtï, Pëdang Lëmbu-Wïrantaka, den zoon van Mahapati, Dang<li
Gajah-Wïrandaru, den zoon van Mahisa-Rubuh, Siddhi Mahapati,
Gajah-Pagon Këbo-Rubuh, Lëmbu-Pëtëng rangga Sucitra, i\en
oudsten zoon van den patih van Daha, Paiïji-(A)marajaya Citragati,
diens jongsten zoon, rangga Lawe den patih van Daha, Mundarang,
en Harsa-Wijaya zelf den raden alu, den tuhan sirikan en ten slotte
ook den raden arya van Daha. Terwijl de Maja-Pahitsche troepen
deze overwinningen behalen, verslaan de Tatar's de adhipati anjuru
en de Madhureezen de(n) mantrï araraman (V, 63a—124b).
Wanneer den koning van Daha gerapporteerd wordt, dat zijn
legers verslagen zijn, besluiten hij en zijn mantrï wrddha zich ook
in den strijd te werpen. Wanneer zij tegenover de ridders van MajaPahit komen te staan, durven dezen uit eerbied voor den koning niet
de wapens tegen hem en zijn geleiders op te nemen. Ook HarsaWijaya weet niet, welke houding hij aan moet nemen tegenover den
man, die hem zooveel weldaden bewezen heeft. Op zijn olifant
gezeten komt Jaya-Katong recht op Harsa-Wijaya af, verheugd, dat
hij door hem gedood zal worden. Dan ziet hij echter een witten
inanuk saraga •") om een waringin vliegen en in het luchtruim verdwijnen. Hij begrijpt dan, dat dit een vingerwijzing voor hem is.
Hij verdiept zich in yoga en diepzinnige overpeinzingen en verdwijnt
dan, juist als vroeger Dangdang-Gëndis, vanaf zijn zitplaats boven
op den olifant in het luchtruim. Natuurverschijnselen treden op bij
zijn verdwijnen (V, 125a—131a).
Na het verdwijnen van den koning vechten de mantrï wrddha zich
dood ; de rangga en de manguri worden gedood door Lëmbu-Pëtëng
en Gajah-Pagon: ook de dhyaksa en de kanuruhan sneuvelen. De
overgeblevenen vluchten of vragen om lijfsbehoud (V, 131b—135a).
Onder een grooten waringin rusten Harsa-Wijaya, zijn gezellen
en Wïraraja van Madhura uit van de vermoeienissen van den strijd
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en beraadslagen over wat hun nu te doen staat. De adhipati van
Madhura raadt Harsa-Wijaya aan zich eerst zoo snel mogelijk in
het bezit te stellen van de te Daha vertoevende prinsessen. HarsaWijaya zendt dan een bode naar den vorst der Tatar's om hem te
verzoeken naar zijn versterkte plaats terug te keeren, terwijl hij
intusschen de lijken der gevallenen zal verbranden. Hij begeeft zich
vervolgens naar Daha, waar alles in opschudding is. Bij de wijil
pisan^) aangekomen ziet hij, dat de geheele natar vol lijken ligt:
de kraton-vrouwen zijn Jaya-Katong in den dood gevolgd, ook
ratna Kesari. Alleen Pusparagmi is overgebleven; haar hebben de
koningin en de prinses van Daha niet toegestaan zich te dooden,
daar immers Harsa-Wijaya nog in leven was. Harsa-Wijaya vindt
nu zijn vroegere verloofde terug en laat haar door Lëmbu-Pëtëng,
Jaran-Waha en Paiïji-Amarajaya naar Maja-Pahit brengen, langs
den weg, die van Kadiri Zuidwaarts tot Trlni-Panti voert en vandaar
Oostwaarts. Aan Siddhi geeft hij opdracht de lijken van de kratonvrouwen te verzorgen en te verbranden. Hijzelf keert naar Bobot-Sari
terug en zoekt Wïraraja weer op (V, 135b—156b).
De vorst der Tatar's verneemt, dat Harsa-Wijaya een prinses van
Daha naar Maja-Pahit heeft laten brengen en meent, dat dit een
schending van de afspraak beteekent. Daarom stuurt hij zijn patih,
zijn dëmung en zijn tumënggung uit om Harsa-Wijaya aan de overeenkomst te herinneren en de prinses(sen) op te eischen. Zij komen
op de tëgal Bobot-Sari aan en brengen den Javaanschen bondgenoot
de boodschap van hun heer over. Wanneer Harsa-Wijaya niets weet
te antwoorden, worden de afgezanten boos en beschuldigen hem van
woordbreuk; zij zeggen liever ter plaatse te willen omkomen dan met
leege handen tot hun heer terug te keeren. Wïraraja maakt hun dan
duidelijk, dat er een misverstand in het spel is en dat van woordbreuk
van de zijde van Harsa-Wijaya geen sprake kan zijn, omdat de bewuste
prinses haar vader in den dood gevolgd is; een geheel onvoorzien
geval dus. De boden nemen hiermee genoegen en gaan het hun heer
rapporteeren. De vorst der Tatar's is teleurgesteld, omdat zijn
expeditie naar Java nu in het geheel geen resultaten voor hem heeft
opgeleverd. Wanneer hij dan echter spoedig daarop van een spion
verneemt, dat Harsa-Wijaya toch een prinses uit Kadiri naar MajaPahit heeft laten brengen via Trïni-Panti, verkeert zijn teleurstelling
in woede en hij geeft den Tatar's bevel om dadelijk tegen Maja-Pahit
op te trekken. De patih bewerkt, dat hij zal wachten tot den volgenden
dag. Men besluit om dan verder te trekken naar Bubat, vanwaar de
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patih naar Harsa-Wijaya's kraton zal gaan om nogmaals de beloofde
prinses op te eischen; wordt ze niet uitgeleverd, dan zullen de Tatar's
Maja-Pahit verwoesten (VI, la—9b).
Intusschen zijn Harsa-Wijaya en Wïraraja te Maja-Pahit aangekomen. Daar heeft Puspawatï het gerucht vernomen van de overwinning; bovendien weet zij haar medevrouwen te vertellen, dat
Pusparacjmi naar Maja-Pahit onderweg is; zij stelt voor den overwinnaar feestelijk te verwelkomen. Dara-Pëtak juicht haar voorstel
toe, doch Dara-Jingga klaagt er over, dat zij slechts verlangen kan
naar de komst van haar vader. PuspawatI tracht Dara-Jingga te
troosten, en zegt, dat Harsa-Wijaya stellig bereid zal zijn den koning
van Malayu •— op hem schijnt het cjï narendra van VI, 14a betrekking te hebben —- naar Maja-Pahit te laten komen, wanneer zij
hem dat vraagt. Dan arriveert Pusparac,mi, nog zeer bedroefd over
den dood van de koningin van Daha en van ratna Kesari. Ook de
anderen geven uiting aan haar deernis met het lot dier beide edelvrouwen (VI, 9b—19b).
Wanneer Harsa-Wijaya te zamen met Wïraraja en in het bezit
van een grooten krijgsbuit te Maja-Pahit aangekomen is, uit hij den
wensch om den volgenden dag den vorst der Tatar's een groot deel
van dien buit aan te bieden. Wïraraja raadt den prins aan den Tatarvorst als bewijs van vriendschap uit te noodigen naar Maja-Pahit te
komen. Rangga Lawe deelt dan echter mede vernomen te hebben,
dat hij heel boos is over Harsa-Wijaya's vermeende schending van
de gemaakte afspraak en dat hij op weg is naar Maja-Pahit om de
kraton te verwoesten, wanneer zijn eisch tot uitlevering der prinses
niet ingewilligd zal worden. Harsa-Wijaya is verontwaardigd; hij
wil zijn afspraak wel nakomen, doch de prinses, waar het om gaat,
is gestorven en met Pusparagmi was hij reeds verloofd, toen ze
nog prinses van Singhasari was; hij zal liever sterven dan opnieuw
afstand van haar te doen. De kadehan betuigen met deze opvatting
hun instemming; Sora en Nambi stellen voor de versterkingen van
de Tatar's te verwoesten, doch Wïraraja spoort tot voorzichtigheid
aan. Hij is er voor eerst te trachten de Tatar's er van te overtuigen,
dat de beloofde prinses inderdaad gestorven is en dat de naar MajaPahit gebrachte prinses heelemaal buiten de afspraak staat. Niettemin
moet Harsa-Wijaya veiligheidshalve overal troepen opstellen om de
Tatar's van alle kanten te kunnen aanvallen, wanneer zij niet naar
rede zullen willen luisteren. Zoo wordt besloten (VI, 19b—27a).
Bij zijn komst in de kraton wordt Harsa-Wijaya verwelkomd door
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zijn vier gemalinnen. Daarna leidt hij Pusparagmi in het huwelijk
in (VI, 27b—51b).
In de kraton van Maja-Pahit worden de keurtroepen (sinëlir, wong
jayasari ***), rajasa) opgesteld. Zij krijgen bevel niet dadelijk aan te
vallen, doch af te wachten, of de Tatar's misschien blijk zullen geven
van kwaadwilligheid. De Tatar's trekken intusschen van Canggu naar
Bubat. Vandaar worden de patih, de dëmung en de tumënggung
naar Maja-Pahit gestuurd (VI, 52a—53b).
Wanneer Harsa-Wijaya het krijgsgeschreeuw der Tatar's hoort,
schrikt hij op, want Maja-Pahit is nu in een gevaarlijke situatie
gekomen. Hij vertelt Pusparac;mi, wat de bedoeling der Tatar's is
en vraagt haar, of zij bereid zou zijn met hun vorst te trouwen.
Wanneer zij echter verklaart liever bij hem te blijven of desnoods
naar Daha teruggezonden te worden, zegt hij slechts geschertst te
hebben (VI, 551)—59a).
Iutusschen zijn de Tatar's met groot lawaai tot in Maja-Pahit
doorgedrongen en roepen luid hun eisch — uitlevering van de prinses
van Daha — uit. De Maja-Pahitters houden zich eerst kalm, maar
vallen aan, wanneer de Tatar's in de carangcang kawat willen doordringen. Een verbitterde strijd wordt gestreden, waarin ten slotte
de Tatar's worden verslagen. Ze vluchten, worden nagezet, in Bubat
omsingeld en grootendeels afgemaakt; hun vorst sterft ten Zuiden
van de dharma *") onder een puskara-boom *"). De overigen geven zich
over. Daarna worden de lijken verbrand (VI, 59b—66b).
Wïraraja stelt nu voor een bode te zenden naar Hemagiri "**) om
nipu (,'antasmrti uit te noodigen naar Maja-Pahit te komen om voor
de stad het reinigingsofifer op te dragen en Harsa-Wijaya de abhiseka
te verleenen, daar geen land welvarend kan zijn, wanneer er niet
een vorst van ksatriya-bloede en gewijd met het abhiseka-ceremoniëel
aan het hoofd staat. Harsa-Wijaya belast Nambi, Kebo-Bungalan
en Këbwanabrang met deze zending (VI, 67a—69b).
Alles is nu pais en vree. De vier gemalinnen van den vorst zijn
eendrachtig en tevreden, het land welvarend (VI, 70a—75b).
Na anderhalve maand komen de gezanten uit Himagiri terug niet
(,'antasmrti, die door zijn leerlingen, ouder wie wangbang Widyajnana
de voornaamste is, vergezeld wordt. Zij worden hartelijk welkom
geheetcn te Maja-Pahit en genieten er alle mogelijke gastvrijheid. Op
15 Karttika *") heeft dan de plechtigheid van de abhiseka des koniugs
en zijner vier gemalinnen plaats. De koning krijgt den naam **")
Krtarajasa. Na afloop van de abhiseka-plechtighedcn vraagt de koning
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Qintasmrti in Maja-Pahit te willen blijven. Deze zegt het voorstel
niet te kunnen aannemen; wel wil hij echter wangbang Widyajnana
tot Harsa-Wijaya's beschikking stellen. Op 's konings verzoek geeft
^antasmrti hem vervolgens een vermaning, waarin hij uiteenzet, op
welke wijze een koning goed regeeren kan (VI, 75b—113b).
