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XXIX*).

Tjandi Lara Djonggrang en Oost-Java.

In een van zijne kunsthistorische beschouwingen heeft Brandes de
aandacht gevestigd op vele eigenaardigheden, welke aan tjandi Lara
Djonggrang (Prambanan) kunnen worden opgemerkt en welke hij'
meende te moeten verklaren als de eerste afwijkingen van den juisten
weg, die tot nog toe in de middenjavaansche kunst bewandeld was,
tevens als voorloopers van de vele onzuiverheden, welke naar toen-
malig inzicht de oost javaansche kunst ontsierden *). Zij vormden de
brug, waarlangs men de klassieke middenjavaansche kunst in hare
verwording kon vervolgen tot op Oost-Java, en een schakel in de ont-
wikkelingsgeschiedenis der hindoe-javaansche kunst in het algemeen.
Brandes' inzicht vond een aanhanger in Krom, die herhaaldelijk wees
op het belang van de kunst van Lara Djonggrang „als aankondiging
van de verdere ontwikkeling dier [middenjavaansche (St.)] kunst op
Oost-Java" *). Zooals men misschien weet, heb ik mij bij den aanvang
mijner archaeologische studiën op een ander standpunt geplaatst,
een dergelijke ontwikkeling van de middenjavaansche kunst via Lara
Djonggrang naar Oost-Java niet als juist beschouwende, doch een
wezenlijk onderscheid tusschen beide kunsten aannemende, hoewel ik
natuurlijk naar het voorbeeld van beide bovengeciteerde geleerden
een gemeenschappelijken oorsprong in hinduïstische elementen aan
den aanvang stelde. Voor de zoogenaamde oost javaansche eigenaar-
digheden van de Lara-Djonggrang-kunst, te recht door Brandes ge-
constateerd en door later onderzoek nog duidelijker aan het licht

1) Zie deze Bijdragen, dl. 85, 1929, bl. 479; dl. 86, 1930, bl. 302 en 557;
dl. 89, 1932, bl. 97 en 261.

2) T. B. G., XLVII : 414 vlgg.
3) Inleiding2, I : 489.
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2 6 8 OUDHEIDKUNDIGE AANTEEKENINGEN.

getreden, kon ik geen oogenblikkelijke verklaring vinden, aangezien

deze tjandi-groep geschiedkundig nog geheel tot het middenjavaan-

sche rijk behoorde; slechts het feit, dat vorsten uit dien tijd ook over

Oost-Java het bewind bleken te voeren, kon eenigermate in deze lacune

voorzien.

Geheel anders werd dit, toen Goris er in slaagde aannemelijk te

maken, dat deze vorsten, te beginnen met Balitung, niet slechts te

beschouwen waren als middenjavaansche vorsten, welke ook over

Oost-Java regeerden, doch eer als oostjavaansche vorsten, welke door

inhuwelijking op den troon van Midden-Java waren gekomen*). De

belangrijkheid van Goris' vondst, gebaseerd op een correcte lezing

van twee jaartallen en een critische beschouwing der oorkonden van

Balitung, kan in dit verband niet miskend worden; zij verdient meer

opmerkzaamheid dan zij tot nu toe verkreeg.

Is het inderdaad juist, dat wij hier te maken hebben met vorsten,

die eigenlijk in Oost-Java thuis hooren, dan is er ook niets ongerijmds

in te zien, dat hun kunst, speciaal die hunner bijzettings-tjandi's, sterke

oostjavaansche kenmerken vertoont, en dan behoeven deze eigenaar-

digheden ook niet te worden uitgelegd als spontane verwordings-

symptomen der middenjavaansche kunst. Elk gegeven dus, dat Goris'

veronderstelling kan bevestigen, verdient onze bijzondere belangstel-

l ing; het nader bezien van zulk een tot nog toe aan de aandacht

ontsnapt gegeven is dan ook het doel van deze aanteekening.

Onder de fragmenten, welke sinds de werkzaamheden van den

Oudheidkundigen Dienst op het terrein van Lara Djonggrang zijn

gevonden, behoort een steenblok, waarop in witte verf een opschrift

is geschilderd. He t luidt: „n kanuruhhan" en kan gemakkelijk worden

aangevuld tot zijn oorspronkelijken vorm: rakryan kanuruhan. Hoe-

wel de vondst natuurlijk werd gerapporteerd, viel tot nog toe niet het

volle licht op de beteekenis er van. .

W a t toch is het geval?

De rakryan kanuruhan is een ambtenaar, welke op geen der op

Midden-Java aangetroffen inscripties werd gevonden. De eerste maal,

dat wij met hem kennis maken, is in 891, wanneer deze functionaris

pu Huntu geheeten is en een sïma kamülan te Balingawan sticht^).

De oorkonde is gevonden in Singasari.

Vijf en twintig jaar later treffen wij dezen ambtenaar wederom

aan, eveneens op een steen uit Singasari. Hij sticht op bevel van

1) Feestbundel K. B. G., deel 1:202 vlgg.
2) O. J. O. XIX. . :
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Daksa een sïma ten behoeve van den bhatara van den bijzettings-
tempel en de kluizenarij te Sugih manek in 916. De functionaris heet
dyah Mumpung*). De betrokken gronden zijn die van Limus, welke
plaats watëk kanuruhan („ressorteerende onder K.") wordt genoemd.

Daarna vernemen wij eenigen tijd niets meer van den rakryan
kanuruhan, tot hij tijdens Sindok wederom optreedt om daarna
eigenlijk niet meer van liet staatstooneel te verdwijnen.

Tot welke veronderstellingen of conclusies kan dit alles ons nu
aanleiding geven ?

In de eerste plaats bevestigt het voorkomen van den naam kanuru-
han op een steen van tjandi Lara Djonggrang op welkome wijze het
vermoeden, dat wij hier met een oostjavaansche stichting te maken
hebben. Ik ben van meening, dat er thans wel nauwelijks meer plaats
is voor gerechten twijfel aan het volledig oostjavaansche karakter van
dit complex, hoezeer dit dan ook onder middenjavaansche, zooge-
naamd klassieke invloeden moge hebben gestaan, ja, in zijn opzet
geheel middenjavaansch is. De nu nog te constateeren tegenstelling
tusschen het min of meer barokke karakter — deze uitdrukking echter
niet als stijlkwalificatie op te vatten! —- van den Oost-Javaan en den
Baliër tegenover het veel meer ingetogene van den Midden-Javaan
vindt op deze wijze haar uitdrukking in overblijfselen uit een tijd
duizend jaren geleden.

In de tweede plaats verlicht een flauwe schemering thans de tot
nog toe volkomen duistere periode van een der mataramsche vorsten,
wiens naam weliswaar niet voorkomt op de bekende dynastieke
lijst van Balitung's oorkonde uit 907, doch dien men aantreft op een
oorkonde uit 892^). De naam van den vorst op deze oorkonde is
Rake Limus Heer Dewendra. Nu hebben wij zoo even reeds gezien,
dat Limus de naam is van een gebied, hetwelk de gronden opleverde
voor een stichting van den rakryan kanuruhan onder Daksa; de
plaats moet bij Singasari gelegen hebben, behoorde tot het gebied
van den kanuruhan en lag ook bij Sugih manek. Het is duidelijk, dat
door onze vondst de band tusschen.het Limus van Dewendra en
Singasari sterker is geworden dan Krom kon vermoeden •'), en ik
vraag mij af, of de bedoelde oorkonde wel heelemaal in Midden-Java
thuis hoort. Krom wees reeds op het feit, dat wij hier met een copie

1) O. J. O. XXX.
2) O. R. 1911: 6—9. Krom, Geschiedenis^ p. 182. De inscriptie is nog steeds

niet uitgegeven, zoodat ik geen nadere conclusies kan trekken.
») Geschiedenis^, p. 182, 193.

Dl. 90. 18
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27Ó OUDHEIDKUNDIGE AANTÈEKËNINGËN.

te maken hebben, en zoo zou ik willen vermoeden, dat de koningstitel
ten onrechte aan den uitvaardiger is gegeven en dat wij te doen
hebben met een uitvaardiging als die van onzen rakryan kanuruhan
uit 891. Opmerkenswaard blijft het echter, dat deze rake Limus op-
treedt juist na de laatste oorkonde van den laatsten mataramschen
vorst vóór Balitung, doch vóór dezen laatsten zelf. Mocht de plaats
van dezen laatsten in de mataramsche dynastie, waarop hij zooveel
prijs stelde, inderdaad het gevolg zijn van vreedzame inhuwelijking
en mocht de oorkonde van rake Limus inderdaad op Midden-Java
thuis hooren, dan zou er uit kunnen blijken, dat oostjavaansche in-
menging in middenjavaansche zaken reeds eenigen tijd vóór Balitung
heeft plaats gehad. Een en ander is echter niet goed uit te maken,
zoolang wij niet de beschikking hebben over een volledige uitgave
van bedoelde inscriptie.

Ten slotte wil ik nog even wijzen op het feit, dat ten minste onder
Sindok de werkzaamheden van den kanuruhan voor een goed deel
in het kadirische vallen, hetgeen zou kunnen kloppen met Goris'
veronderstelling omtrent een kadirische herkomst der laatste midden-
javaansche vorsten i). Niettemin hoort de kanuruhan ontegenzeggelijk
thuis in het Malangsche, hetgeen kan blijken uit O. J. O. No. L, waar
gesproken wordt van „alle graftempels van Kanuruhan", en welke
oorkonde zoowel naar vindplaats als naar enkele daarin vermelde
namen in het Malangsche thuis hoort.

XXX.

Het jaartal op den drempel uit Kloengkoeng.

In zijn plaatwerk met voorbeelden van balische bouwkunst heeft
de heer Nieuwenkamp o.a. een stel deuren met omlijsting afgebeeld,
afkomstig uit een poeri te Kloengkoeng^).

De schrijver vertelt ons, dat deze poeri thans niet meer bestaat,
aangezien zij door de Nederlandsche expeditietroepen na de verove-
ring van Kloengkoeng werd gesloopt. Dat moet dus na 29 April 1908
geweest zijn. Welke poeri het was, heeft de samensteller van bedoeld
plaatwerk niet nader opgegeven; in ieder geval is het niet de hoofd-
poeri geweest.

De heer Nieuwenkamp geeft voorts in zijn bijschrift bij de af-

1) O.a. O. J. O. XLVI, XLVII, XVIII. Ik wijs in het voorbijgaan nog op
mijn opmerkingen in Oudheidkundige Aanteekening No. X.