De kadehan worden nu tot hooger rang bevorderd. Rangga Lawe
wordt patih amangku-bhümi en breidt in deze functie het rijk van
zijn koning zeer uit. Nambi wordt dëmung, Sora tumënggung enz.
enz. De adhipati van Madhura krijgt volgens de op Madhura gemaakte afspraak de helft van het rijk en vestigt zich te Lamajang
(VI, 114a—115b).
Na eenigen tijd keert Qïntasmrti naar zijn kluis terug (VI, 117a).
De koning regeert in voorspoed. Ook de nusantara, Bali, Tatar,
Tumasik, Sampi, Koci. Gurun, Wandan, Tanjung-Pura, üompo,
Palembang en Makasar, onderwerpen zich aan hem (VI, 117a—119b).
ENKF.LE AANTEEKENINGEN.
1. De inleiding van de Kidung Harsa-Wijaya is al dadelijk merkwaardig om de vermelding van bhattara Narasingha als voorganger
van koning Krtanagara. Dit is dezelfde persoon, dien wij in de
Pararaton aantreffen als medekoning van Wisnuwardhana met den
titel ratu angabhaya, terwijl de Nagarakrtagama van hem zegt, dat
hij deelde in het koningschap van Wisnuwardhana, maar zonder
daarbij zijn titel te noemen. Krom heeft er herhaaldelijk de aandacht
op gevestigd "*), hoe merkwaardig het is, dat Wisnuwardhana reeds
in 1254 zich daadwerkelijk door zijn zoon heeft laten opvolgen en
dat hij zich de volgende veertien °") jaar geheel op den achtergrond
heeft gehouden. In onze kidung is van Wisnuwardhana in het
geheel geen sprake meer; hier regeert Narasingha en pas bij zijn
dood kan Krtanagara de regeering aanvaarden, maar slechts om
het bestuur te voeren, zoolang Narasingha's eigen zoon, HarsaWijaya, onmondig is.
Zonder aan de juistheid te tornen van de hypothese, die Krom
ter verklaring van de merkwaardige verhouding tusschen de drie
koningen opgesteld heeft*'), zou ik de vraag willen opperen, of er
—• althans voor de latere Javanen en Balineczen — geen samenhang
kan hebben bestaan tusschen het op den voorgrond treden van
Narasingha en zijn zoon en Narasingha's titel ratu angabhaya; of,
de vraag anders gesteld; of deze titel, dien de Nagarakrtagama niet
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geeft, wellicht niet pas ontstaan is in later tijd, toen men Narasingha's
eigenaardige positie als medekoning en die van zijn zoon als stamheer van de dynastie van Maja-Pahit post eventum te verklaren had.
Poerbatjaraka's verklaring van angabhaya **) kan mij weinig bevredigen ; zijn gelijkstelling van het woord met het N.J. angabdi
doet zonderling aan, en het ware te wenschen geweest, dat hij bewijsplaatsen had gegeven, waaruit kon blijken, dat de thans geldende
afleiding van abdi — een woord, waar inderdaad wel wat vreemds
aan is'") — onjuist is. Krom^") gaat mee met de verklaring van
Poerbatjaraka op grond van Kern's vertaling van het angabhaya van
Nag., XLII, 2a. Het is echter de vraag, of Kern's vertaling met
„veiligheid zoeken" (van Sk. abhaya = „afwezigheid van gevaar")
te handhaven is. Ik acht het niet onmogelijk, dat èn het angabhaya
van Nag., XLIT, 2a, èn het angabhaya van de door v. d. Tüuk geciteerde Wirataparwa-plaats (KBW., II, 371 rechts, r. 5 v.o.), waarop
reeds Jonker in dit verband de aandacht heeft gevestigd " ) , èn het
angabhaya in ratu angabhaya in verband is te brengen met kabhayan
in den zin van „magisch-gevaarlijk". Dat de slot-n hier ontbreekt,
kan gereedelijk verklaard worden uit het feit, dat in het oudere
Javaansch de vorming van abstracta, die nu alleen met behulp van
het praefix ka- en het suffix -an geschiedt, ook met ka- alleen
geschiedde "*). Van zulk een kabhaya afgeleid kan angabhaya
beteekenen „iemand als kabhaya beschouwen", derhalve „iemand diepen
eerbied betuigen", een vertaling, die bruikbaar is voor de geciteerde
Nagarakrtagama- en Wirataparwa-plaats, maar ook „als kabhaya
optreden". Uit Kid. Harsa-Wijaya, I, 29b, blijkt ook het bestaan van
de functie van mautrï angabhayan, tot welke waardigheid Wïrakrtï
verheven wordt na zijn aftreden als tumënggung, een functie, die,
naar het verband te oordeelen, in aanzien op één lijn gesteld mag
worden met die van opperrechter en die van gouverneur van Madhura.
'Dit angabhayan lijkt mij de verklaring van angabhaya als boven gegeven te steunen, terwijl het tevens er voor pleit, dat kabhaya(n) hier
nog de oude, algemeenere beteekenis heeft en nog niet de meer
speciale beteekenis van het nieuwere Javaansch heeft gekregen •"'").
Hoe Narasingha — gesteld, dat deze verklaring van angabhaya te
aanvaarden zou zijn — aan den titel ratu angabhaya gekomen kan
zijn. blijkt ons nergens uit. Is het een titel, die aanduidt, dat de
drager er van in de oogen der Javanen bijzondere kwaliteiten bezat,
die hem van den gewonen vorst onderscheidden ? De gegevens, die
over hem beschikbaar zijn, laten ons niet toe deze vraag te beantDownloaded from Brill.com01/09/2023 02:07:34PM
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woorden; ook Kidung Arok B (Kidung Pararaten B), die voor de
periode van Rangga (W)uni = Wisnuwardhana wat uitvoeriger is
dan de door Brandes uitgegeven prozaredactie van de Pararaton.
verspreidt hier geen licht in de duisternis""). M.i. zal men er echter
goed aan doen bij verder onderzoek in zake het angabhaya-schap van
Narasingha in het bijzonder rekening te houden met het feit, dat
Narasingha — in tegenstelling tot Wisnuwardhana — uit het geslacht
van Rajasa (ken Angrok) was gesproten en een van de voorouders
der koningen van Maja-Pahit was ""*).
2. In de beschrijving van de regeering van Krtanagara verschilt
de Kidung Harsa-Wijaya van de proza-Pararaton hierin, dat van een
kalana Bhaya in de kidung niet gesproken wordt. — De motiveering,
die hier van de Pamalayu gegeven wordt, zou geheel in het kader
van de Pararaton passen, maar ontbreekt daar toch geheel, evenals
in de Pararaton ontbreken de namen van de leiders dier onderneming,
welke slechts in deze kidung volledig vernield worden. De voorstelling
van de Kidung Harsa-Wijaya, dat Këbo-Anabrang, die elders"')
slechts als de overwinnaar van deze expeditie genoemd wordt, reeds
in het begin van den veldtocht een der leiders was, verdient onze
aandacht.
Opgemerkt moge worden, dat paiïji A(ng)ragani, die in de Kidung
Rangga Lawe "") als collega van Këbo-Anëngah genoemd wordt en
die vermoedelijk ook in de proza-Pararaton als apart persoon vermeld
wordt **"'), niet in de Kidung Harsa-Wijaya voorkomt.
Dat aan Krtanagara de bedoeling toegeschreven wordt om zich na
de troonsbestijging van Harsa-Wijaya aan het geestelijke leven te
wijden (ambhagawan, „als bhagawan = geestelijk heer leven"), is
minder belangrijk dan men op het eerste gezicht zou kunnen meenen,
daar in verwante kidung's herhaaldelijk iets dergelijks vermeld
wordt "•*); toch kan het zijn nut hebben er hier nog even de aandacht
op te vestigen in verband met wat de Nagarakrtagama °°) zegt van
Krtanagara's belangstelling voor philosophische studiën. De naam
Q'iwa-Buddha, die in de proza-Pararaton aan Krtanagara gegeven
wordt en die wellicht bovenbedoelde mededeeling van de Nagarakrtagama indirect bevestigt, komt intusschen, in de Kidung Harsa-Wijaya
niet voor.
3. Nieuw is ook het verhaal, dat hier van Jaya-Katong gedaan
wordt. Het heeft al eerder de aandacht getrokken, dat ondanks
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Krtanagara's imperialistische politiek, welke o.a. de verovering van
Bali en Malayu ten gevolge heeft gehad, toch op Java zelf — en
dat nog wel op vrij korten afstand van Singhasari — het Kadirische
rijk onder een eigen vorst is blijven voortbestaan °"), machtig genoeg
om voor Singhasari fataal te worden. De hier gegeven verklaring,
dat Jaya-Katong zijn positie te danken had aan den koning van
Singhasari — die daarmee geheel naar klassieke voorbeelden gehandeld zou hebben "*) —, lijkt mij geenszins onaannemelijk.
4. De geschiedenis van het verraad van Wïraraja komt in hoofdzaken overeen met de lezing van de Pararaton. In onze kidung wordt
van de afkomst van Wïraraja, die volgens de Pararaton en de Rangga
Lawe zijn geheele carrière aan Krtanagara had te danken en van
wien deze dus de grootste toewijding en trouw had mogen verwachten,
met geen woord gerept. Wel laat de dichter, in overeenstemming met
wat de proza-Pararaton en de Rangga Lawe mededeelen, uitkomen,
dat Wïraraja's gedrag hem ingegeven was door zijn gegriefdheid
over de persoonlijke beleediging, die Krtanagara hem aangedaan had
door hem te noodzaken zich uit de directe leiding der staatszaken
terug te trekken, maar aan den anderen kant kent hij hem toch de
bedoeling toe om Harsa-Wijaya op den troon te helpen, wanneer
zijn intrige tegen Krtanagara gelukt zal zijn, en laat hem dus de
verdienste van meegewerkt te hebben aan de vervanging van het
slechte bewind van Krtanagara — slecht volgens de latere traditie
natuurlijk °^) — door dat van Harsa-Wijaya. Wirondaya, Wïraraja's
zoon, is mij van elders niet bekend "*).
5. Meer sympathie dan voor Krtanagara toont de dichter voor den
koning van Kadiri, Jaya-Katong, die niet alleen in relatieven zin —
bij vergelijking met zijn ambtsvoorganger Dangdang-Gëndis n.1. —,
maar ook in absoluten zin een voortreffelijk vorst heet te zijn. Deze
ophemeling van den vorst van Kadiri krijgt nog meer relief, doordat
zij gepaard gaat met een tot driemaal toe herhaalde uiting van minachting jegens den stamvader van het vorstengeslacht van MajaPahit, ken Angrok, wien zijn afkomst van lieden van Pangkur, d.w.z.
van het niet-adellijke landvolk. verweten wordt; dat de dichter niet
zelf deze uiting in den mond neemt, maar ze ten laste van de leden
van de Kadirische hofhouding laat, maakt ze er niet minder interessant om. Een paar opmerkingen over de voorkeur voor het vorstengeslacht van Kadiri, die in sommige kringen bestaan schijnt te hebben,
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vindt men nog in mijn opstel „Een werkhypothese voor de verdere
studie van een deel van de babad voorgesteld", dat in deze Bijdragen
gepubliceerd zal worden.
6. Van de Kadireezen, die hier genoemd worden, is ons alleen patih
Mundarang uit de proza-Pararaton en uit de Rangga Lawe bekend.
Wirasandhi en Mrgapati zijn onbekende personen, evenals ratna
Kesari, van wier bestaan men, gezien het slot van het verhaal en
de rol, die de op een prinses beluste Tatar's er in spelen, zou kunnen
opmerken „si non è vero, è bene trovato". De aandacht verdienen de
titels raden arya, manguri, kanuruhan, rangga, raden sirikan, raden
(mantrï) alu en mantrï araraman, die we in de kidung's, die over
Maja-Pahit handelen, voor het grootste gedeelte niet meer voor
bestaande ambten terugvinden. Daarentegen komen ze, naar het
schijnt, wel vaak voor in de Panji-verhalcn, die ook in Kadiri heeten
te spelen. Van de reeks Kadirische mantrï's, die de Pararaton en de
Rangga Lawe opsommen, ontbreekt hier elk spoor.
7. In de beschrijving van den strijd der Kadireezen tegen
Singhasari, die niet zoo heel veel verschilt van de lezingen van de
Pararaton en de Rangga Lawe, komen enkele bijzonderheden voor,
die de bedoeling van de Pararaton wellicht oj> sommige punten
verduidelijken. In de eerste plaats doet het verhaal van de kidung,
dat patih Nëngah Harsa-Wijaya achternagestuurd wordt en pas na
den dood van den koning en de zijnen slaags raakt met de Kadirische
troepen, een andere interpretatie van Parar. 19, 1»—20, aan de hand;
sira Kcho-Tcngah apulih, mati ring mangunlur kan men vertalen
met: ,.K.-T. hervatte den strijd (d.w.z. na een onderbreking; of:
trachtte te redden, wat er nog te redden viel; of: snelde, se. van
elders, te hulp), maar sneuvelde op de manguntur". Al wordt hier
niet gezegd, dat Këbo-Tëngah weggegaan was, het tegendeel blijkt
toch evenmin; daarbij moet in overweging genomen worden het feit,
dat het verhaal van de Pararaton bijzonder beknopt verteld wordt,
zooals ik vroeger reeds opgemerkt heb bij het vergelijken van den
Pararaton-tekst met dien van de Rangga Lawc™). Dat even te voren
in de Pararaton opgemerkt wordt, dat ,,(^iwa-Buddha palmwijn dronk
met den patih", behoeft niet tegen de lezing van de Harsa-Wijaya
te pleiten, daar met het Këbo-Tëngah apanjy Aragani van Parar. IS,
-•-:. twee personen bedoeld kunnen zijn, zooals uit de Rangga Lawe
blijkt '*).
In de tweede plaats laat de Harsa-Wijaya de mogelijkheid open,
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dat met sawah ïniring een eigennaam of althans de aanduiding van
een bepaalde sawah bedoeld is en niet van een willekeurige sawah.
Ik zou er de voorkeur aan geven ") ïniring hier te vertalen met „ter
zijde van den weg liggend" ; het door Brandes gebruikte woord „oploopend" geeft te zeer den indruk van een helling, en dat een sawah uit
vakken van verschillend niveau bestaat, is zóó vanzelfsprekend, dat
men het niet speciaal met miring behoeft aan te duiden.
Mijn opvatting, dat buntal van Parar. 19, 20, een appellativum is
en geen eigennaam ™), wordt door de Harsa-Wijaya, indien het nog
noodig ware, bevestigd; het verhaal van het modderbad, dat de prins
van Singhasüri zijn tegenstander, den patih van Kadiri, deed ondergaan, wordt hier eveneens gegeven en zelfs uitgebreid tot Sora en
Lawe, maar de anecdote, die er in de Pararaton en in de Rangga
Lawe bij verteld wordt ™), ontbreekt hier.
Het verhaal van den nachtelij ken overval en van het vinden van
de oudste der beide prinsessen van Singhasari door Harsa-Wijaya
verschilt van de lezing der Pararaton slechts hierin, dat in onze
kidung van de oudste prinses gezegd wordt, dat zij, toen zij bij het
wachtvuur aangetroffen werd, vergezeld werd door haar hof juffers,
ken Bayan en de anderen; een trekje, dat, gezien den toestand van
verwarring, waarin Singhasari na den overval verkeerde, ons eenigszins vreemd zou kunnen lijken, ware het niet, dat wij reeds op de
hoogte waren van het feit, dat in deze kidung de invloed der Parij iromans bijzonder groot is; in de Paiïji-romans toch is, bij wijze van
spreken, geen avontuur der helden en heldinnen denkbaar zonder de
tegenwoordigheid van kadehan of kaka-kaka.
De jongste prinses van Singhasari was volgens deze lezing bij
haar vader gebleven, dien zij in den dood gevolgd zou zijn, zoo het
haar vergund ware geworden. Terwijl deze voorstelling der gebeurtenissen in de beide andere traditieboeken niet voorkomt, ontbreekt hier
weer het verhaal van de Rangga Lawe ™) omtrent de verliefdheid
van Jaya-Katong op de jongste prinses van Singhasari, wanneer zij
als gevangene te Kadiri verblijft.
8. Terwijl in de Pararaton en in de Rangga Lawe het plan om
naar Wïraraja van Madhura te gaan aan de gezellen van Wijaya
wordt toegeschreven, wordt het hier als afkomstig van Qantasmrti,
den vroegeren opperpriester van Singhasari, voorgesteld. Het wonder
van de met rijst gevulde kokosnoot, dat zich hier ten huize van
Cantasmrti heet af te spelen, vindt in de Pararaton en de Rangga
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Lawe bij den buyut van Pandakan plaats ™). De vraag doet zich
voor, of (Jantasmrti en de buyut van Pandakan dezelfde persoon
kunnen zijn; de titel van den laatsten zou bij een geestelijke functie
wel kunnen passen " ) . Er moge in dit verband op gewezen worden,
dat in enkele opzichten de lezing van de Harsa-Wijaya zich dichter
dan bij de Pararaton en de Rangga Lawe aansluit bij de NieuwJavaan sche babad; daarin toch wordt verteld van een ajar (kluizenaar),
die op een berg woont, raden Susuruh op zijn vlucht helpt en hem
eveneens zijn toekomstige koningschap voorspelt. Deze overeenkomst
in verschillende détails van babad en Kidung Harsa-Wijaya lijkt
mij wel merkwaardig " ) .
Op te merken valt, dat volgens onze kidung Gajah-Pagon mee naar
Madhura gegaan is ™) en dat het verhaal, hoe Wijaya en de prinses
den nacht van de aankomst op Madhura doorbrachten op een sawahdijkje, zittende op den rug van Sora — heeft de klankovereenkomst
van sor en Sora het ontstaan van clit verhaal in de hand gewerkt ?
— ®°), hier niet voorkomt.
9. De ontvangst op Madhura en het verblijf in de woning van
Wïraraja worden op dezelfde wijze voorgesteld als in de Pararaton,
evenals Harsa-Wijaya's belofte om later Wïraraja de helft van zijn
rijk af te staan en Wïraraja's raad aan den prins, dat hij trachten
moet door het winnen van Jaya-Katong's gunst zijn onafhankelijkheid
weer te verwerven. In onze kidung is het niet een door Wïraraja
uitgezonden bode, die voor Harsa-Wijaya Jaya-Katong's toestemming
verkrijgt om zich in Kadiri te vestigen, doch trekt deze zelf op goed
geluk, nog wel vergezeld van de oudste prinses van Singhasari, naar
Canggu, vanwaar hij dan rangga Lawe en den akuwu van Canggu
naar Daha zendt om zijn vestiging aldaar mogelijk te maken en voor
te bereiden. De romantische beschrijving van het weerzien van Wijaya
en de jongste prinses van Singhasari en de daarop volgende uitwisseling van symbolische geschenken, die de vierde zang van de Rangga
Lawe ons te lezen geeft"'), ontbreekt hier; in deze kidung zijn het
de twee naar elkander smachtende zusters, die voor het sentimenteele
element in het verhaal zorgen.
10. Een van de belangrijkste afwijkingen van de lezing van de
Pararaton en de Rangga Lawe biedt deze kidung in zijn voorstelling
van de terugkomst der troepen, die tegen Malayu gestreden hadden.
Ik wil er aan herinneren, dat als resultaat van de vergelijking van de
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Pararaton en de Rangga Lawe te boeken viel de opvatting, dat de
Rangga Lawe, ontdaan van zijn romantische inkleeding, een traditie
geeft, welke naast die van de Pararaton heeft gestaan en niet daarvan
afhankelijk is **); welke lezing de voorkeur verdient, is slechts dan
uit te maken., wanneer betrouwbaarder gegevens, als de oorkonden,
de Nagarakrtagama of de Chineesche berichten, dezelfde feiten mededeelen, die wij uit de traditieboeken kennen. Voor het geschiedkundig
onderzoek zijn natuurlijk die gedeelten van de traditieboeken het
belangrijkst, welke gebeurtenissen verhalen, waarover wij uit andere
bronnen niet ingelicht worden. Dit nu is het geval met de mededeelingen der traditieboeken omtrent de stichting van Maja-Pahit.
De Pararaton en de Rangga Lawe wijken hier in hoofdzaken niet
van elkaar af. Wijaya vraagt, wanneer hij een tijd lang in Kadiri
is geweest en op het tournooi van den Galangan-dag de kracht der
Kadireezen heeft leeren kennen, Jaya-Katong om de woeste gronden
van Trik, in de Rangga Lawe onder het voorwendsel ze tot jachtgebied van den koning te willen maken. jaya-Katong willigt dat
verzoek in. Nadat daarop Wïraraja's Madhureezen in het gebied van
Trik een nederzetting aangelegd hebben, die den naam Maja-Pahit
krijgt, vestigt zich Wijaya daar, maakt zich er snel weerbaar zonder dat
Jaya-Katong het bemerkt en acht zich al spoedig sterk genoeg om
den koning van Kadiri te verslaan. Op Wïraraja's advies accepteert
hij echter de hulp der Tatar's, die hem stellig de overwinning heeten
te zullen bezorgen.
Naar de voorstelling van deze beide geschriften bracht dus JayaKatong tegenover raden Wijaya dezelfde politiek van bevrediging
en verzoening van den vroegeren vijand in toepassing, welke hijzelf
destijds, volgens de Harsa-Wijaya, van Krtanagara had ondervonden.
De mededeeling van de Pararaton **), dat Wijaya reeds vrij spoedig
na zijn aankomst te Maja-Pahit weer tegen Kadiri op wilde trekken,
lijkt zonderling, maar wellicht geeft ook hier de beknoptheid van
den tekst den lezer een anderen indruk dan de auteur bedoelde te
geven. In de Rangga Lawe toch **) wordt uitvoerig verteld, hoe
Wijaya eerst het nieuwe Maja-Pahit aan een ridderstand hielp en
toen pas aan oorlog tegen Kadiri begon te denken. Pararaton en
Rangga Lawe stemmen echter hierin overeen, dat zij de voorstelling
geven, dat de stichting een vooraf beraamde, tegen Jaya-Katong
gerichte daad van Wïraraja en Wijaya was.
De Kidung Harsa-Wijaya nu geeft een eenigszins ander beeid
van de situatie, doordat volgens deze lezing de door Krtanagara
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tegen Malayu uitgestuurde troepen op Java terugkomen, wanneer
Harsa-Wijaya zich nog in Kadiri bevindt. Door deze onverwachte
versterking van diens macht wordt het voor Jaya-Katong te gevaarlijk
hem in zijn onmiddellijke nabijheid te houden, en gebrek aan beschikbare huisvestingsgelegenheid doet hem het excuus voor zijn
verwijdering aan de hand. De nieuwe verblijfplaats van Harsa-Wijaya,
het gebied van Trik, wordt hier door Jaya-Katong's patih zelf gekozen, met instemming van den betrokkene, wien immers reeds door
Wïraraja aangeraden was juist dit gebied den koning te vragen. De
ligging van de plaats was dan ook voor beide partijen voordeelig.