2) W. O. J. Niemvenhmnp, Bouwkunst van Bali, plaat 28 en 29.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:15AM
via free access



OUDHEIDKUNDIGE AANTËEKENINGEN. 2 7 1

beelding een beschrijving van de deuren, en merkt dan aangaande den
drempel op, dat er drie dieren op zijn afgebeeld, te weten een Kala
Glap, een kreeft of joejoe en een olifant of gadja.

Wij kunnen hier de determinatie van het laatste dier zonder eenig
bezwaar overnemen, terwijl ook die van het middelste dier juist is,
mits men voor kreeft leest „krabbe". De afbeelding vertoont duidelijk
het laatstgenoemde, niet het eerstgenoemde dier. Met de betiteling
van het eerste dier kan ik echter niet accoord gaan.

De heer Nieuwenhuis noemt het een Kala Glap. Naar de reden
daarvoor laat zich slechts gissen, aangezien een Kala Glap niet be-
staat. Ware nu opgegeven, dat de schrijver deze benaming van een
Baliër had vernomen, dan ware zij verklaarbaar geweest; daar hij
dit echter niet doet, moeten wij aannemen, dat hij deze wetenschap
elders heeft opgedaan. In het eerste geval namelijk zou het begrijpelijk
zijn, dat de schrijver het woord Kala Glap zou hebben verstaan in de
plaats van karang gëlap, hetgeen een veel voorkomende term is voor
een van de tallooze balische këkarangan of ornamentstukken. De
karang gëlap — karang kan elk afgesloten of omperkt veld aanduiden,
terwijl gëlap „bliksem" beteekent — is een ornamentstuk, hetwelk be-
staat uit een daemonenkop met naar achteren wapperende haren,
hoektanden en een uithangende omkrullende lange tong. Nu vertoont
ons dier iets, dat er sterk op gelijkt, niettemin iets anders is. Het is
een naga-achtige kop met afhangende olifantsslurf, vischoogen, vin-
achtige ooren en kam, hoektanden, vurige vleugels, twee korte pooten
met klauwen en een vogelachtigen staart. Het is dus een combinatie
van olifant, visch, naga, vogel, kortom een typisch produkt uit de
makara-serie, welke reeds zooveel hoofdbrekens heeft gekost. Een
niet geheel in de ornamentiek thuis zijnde Baliër — en dat zijn uiter-
aard slechts de vaklieden — kan gemakkelijk dit dier voor een eenigs-
zins vrij bewerkte karang gëlap hebben aangezien, daarbij de slurf
voor de uitgestoken tong houdende en de vleugels voor de naar
achteren wapperende vlammen. En zoo zou de vergissing begrijpelijk
zijn, indien, zooals gezegd, de zegsman een Baliër was.

Intusschen is het mij hier niet te doen alleen deze kleine vergissing
te corrigeeren; of liever: aan te toonen, want gecorrigeerd is nog
niets! Wat zou echter ons mythisch monsterdier wèl kunnen betee-
kenen ?

Deze vraag wint aanmerkelijk in belangrijkheid, zoodra wij be-
denken, dat de symmetrische plaatsing der drie wezens wel wat meer
te beteekenen zal hebben dan een versiering zonder meer. Vergis ik mij
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niet, dan is een dergelijke wijze van opstelling die van een tjandra
sëngkala en zullen wij hier dus het jaar verborgen kunnen achten,
waarin de deur, of althans de drempel, vervaardigd werd. Nu is het
te verwachten, dat dit jaar uit vier cijfers bestaat, en wij hebben hier
slechts drie symbolen! Deze moeilijkheid is echter slechts schijnbaar,
aangezien vaak genoeg in sëngkala's het symbool voor het duizendtal
wordt weggelaten.

Zonder twijfel kunnen wij dan het getal der eenheden en tientallen
op 28 stellen, daar de olifant voor 8 en de krabbe voor 2 staat en
een sëngkala in beeld van links naar rechts te lezen is (een sëngkala
in woord echter van rechts naar links). Moeilijkheden zou echter het
nog ongedetermineerde mythische monster kunnen geven. Neemt
men elk der daarin verwerkte elementen, dan zou het achtereenvol-
gens kunnen staan voor gad j ah, voor mina, voor naga en voor manoek,
welke begrippen, op het laatste na, alle „acht" beteekenen. Voor zoo-
ver ik weet, is „vogel" geen symbool voor een cijfer.

Nu doet zich echter het geval voor, dat er nog een karang op Bali
voorkomt, welke eveneens een slurfachtig uitsteeksel aan den kop
heeft, nl. de karang tranggana. Tranggana beteekent „ster" of „sterre-
beeld", oorspronkelijk wel een speciaal sterrebeeld, afgeleid van Skt.
taragana, hetgeen een schabrak van een paard of olifant in beeld
zou brengen. Verwantschap met Skt. turangga ( = paard) zou als
cijferwaarde 7 kunnen geven, doch de bedoelde karang tranggana
bestaat uit een gekroonden mythischen olifantskop met duidelijke
slurf. Dit laatste is wel een zekere aanduiding, dat ons mythische dier,
met welke diverse pluimages ook verder getooid, in de eerste plaats
een olifantswaarde vertegenwoordigt, zooals ook de gadjah-mina,
hoewel voor het grootste deel een visch voorstellende, toch door de
slurf in de eerste plaats als gadjah, dus als cijfer 8 gelden kan.

Hierdoor wordt dus het gezochte jaartal op 1828 gebracht, hetgeen
natuurlijk in de balische tijdrekening is uitgedrukt en overeenkomt
met ± 1906 A.D. De drempel dateert dus — en waarschijnlijk doen
dit ook de deuren — hoogstwaarschijnlijk van 1906 en was bij de
slechting van de poeri nog betrekkelijk nieuw, hetgeen met den onuit-
gesleten toestand van den bovenkant goed overeenkomt.

XXXI.

Sori, pederat en tëkës.

De in dit opschrift genoemde termen hebben menigmaal aanleiding
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gegeven tot gissingen. Zooals men weet, komen zij voor in de Tantu
Panggëlaran en vindt men den eersten en den laatsten ook in de
Nagarakrtagama'). Kern, Pigeaud en Poerbatjaraka hebhen er hun
meening over ten beste gegeven "), doch hunne bevindingen waren van
dien aard, dat men eigenlijk niet veel verder is gekomen. Men was het
er over eens, dat in de episode in de Tantu, waar Ic,wara, Wisnu en
Brahma rondgaan en een vertooning geven, onder elkaar de rollen
verdeelende als sori, pederat en tëkës, een soort van tooneelvertoo-
ning moest worden gezien, wellicht een topeng of iets van dien aard,
terwijl de plaats in de Nagarakrtagama zeer duidelijk een topeng-
vertooning moest beschrijven; het bleef echter onzeker, wat in beide
gevallen nu eigenlijk de beteekenis van die termen was.

In het laatst verschenen nummer van Djawa echter geeft de heer
Overbeck, die zich al meermalen zeer verdienstelijk gemaakt heeft
inzake bekendstelling van hetgeen de Maleische literatuur aan wetens-
waardigs voor den student van de Javaansche cultuur kan bevatten,
een overzicht van de Hikajat galoeh di-gantoeng, waarin uitvoerig
een topeng-voorstelling aan het hof te Daha op Java wordt beschre-
ven*"). Hij laat clan ook zeer te recht een vertaling van dat speciale
gedeelte volgen, waarbij Dr. Pigeaud liet aanteekenen, dat dit stuk
misschien eenig licht zou kunnen werpen op de beide bovenbedoelde
duistere plaatsen. Naar het mij voorkomt, kan men zelfs spreken
van veel licht, en ik stel mij voor dit in het hierondervolgende duidelijk
te maken.

Er is namelijk sprake van een vertooning, waarbij vier rollen worden
vervuld door vier verschillende vorstelijke personen. De eerste is de
rol van Sori, welke door de Ratoe istëri wordt gespeeld; de tweede
die van Peret, vervuld door den Ratoe anom; de derde die van
Tëkës, waargenomen door de Pramesoeri anom, en de vierde die
van Djanti, gespeeld door de Mahadewi.

De eerste rol, die van Sori, is een mannelijke rol, gespeeld door
een vrouw, nl. de koningin. Het is de rol van een prins, die op
Pandj i's vrouw verliefd is.

De tweede rol, die van Peret, is kennelijk die van een panakawan,
zooals wij dien nog steeds op Bali in de topeng zien optreden en die
daar het Kawi van den held in het Balineesch omzet. Deze rol wordt
hier door een man vervuld.

1) Tantu, ed. Pigeaud, 104, 260 vlgg. Nag., ed. Kern-Krom, pag. 201 vlgg.
2) De laatste in Bijdragen, 1924, pag. 285.
") Djawa, 1932, pag. 209 vlgg.
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De derde rol is een vrouwenrol, vervuld door een vrouw, de
Paramec,warï anom; het is die van de eigenlijke heldin, de echt-
genoote van Pandji, hier genoemd Tjindëra Kësoema.

De vierde rol is eveneens een vrouwenrol, doch van een vrouwelijke
panakawan, eveneens door een vrouw gespeeld.

Het geheel geeft een liefdesscène tusschen de beide heldenfiguren,
op de gebruikelijke wijze geparodieerd door een dergelijke scène tus-
schen de beide panakawan's.

Waar het hier echter op aankomt, is, dat drie van de vier gebruikte
aanduidingen van de rollen, nl. Sori, Peret en Tëkës, overeenkomen
met die van de Tantu. Immers, in een variant wordt in de plaats
van Pederat opgegeven Peret (of Përeret) *).

Zien wij nu voorts, dat tëkës in ieder geval kan beteekenen een
bepaald soort van hoofddeksel, speciaal voor Pandji gebruikelijk, dat
peperetan wordt verklaard met dastar („hoof ddoek"), dan ligt het voor
de hand te veronderstellen, dat sori eveneens een bepaald soort van
hoofddeksel moet beteekenen. Deze veronderstelling wordt voorts
tot zekerheid, als wij in de bedoelde hikajat inderdaad lezen, dat een
sori een hoofddeksel is, waarvan gezegd wordt, dat het de speelster
bijzonder goed stond. Het is dan ook duidelijk, dat men niet moet
vertalen „hij speelde voor Sori", doch „hij speelde een sori", waarbij
dan een pars pro toto wordt gebezigd. Zou het daarbij, zoo vraag
ik mij af, niet mogelijk zijn de afleiding van sori te zoeken niet bij
£auri (Wisnu), noch bij Pramesori (uit parameqwarï), doch in dit
woord te zien een variant van het javaansche soeri, hetwelk „kam"
beteekent en dus ook een hoofdsiersel is ? Hiermede zouden wij dan
tevens in den geest werken van Pigeaud's opmerking, dat wellicht
hier een indonesische term door gelijkenis met een uitheemschen een
bijzonderen vorm zou hebben aangenomen^). Dat de vierde term,
Djanti, waarvoor ik overigens in dezen zin geen verklaring weet
te geven *), niet in de Tantu genoemd wordt, behoeft slechts te wijten
te zijn aan het feit, dat daar nu eenmaal slechts van drie personen
sprake is, Ic,wara, Brahma en Wisnu. Voor een vierde rol is er
geen plaats.