„Niet te ver van Kadiri", zegt Jaya-Katong zelf, „zoodat we elkaar
van tijd tot tijd nog eens kunnen zien"; van Kadiri uit zou echter
Jaya-Katong langs den waterweg de jonge nederzetting ook dan in
korten tijd kunnen bereiken, wanneer het een minder vriendschappelijk
bezoek zou moeten zijn. En voor de nieuw te stichten stad zou
het een niet te onderschatten belang zijn, dat ze een vrijen uitweg
naar zee zou hebben en naar den bondgenoot op Madhura.
Ofschoon de Harsa-Wijaya niet van een bepaalden duur van de
Pamalayu spreekt, krijgt men toch den indruk, dat de schrijver zich
geenszins den tijd van ruim 17 jaar heeft voorgesteld, die ons als
duur dezer groote onderneming uit andefe bronnen bekend is. Dezelfde officieren, die uitgezonden zijn, keeren volgens deze redactie
ook weer naar Java terug. Dat de leider der expeditie den naam
Këbo-Anabrang, „die overzee is gegaan", reeds gedragen zou hebben
vóór zijn zeereis, zooals de Kidung Harsa-Wijaya wil, zou wat
wonderlijk zijn, ofschoon niet bepaald onmogelijk.
11. Een ander punt van verschil met de Pararaton en de Rangga
Lawe is, dat in de Harsa-Wijaya beide prinsessen van Malayu door
Harsa-Wijaya tot vrouw genomen worden, terwijl in de twee andere
werken — en ook in de Kidung Pamancaiigah — alleen van DaraPëtak gesproken wordt **). Wel valt het op, dat de eerste omgang
van Harsa-Wijaya met Dara-Jingga slechts met enkele woorden vermeld wordt, terwijl de dichter uitvoerig de andere huwelijksvoltrekkingen beschrijft, doch later noemt hij toch weer vier koninginnen
van Maja-Pahit, twee prinsessen van Singhasari en twee prinsessen
van Malayu. Het is mogelijk, dat hij het ons uit de Nagarakrtagama
bekende feit, dat de eerste koning van Maja-Pahit vier gemalinnen
heeft gehad — te recht allen prinsessen van Singhasari en de eigenlijke
erfgenamen van den Singhasarischen troon, daar Krtanagara geen
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zoon had nagelaten ®") —, uit een of andere bron gekend heeft en
getracht heeft dit bericht in harmonie te brengen met de opvatting
van de latere traditie, die van de Pararaton en de Rangga Lawe,
dat er slechts twee prinsessen van Singhasari waren en daarnaast
twee prinsessen van Malayu. Vergelijking der gegevens toont echter
m.i. aan, dat er nog een andere mogelijkheid bestaat om de verschillende lezingen der traditie met elkaar in overeenstemming te brengen;
de zaak is interessant genoeg om er even bij stil te staan.
De Pararaton deelt de komst van de twee prinsessen van Malayu
en wat er met elk van haar gebeurde, zeer beknopt mede (24, 2-—ao);
in Brandes' vertaling (2de ed., p. 92): „Een tien dagen later ongeveer
kwamen de troepen, die Malayu waren gaan veroveren, terug, met
twee prinsessen. Een van hen, prinses Dara pëtak, werd door raden
Wijaya tot binihaji (sclir) gemaakt; de oudste, Dara jingga, huwde
met (een) dewa en werd de moeder van den koning van Malayu,
Tuhan Janaka, wiens kasirkasir (Jri Marmadewa was, en die als
koning Aji Mantrolot heette"; om het belang van de passage liet
Brandes in een noot (2de ed., p. 92, noot 6) den tekst nog eens extra
afdrukken van die woorden, die op Dara-Jingga slaan: alaki dewa
apuputra ratu ring Malayu.
Brandes voorzag zijn vertaling van de volgende aanteekening *'):
„Het in de vertaling onvertaald gelaten dezva zou een stuk van een
naam kunnen zijn *, terwijl het Marmadewa, een der namen van den
ratu ring Malayu, die ook Tuhan Janaka en Aji Mantrolot heette,
en de zoon was van Dara Jingga, dwingt om te denken aan het
wanna in den koningsnaam (vermoedelijk beter -namen) van de
andere inscripties van West-Sumatra
". De uitgever van den
tweeden druk. Prof. Dr. Krom, merkt bij * op (p. 122, noot 2):
„Met deze opvatting vereenigt zich Ferrand . . . .".
Dat dewa in alaki dewa een stuk van een eigennaam zou zijn,
komt mij echter minder waarschijnlijk voor, al lijkt mij een zeker
verband met het -dewa van de Sumatraansche koningsnamen niet
uitgesloten. Alaki dewa kan n.1. beteekenen „zij nam een dewa tot
echtgenoot", ..zij had een dewa tot echtgenoot" en „zij kreeg een
dewa tot echtgenoot". Welke van deze drie vertalingen de voorkeur
verdient, is niet zoo gemakkelijk uit te maken. „Zij nam een dewa
tot echtgenoot" lijkt mij het minst aannemelijk. Dara-Jingga was
als zinnebeeld van Malayu's onderwerping naar Java gebracht, en
dat het haar, de buitgemaakte, vrij gestaan zou hebben naar eigen
keus te trouwen, is op zijn minst zeer onwaarschijnlijk te noemen.
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De vertaling „zij had een dewa tot echtgenoot" zou beteekenen, dat
men aannam, dat Dara-Jingga gehuwd was, toen zij naar Java werd
gevoerd, en in dat geval zou men stellig verband kunnen aannemen
tusschen het dewa van Pararaton 24, 29 en dat van de Sumatraansche
koningsnamen: zij zou dan n.1. gehuwd kunnen zijn geweest met
iemand uit een geslacht, welks leden op -dewa eindigende namen
hadden, zoodat dan ook hun zoon c.rï Marmadewa heette *"). Deze
opvatting zou impliceeren, dat de koning van Maja-Pahit Dara-Jingga
niet tot sëlir genomen heeft, omdat zij reeds gehuwd was, en zou
niet met de traditie van de Kidung Harsa-Wijaya in overeenstemming te brengen zijn.
Vertalen wij alaki dewa met „zij kreeg een dewa tot echtgenoot",
dan aanvaarden we daarmee een andere voorstelling van den loop
van zaken: dat Dara-Jingga, op Java gekomen, niet of niet blijvend
door den koning van Maja-Pahit tot sëlir begeerd is — hetzij, omdat
zij zich niet aan haar nieuwe omgeving kon aanpassen, hetzij, omdat
zij het niet met haar heer of met haar medevrouwen vinden kon, of
om welke reden dan ook —, maar dat zij door hem geschonken is
aan een dewa, waarmee dan een ksatriya van hoogen rang bedoeld
moet zijn, vermoedelijk iemand uit 's konings onmiddellijke omgeving, gezien het nogal exclusieve gebruik van het woord dewa. Onwillekeurig denken we bij deze voorstelling der zaken aan het verhaal
van de Babad Tanah Jawi "'), volgens hetwelk Bra-Wijaya een van
zijn echtgenooten van lageren rang, een Chineesche prinses""), ten
gevolge van huiselijke moeilijkheden aan een van zijn zoons bij een
andere vrouw, Arya Damar, ten huwelijk gaf, en vervolgens Arya
Damar met haar, die reeds van hemzelf zwanger was, naar Palembang
zond om daar in zijn naam te regeeren; we vragen ons af, of de
dewa van Pararaton 24, 29 Dara-Jingga als maagd van den koning
kreeg of als door den koning bezwangerde vrouw " ) . De traditie, die
ons in de Kidung Harsa-Wijaya overgeleverd is, wijst niet op de
eerste dezer beide mogelijkheden. In dit gedicht toch wordt uitdrukkelijk vermeld ""). dat Harsa-Wijaya een nacht met Dara-Jingga heeft
doorgebracht. Dat haar omgang met den koning slechts in weinig
woorden verhaald wordt, terwijl, zooals hierboven reeds is opgemerkt,
de liefde van Harsa-Wijaya en zijn drie andere gemalinnen vrij
uitvoerig besch-even wordt, dat in de tweede plaats herhaaldelijk
vermeld wordt, dat Dara-Jingga zich met haar lot kwalijk verzoenen
kon en heimwee naar haar vader bleef koesteren, en dat ten slotte
verhaald wordt, dat haar daarom! door een van haar medevrouwen
Dl. 88.
3
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in het vooruitzicht werd gesteld, dat zij wellicht door Harsa-Wijaya
weer met haar vader te zamen gebracht zou worden, dat alles zou
opgevat kunnen worden als steun voor de hypothese, dat Dara-Jingga
wel 's konings vrouw geworden, maar niet gebleven is.
De mogelijkheid dient dus open te blijven, 1" dat Dara-Jingga's
zoon door Harsa-Wijaya (Krtarajasa) verwekt is, maar geboren is
na haar huwelijk met den dewa; Aji Mantrolot zou dan officieel
als zoon van Dara-Jingga's man gegolden hebben, zooals raden Patah
als zoon van arya Damar gold, maar zal niettemin bekend geweest
zijn als een lijfelijke zoon van den koning van Maja-Pahit; 2° dat
Dara-Jingga nog voordat zij van den vorst kinderen had gekregen
of zelfs zonder dat zij omgang met den vorst had gehad, door Krtarajasa aan den dewa uitgehuwelijkt is en in haar huwelijk met hem
aan den zoon het leven geschonken heeft, dien de Pararaton Aji
Mantrolot enz. noemt ^ ) .
Vrage: kan het nu soms zijn, dat de dewa van Pararaton 24, 29
een zoon geweest is van Wijaya (Krtarajasa) en van die prinses van
Singhasari, die later in de geschiedenis bekend staat als de Rajapatnï ?
In de oorkonde van de Candi Jago van 1343 toch noemt zich
Adityawarman, de dan regeerende koning van Malayu, iemand, die
gesproten is uit het geslacht van de Rajapatnï **). De moeilijkheid,
welke de verklaring van deze betiteling tot dusverre opgeleverd
heeft ®°), zou door deze gissing, welke in de historische traditie
eenigen steun vindt, op bevredigende wijze opgelost worden, terwijl
eveneens duidelijk zou worden, waarom de koning van Malayu omstreeks dienzelfden tijd onder de Maja-Pahitsche hoogwaardigheidsbekleeders genoemd wordt®"): hij zou dan n.1. zelf lid van de
koninklijke familie van Maja-Pahit geweest zijn.
Ik voel zelf meer voor „kreeg" dan voor ,,had", al ontveins ik me
geenszins, dat het hierboven geuite slechts een hypothese is, en dat
er, ook wanneer men zich met de hoofdzaak zou kunnen vereenigen,
nog wel wat moeilijkheden te verklaren over zouden blijven. Een
voor de hand liggende vraag is, hoe Jayanagara (Kala-Gëmët) aan
het bewind zou hebben kunnen komen, wanneer er een zoon van
een hoofdvrouw van Krtarajasa bestond. De beschikbare gegevens
laten, voor zoover ik zie, niet toe daarop een bevredigend antwoord
te geven, doch dat wil nog niet zeggen, dat er geen plausibele redenen
geweest kunnen zijn. Men zou, om deze moeilijkheid te vermijden,
als andere mogelijkheid kunnen opperen, dat de dewa een zoon van
Krtarajasa bij een sëlir geweest is, van lager rang dan Jayanagara:
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kinderen van één man toch plegen alle vrouwen van hun vader
„moeder" te noemen "'), zoodat Adityawarman zich ook dan wel een
nazaat van de Rajapatnï zou hebben mogen noemen, wanneer hij uit
een echtverbintenis van Krtarajasa en een van de medevrouwen der
Rajapatnï gesproten was; stellig zou de term tadbanggajah van de
Candi-Jago-oorkonde ®") in dat geval toch nog veel begrijpelijker zijn,
dan wanneer we moesten aannemen, dat hij alleen betrekking heeft
op een verzwagering der Javaansche en Sumatraansche koningshuizen
via Dara-Jingga en Dara-Pëtak '*). Den historici moet ik het overlaten
deze mogelijkheden, die de Pararaton-tekst in verband met de lezing
van de Kidung Harsa-Wijaya biedt, tegen elkaar af te wegen en de
waarde van elk er van aan eventueele andere gegevens te toetsen.