Intusschen dienen wij dan nog eens naar de Nagarakrtagama te
zien. En aangezien daar de oplossing niet zoo eenvoudig belooft te
worden, wil ik de bedoelde plaats afschrijven en vertalen.

1) Van der Tuuk, IV: 494a.
2) Tantu, pag. 261.
3) Is het geen verschrijving? Op pag. 220 heet hij Tjënar,
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Zang 91, strophe 5—7.

qrïkrtawarddhanecwara mamanjaki sira rumuhun|
ngkana rikang witana ri tëngah rinacana dinadak
c,ori nireki gïtada lawan tëkës ira rahajëng|
sotan ulah karamyan ikanang guyu juga winangun ||5||

d.i. Z. M. Krtawardhana speelde eerst voor „pafijak" daar in de
feesttent (beter: onder de tratag) *), die in het midden tijdelijk was
opgeslagen. Zijn „sori" zong liedjes samen met zijn schoone „tëkës".
Door (hun) luidruchtig optreden klonk de lach telkens weer op.

Wat Poerbatjaraka reeds met betrekking tot het voorkomen van
een pandjak bij de topeng op Java opmerkte, vindt men eveneens
nog op Bali. Ook daar treden eerst een of meer parëkan's ( = pana-
kawan's) op, die met hun inleidend en oriënteerend spel ophouden,
zoodra een hooger persoon — meestal eerst een prins of patih en
daarna de vorst of de vorstin — optreedt. Zij zetten zich dan in eer-
biedige houding neer, met de handen in elkaar gevouwen ter hoogte
van de kin. Wij kunnen Kern's vertaling dus wel voor goed verlaten
en vervangen door de bovengegevene *).

Wat den vierden regel betreft, zoo vertaalde ik gïtada met
,;zingende", waarbij ik doelde op een handeling als beschreven in de
hikajat met: „De Sori ging voort met haar (de Tëkës) te liefkoozen
en haar met liedjes te sussen. Buitengewoon liefelijk was zijn stem,
als het ware om de ziel van allen, die het zagen en hoorden, in het niet
te doen verdwijnen. De vier oud-vorsten en de vier oud-vorstinnen
waren buitengewoon verheugd den Sori te hooren zingen, enz.".

Sori staat dus hier voor het eene type en tëkës voor het andere,
onverschillig welke speciale persoon er nu eigenlijk bedoeld wordt.
Trouwens, alwie op Bali topeng- of andere wajang-voorstellingen
met aandacht heeft bijgewoond, zal opgemerkt hebben, dat het niet
in de eerste plaats om de uitgebeelde personen, doch vooral om de
typen te doen is. Vaak genoeg is het spel reeds lang aan den gang,
zonder dat men weet, welke der vele in die typen passende vorsten
bedoeld worden. Het is zelfs gebruik, dat de dalang eerst na het

1) Wij moeten ons dergelijke „feesttenten", dus ook die, welke elders in het
gedicht voorkomen, o.a. bij het cjaddha, voorstellen in den vorm van een tratag,
d.w.z. een uit versche bamboes vervaardigd afdak, versierd met allerlei soorten
bladeren. Zoowel op Bali als op Java is dit nog zoo.

2) De beteekenis van nijoga, die pandjak in de hikajat heeft en die overeen-
komt met die van het nieuwjavaansche pandjak of pandjat, moet dus van
jongeren datum zijn en zich ontwikkeld hebben uit de oudere beteekenis van
„dienaar".
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2 7 6 OUDHEIDKUNDIGE AANTEEKENINGEN.

opvoeren der typen een keuze doet inzake de te spelen lakon, zoodat
men, bij een wajang-voorstelling komende, die reeds eenigen tijd aan
den gang is, tot zijn verbazing zelfs van welingelichte lieden te
hooren kan krijgen, dat men niet weet, wat gespeeld sal worden.
Zulks kan ons bij het licht, waarin Rassers de wajang heeft geplaatst,
volstrekt niet verwonderen, aangezien het daarbij in de eerste plaats
gaat om het opvoeren van een magisch-mythische handeling, waarin
elke vorst op zijn beurt deel had gedurende zijn leven. Sori en tëkës
zouden dus voor de partijen staan.

ndaluwaran sireki ri datang narapati n-angadëg|
gïta niranyat angdani girahyasën ing umulat|
C.ori nireki sucjama nirukti lituhayu wagëd|
gïta nikanghiribhirib aweh rësëpan ing utnulat ||6||

d.i. Bij het opkomen van den vorst gingen zij uiteen; zijn andere
gezang bracht de toeschouwers in verrukking. Zijn „sori" (was) flink,
onberispelijk, fraai en verstond het goed. Diens (haar) gezang vol
toespelingen gaf den toeschouwers behagen.

Uit niets blijkt hier, dat met den vorst Ayam Wuruk zelf bedoeld
zoude zijn, hoewel de mogelijkheid niet is uitgesloten, vooral met
het oog op de volgende strophe. Men zou hier bij den gebruikelijken
gang van zaken het optreden van den vorst-van-het-stuk verwachten.
Zooals op Bali gebruikelijk is, houden de vóórspelers met hun spel op,
zoodra de vorst uit de tent opkomt, en zetten zij zich op dezelfde
wijze eerbiedig neer als te voren de parëkan's hadden gedaan. Ondui-
delijk blijft, wie met deze, tweede, sori bedoeld wordt; vergis ik mij
niet, dan trad de vorst als tëkës op (zie volgende strophe) en was hij
in gezelschap van een sori, die hier zonder naam wordt aangeduid
en een andere moet zijn dan die van de vorige strophe. Zijn sori en
tëkës inderdaad typen, dan is er niets tegen te veronderstellen, dat
zoowel de vorst als zijn patih of zoon van de eene partij beiden als
sori, die van de andere als tëkës worden aangeduid. Hierdoor wordt
ook het pleonasme van de tweevoudige bekoring van de toeschouwers
door één persoon opgeheven.

cjmaranatha tansipi wagus nira tëlas arasukj
asta tëkës nireki n-upabharyya rahayu sawalaj
tus ning amatyawangca wicaksana tëtës ing ulah|
hetu niranpabaiïal anibakën ucapan angëne|7||

d.i. Z. M. de vorst was niet weinig fraai gecostumeerd *); acht (was

i) Men zou kunnen vermoeden, dat de koning hier als pandjak optrad, evenals
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het getal van) zijn „tëkës", die zijn gevolg uitmaakten, schoon en
passend; (het waren) afstammelingen van ministers-familiën, erva-
ren, door en door wetende, hoe zich te gedragen. Daarom lieten zij
bij hun grappen rake gezegden vallen.

In deze strophe vinden wij de bevestiging van het vermoeden, dat
de vorst tot de tëkës-partij behoorde. Zijn volgelingen zijn dus ook
allen tëkës; de bijzonder fraaie opvoering, welke hier beschreven
wordt, telde er niet minder dan acht, terwijl men gewoonlijk met
minder genoegen zal hebben moeten nemen. Hoewel, zooals gezegd,
veel er voor spreekt, dat inderdaad de hoofd-tëkës-rol door Ayam
Wuruk zou zijn vervuld, behoeft dit niet het geval te zijn, daar het
niet uitdrukkelijk gezegd wordt. Naranata is nog steeds op Bali de
gebruikelijke wajang-term voor den vorst in het spel *).

Alvorens nu afscheid te nemen van deze interessante plaats, zij
het mij vergund nog een tweetal opmerkingen van algemeenen aard
te maken. In de eerste plaats moet ik er de aandacht op vestigen,
dat in de hikajat de mannenrol van den sori door een vrouw wordt
gespeeld. Indien dit niet een zéér laat insluipsel is — wat in verband
met het verhaal wel nauwelijks mogelijk is —, dan hebben wij hier
een prototype van wat de Mangkoenagaransche langendrija te zien
geeft: mannenrollen door vrouwen gespeeld. Het verschil is dan
daarin gelegen, dat hier een dergelijk optreden blijkbaar slechts plaats
vindt, als het zoo uitkomt, dus geen regel is,, terwijl dat in de
Mangkoenagaran wel het geval is. Moeten wij de gissing van den
heer Overbeck aanvaarden, dan zou dit gebruik dus tot op Maja-
pahit teruggaan.

In de tweede plaats wil ik nog even wijzen op de opmerking van
Dr. Pigeaud naar aanleiding van Overbeck's artikel in Djawa, dat nl.
uit het wisselen van kussen en een betelpruimpje kon blijken, dat
het hier niet om een topeng-uitvoering zou gaan. Leest men den
tekst nauwkeurig, dan bemerkt men, dat deze scène plaats heeft vóór

Krtawardhana dit te voren had gedaan; tweemaal zou men dan een groep van
sori, tëkës en peret hebben, den eersten keer van lageren rang, den tweeden keer
van hoogeren. Het eenige, dat ik hiertegen kan inbrengen, is, dat in dat geval
de costumeering van den koning wel geen bijzondere vermelding behoefde.

1) De heer Overbeck maakte mij attent op de mogelijkheid, dat hier in het
gebruik van de termen wagus en rahayu (rahajëng) reeds moet worden gezien
hetzelfde onderscheid, dat men er thans in pleegt te leggen. Daardoor zouden
de tëkës van 91/5, de sori van 91/6 en de acht tëkës van 91/7 allen vrouwen
geweest zijn. Het blijft echter de vraag, of hiermede de tooneelfigurcn dan wel
de spelers zelf bedoeld zijn. — Zie voor de strophe nog Gonda in Bijdr. 88.
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2 7 8 OUDHEIDKUNDIGE AANTEEKENINGEN.

het optreden der helden, dus vóórdat zij hunne maskers hebben voor-
gedaan. Doch ook al zou het tijdens het spel hebben plaats gegrepen,
dan blijft de mogelijkheid van maskers toch bestaan, aangezien een
en ander op de in topeng-spelen gebruikelijke mimische wijze heeft
kunnen plaats hebben. Er is hierin dus niets tegen het aannemen
van het gebruik van maskers gelegen.

XXXII.

Een merkwaardige Nandin.