Ten slotte nog een opmerking en een vraag. De opmerking is, dat
men er bij verder onderzoek rekening mee zal hebben te houden,
dat de Pararaton volstrekt niet spreekt van Dara-Jingga's terugkeer
naar Malayu, zoodat het heel wel mogelijk blijft, dat zij pas jaren
na haar komst te Maja-Pahit met den devva van Pararaton 24, 29
getrouwd is, en eveneens, dat zij of nooit, of pas in haar latere leven
teruggegaan is naar haar vaderland. Alleen van hun zoon wordt
gezegd, dat hij ratu ring Malayu was, en zelfs ten aanzien van hem
bestaat dan nog de mogelijkheid, dat hij niet voortdurend in Malayu
verblijf heeft gehouden.
De vraag, die ikzelf hier niet beantwoorden wil, omdat zij buiten
het bestek van dit opstel valt, maar die ik belangstellenden ter overweging geef, is deze: Gesteld, dat de hierboven ontwikkelde hypothese
omtrent de persoonlijkheid van den dewa van Pararaton 24, BH
aanvaardbaar zou zijn, zou het hierboven vermelde babad-verhaal
omtrent Arya Damar en de Chineesche prinses, die naar Palembang
trokken, clan soms voor een deel in de geschiedenis van den dewa
en Dara-Jingga zijn oorsprong kunnen vinden ?
12. Het verhaal van het tournooi op het Galangan-feest wijkt slechts
weinig af van wat de Pararaton en de Rangga Lawe vertellen. De
zelfstandigheid van de Kidung Harsa-Wijaya blijkt slechts uit kleinigheden, zooals b.v. uit de afwijkende lijst der partners bij het steekspel, afwijkend zoowel van de Pararaton-lijst als van de daarvan
weer verschillende lijst van de Rangga Lawe.
13. Het verhaal van de stichting van Maja-Pahit vermeldt hier de
aanwezigheid van Wïraraja in de nieuwe nederzetting nog vóór de
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komst van Harsa-Wijaya. Deze laatste gaat naar zijn nieuwe gebied,
wanneer de Madhureesche ontginners met hun werk gereed zijn, op
last en dus met instemming van den koning van Kadiri, hoewel deze
laatste begrijpt, dat hem voortaan gevaar van de zijde van Maja-Pahit
dreigt. Het verschil met de Rangga Lawe is in dit gedeelte van het
werk grooter dan dat met de Pararaton; de Rangga Lawe toch verhaalt in het correspondeerende gedeelte het bezoek van SagaraWinotan, die namens Jaya-Katong eens komt informeeren, hoe het
met de voorbereidingen tot het groote jachtfeest staat, hetwelk Wijaya
immers in het gebied van Trik aan het voorbereiden is, en laat hier
ook de kennismaking geschieden van Wijaya en den zoon van
Wïraraja, den lateren Rangga Lawe™°). Niet alleen, dat in onze
kidung Sagara-Winotan niet genoemd wordt, zijn bezoek aan
Maja-Pahit zou ook overbodig zijn geweest; en Rangga Lawe is
in deze redactie niet de onbekende zoon van Wïraraja, maar een
van de kadehan, die met Harsa-Wijaya opgegroeid zijn; Wïraraja
is hier de vader van Nambi •""), als in de Pararaton, en tevens van
den van elders onbekenden Wirondaya. Afgezien van de kwestie
van de uit Sumatra teruggekeerde troepen en van enkele détails in
de beschrijving vertegenwoordigen de Pararaton en de Harsa-Wijaya
in dit gedeelte van den roman één redactie, en de Rangga Lawe,
waarvan de lezing in sommige opzichten gesteund wordt door de
Sorandaka, een andere.
14. Bij het gedeelte van de Harsa-Wijaya, dat handelt over de
voorbereidingen tot den strijd tegen Kadiri, het raadplegen van
Wïraraja, die zich weer op Madhura bevindt, en het inroepen van
de hulp der Tatar's, valt op te merken, dat het hier de prinses van
Kadiri is, die de belooning vormt, welke den vorst der Tatar's toegezegd wordt, niet de beide prinsessen van Singhasari. Dat hier behalve
de prinses van Kadiri, die eigenlijk een prinses van Singhasari is,
er nog een andere, echte prinses van Kadiri bestaat, maakt niet
alleen, dat het eind van het verhaal, dat den strijd met de Tatar's
om de toegezegde prinses vertelt, anders van opzet kan zijn dan de
correspondeerende gedeelten van de Pararaton en de Rangga Lawe,
zooals hierboven "-) reeds is opgemerkt, maar maakt ook, dat HarsaWijaya in een veel gunstiger daglicht komt te staan dan in de beide
andere geschriften; hier toch is van verraad van de zijde van den
vorst van Maja-Pahit geen sprake en ligt de schuld van het misverstand uitsluitend bij de Tatar's, die niet willen inzien, dat waar
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niet is, de keizer zelfs zijn recht verliest. Ja, dat Harsa-Wijaya hier
de rol van de verdrukte onschuld speelt, laat de dichter nog scherper
uitkomen door van hem te vertellen, dat hij louter gevoelens van
vriendschap voor de Tatar's had gekoesterd, hun vorst een groot deel
van den krijgsbuit had willen afstaan en pas tot den strijd tegen zijn
bondgenooten in den oorlog tegen Kadiri overging, toen hun eigenzinnige, brutale geweldpolitiek krachtige maatregelen noodzakelijk
maakte; maatregelen intusschen, die aan doeltreffendheid niets te
wenschen overlieten!
15. Doch we zijn op ons verhaal vooruitgeloopen! De vijfde zang
van de Kidung Harsa-Wijaya begint met de beschrijving van de aankomst der Tatar's en hoe Jaya-Katong den strijd met hen en met
de lieden van Harsa-Wijaya en Wïraraja aanbindt. De Pararaton
vermeldt in het geheel niet, waar deze strijd uitgevochten werd,
terwijl de Rangga Lawe van een opmarsch der bondgenooten naar
Kadiri spreekt"'"'), welke lezing overeenkomt met wat ons uit de
Chineesche berichten bekend is ™'). Hier in de Kidung Harsa-Wijaya
speelt zich de strijd af op de tëgal Bobot-Sari, een traditioneel
slagveld, dat ook in de Sorandaka genoemd wordt, maar dat daar in
Oost-J ava gelocaliseerd wordt, aangezien in Oost-Java — in
Lumajang n.1. —• het gebied van Nambi lag, tegen wien de in het
tweede deel van de Sorandaka beschreven strijd gaat. De tëgal
Bobot-Sari, waar we hier mee te doen hebben, blijkt zich ten Zuiden
van Canggu uit te strekken. Te Canggu immers zijn volgens onze
kidung de Tatar's geland, niet te Tuban, zooals de Rangga Lawe
mededeelt "*). Ten Westen van Canggu, op een plaats, die èn lurah
Janggala genoemd wordt — wat intusschen ook appellativum zou
kunnen zijn, „het dicht begroeide ravijn" — èn Jung-Galuh, bouwen
zij een versterking, waardoor zij het geheele gebied van Canggu beheerschen.
De vermelding van Jung-Galuh is niet van belang ontbloot. In de
Pararaton toch lezen wc, dat Jaya-Katong tijdens den strijd in handen
der Tatar's viel, nadat hij in Noordwaartsche richting een aanval
had gedaan, en dat hij door de Tatar's gevangen gezet werd (Parar.,
23, 39—24, i). Aan het eind van de beschrijving van den oorlog
tegen Kadiri en tegen de Tatar's recapituleert de Pararaton dan een
en ander door de jaartallen uit de bij den roman behoorende kroniek
te noemen. Kr staat dan in 24, .TJ-.-U : Tcka- ring Jung-Galuh aji
hutong angapns kidung Wnkir-Pohunan; wux ing aiujapus kidung
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moksa. Brandes vertaalt: „Te Jung-Galuh gekomen (waar hij geïnterneerd werd), dichtte hij de kidung Wukir-Polaman (Vischvijverberg), en toen hij die gereed had, overleed hij".
Brandes heeft dit Jung-Galuh aan den bovenloop van de Brantas
gezocht ™"), doch Krom heeft het — m.i. zeer te recht — aan het
Ujung-Galuh gelijkgesteld, dat op grond van een plaats in de oorkonde
van Këlagen door hem gezocht wordt in de buurt van den mond van
de Brantas, en dat in Er-Langga's dagen al een belangrijke havenplaats was **"). Ik acht het zeer waarschijnlijk, dat het Jung-Galuh,
waar Jaya-Katong de Wukir-Polaman dichtte, dezelfde plaats is,
die wij hier in de Kidung Harsa-Wijaya vermeld vinden. Immers,
de Tatar's zullen den gevangene naar een plaats gebracht hebben,
waar hij veilig gevangen gehouden kon worden, tot hij tegen anderen
mcnschelijken buit kon uitgewisseld worden. Welke plaats nu was
veiliger dan die, waar hun schepen lagen, waarmee zij elk oogenblik
het ruime sop konden kiezen ? Volgens de Kidung Harsa-Wijaya nu en
volgens de Pararaton *°^) was dat Canggu, waar Jung-Galuh niet
ver vandaan lag. Brandes nam blijkbaar aan, dat de in Parar. 24, i,
bedoelde plaats, waar Jaya-Katong door de Tatar's gevangen werd
gehouden, niet de plaats van zijn overlijden kon zijn, en kon daarom
— zij het onder voorbehoud — de gelijkstelling van Jung-Galuh met
Mëgaluh aan de Boven-Brantas aanvaarden. Vermoedelijk is zijn
gedachtengang deze geweest, dat iemand voor het maken van een
kidung tijd noodig heeft, en dat Jaya-Katong dus niet in of onmiddellijk na den strijd gestorven kan zijn. Zoo kwam hij er toe in zijn
vertaling de woorden ,,waar hij geïnterneerd werd" toe te voegen,
met haakjes aanduidende, dat de toevoeging van hem was "*). Er
wordt in de litteratuur echter zoo vaak van geïmproviseerde kidung's
melding gemaakt, dat we gerust ook Jaya-Katong's gewrocht als
improvisatie en gedicht van bescheiden lengte beschouwen mogen,
voor welks schepping geen lange tijd van interneering noodig geweest
is. We krijgen dan deze voorstelling: dat Jaya-Katong door de
(."hineezen gevangen werd genomen, naar Jung-Galuh gebracht werd,
daar aan zijn stemming uiting gaf in een eigengemaakt geïmproviseerd
liedje, en stierf. Het bericht van de Nagarakrtagama, dat Jaya-Katong
in den strijd gevallen is, had slechts wat uitvoeriger gezegd behoeven
te worden om de Pararaton-niededeeling te krijgen, tusschen welke
beide lezingen derhalve geen tegenspraak van eenigc beteckenis behoeft te bestaan "").
De identificatie van dit Jung-Galuh met het Ujung-Galuh van de
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oorkonde van Këlagen is ook daarom wel van belang te achten, omdat
er uit zou kunnen blijken, dat Canggu of de onmiddellijke omgeving
van Canggu al lang vóór den Singhasarischen tijd een belangrijk
zeehavengebied was.
16. Uit de Chineesche berichten *") blijkt, dat de strijd tegen JayaKatong zoowel in het gebied van Canggu—Maja-Pahit als om Kadiri
gestreden is. De Rangga Lawe vermeldt alleen, zooals wij hierboven
reeds zagen, den opmarsen naar Kadiri, de Harsa-Wijaya alleen de
gevechten ten Zuiden van Canggu; het laatste geschrift weet van
den aanval op Kadiri, waarvan de Chineesche berichten spreken, niets
af, en vermeldt alleen, dat Harsa-Wijaya naar Kadiri ging om zich
van de prinsessen meester te maken, hetgeen zonder veel moeite
geschieden kon, omdat de koning en zijn mannen in den slag op
de Bobot-Sari-vlakte omgekomen waren. De twee kidung's spreken
elkaar in verschillende opzichten tegen, doch vullen elkaar in andere
opzichten weer aan. De in de Pararaton bewaarde traditie schijnt
het dichtst bij die van de Rangga Lawe te staan, wanneer we letten
op de mededeeling, dat de troepen van Maja-Pahit en van Madhura
vanuit het Oosten kwamen en dat Këbo-Mundarang van het slagveld
naar het Zuiden vluchtte en in Trïni-Panti achterhaald en gedood
werd; Trïni-Panti toch hebben we, naar de Harsa-Wijaya, ten
Zuiden vart Kadiri te zoeken.
Ook in de beschrijving van den strijd sluiten zich de Pararaton
en de Rangga Lawe, ondanks de verschillen in détails, waarop ik
bij de bespreking van de Rangga Lawe reeds gewezen heb "'"), in
hoofdzaak toch bij elkaar aan. Geheel afwijkend is de lezing van de
Harsa-Wijaya. Hier heeft Jaya-Katong niet te strijden tegen den
vorst der Tatar's, die hem gevangen weet te nemen, doch richt hij
zich na de nederlaag van zijn troepen tegen Harsa-Wijaya, bereid
om door zijn hand te sneuvelen. Zoover komt het echter niet, daar
hij, juist als Dangdang-Gëndis, de vorige koning van Kadiri, in het
luchtruim verdwijnt, Harsa-Wijaya aldus de pijnlijke taak van het
afmaken van zijn vroegeren vriend en weldoener besparende. Na de
overwinning laat Harsa-Wijaya, zooals ook in de Pararaton en in
de Rangga Lawe verteld wordt, de jongste der beide prinsessen van
Singhasari naar Maja-Pahit brengen. De koningin en de prinses van
Kadiri blijken Jaya-Katong in den dood te zijn gevolgd.
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17. Hierboven is reeds met een enkel woord er op gewezen, dat
door het inlasschen van de prinses van Kadiri in den roman de auteur
een geheel andere voorstelling kan geven van de bedoeling van den
strijd tegen de Tatar's. In détails behoeven wij op de beschrijving van
het verloop van dien strijd hier niet in te gaan. Opgemerkt moge
slechts worden, dat hier de laatste gevechten met de Tatar's niet in
Canggu, zooals in de Pararaton, maar in Bubat plaats vinden. Het is
mogelijk, dat hierin invloed van de Kidung Sunda aan te nemen
valt. De vorst der Tatar's sneuvelt hier, terwijl hij in de andere twee
boeken dadelijk na de overwinning op Jaya-Katong naar zijn land
terugkeert.
:
18. Merkwaardig is nog het slot van de Kidung Harsa-Wijaya.
Rangga Lawe wordt hier dadelijk na de officiëele troonsbestijging
van Harsa-Wijaya, voortaan Krtarajasa geheeten, patih amangku
bhümi, en maakt zich in die functie verdienstelijk door het rijk van
Maja-Pahit een groote macht te verschaffen in den Archipel. Een
frappant verschil reeds met de Pararaton, maar vooral met de Kidung
Rangga Lawe, waarvan het tweede deel immers geheel gewijd is
aan de beschrijving van Rangga Lawe's opstand, waarvoor juist het
feit, dat zijn aspiraties door den koning niet bevredigd waren, het
motief vormde. In het kader van de Kidung Harsa-Wijaya zou een
opstand van rangga Lawe in het geheel niet passen! Dit te constateeren is daarom van belang, omdat de opstand van rangga Lawe
ons alleen uit de Pararaton, de Rangga Lawe en de Kidung Sorandaka
bekend is, niet uit oorkonden of uit de Nagarakrtagama. Konden
wij tot dusverre op grond van de Pararaton het feit van rangga
Lawe's opstand als historisch beschouwen, voortaan moet wellicht
hiervoor de reserve gemaakt worden: „volgens de Pararaton, de
Kidung Rangga Lawe en de Kidung Sorandaka althans, niet volgens
de Kidung Harsa-Wijaya" "*).
Naast de geheel andere lezing omtrent den invloed, dien de uit
Malayu teruggekeerde troepen op de ontwikkeling der geschiedenis
van Maja-Pahit uitgeoefend hebben, is de voorstelling, dat onder
rangga Lawe's leiding het jonge Maja-Pahit al in de eerste jaren
van zijn bestaan tot grooten bloei gekomen is, wel de belangrijkste
afwijking van de twee andere traditieboeken. Welke lezing omtrent
den terugkeer uit Malayu de juiste is, lijkt mij heel moeilijk uit te
inakei'. Wat het tweede punt betreft, lijkt mij voorshands de voorstelling van de Pararaton te verkiezen; wel is het op zichzelf niet
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onmogelijk, dat zich onder Krtarüjasa reeds een machtig MajaPahitsch rijk gevormd heeft — hetgeen dan de positie van Bra-Wijaya
in de babad "*) en de Sërat Kanda en in de Usana Jawa ""')
eenigszins zou verklaren —, een rijk, dat onder Kala-Gëmët weer in
verval raakte, maar door Gajah-Mada weer in zijn volle glorie hersteld werd, doch zoolang de oorkonden over deze eventueele eerste
bloeiperiode zwijgen, valt er weinig positiefs over te zeggen. Dat
intusschen de Kidung Harsa-Wijaya nieuwe mogelijkheden openstelt,
toont, dunkt mij, het belang van deze kidung wel reeds voldoende aan.
Leiden, 11 October 1929.
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NOTEN BIJ „EEN NIEUWE REDACTIE VAN DEN ROMAN
VAN RADEN WIJAYA".

*) Men vindt de oorkonde van Butak en het verslag van de Chineesche
expeditie uitvoerig besproken in Prof. Dr. N. J. Krom's „Hindoe-Javaansche
Geschiedenis", 's-Gravenhage, 1926, Hoofdstuk X en XI. De Nagarakrtagama
geeft heel weinig bijzonderheden over de gebeurtenissen van de jaren 1292 en
1293, omdat de laatste vorst van Singhasari en de eerste van Maja-Pahit er
niet altijd een even eervolle rol in gespeeld hebben. De babad van Midden-Java
weet van den overval van Jaya-Katong en van de expeditie der Chineezen niets
af, en is slechts o;< punten van ondergeschikt belang een enkelen keer in staat
inlichtingen te geven.
-) ..De Middel-Javaanschc Historische Traditie", Santpoort, 1927, Hoofdstuk II.
•') De eerste editie verscheen in de „Verhandelingen van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", deel XLIX, eerste stuk, 1896;
de tweede in deel LXII van dezelfde „Verhandelingen", 1920. Ik citeer den
tekst naar de eerste editie, de bespreking naar de tweede.
*) Een door mij verzorgde tekstuitgave van de Rangga Lawe is in het begin
van dit jaar (1930) als deel I van de door het Kon. Bataviaasch Genootschap
van K. en W. gepubliceerde Bibliotheca Javanica verschenen.
5) M.-J. Hist. Trad., p. 61—63.
") „Iets over de Historische Kidung Sorandaka", in den „Feestbundel uitgegeven door het Bat. Gen." enz., 1929, deel I, p. 22 sqq.
"') Het origineel telt 134 lontar-bladen en is, afgezien van enkele kleine
beschadigingen, in een uitstekenden staat. Ook de tekst is nagenoeg vrij gebleven
van corruptie. Een copie van I G. P. Djlantik's handschrift is in mijn bezit.
S) „De Pandj i-Roman", Antwerpen, 1922, p. 306—313.
9) Een handschrift van 166 lontar-bladen in de bibliotheek van I G. P.
Djlantik te Singaradja, waarvan ik een copie bezit.
*") Volgens v. d. Tuuk is hiermee, naar door hem ingewonnen inlichtingen,
de dessa Panarukan op Bali bedoeld; hoe de naam Ratnarasa in de wereld
gekomen is. is hem niet duidelijk. Zie KBW., I, 737, linker kolom, r. 5 sqq. v.o.
**) Wat eigenlijk de bedoeling van de uitdrukking „beoosten den Kawi" is,
ontgaat mij. Wij vinden ze in de Pararaten (1, n, 7, 27, 8, 27, 9, 23, 13, 12),
in de Pamaikangah (II, 59, 75), hier in de Harsa-Wijaya (zie de lijst van eigennamen), en in de latere letterkunde ook in de door Brandes uitgegeven pralambang (TBG.. deel 32, p. 383, vertaling p. 385, r. 7 v.o., waar „beoosten" in plaats
van „bewesten" te lezen is). Het schijnt, dat de eens door Bharada getrokken
grenslijn, welke het gebied van Er-Langga in tweeën deelde en die van den
Kawi Zuidwaarts naar den Indischen Oceaan liep (Krom. Gesch., p. 269 sqq.),
het Oost-Kawische en het West-Kawischc gebied voor het gevoel der vroegere
Oost-Javanen srlicrp van elkaar gescheiden heeft, ook al was. naar <le Nagarakrtagama vertelt, het scheidingswerk nooit door Bharada voltooid geworden,
zoodat in de latere politiek met de scheiding geen rekening behoefde gehouden
te worden (Krom, p. 272—273). Het land beoosten den Kawi bij uitstek was
liet gebied van het Singhasarischc rijk (Krom, p. 305).
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12) Parar. 18, 12: dhinarnia ring Kumëpër. Uit de Harsa-Wijaya-plaats (I,
25b) blijkt, dat men den term „bijgezet", dien Brandes in de vertaling gebruikt,
niet al te letterlijk mag opvatten; immers, het lijk wordt verbrand en de asch
in zee geworpen. Kagënëngan is in de Pararaten (15, au) de „bijzettings"-plaats
van koning Rajasa (ken Angrok).
" ) Zie deze Bijdragen, deel 83, p. 136—137.
" ) Zie hierover de aanteckening op p. 23—25.
15) Zie hierover deze Bijdragen, deel 83, p. 150—151.
W) Of een vorige; de tekst heeft sang kaiong zfiis amor ing dewa = de
koning, die in de godheid is opgegaan.
•") Of vader; de tekst heeft vmr<mg-atuh(iv)anipun.
*") De hier opgenoemde personen hooren eigenlijk in de Pafiji-verhalen thuis,
ofschoon men ze ook in andere historische gedichten wel vindt; vgl. b.v. deze
Bijdragen, deel 83, p. 137—138. Over Bayan zie men de opmerkingen in mijn
artikel „Wat beteekent het woord „Kabayan"?", in deze Bijdragen, deel 85, p.
477-A78.
™) Het woord kadchan beteekent ,,jongelingschap" en „jonkvrouwclijkheid",
,,de jonkers" en ,,de adellijke meisjes"; hier wordt het gebruikt om de jongelieden aan te duiden, die tot Harsa-Wijaya's gevolg behooren en te zaïncn met
hem opgegroeid zijn.