In 1925 werd. in Batavia door den bekenden antiquair, den heer
van Mullem, de aandacht gevestigd op een oudheid, welke op het
terrein van het toen juist afgebroken hotel Wisse op Molenvliet lag.
Bij inspectie van deze oudheid bleek zij mij een Nandin te zijn, die
door zijn vroegere bezitters, waarschijnlijk om de ernstige bescha-
diging, aan zijn lot was overgelaten en thans de kans liep geheel
te verdwijnen. Vanwege het museum van het Bataviaasch Genoot-
schap werd het stuk toen op een veiliger plaats gebracht*). Bij nadere
beschouwing bleek deze Nandin echter een merkwaardig exemplaar
te zijn, doordat hij aan zijn rechterzijde een wapen in den gordel droeg.
Later bleek mij daarenboven, dat dit wapen niet zonder meer als
versiering kon zijn aangebracht, doch dat het een bedoeling had,
welke onzen stier tot een unicum maakte. Om die reden zij hier
dan ook een afbeelding van het dier gegeven.

Het is algemeen bekend, dat de Nandin, als rijdier van Qiwa,
behoort opgesteld te worden tegenover den tempel van zijn god en
wel zoo, dat hij naar dezen gekeerd is en als het ware gereed om
dienst te verrichten. Minder bekend is het misschien, dat degenen,
die in de tegenwoordige kratons bij den vorst dienst verrichten, als
teeken daarvan een dienstmes in hun gordel dienen te dragen. Dit
dienstmes, wëdoeng geheeten, wordt in Soerakarta steeds gedragen,
in Jogjakarta slechts, als de dienstdoenden niet in sikëpan gekleed
zijn, en heeft de gedaante van een korte en breede, aan één zijde
rechte en stompe kris, waarvan de scherpe zijde een gebogen lijn
vertoont^).

Het lijkt mij dan ook niet uitgesloten, dat dit gebruik zeer oud
moet zijn, getuige het feit, dat onze Nandin, die in dienst van zijn
vorst gereed ligt, een dergelijk dienstmes vertoont, hoewel natuurlijk

1) O. V. 1925:89.
2) Groneman, Garëbëgs, p. 26.
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in anderen, ouderen vorm. Men bedenke daarbij wel, dat de beelden
der tjandi's in de eerste plaats beelden van overleden vorsten waren,
en dat, althans in jongeren tijd, de begraafplaats van een vorst wel
wordt opgevat als een kraton. De wijdingsnamen der dharma's,
die op -pura of -puri eindigen, wijzen in dezelfde richting.

Helaas bleek het niet meer mogelijk na te gaan, waar het stuk
oorspronkelijk vandaan kwam; de schamele versiering kan ons er
geen uitsluitsel over geven, of het tot de middenjavaansche dan wel
tot de oostjavaansche periode heeft behoord, al doet het gevest van
het mes meer aan Midden-Java denken. Met andere woorden, het
blijkt niet mogelijk vast te stellen, of dit gebruik van een dienstmes
teruggaat tot op Midden-Java; een reden te meer om het wegsleepen
van zulke stukken zonder behoorlijke noteering van de vindplaats te
betreuren.

Intusschen wil ik er hier nog even de aandacht op vestigen, dat
wij dus te maken hebben met een figuur, welke als dienaar is geken-
merkt van een overleden vorst. Reeds eerder werd de vraag gesteld,
of wij in zulke figuren niet te zien hebben de bijzettingsfiguren van
werkelijke dienaren van den vorst.

Het is helaas onmogelijk die vraag, op zichzelf begrijpelijk, naar
behooren te beantwoorden. Inderdaad valt het op, dat, vooral in
de oostjavaansche periode, zeer hooge dienaren, en daarvan weer
speciaal patih's en senapati's, met het praedicaat mahisa of lëmbu
(„stier") werden gesierd, wat een oud-inheemsch gebruik was *).

Hoezeer echter ook zulk een gedachtengang in volkomen over-
eenstemming zou zijn met het complex van voorstellingen, die ver-
bonden zijn aan de oudjavaansche kratons als afspiegelingen van de
hemelsche kratons, toch is voorloopig het beschikbare materiaal te
gering om een uitspraak te kunnen doen. Moge echter door het publi-
ceeren van ons stuk de aandacht op deze mogelijkheid gevestigd blijven.

XXXIII.

Winetuwetu.

De dit opschrift uitmakende werkwoordsvorm vindt men in Zang

*) B.v. Mahisa Walungan, een senapati; Mah. Bungalan, waarschijnlijk even-
eens een senapati; Mah. Anabrang, eveneens een senapati; Mah. Campaka, een
ratu angabhaya, wiens functie niet nauwkeurig bekend is, doch kan overeen-
gekomen zijn met die van een senapati (later heet een admiraal tumënggung
angabhaya); Lëmbu Muksa (pun Lëmbu), een naam voor Gadjah Mada; Lëmbu
Nala, een rakryan tumënggung.
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11 van de Nagarakrtagama. De betreffende strophe volge hier in
afschrift:

sakweh ning grha nora tanpa saka mokirukiran apënëd winarnnana|
mwang tekang batur aqmawistaka mirah winëtuwëtu pinik rinflpaka]

11 :2 :1—2.

Kern's vertaling van deze pericoop luidt als volgt:
„Al de huizen zijn voorzien van zuilen met beeldhouwwerk, sierlijk

geschilderd, en de Batur van rooden baksteen is met figuren".
In zijn aanteekening stelt hij de verbetering van wistaka in istaka

voor en verklaart vervolgens niet te verstaan, wat winëtuwëtu pinik
beteekenen kan. Krom gist, te recht, dat de bedoelde zuilen met
beeldhouwwerk wel stijlen met snijwerk zullen zijn en denkt aan
houtbouw. Poerbatjaraka ten slotte laat zich over dezen zang niet uit.

Er is dus nog geen oplossing aan de hand gedaan voor het onver-
staanbare winëtuwëtu pinik, zoodat ik mij voorstel in het onder-
volgende een poging tot oplossing van deze moeilijkheid te wagen.

In de eerste plaats zou ik terloops willen opmerken, dat Kern's
schrijfwijze van Batur met een hoofdletter doet veronderstellen, dat
hij hier een afzonderlijk bouwwerk op het oog had. Zooals men
echter reeds weet, is een batur de verhoogde steenen vloer van een
bouwwerk. Hier is dus bedoeld te zeggen, dat de uit baksteen opge-
trokken steenen onderbouw van de huizen in de kraton winëtuwëtu
pinik rinüpaka was.

Voorts zullen wij bij den term rinüpaka wel moeten denken aan
de beteekenis van rüpaka als wajang-pop, wajang-figuur, zoodat wij
hier een aanduiding hebben van het aanbrengen van reliefs, hetzij
doorloopend verhalend, hetzij alleen op de pilasters of in de case-
menten als ornamentstukken, zooals thans bij de bale's op Bali nog
het geval is.

Ten slotte dan de beide nog onvertaalde woorden.
De term pinik levert eigenlijk geen moeilijkheden op, daar hij een

synoniem is van het in den eersten regel voorkomende pënëd; hij be-
teekent dus zooveel als „opgesmukt".

Voor winëtuwëtu wil ik echter wijzen op het voorkomen van een
gelijksoortigen term elders, die teruggaat op een grondwoord, dat
hetzelfde beteekent als wëtu, nl. widjil.

Elders heb ik een paar inscripties gepubliceerd en behandeld, welke
ik in Pedjeng ontdekte en waarin deze term voorkomt-').

Oudheden van Bali, 1: 76 vlgg., 142 vlgg.
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Later (1928) ontdekte ik in de desa Kësihan, ten Zuiden van Gia-

njar, nog eenige inscripties, waaronder één, waarin deze term even-

eens voorkomt *). Al deze inscripties komen op de achterzijde van

beelden voor. Voor het gemak laat ik zoowel die, welke reeds gepu-

bliceerd zijn, als die, welke nog niet bekend zijn gemaakt, hier volgen.

Inscriptie Inv. Bali No. 24a.

. (c,)aka 1013 magha .

. . paksa tithi nawami pë

. kranta irika diwasa bhatari

(i) banu palasa winijila

ken mpu pëtak swaraswa

ti d i rgayu. tha

Inscriptie Inv. Bali No. 24b.

. . . i caka 101(3) m e . . ta

. . caturtha quklapaksa . (pk)ën manggala . i

(ri)ka diwasa (mala) sang ring guha

(wi)mjilakën mapa(fiji) pa . .(n)dra . . (tuba) li(ngga) . .

swasthi (dïrgha)yusa . tha

Hierbij komt thans :

Inscriptie Inv. Bali No. 142a.

c,aka 945 bulan phalaginamasa tithi dwa

dasi pasar manggala irika diwasa sira mpu

bga ta ya mijilakën sang hyang 5 || kaki

sangsara ||

Zooals reeds uit de behandeling van de eerste twee inscripties blijkt,

ben ik van meening, dat het hier gaat om het maken van een beeld.

De uitdrukkingen „bhatari i banu palasa winijilakën mpu pëtak" en

„ . . . . sang ring guha winijilakën m a p a n j i . . . " beteekenen, dat de Vor-

stin van Banu Palaqa door Heer Pëtak en die van de Grot door

M a p a n j i . . . (na haar dood) in een beeld vorm verkregen. Dit wordt

bevestigd door hetgeen de laatste inscriptie te lezen geeft, waar wordt

vermeld, dat Heer Bega de Vijf Heiligen in (een) beeld (en) vorm

deed verkrijgen. Dat nier speciaal aan een beeld gedacht moet wor-

den, kan volgen uit een andere inscriptie, van den Goenoeng Panoe-

lisan afkomstig, waar gesproken wordt van „anatah" = „beeld-

houwde"^) . Wij hebben hier naar alle waarschijnlijkheid te maken

1) O. V. 1931.
2) Oudheden van Bali, 1: 70, 84, 143.
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met het vervaardigen van bij het graddha opgestelde bijzettingsbeel-
den, waarvan ook in de Nagarakrtagama melding wordt gemaakt*).

Wij zouden in deze uitdrukkingen echter even goed in de plaats
van winijilakën mpu kunnen zeggen winetzvaken mpu, ja, zelfs
zou een van dadi afgeleide vorm mogelijk zijn, aangezien deze woorden
alle de beteekenis kunnen hebben van dat in het Hollandsch niet zuiver
weer te geven begrip „vorm verkrijgen", en dan wel een specialen
vorm. Zoo kan het de beteekenis krijgen van een zuiver technische
bewerking, zooals in het tatah van de inscriptie GP1 (en 2) is uitge-
drukt en zooals wij dat ook vinden in een uitdrukking als winëtuwë-
twing parahos, die gebruikt wordt van een kain en te kennen geeft,
dat deze met prada (verguldsel) is bewerkt, waardoor zij dus een
speciaal aspect verkregen heeft (v. d. Tuuk, Wdbk., III : 532).

Betrekken wij nu al deze gegevens op onze tekstplaats, dan blijft
er niet veel anders over dan te veronderstellen, dat met den term
winëtuwëtu gemeend is hetzelfde, dat wij met de uitdrukking „be-
werkt worden" aanduiden, waardoor het bewerkte voorwerp eveneens
een bepaald aspect verkrijgt-). De geheele locus wordt dan in ver-
taling :

„Alle huizen hebben van fraai gekleurd snijwerk voorziene stijlen
en hun rood-baksteenen onderbouw is bewerkt, met wajang-figuren
opgesmukt".

XXXIV.

De graf tempel van Sanjaya.

Er is in de lange en» gelukkig steeds toenemende reeks van oud-
javaansche oorkonden één, die merkwaardig uit den toon valt. Het
is een schenkingsoorkonde uit 1100 A.D., dus uit de volle kadirische
periode, hoewel aangetroffen in Midden-Java. Een der uiterst
schaarsche teekenen van middenjavaansch leven na den overgang van
de hegemonie op Oost-Java.

De oorkonde in kwestie is geschreven op een tweetal koperen
platen, welke in 1868 gevonden werden in het gehucht Podjok, desa

1) J. A. O. S., 1931:1 vlgg.
2) Ik vraag mij af, of, gezien de parallelle beteekenis van dadi, de onverklaar-

bare naam tjandi Dadi niet op deze wijze een verklaring zou kunnen vinden.
Zou deze naam dan gegeven zijn in tegenstelling tot de vormlooze tjandi-ruïnen,
welke reeds sinds zeer langen tijd in dien toestand in de nabijheid er van
moeten hebben gelegen?
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Djragoengi), district Singën lor, af deeling Sëmarang. Er staat uit-
drukkelijk aangegeven, dat ze „gevonden" werden; er staat niet
„opgegraven" of iets anders. Niettemin zal het vervolg van deze regels
mijns inziens aannemelijk kunnen maken, dat wij hier onder „gevon-
den" wel degelijk iets als „opgegraven" zullen hebben te verstaan.

De inscriptie werd door Brandes getranscribeerd, en deze tran-
scriptie is later door Krom uitgegeven^). Over den inhoud heeft
Brandes zich, zooals hij elders wèl vaak deed, niet uitgelaten, hoewel
daartoe ruimschoots aanleiding zou geweest zijn. Hadde hij dan ook
niet de platen waarschijnlijk reeds bij zijn komst in Batavia in het
museum aangetroffen — waar zij in 1877 reeds moeten opgenomen
zijn —, doch hadde hij ze later ontvangen, toen hij meer van de oud-
javaansche geschiedenis te weten was gekomen, dan zoude hij niet
hebben gezwegen. Aan Krom is althans een van de bijzonderheden,
welke deze platen bevatten, niet ontgaan.

Het moet ons namelijk zeer bevreemden plotseling in den aan-
vang der kadirische periode, dus bijna twee eeuwen, nadat Midden-
Java had opgehouden ons van zich te laten hooren, een bewijs van
hernieuwde belangstelling voor dat gebied in den vorm van een
grondschenking of bevestiging daarvan te moeten ontwaren. Krom
wijst echter op het twijfelachtige karakter van het jaartal, dat door
Brandes van een vraagteeken was voorzien. Hoe twijfelachtig dit
echter ook moge wezen, het zal toch in ieder geval een getal van vier
cijfers hebben moeten zijn; het is namelijk niet aan te nemen, dat
Brandes, niet wetende, of een jaartal uit drie dan wel uit vier cijfers
bestond, dit slechts door een vraagteeken zou hebben aangeduid. In
normale gevallen beteekent dan ook een vraagteeken achter een jaartal
van vier cijfers niet, dat het ook wel een jaar in de 10e of 9e eeuw
zou kunnen zijn, doch dat men niet zeker is van enkele der getallen.
Elke wijziging van ons jaartal kan dan ook het voorkomen er van op
een in Midden-Java gevonden inscriptie slechts nóg merkwaardiger
maken, aangezien zulk een wijziging het jaar slechts jonger en niet
ouder zou doen zijn.

Krom tracht nog een anderen weg in te slaan om aan de dis-
crepantie tusschen dit late jaar en de vondst op Midden-Java te
ontsnappen, en zegt: „Koperplaten zijn echter te gemakkelijk ver-
plaatsbaar om op hun vindplaats al te ver strekkende gevolgtrek-

i) In de opgave foutief Dragoeng.
-) O. J. O., pag. 147 (V. B. G., LX).
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kingen te bouwen". Inderdaad is deze opmerking in hare algemeen-
heid juist; wij kunnen zelfs verder gaan en zeggen, dat niet alleen
ver-strekkende, doch alle gevolgtrekkingen uit de vindplaats van
koperplaten, waarvan de herkomst niet zeker is, uit den booze zijn.
Mijns inziens is deze opmerking hier echter niet van toepassing,
hetgeen kan blijken uit een nauwkeurige beschouwing van den inhoud
der inscriptie. Daaruit leeren wij namelijk de namen der desa's ken-
nen, die bij de uitzetting van de grenspalen van het vrijstift ter
sprake komen. Nu is het gemeenlijk een groot geluk, indien men onder
zulke desa-namen iets kan terugvinden van de tegenwoordige desa-
namen, vooral indien de tijd van de oorkonde verder van ons ver-
wijderd is dan de allerlaatste periode der oudjavaansche geschiedenis
Zulk een geluk nu mogen wij hier begroeten.

Zooals men misschien weet, is de desa Djragoeng, waar de platen
bewaard werden, gelegen aan den rand van het gebergte, dat de
vlakte van Sëmarang naar het Zuiden toe afsluit. Drie K.M. noor-
delijk van deze desa, gelegen in de vlakte, vinden wij de desa Paras,
welke wij in de opsomming der grensdesa's eveneens en ongewijzigd
aantreffen (plaat Ha : 5). Een andere desa uit diezelfde opsomming,
Patëbwan (Ha: 5), vinden wij onder den naam Patëbon op ander-
halven K.M. afstand ten Oosten van Paras. De naam Talaga, waar
volgens Ha : 5 eveneens een grenssteen gestaan moet hebben, komt
in verschillende combinaties in de onmiddellijke omgeving van ge-
noemde desa's voor; het zijn Tëlaga tandjoeng, Tëlaga gëdong en
Tëlaga tirta. Ten slotte kan in den naam Awen zeer goed een herinne-
ring schuilen aan den naam Sawyan, eveneens van Ha: 5.

Het is duidelijk, dat men voor menige oorkonde zulke hechte ge-
gevens zou wenschen te bezitten, waarop de identiciteit van vind-
plaats en herkomst kan worden aangetoond. Er is mijns inziens dan
ook niet de minste reden, waarom men de mogelijkheid zou moeten
openlaten voor de veronderstelling, dat deze koperplaten zouden zijn
versleept.

Bezien wij thans, nu wij ons op vasten bodem weten, den inhoud
nader, dan moeten wij in de eerste plaats wel het feit betreuren, dat
noch Brandes, noch Krom zich blijkbaar den band, die deze oorkonde
verbindt met den grondvester der mataramsche hegemonie, Safijaya,
rake Mataram, duidelijk heeft gerealiseerd.

Dat Brandes dit niet deed, is misschien begrijpelijk, doordat, zooals
boven werd opgemerkt, de oorkonde reeds te Batavia aanwezig was
bij Brandes' komst aldaar en misschien tot een van de eerst getran-
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scribeerden behoord heeft, terwijl Kern's artikel over de oorkonde
van Tjanggal, waarin de naam Saïïjaya voor het eerst naar voren
trad, ongeveer uit dienzelfden tijd stamt. Dat mij echter, die op grond
van velerlei gegevens geneigd ben in dien Sanjaya te zien, den grond-
legger van Mataram's macht over den Archipel, hetzij politiek, hetzij
cultureel, een man met een naam, die tot op den overwal vrees moet
hebben ingeboezemd, den man, die den bijna ongelooflijk snellen op-
bloei van het Mahayana op Java, kenbaar aan zijn grootsche uitingen
in monumenten, mogelijk gemaakt moet hebben door het voorbereiden
van veiligheid en welvaart en het bekend maken van Java's naam in
het buitenland —, dat mij een teeken van het voortbestaan van den
naam Sanjaya tot lang na den ondergang van de door hem gegrond-
veste hegemonie niet verwonderen kan, is even zeer begrijpelijk.

Krom denkt echter niet in de eerste plaats aan Saiïjaya rake
Mataram. Hij zegt: „Het gebied is erfelijk bezit van de afstamme-
lingen van rahyangta Sanjaya, en deze naam zou op zichzelf wel thuis
kunnen hooren in een deel van Midden-Java, waar, iets Zuidelijker,
ook nog een Kali Sëndjaja ligt". Door een verwijzing naar een
anderen locus van denzelfden schrijver kan dan een herinnering
worden mogelijk geacht aan onzen vorst, maar op geen van beide
plaatsen heeft hij ernstig getracht na te gaan, in hoeverre dit meer
dan een herinnering zou kunnen zijn. Zooals men de loei voor zich
heeft, kan men niet ontkomen aan den indruk, dat Krom een werkelijk
verband tusschen den rahyangta Sanjaya van Djragoeng en den
Rake Mataram op zijn minst genomen onwaarschijnlijk acht*).

Moeten wij hem hierin volgen ?
Gaan wij eerst eens nauwkeurig na, in hoeverre hier van mogelijk-

heid, waarschijnlijkheid of zekerheid kan gesproken worden.
De oorkonde weet ons te vertellen, dat in Pupus een sïma werd

afgebakend in 1022 Caka. Enkele van de grensplaatsen zijn, zooals
wij reeds zagen, nog onder de desa's in de omgeving van de vind-
plaats te herkennen. Deze sïma behoorde aan de nakomelingen van
rahyangta Sanjaya, d.w.z. de door de bewerkers van die gronden
aan den vorst af te dragen opbrengsten kwamen voortaan of wederom
aan de erfgenamen van rahyangta Sanjaya. Geen van diegenen, die
gemeenlijk hun aandeel ontvingen in die opbrengsten aan den vorst
— de bekende reeks van mangilala drbya haji —, hadden voortaan iets
op dit terrein meer te maken. Voorts wordt nog melding gemaakt van

Krom, Geschiedenis^, p. 288; Inleiding^, 1:410.
Dl. 90. 19
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een sang hyang prasada, waarbij geofferd diende te worden. Hoewel
de tekst ter plaatse niet geheel duidelijk is, blijkt toch uit parallelle
plaatsen van andere oorkonden, dat het hier gaat om de prasada
(graftempel) van rahyangta Sanjaya.