-") De Albeschikker, personificatie van het Noodlot of de Voorzienigheid,
wel gelijkgesteld aan het Hoogste Wezen.
-i) Het ons bekende Tërung ligt op Java, aan den Noordelijken oever van
de Brantas. Hoewel het niet uitgesloten is, dat er ook een Tërung op Madhura
bestaan heeft, lijkt het toch aannemelijker hier aan een verkeerde voorstelling
van den auteur te denken.
--) De hofgeleerde, die brieven schrijft en voorleest en die ook de letterkunde
ambtshalve beoefent. Zie mijn dissertatie, „De Middel-Javaansche Historische
Traditie", p. 18—20.
23) Yg[ TT 351, g,j jy^ 42a, waar iets dergelijks gezegd wordt. Pangkur is
de plaats, waar ken Angrok als zoon van boerenouders het levenslicht zag,
volgens de Pararaten.
2*) De mantrï araraman komen ook voor in de Pararaten (28, 1, IT, 29, 12).
In de Pararaten vormen zij een groep, daar over hen een bëkël staat. Hier kan
men aan het woord niet zien, of het een enkelvoud of een meervoud aanduidt.
25) Met nini galuh of ratna galuh bedoelt men een voorname prinses. Het
woord wordt door v. d. Tuuk (KBW., s.v.) uit het Sanskrt afgeleid; van een
prinses gezegd, zou het „juweel" kunnen beteekenen; vgl. ratna, „parel", dat
ook vaak voor de namen van prinsessen komt te staan. De vraag doet zich
echter voor, of de titel nini galuh geen verband kan houden met den naam van
de kraton Galuh en dus oorspronkelijk „prinses van Galuh" beteekend kan
hebben. Ook als naam van een kraton kan natuurlijk Galuh wel gelijk te
stellen zijn aan een Sanskrt woord voor ,,juweel".
-") Hieruit schijnt men op te mogen maken, dat de kiraua een echtgenoote
van den vorst van lageren rang dan de hoofdvrouw aanduidt. Zie uok mijn
Rangga-I.awc-uitgavc, lijst van eigennamen s.v. Kiraua.
-") „Die als een omheining van bloemen zijn"; hiermee worden thans op
Midden-Java lieden aangeduid, die zonder bij iemand in dienst te zijn toch
op zijn erf wonen; de prajurit mager sari zijn de mannen van een lijfwacht
van een vorst (G.R.). Dit laatste schijnt ook hier bedoeld te zijn.
-") Zie deze Bijdragen, deel 83, p. 138.
"'") Of de sawah miring. Vgl. de aanteekening op p. 28.
*"') Vrouwen, die met de zorg voor een prinses belast zijn, hofdames.
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31) Zie deze Bijdragen, deel 83, p. 145—146.
•'-) Uit den tekst blijkt niet duidelijk, of Himagiri als eigennaam dan wel
als appellativum opgevat moet worden. In elk geval is het een andere naam
voor het Meru of Meruparwata, dat elders in de kidung (zie het register
der eigennamen bij de tekstuitgave) voorkomt. Of we dezen Meru van de
Kidung Harsa-Wijaya echter identificeeren mogen met den berg, die thans
Smèroe heet, is een open vraag.
33) Batur wordt wel gebruikt in den zin van „kluis". Terwijl met agrama
de geheele nederzetting aangeduid schijnt te worden, schijnt batur agêng de
aanduiding te zijn van het verblijf van Cantasmrti, wellicht zijn woonhuis
(te onderscheiden van zijn parhyangan, „heiligdom", „tempelterrein"?).
•'*) De Pararaton noemt de plaats Datar (21, j), terwijl de Rangga Lawc
(I, 115, VII, 28. 158) de vormen Dataran, Daratan, Dahratan en Tataran geeft.
•"•) Op één na de binnenste kraton-poort.
•"') Of wel te lezen dasabala of dagabala. Dagabala kan bcteekenen
„visschersvolk", „zeemansvolk", en het daarvan afgeleide adjectief, adagabala
of, met weglating van het voorvoegsel a-, dacabala, „die het visschersvolk
(zeemansvolk) cnder zich heeft", „havenmeester" of iets dergelijks. Daar Canggu
een havenplaats is, lijkt mij deze lezing het best te passen. Dasabala kan
„slavenvolk" beteekenen, en adasabala, of, met weglating van het adjectiefpraefix, dasabala, „opzichter over de slaven", „baas van het personeel",
„bedrijfsleider". Dagabala ten slotte is volgens de opgaven van het KBW.
s.v. Buddha een der namen van den Buddha en kan dus, zooals alle andere
woorden voor „Buddha", ook in den zin van „Buddha-priester" gebruikt
worden; vgl. de opmerking in mijn M.-J. Hist. Trad., p. 22—23. Voortgezet
onderzoek zal moeten uitmaken, of de hier bedoelde functionaris ook elders
dan in havenplaatsen voorkomt en of zijn ambt een wereldlijk dan wel een
geestelijk karakter heeft.
3") Onze kidung (III, 86a) noemt Dara-Pëtak de oudste en Dara-Jingga
de jongste van de twee; volgens de Pararaton (24, 2S-29) en de Rangga Lawe
(VII, 148) was het juist omgekeerd.
^*) Letterlijk „de uitverkorenen", keurtroepen, een der afdeelingen van het
Singhasarische leger. Zie Krom, Gesch., p. 319—320. Het woord sinëlir is
een afleiding van sëlir, dat ook „uitverkorene", „favoriete" beteekent, doch
dat speciaal gebruikt wordt om de bijvrouwen van een vorst aan te duiden.
Overigens heeft sinëlir met sëlir niets te maken, en ten onrechte heeft Brandes
verband tusschen beide gezocht, zooals door Krom, loco citato, reeds is aangetoond.
38) De Pararaton heeft op de correspondeerende plaats (22, 26) Galungan,
waarmee het inlandsch Nieuwjaarsfeest aangeduid wordt. De Rangga Lawc
(II, 40, III, 8) heeft echter weer Galangan.
'*") Geschenken, die een koning door overwonnen volkeren aangeboden worden.
" ) Het woord wordt gebruikt urn een geweldig aantal aan te duiden; het
wordt door de commentatoren weergegeven met sarwuda (sa-arbuda —
100.000.000) en sayuta (sa-ayuta == 10.000), welke beide woorden op Java
wel als synoniemen gebruikt worden. V. d. Tuuk meent (KBW., III, 482,
rechts, r. 4—6 v.b.), dat warüthi uit warüthinï (Sk. = „leger") verbasterd
is. Het komt mij voor, dat eer aan warüthï (voor Sk. warüthin, van warütha,
dat o.a. „troep", „zwerm", ,.schaar" beteekent) in den zin van „uit heele troepen
bestaande", „een groote menigte vormende", dus „zeer talrijk" of, nog eenvoudiger, aan een krama-vorin van (sa-)warütha gedacht moet worden. Practiscli
maakt het natuurlijk weinig verschil uit, of men afleiding van warüthinï dan
wel van warüthi of warütha aanneemt.
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**) Het woord zelf beteekent „de bevelvoerende gouverneurs"; er wordt
hier echter blijkbaar een bepaalde groep van hooge officieren mee bedoeld.
De naam is mij van elders niet bekend, tenzij men er mee mag vergelijken
den titel juru van den heer van Blangbangan in de Pamaiicangah.
*3) KBW., III, 96, rechter kolom, r. S v.o., geeft saragi, „zekere vogel',
en de commentator verklaart het met titiran, „tortel". Het Sk. heeft saragha
en saragha = „bij", en sarangga, „bont", als naam van verschillende vogels;
sarangga komt voor in de beteekenis van „kleurig", „gekleurd".
**) De binnenste kraton-poort.
**) „De bloem — of: „de essence" —• der overwinning"; dit corps is van
elders, voor zoover ik weet, niet bekend.
•"') Dharma kan in het algemeen een vrome stichting aanduiden; er kan
dan een tempel, een klooster, maar ook een andere instelling ten bate van
het volk of in het belang van den godsdienst mee bedoeld zijn.
•") In het Sk. is puskara de naam van den blauwen lotus. In het Javaansch
kan het woord ook een boom aanduiden, zooals in het KBW., IV, 209, links
boven, reeds opgemerkt is. Hier wordt ook een boom bedoeld, blijkens het
ri èb ning puskara („in de schaduw van een puskara") van den tekst (VI, 65a).
'*") Te voren Himagiri.
*•) De 15de dag van de 4de maand (kapat, Karttika) schijnt een bijzonder
gunstige dag voor zulke feesten te zijn. Herhaaldelijk wordt in de litteratuur
gesproken van plechtigheden, die op dien dag plaats hebben.
°") De naam, dien de koning bij de plechtige koningswijding (abhiseka, Jav.
ook bhiseka) krijgt, wordt zelf ook abhiseka of bhiseka genoemd.
" ) Versl. Med. Kon. Acad. v. Wetensch., afd. Lett., 5. II (1916). Zie ook
Gesch., p. 321—322.
*-) Het is wellicht van belang op te merken, dat de Pararaton den regeeringstijd van Wisnuwardhana jui;t op 14 jaar stelt (18, n), hoewel dat niet klopt
met de door de Pararaton zelf gegeven jaartallen (Pararaton: 1172 C. tot
1194 C., dus 22 jaar; te recht tot 1190 £., dus 18 jaar). Hel kan zijn, dat op
een of andere wijze de tekst corrupt is geraakt en dat de veertien jaar, waarin
hij zich feitelijk vervangen liet door zijn zoon, maar waarin hij niettemin de
rechtmatige koning was, bedoeld zijn.
*») Gesch., p. 351 boven.
**) Pararaton, p. 77, noot 7: onderdanige vorst: anfjabhaya is ngoko-vorm (?)
van angabhadi, Jav. angabdi, „bij iemand in dienst zijn" (het ter plaatse gestelde
vraagteeken kan wel geschrapt worden, daar formeel -aya een ngoko-vorm van
-adi kan zijn, hoewel het natuurlijk zeer de vraag is, of het hier historisch
mogelijk is).
*"•) De uitgang op -i n.1. Het woord wordt door Dr. Ph. S. van Ronkel
(T. B. G., deel 47, p. 1—2) voor het Maleisch afgeleid van Arabisch 'abd, maar
met de i van de Perzische idafet. Is Dr. van Ronkel's verklaring juist — ook
de traditioneele spelling zonder slot-y pleit voor de juistheid —, dan is het
woord natuurlijk in recenten tijd uit het Maleisch in het Javaansch overgenomen.
Zoolang geen zwaarder wegende argumenten voor een andere verklaring van
abdi opgeworpen zijn, lijkt mij de schaal door te slaan naar de zijde van Dr.
v. Ronkel.
^*) Gesch., p. 321 en noot 2.
5") Pararaton, p. 77, noot 3.
•"*) Vgl. mijn „Inleiding tot de studie van het Oud-Javaansch" („Kidung
Sundayana"), p. 209 en noot 1.
5») Vgl. mijn opstel „Wat beteekent het woord „Kabayan"?" in deze Bijdragen, deel 85, p. 469 sqq., speciaal p. 473 en noot 1.
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*") Een handschrift van deze kidung is in het bezit van den Regent van
Gianjar, die zoo vriendelijk was voor mij een afschrift er van te laten maken.
Ik hoop er nader op terug te kunnen komen.
""") Vgl. nog noot 68 bij aanteekening 4 op p. 26.
"*) Rangga I.awe, VII, 147 sqq., speciaal ISO. In de Pararaten komt
Këbo-Anabrang wel voor, doch hij wordt er niet genoemd in verband met de
Pamalayu.