Ware het niet, dat deze Sanjaya vóór zijn naam den titel rahyangta
droeg, dan zou inderdaad een willekeurige persoon kunnen zijn be-
doeld. Nu worden wij echter onmiddellijk verwezen naar diezelfde
formule, welke aan onzen Sanjaya zijn juiste plaats in de mataram-
sche dynastie heeft aangewezen en welke aanvangt met: „Rahyangta
rumuhun ri mdang ri poh pitu rakai mataram sang ratu sanjaya
enz." *).

Hier is de met een bijzonderen titel (sang ratu) aangeduide vorst
zonder meer de eerste der rahyangta rumuhun, der in den voorouder-
hemel vertoevende voorouders*). Het speciale gebruik van den term
rahyangta in dergelijke formules wijst er reeds op, dat dynastieke
voorouders zijn gemeend. En een ieder zal het met mij eens zijn, dat
aan de wetenschappelijke reserve een te groote eer zou worden be-
wezen, indien wij thans nog een onderscheid zouden willen gaan
maken tusschen den Sanjaya van Balitung's oorkonde uit 907 en
den onbekenden vorst uit 1100. Als in 907, dus waarschijnlijk onge-
veer anderhalve eeuw na zijn dood, Sanjaya nog blijkt te zijn
de in de eerste plaats en op uitzonderlijke wijze te noemen stichter
der hegemonische dynastie van Mataram, dan is het niet onbegrijpelijk,
dat nog weer ruim anderhalve eeuw later zijne nazaten de rechten van
zijn prasada, zijn bijzettingstempel, laten vernieuwen en bevestigen
door den vorst van dien tijd. En het pleit voor de belangrijkheid van
de plaats, die Sanjaya in de dynastieke overlevering moet hebben
ingenomen, dat wij dit zien gebeuren onder het bewind van een
vreemde dynastie en van een vreemd land, Oost-Java.

Er is echter nog iets, dat bij een zorgvuldige beschouwing van onze
inscriptie naar voren treedt.

Zooals men misschien weet, heb ik in een brochure, die handelt over
de positie van Java in den Archipel gedurende den aanvang van de
middenjavaansche periode, de gissing gewaagd, dat de naam der
dynastie, welke ik als die van Sanjaya beschouwde, die der Qailen-

1) T. B. G, 1927: 210.
2) De titel sang ratu kan in tegenstelling tot het c.rï maharaja van de

volgende vorsten wijzen op het feit, dat de stichting van de mataramsche
hegemonie viel tijdens of na Sanjaya, aangezien de maharaja-titel een typisch
hegemonische is, sang ratu meer overeenkomt met adhipati of raja. Zie b.v.
de titulatuur der balische Warmadewa-dynastie.
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dra's, nog zou voortleven in den naam Sela, bekend als dien van een
der eerste vorsten in de middenjavaansche mataramsche babad-
traditie *). Ik veronderstelde, dat de latere mataramsche dynastie, uit
begrijpelijke overwegingen haar macht zooveel mogelijk van Maja-
pahit afleidende, niettemin de allergrootsten van de in het vervaagd
verleden geleefd hebbende vorsten van het eigen land in die afstam-
mingslijst heeft willen opnemen. Kjahi Agëng Sela zou dan zijn „in-
geschoven" in die afstammingsreeks.

Tevens vestigde ik daarbij de aandacht op het feit, dat de tegen-
woordige plaats Sela, waar de Kjahi wordt vereerd, gelegen is in
de onmiddellijke nabijheid van het Mëndang Kamoelan, waar de
javaansche traditie de oudste kraton wil zien. Thans rest mij nog
slechts de aandacht van den lezer te verzoeken voor het feit, dat de
prasada van onzen Sanjaya gelegen is in het bergland ten Zuiden van
dezelfde Loesi-vallei, welke zoowel Sela als het oer-M cndang bevat.
Beziet men dit feit in het licht van mijn opmerkingen in aanteeke-
ning XXVI ^), dan geloof ik, dat er een groote kans is, dat zij, die
geen werkelijk verband wenschen te zien tusschen den Sanjaya van
de traditie, den Sanjaya van Tjanggal en van de oorkonde uit de
Këdoe, den Sanjaya van de Safijaya-aera") en den legendarischen
voorvader der huidige mataramsche dynastie, op het verkeerde paard
wedden. Tevens mag er een aanwijzing in te vinden zijn voor de
waarschijnlijkheid, dat de oer-kraton van de (Jailendra's inderdaad
in het Noorden moet gezocht worden*).

XXXV.

Bijzettingsgroepen op Bali.

Gedurende mijn onderzoekingen op het eiland Bali en de inven-
tarisatie der aldaar gevonden oudheden is ten slotte mijn aandacht
gevallen op een verschijnsel, dat misschien van eenig belang kan
zijn en dat ik daarom aan het oordeel van mijn lezers wil onder-
werpen. Bedoeld verschijnsel is gelegen in het feit, dat in op zichzelf

1) A Javanese Period in Sumatran History, Solo, pag. 19 vlgg.
2) Bijdragen, 1932:278 vlgg.
3) Goris in Feestbundel, 1: 202 vlgg.
*) Ik wijs er hierbij op, dat deze prasada, zoo zij onmiddellijk bij de vind-

plaats der oorkonde lag, eveneens in het Zuiden heeft gelegen, gerekend ten
opzichte van de toenmalige kraton. Resten van bouwwerken zijn op verschillen-
de plaatsen in het gebergte gevonden, doch zij dienen nog nader te worden
onderzocht.
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staande poera's telkens groepen van bijzettingsbeelden kunnen worden
aangetroffen, welke dezelfde samenstelling vertoonen. Uit de inven-
taris is zulks niet altijd op te maken, aangezien deze geen aanduidingen
verschaft omtrent den stijl der aangetroffen beelden; en het is na-
tuurlijk in de eerste plaats de stijl, die aangeeft, of dergelijke beelden
tot één groep kunnen worden gerekend.

Uit den aard der zaak moeten wij een uitzondering maken voor die
poera's, welke kennelijk dienen als bewaarplaatsen van uit andere
poera's of erven bijeengebrachte artja's. Daar toch is alles zoodanig
dooreengeplaatst, dat een indeeling in groepen vrij willekeurig zou
zijn. Daar echter, waar kennelijk de aangetroffen beelden zich van
oudsher hebben bevonden en waar daarenboven de voorhanden beel-
den van één stijlsoort zijn, daar kunnen wij met de meeste kans op
succes onze onderzoekingen instellen.

Als een paar voorbeelden van zulke plaatsen noem ik hier de
Poera Poesëh van de desa Bakbakan (Gianjar), de Poera Panataran
te Kabëtan (idem), de Poera Desa van Abianbase (idem) enz. *).

Welke is nu de samenstelling van deze groepen ?
Om te beginnen treft men er een Ciwa-figuur aan (Mahegwara),

meestal vergezeld van eenige Parwatï-achtige vrouwelijke figuren van
iets geringer afmetingen. Voorts vindt men er een Ganeqa bij en
een Guru, niet zelden in meerdere exemplaren, indien ook de Ciwa
in meervoud vertegenwoordigd is.

Het is duidelijk, dat wij hier in zekeren zin de oude traditie van
de samenstelling der figuren in een tjandi voor ons hebben: de
Maheqwara van de tempelkamer en de drie figuren uit de drie
nissen: Guru, Ganega en Ciwa's c,akti. Dat daarbij de Ciwa als
bijzettingsbeeld van den vorst fungeert, is na al hetgeen daarover
geschreven is, wel duidelijk en aanneembaar. Dat echter niet één,
doch meerdere Ciwacakti's aanwezig zijn, doet veronderstellen, dat
ook hier niet sprake is van godenbeelden, doch eveneens van bijzet-
tingsbeelden, en wel van 's vorsten echtgenooten, welke zich na zijn
dood lieten verbranden en satï werden. Deze veronderstelling, welke
nauwelijks meer dien naam verdient, doch eer overtuiging genoemd
kan worden, doet de vraag rijzen, of dan ook niet de beide andere
figuren, namelijk die van Guru en Ganec,a, op dezelfde wijze opgevat
dienen te worden, niet als godenbeelden, doch als bijzettingsbeelden
dus. Welken steun kunnen wij voor deze veronderstelling vinden ?

Respectievelijk No. 127, 128 en 131 der Inventaris (nog te verschijnen).
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De lezer weet reeds uit hetgeen ik in aanteekening XXXII heb
meenen te moeten opmerken, dat naar mijn meening de kans niet
gering is, dat men in zulke beelden de bijzettingsbeelden dient te zien
van 's vorsten eerste dienaren. In de eerste plaats komt daar dan
voor in aanmerking die over de wereldlijke zaken, de patih of rijks-
bestuurder, dan die over de geestelijke zaken, de hofkapelaan, en ten
slotte die over de militaire zaken, de senapati. Dat de hofkapelaan
een passenden vorm zou vinden in den Guru is zonder meer duidelijk.
En dat de senapati in de gedaante van een Nandin zou worden bij-
gezet, is niet meer geheel onmogelijk, als wij zien, hoe de ons bekende
senapati's meestal met het praedicaat Lëmbu waren getooid *).

Thans vestig ik er de aandacht op, dat vele der ons bekende be-
roemde patih's als praedicaat den naam Gajah droegen, hetwelk
wonderwel overeenkomt met den vorm van Ganeqa. Zoo kennen wij
in de eerste plaats Gajah Mada als patih van Ayam Wuruk, doch
ook Gajah Enggon, Gajah Manguri *). Voorts Gajah Lëmbana,
patih-opvolger van Gajah Manguri *). Wie ten slotte Raden Gajah
geweest is en wie Gajah Biru, is onzeker, doch uit niets blijkt, dat zij
geen patih kunnen zijn geweest. Nu is het wel waar, dat er ook patih's
waren, die niet den naam Gajah droegen, althans op de plaatsen,
waarin zij ons in de literatuur zijn overgeleverd, doch daar staat
tegenover, dat de meest beroemde patih's dien naam wel droegen.
Ten slotte kan het een eeretitel zijn geweest, dien men zich verdienen
moest.

Zonder clan ook in het bovenstaande voldoende bewijskracht ge-
legen te zien om uit te kunnen maken, of inderdaad de gewoonte
bestond 's vorsten kapelaan, patih en senapati in de gedaante van
Guru, Ganec,a en Nandin bij te zetten, lijkt het mij toch onvoorzichtig
om de in de bedoelde gevallen te constateeren regelmaat zonder meer
onopgemerkt te laten. In ieder geval zou een dergelijke opvatting in
het kader van de oudjavaansche voorstellingen wonderwel passen •*).

i) Zie aanteekening XXXII.
-) Krom, Geschiedenis-, p. 428.
3) Pararaton, p. 178, 196.
*) Misschien moeten wij op deze wijze ook de verklaring vinden voor de

ruiterfiguren van Bakbakan op paarden en Nandin's. Ook Kuda is een bekende
oudjavaansche titel. Afgebeeld in Djawa, 1930.
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XXXVI.

Kawïndra anama Kawotan.

In den zoo juist verschenen en door Dr. Berg verzorgden tekst
van de Babad Bla-Batuh vinden wij eenige loei, welke aan den uit-
gever moeilijkheden verschaften en die dan ook niet tot een alleszins
bevredigende oplossing konden worden gebracht*). In de eerste plaats
10:8/9, luidende: ,,apan ana uttama ning dalëm windakara, anama
punang Kawotan" („nu was het voornaamste (bezit) van den vorst een
windakara, geheeten de Kawotan"). Deze windakara werd na de ver-
overing van Noesa Pënida door Jëlantik IV medegenomen en bij
aankomst op het strand van Koesamba begraven. Dit was echter door
zijn opdrachtgever, den koning van Gelgel, bemerkt en Jëlantik moest
hem uitleveren. Dit laatste wordt als volgt beschreven in de woorden
van den koning: „apan ana ginamël dene ki Bungkut, kawïndra
anama Kawotan, apan sinëmbar de ning mirah murub. Ika tan katur
reng manira, apan wus katon de manira pinëndëm denta punang
Kawotan ring kikisik ing K.uqamba, apan murub muflcrat chaya ning
Kawotan, kadulu de manira" („Er is toch een ampilan^) van ki
Bungkut, de kawïndra, Kawotan geheeten, die schittert door roode
vlammen. Die hebt ge mij niet aangeboden, maar ik heb wel gezien,
dat ge die Kawotan op het strand van Koesamba hebt begraven, want
vlammend straalde de glans van de Kawotan; dat zag ik") (10: 34—38).

Hierop leverde Jëlantik de Kawotan uit, waarvan hij zegt, dat
hij parelbesprenkeld is (sinëmbar eng ratnadhikara). En als de
Kawotan dan gebracht wordt, verlustigt de koning zich in het kijken
naar zijn verschijning, want hij is bezet met vlammende robijnen
(prapta punang Kawptan lënglëng pwa dalëm tumon ring rüpanya,
apan sinëmbar de ning mirah murub) (11:2—4).

Nog een keer zien wij dan zulk een kawïndra in het verhaal terug,
al is het dan misschien een ander exemplaar^). Het is, wanneer

1) Javaansch-Balische Historische Geschriften, uitgegeven door de Kirtya
Liefrinck-van der Tuuk te Singaradja. No. II, Babad Bla-Batuh, de geschie-
denis van een tak der familie Jëlantik. Uitgegeven door C. C. Berg. Sant-
poort 1932.

2) Ik geef ginamël met het javaansche ampilan weer, dat, zooals men weet,
een voorwerp beteekent, dat men steeds bij zich laat dragen, meestal een
waardigheidsteeken of een sirih-stel.

3) Zoo vermoedt Dr. Berg. Ik zie echter geen reden, waarom de opgegraven
kawotan van Noesa Pënida niet dezelfde kan zijn als de hier bedoelde. Welis-
waar is hij destijds uitgeleverd geworden, doch de mogelijkheid bestaat, dat
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Jëlantik VI ten strijde trekt tegen de Javanen van Pasoeroehan, die
te Koeta geland waren. Er wordt dan gezegd: „pinayungan chattra
jingga saha kawïndra nikma, apan panugraha n dalëm nguni" („hij
werd door een rood zonnescherm beschaduwd en had een gouden
kawïndra, welke een gunstbewijs was van den koning vroeger")
(14:18).

Wat hebben wij nu van deze kawïndra. Kawotan genaamd, te
denken ? Dr. Berg wijdt er verscheidene aanteekeningen aan en zegt,
na de plaats bij van der Tuuk s.v. kahot aangehaald te hebben: „In
dezen [ = onzen. St.] tekst wordt Kawotan een windakara en een
kawïndra — of hoc deze woorden anders gespeld mogen worden —•
genoemd, voor welke woorden ik echter nog geen bevredigende ver-
klaring heb gevonden" (pag. XLIV).

Elders zegt hij : „De verhouding van kawïndra tot windakara dient
dan echter nog nader onderzocht en bepaald te worden" (73). Een
oogenblik meent hij zelfs nog, dat het kawïndra van 10:34 niet
hetzelfde woord kan zijn als dat van 14:18, doch door het voorslaan
van de lezing „sahakawïndra" kan deze moeilijkheid worden opgelost.
De glosse „bakta" voor ginamël, te vinden bij van der Tuuk IV : 795a,
maakt een en ander zeer aannemelijk.

Ook uit den naam Kawotan kan Dr. Berg geen nadere gegevens
putten, die de beteekenis van kawïndra kunnen belichten, terwijl hij
voor het woord windakara verwijst naar skt. widakara, wat hij met
„poederstrooier" weergeeft. Ten slotte vermoedt hij voor kawïndra
een beteekenis „beteldoos", waarbij hij op de mogelijkheid wijst, dat
pucangan via het in klank er ongeveer mee overeenkomende bhujangga
zijn begripsinhoud heeft overgedragen op het met bhujangga in
beteekenis overeenkomende kawïndra. Ten aanzien van de beteekenis
van kawïndra heb ik echter een andere opvatting, die ik hierbij den
lezer ter beoordeeling voorleg.

Het viel mij op, dat van der Tuuk s.v. kahot weet te vertellen, dat
een kawotan zooveel als een ampilan is (glosse: sësëran, hetgeen
Berg met „ring" vertaalt, doch dat blijkens v. d. T. I I I : 186b s.v. sësër
I een ampilan moet zijn, door këparak's achter den vorst aangedragen).
In verband hiermede valt het voorts onmiddellijk op. dat v. d. T.
II :8b s.v. kahot zegt, dat een kawotan van goud is en de gedaante

Jëlantik VI hem op de een of andere manier van den koning zou hebben
gekregen. Hierop wijst toch wel 14: 18, beneden geciteerd.
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van een gans heeft. Immers, een der vorstenlandsche ampilan's ver-
toont de gedaante van een gans, heet banjak dalang, is van goud en
voldoet ook aan het vermoeden van Berg terzake van de functie:
het is een beteldoos*). Het is dus thans wel zeker, dat de kawotan
van onzen tekst in beide gevallen een beteldoos in de gedaante van
een gans was: dat er een roode gloed van afstraalde, zal eensdeels
aan het magisch vermogen van zulke poesaka-ampilan's, anderdeels
aan het gebezigde goud moeten worden toegeschreven. Een van de
beide banjak dalang der vorstenlandsche kratons, die van den vorst
zelf, is heilig, de andere, die van den kroonprins, niet.

Blijft ons nog de taak om na te gaan, in hoeverre de woorden
kawïndra en windakara met deze voorstelling kunnen kloppen.

Voor het tweede woord kan ik Berg's gissing overnemen; slechts
zou ik het eenigszins misleidende woord „poederstrooier" willen ver-
vangen door een nadere omschrijving: „bevatter (akara) van een
medicinaal zout (wida)". Zulk een voorwerp kan zeker zijn naam
hebben geleend aan een vaatwerk voor betel-ingrediënten. Omtrent
den vorm kunnen wij geen uitsluitsel verkrijgen, daar het woord noch
bij Monier Williams, noch bij Böhtlingk voorkomt. De vorm kan van
alles zijn.

Voor het eerste woord is de etymologie minder eenvoudig.

Berg heeft bij dit woord, zooals gezegd, gedacht aan een samen-
stelling van kawi en indra, waarbij hij aan kawi de beteekenis van
„dichter" of „wijze" hechtte. Zoo deed ook ik, en ik was genoodzaakt
om langs een langen weg te komen tot een plausibele vergelijking
van een gans met een dichtervorst. Dien weg traceerde ik langs de
gans, die het rijdier van Brahman is, welke godheid zeer wel als Heer
der Wijzen kan worden opgevat. Maar daarmede blijft het onver-
klaard, waarom zijn rijdier dien eerenaam zou verdienen.

Een verschrijving voor khagendra lag niet zeer voor de hand,
daar dit een naam voor Garuda en niet voor den hamsa is.

De „ruddy goose" kawrka gaf wel aanknoopingspunten met de
beschrijving van cle kawïndra en diens rooden gloed, maar weinig
etymologische zekerheid.

Ten slotte brachten echter Böhtlingk's „Letzte Nachtrage" uit-
komst. Daar vinden wij namelijk een tweede beteekenis van kawi:
„Wasservogel". En daar de gans inderdaad als de koning der water-

Zie „Cultuurgeschiedenis van Java in beeld", fig. 180.
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vogels geldt, is het verband tusschen kawïndra en de gansvormige
kawotan gelegd.

XXXVII.

Waren er tjandi's in de kraton van Majapahit?

Deze vraag deed zich aan mij voor, toen ik in een der voorgaande
aanteekeningen mijn vermoeden uitsprak, dat de kratons van Java
doorgaans in het Noorden moeten hebben gelegen en dat de talrijke
in het Zuiden aangetroffen ruïnen ons niet kunnen inlichten omtrent
ligging of samenstelling dier kratons, aangezien zij de overblijfselen
zouden zijn van in het Zuiden of ten minste buiten de kraton gelegen
bijzettingstempels, zoogenaamde tjandi's *).

Hoewel ik mij van de juistheid van deze veronderstelling overtuigd
houd in verband met sindsdien verzameld materiaal, dat ik te gele-
gener tijd hoop te verwerken in een meer algemeene beschouwing
over bijzettingsgebruiken op het oude Java, doen zich voorloopig
enkele bezwaren voor, die te berde gebracht zouden kunnen worden
door hen, die in de ruïnen wel degelijk overblijfselen zien van binnen
de kratonmuren gelegen tjandi's. Weliswaar zullen deze bezwaren
min of meer theoretisch zijn, daar de overgroote meerderheid der
oostjavaansche oudheden op plaatsen gelegen is, waar zelfs in de
traditie geen kraton ooit gestaan heeft (Kidal, Djago en Singasari
— men vergete niet, dat, toen deze tjandi werd gesticht, Singhasari
geen landskraton meer was — zijn alle oudheden in de bergstreken of
daaromtrent, in het Toeloengagoengsche, Pareesche enz. enz.), doch
juist theoretische bezwaren zijn de hardnekkigste vanwege hunne on-
werkelijkheid. Het is dus zaak om te trachten aannemelijk te maken,
dat bij den huidigen stand van het onderzoek de gegevens zoodanig
kunnen worden gerangschikt, dat het niet noodzakelijk is tegelijkertijd
een levenden vorst en de ziel van een gestorven koning binnen de
muren van één kraton te huisvesten. Dat er op eiken regel afwijkingen
voorkomen, juist in een middeleeuwsch systeem als waarmede wij
hier te maken hebben, is zonder meer duidelijk en doet van de waarde
van den regel niets af *).