''-) Rangga I.awe, I, 9, 11, 39 (in I, 39 wordt hij panji Raga genoemd).
e») M.-J. Hist. Trad., p. 48 en noot 2 aldaar.
"*) Vgl. b.v. Kidung Pamaficangah (Uitgave Kirtya Liefrinck—v. d. Tuuk,
Santpoort, 1929), I, 101, waar verteld wordt, dat Ayam-Wuruk's vader
bhagawan wordt, zoodra zijn zoon den volwassen leeftijd bereikt heeft.
"•"') In Zang XLIII; vgl. Gcsch., p. 325—326.
"") Gesch., p. 340 sqq.
'•") Gesch., p. 312.
''*) Hangt wellicht de antipathie der latere traditie tegen Krtanagara, evenals
wellicht de voorkeur voor Narasingha en (Harsa-) Wijaya, samen met het feit,
dat Krtanagara niet en de twee laatstgenoemden wel van Angrok afstamden?
Vgl. de opmerkingen onder aanteekening 1, p. 23—25.
"") Vgl. nog mijn opmerkingen over Wiraraja in den Feestbundel B. G. 1929,
I, 32—34.
™) M.-J. Hist. Trad., p. 49, 52.
"') Zie de opmerking sub 2 hierboven en noot 63.
"-') Zooals ik reeds eerder opmerkte; vgl. M.-I. Hist. Trad., p. 64, regel
20 v.o.
"•') M.-J. Hist. Trad., p. 64—65, naar aanleiding van Parar., 19, -jr, sqq.
™) Parar., 19, 25 sqq.; Rangga Lawe, I, 53—56.
""') Rangga Lawe, editie, p. 16; tekst, IV, 61.
™) Parar., p. 86; Rangga Lawe, ed., p. 13, tekst, I, 106—110.
" ) Buyut beteekent eigenlijk „overgrootvader" (of ,,achterkleinkind") en
wordt overdrachtelijk wel gebruikt om er zeer eerwaarde personen mee aan
te duiden; kabuyutan wordt, volgens het KBW., IV, 1027b, onder de heilige
plaatsen genoemd en door de commentatoren wel met panghyangan of kahyangan
weergegeven. — Er zijn echter ook bezwaren tegen de gelijkstelling van den
buyut van Pandakan en Cantasmrti. In de Rangga Lawe (VII, 43) wordt
gezegd, dat Macan-Kuping, de buyut van Pandakan, en zijn zoon Kancil-Bang
later aan den strijd van de Maja-Pahitsche troepen tegen Kadiri deelnemen,
wat zij toch wel niet zonden gedaan hebben, wanneer zij geestelijke heeren
geweest waren. Cantasmrti en zijn zoon daarentegen — als wangbang Widyajfiana
althans als Cantasmrti's zoon beschouwd mag worden; vgl. de lijst van eigennamen bij de tekstuitgave — komen in de Kidung Harsa-Wijaya pas na afloop
van den strijd naar Maja-Pahit om er zuiver religieuze plechtigheden te verrichten.
Een andere kwestie is, of het dorpshoofd van Kudadu van de oorkonde
van Butak aan den buyut van Pandakan resp. aan Cantasmrti gelijk te stellen
is. Zie hierover Brandes, Parar., p. 101—102. ™) Vgl. Parar., p. 110; Babad Tanah Djawi, I (derde ed.), 19—20; Brandes,
Register op de proza-omzetting van de Babad Tanah Jawi, Verh. B. G., deel
LI, 4de stuk, p. 39, s.v. Suruh. De kluizenaar was een vroegere prinses van
Pajajaran.
™) Volgens de lezing van de proza-Pararaton en van de Kidung Rangga
Lawe blijft hij bij den buyut van Pandakan en komt hij pas later, te zamen
met Macan-Kuping en Kancil-Bang — dit laatste alleen in de kidung —, weer
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ten tooneele, wanneer de geallieerde Maja-Pahitters, Madhureezen en Tatar's
Jaya-Katong beoorlogen.
so) Parar., 21, T - I I ; Kidung Rangga Lawe, I, 117—119; vgl. Feestbundel
B. G. 1929, p. 24, voor de Kidung Sorandaka.
si) Editie, p. 16.
S2) M.-J. Hist. Trad., p. 61—63, p. 169 sqq.
83) Parar., 23, 14-17; Brandes' vertaling „Nauwelijks te Majapahit aangekomen, gaf de prins Wiraraja er kennis van, dat hij en zijn mannen tegen de
mantri's van Daha opgewassen waren" lijkt mij echter te sterk; sasampunira
raden Wijaya ang(h)er ing M.-P. beteekent: „nadat raden Wijaya gewacht
had (d.w.z. [eerst] een tijd lang verblijf had gehouden) te M.-P." enz.
*») Ed., p. 17—18.
85) Proza-Pararaton, 24, 27 sqq.; Kidung Rangga Lawe, VII, 148 en 149,
waarbij evenwel op te merken valt, dat in verschillende handschriften deze
beide verzen ontbreken; vgl. nog Kidung Pamaiicangah, I, 9, hoewel aan deze
plaats geen argumenten tegen de lezing van de Kidung Harsa-Wijaya kunnen
worden ontleend.
s<>) Behoudens de hierbeneden ontwikkelde mogelijkheid. Vgl. Nag., XLVIII,
1, en de bespreking er van bij Krom, Gesch., p. 367.
8") Tweede editie, p. 122.
8®) Men zou dan het alaki dewa van de Pararaton niet „zij was getrouwd
met een dewa" mogen vertalen in denzelfden zin, als waarin wij zeggen:
„Juffrouw Jansen is getrouwd met een Pietersen".
*') Zie b.v. Brandes, „Register op de-.proza-omzetting van de Babad Tanah
Jawi", Verhandelingen Bat. Gen., deel LI, 4de stuk, p. 54, s.v. Wijaya.
®") Een putrT sabrang dus!
9*) Van overdracht van een vrouw door een vader aan zijn zoon hooren we
ook in Kidung Pamaiicangah, V, 19—20, waar verhaald wordt, hoe koning
Saganing een papacangan („hem toegezegde vrouw") als erfenis nalaat aan
zijn zoon, nadat hijzelf, doch vruchteloos, gemeenschap met haar gehad heeft.
»2) Kidung Harsa-Wijaya, V, 45b.
93) In dat geval zou het verband tusschen het dewa van de Pararaton en
van de Sumatraansche koningsnamen dit kunnen zijn, dat de Sumatraansche
koningen zich dewa noemen, omdat hun eerste voorganger een dewa (prins) was.
"•*) Naar Krom, Gesch., p. 387, nader besproken op p. 388.
'*•>) Vgl. Krom, Gesch., p. 388.
"") I11 de oorkonde van Nglawang, zooals Dr. Bosch heeft opgemerkt in
een artikel, dat men besproken vindt bij Krom, Gesch., p. 388—389.
"") Een aardig voorbeeld ter illustratie hiervan levert Pranatjitra, XXV, 36
op (p. 280 en noot 1 daarbij in mijn vertaling, Santpoort, 1930).
"») Krom, Gesch., p. 388.
9") Op de bezwaren van die opvatting heeft Krom, p. 388, reeds de aandacht
gevestigd.
1°°) Editie, p. 19—20.
1"') Als ten minste de tekst van zang III, str. 5b en 8b sqq., zoo te verstaan
is. Het gebruik van termen als bapa en suta wijst niet altijd op het bestaan
van bloedverwantschap; op grond van den context is dit echter wel waarschijnlijk te achten.
1"-) Zie hierboven onder 6.
™3) Editie, p. 20 sqq. — Hoewel het heel goed mogelijk is, dat ook de
Pararaton-schriiver zich deze voorstelling van het verloop van den strijd heeft
gevormd, is dat uit den tekst niet op te maken. (Parar., 23, 30, deelt mede,
dat satëka ning utusan saking Tatar amërëp ing Daha („men na de aankomst
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van de uit Tatar gezondenen Daha beoorloogde"); in de volgende woorden wordt
de situatie op het slagveld geteekend, maar niet vermeld, waar de strijd plaats
vond. Krom (Gesch., p. 352, begin v. d. tweede alinea) gaat dus m.i. te ver,
wanneer hij de Pararaton laat zeggen, dat de geallieerden tegen Daha optrokken ; de even verder gekozen uitdrukking „(J.-K.) doet een uitval naar het
Noorden" dient eveneens gecorrigeerd te worden. Ook het Raden Wijaya agëlis
manjing ing jëro kadaton ing Daha van Parar., 24, 1-2, geeft voldoende vrijheid
tot andere interpretatie; het laat zich met de lezing van de Kidung HarsaWijaya zeer goed in overeenstemming brengen. Brandes' vertaling (etl. p. 90—91)
is te recht zeer neutraal gehouden. — Het spreekt vanzelf, dat ik deze
opmerking alleen maak, omdat zij van eenig belang kan zijn voor onze waardeering der verschillende historische tradities en voor het leeren kennen van
haar onderlinge verhouding; voor het vaststellen der feiten is zij van minder
belang.
««) Krom, Gesch., p. 357.
">5) Editie, p. 21. Uit de Chineesche berichten (Krom, Gesch., p. 354) blijkt,
dat de lezing van de Rangga Lawe juist, doch onvolledig is, daar zij niet
vermeldt, dat de Chineezen eerst langs de kust naar de monden der groote
rivieren trokken en pas vandaar per schip en langs de rivier het binnenland in.
'"") Parar, p. 123.
' ° ' ) Krom, Gesch, p. 359; vgl. p. 261.
108) J3e Pararaton vertelt n.1, dat de Tatar's na Wijaya's verraderlijken
overval naar Canggu vluchtten (24, 20).
10») '|-g,i onrechte meent Krom (Gesch, p. 359, tweede al, reg. A—5) dus,
dat de Pararaton zelf van interneering spreekt; vgl. Pararaton, 2de editie, p.
92 en 123.
" " ) Nagarakrtagama, zang XLIV, str. 4, reg. 4, en zang XLV, str. 1, reg.
1. De Chineesche berichten melden eveneens, dat Jaya-Katong en zijn zoon
gedood zijn (Krom, Gesch, p. 359). Ook in latere Balische kronieken vindt
men herhaaldelijk gesproken van Jaya-Katong's dood op het slagveld; zie b.v.
de kronieken, aangehaald in „De Middel-Javaansche Historische Traditie", p.
107—108. Kidung Pamancangah, I, 8, zegt echter weer van cri Jayanatha
( = Jaya-Katong), dat hij „destijds gevangen gezet is" (tonen rugan ing Kadiri,
grï Jayanatha, wus pinanjarêng uni). Al deze berichten zijn met elkaar in
hoofdzaak in harmonie te brengen, wanneer men aanneemt, dat de duur van
Jaya-Katong's gevangenschap zoo kort geweest is, dat zij, die van zijn gevangenschap spreken, eigenlijk wel van hem hadden kunnen zeggen, dat hij
in den strijd omgekomen is.
' " ) Krom, Gesch., p. 354 scjq.
11-) M.-J. Hist. Trad, hoofdstuk II, passim.
"••') In dit verband zij er nog op gewezen, dat ook in den Damar-Wulanroman Rangga Lawe de steunpilaar van het Maja-Pahitsche gezag is en dat
hij daar sneuvelt bij de verdediging van Maja-Pahit tegen een aanval van den
vorst van Blangbangan.
"•*) Alle Maja-Pahitsche vorsten zijn in de latere traditie van Midden-Java
namelijk Bra-Wijaya's; vgl. Pararaton, ed„ p. 203; Djajadiningrat, Critische
beschouwing van de Sadjarah Bantèn, p. 237.
i " ) M.-J. Hist. Trad, p. 118.
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