1) O. A. No. XXVI , Bijdragen, deel 89 (1932).
2) Ik denk hier aan de bijzettingsplaats van de Regentes te Panggih (Para-

raton 29: 32), die, als de identificatie van Panggih met het huidige Pangih in
orde is, als in bedoelde Pararaton-plaats inderdaad de Regentes bedoeld wordt
en ten slotte als er geen ernstige bezwaren bestaan tegen het aannemen van het
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Bezien wij thans de genoemde bezwaren.
Het eerste is gelegen in een plaats in de Nagarakrtagama, waar

sprake is van de bijzetting van Krtarajasa. Het is zang 47:3,
luidende:

druk pinratista Jinawimba sireng purï jro
Antahpura ywa panëlah nikanang sudharmma]

(Kern: „Weldra werd een beeld als Jina van hem opgericht in 't
binnenste van den koningsburg; Antahpura dan is de naam van die
grafkapel").

Deze plaats komt dan verder overeen met de vermelding van den
naam Antahpura in de lijst van dharma's haji van 74: 1, door Kern
opgevat als graftempels, naar aanleiding van Bosch' opmerkingen
eer weer te geven met „koninklijke vrijgebieden".

Men ziet het, hier wordt gesproken van een tjandi in het binnenste
van de kraton.

Het tweede bezwaar wordt gevonden in zang 48:3 van hetzelfde
gedicht, luidende:
cjghra siran dhinarmma ri dalëm purarcca nira Wisnuwimba parama|

(Kern: „kort daarop werd hij bijgezet in de Dalëm van den hof-
burg; zijn beeld (daar) is een allervoortreffelijkst Wisnu-beeld"). Ook
hier dus zonder meer de vermelding van een tjandi in het binnenste
van de kraton.

Het derde bezwaar ten slotte is gelegen in een plaats in de Para-
raton (32: 19), waar gezegd wordt, dat Bhra Hyang Pürwawiqesa
stierf en „dhinarma ring puri", hetgeen door Brandes vertaald wordt
met „werd bijgezet in de Puri"*).

Tegenover deze drie plaatsen, die de tegenwoordigheid van tjandi's

jaartal 1372 op de bij Pangih gevonden yoni als dat van de bijzetting van een
tusschen 1371 en 1376 gestorven vorstin — voor de Rajapatnï duurde het twaalf
jaar, voordat men zoo ver was, dat ze kon worden bijgezet in een beeld! —,
weliswaar niet binnen de muren van de kraton lag, maar dan toch tamelijk
dicht bij de plaats, waar de koning verwijlde. Er kunnen allerlei redenen
geweest zijn. die er ten slotte toe hebben geleid, dat ook deze telg van het
vorstengeslacht niet diep in het Zuiden of in de bergen werd bijgezet. In ieder
geval heeft men in den naam — zij heette na haar bijzetting „de op den Panta-
rapurwa-berg bijgezette"! — nog duidelijk te zien den wensch ook deze bij-
zetting opgevat te zien als een, welke op normale wijze plaats had gehad, nl.
in de alas, het zieleland.

i) Het Antahpura van Prapaïïca vindt zijn echo in de Pararaton, waar te
lezen staat (25 : 2): dhinarma ring antapura. Dat dit hier een naam is en niet
de aanduiding van een kraton-deel, is wel duidelijk. Aldus heeft Brandes het
ook opgevat.
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binnen de kratonmuren van Majapahit doen veronderstellen, wil ik,
alvorens ze nader te bezien, een paar opmerkingen stellen.

In de eerste plaats de opmerking, dat in de uitvoerige schildering
van de kraton, welke ons door Prapanca is gegeven, nergens ge-
sproken wordt van tjandi's, hoewel de dichter niet vergeet zelfs de
volières te vermelden. Zon hij zooveel minachting gehad hebben voor
'skonings twee onmiddellijke voorgangers, dat hij hunne heilige bij-
zettingsplaatsen binnen de muren van diezelfde kraton zou hebben
vergeten ?

In de tweede plaats wordt in alle drie de geciteerde plaatsen ge-
sproken van een dharma, welke dharma blijkens zang 74:1 een
dharma haji, een vorstelijk vrijgebied, moet geweest zijn. Vrage: hoe
stelt men zich een gebied binnen de eo ipso van alle belasting vrijge-
stelde kraton voor, dat opnieuw zou zijn vrijgesteld van dit onus
der buitenstaanders ? Nu werpe men mij niet de opmerking tegen, dat
onder dhinarma hier niet zoozeer het afbakenen van een bijzettings-
vrijgebied als wel de bijzetting zelf moet worden verstaan. Moge
deze vergissing al onder de vertalers dier plaatsen gemakshalve heb-
ben plaats gehad, lezing van zang 73:2 kan ons voor deze foutieve
conclusie behoeden. Onder dhinarma behoort men inderdaad en overa!
te verstaan het in verband gebracht worden met een afgebakend en
van belastingen enz. vrijgesteld gebied, welk verband dan in den
regel uit een bijzetting bestaat.

Er is dus een interne discrepantie tusschen verschillende plaatsen
van Prapanca's lofdicht, indien wij ten minste de vertalers moeten
gelooven. Is er geen andere lezing of vertaling mogelijk? Daartoe is
het noodig, dat wij de woorden, waarover het hier gaat, eens nader
bezien; het zijn de woorden pura, puri, dalëm en jro.

Pura en puri worden door elkaar gebruikt voor de kraton, doch
komen eveneens door elkaar voor om een bijzettingsplaats aan te
duiden. Blijkbaar bestond ook toen het nog op Java bestaande gebruik
om geen onderscheid te maken tusschen het verblijf van een dooden
en dat van een levenden vorst *).

Pura en puri zijn dus woorden, die nog niet het onderscheid, dat
tegenwoordig op Bali gemaakt wordt — poeri = „vorstenverblijf " en
poera = „godenverblijf", „tempel" —, kenden.

Dalëm wordt gebruikt voor „vorst" en dus ook „vorstelijk" in

i) Zang 12:5, 45:1, 46:1, 60:4, 86:1, 89:2, 92:1 en namen als prajtia-
paramitapurï en wigesapura.
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samenstellingen (dharma dalëm [57:2] = dharma haji), doch ook
voor „kraton" (91: 9); als voorzetsel beteekent het „binnen", „in"
(17:2).

Jro, dat in beteekenis natuurlijk geheel met dalëm overeenkomt,
wordt gebezigd als „vorst" in uitdrukkingen als puri jro (92:2) en
pura i jro (86:3) *) >n kan een samenstelling dharma jro doen recon-
strueeren. De beteekenissen van „binnen" en „vorst" zijn, evenals in
het moderne Tavaansch, verwant.

Passen wij nu het bovenstaande op onze loei toe, dan kunnen wij
het „ing puri jro" van 47:3 omschrijven met „ing dharma jro" of
wel „ing dharma haji" en vertalen met „in een vorstelijke bijzettings-
dharma", welks naam dan Antahpura blijkt te luiden.

Bij de tweede plaats kunnen wij „ri dalëm pura" vertalen met
„in een pura = bijzettingsdharma". Weliswaar wordt de naam van
deze pura niet gegeven, doch dat is ook niet het geval met alle andere
bijzettingen in dezelfde strophe.

Hetzelfde geldt van de plaats in de Pararaton, waar vertaald kan
worden „in een puri" zoowel als „in de puri", waarbij men in het
laatste geval een bepaalde, zeer bekende bijzettings-puri op het oog
kan hebben. Ten slotte kan „puri" hier een overblijfsel zijn van een
langeren naam; zooals men weet, is de plaats niet geheel zuiver over-
geleverd.

Voor de Pararaton worden wij daarenboven gesteund in onze nieuw-
erlangde overtuiging door het feit, dat daar een kraton nimmer met
puri wordt aangeduid, doch steeds met kadaton. Het woord puri
komt slechts voor in dharmabhiseka-namen.

Mijns inziens is er dus geen reden meer om aan een bestaande
discrepantie tusschen de genoemde plaatsen van Prapafica's werk te
gelooven; de dichter heeft te recht geen tjandi's in de kraton be-
schreven, omdat ze er niet waren. Hiermede is dus tevens aangetoond,
dat de geschiedenis ons er geen voorbeelden van verschaft, dat der-
gelijke bijzettings-, dus doodenmonumenten, binnen de muren van de
hof stad zouden hebben bestaan. Voor een plaatsing der middenjavaan-
sche kratons in de vlakten van Prambanan en Saragëdoeg, waar het
van tjandi's moet hebben gekrioeld, is dus mijns inziens geen goede
reden meer te vinden; integendeel, de les van Majapahit doet ons

l) Ik stel voor in 86: 3 het door Kern niet en door Poerbatjaraka met
„vlak(bij)" vertaalde raket op grond van v. d. Tuuk 1: 724 s.v. raket I te
vertalen met „er uitziende als".
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die stad elders zoeken dan in de alas of het gebergte, waar tjandi's
naar oud-indonesisch geloof thuis hooren.

XXXVIII.

De stichtingsdatum van de oudheden van den Goenoeng Kazvi.

In het Oudheidkundig Verslag van 1922 heeft de heer H. T. Dam-
sté aan de hand van een tjandra sëngkala den stichtingsdatum ivan
de bekende rots-tjandi's bij Tampak Siring op Bali nader trachten
te bepalen. Deze sëngkala luidde als volgt: „doek bëntar ing goenoeng
kawi brahmana bisa ngidoeng", hetgeen zooveel beteekent als: „Toen
de goenoeng Kawi gespleten werd, konden de Brahmanen zingen".
De heer Damsté dacht hierbij aan een kunstmatig splijten van den
berg, m.a.w. aan het uithouwen van tjandi's en kluizenaarsnissen. En
daar de term brahmana voor 8, bisa eveneens voor 8 en kidoeng voor
1 staat, zou de vervaardiging van dat complex in het jaar 881 Caka
= 959 A. D. hebben plaats gehad.

Nu zal de lezer misschien reeds weten, dat het mij gelukte aan de
hand van een op den Goenoeng Panoelisan gedane vondst de door
Krom gegeven periode van den stichtingstijd iets nader te precisee-
ren*). Ik kwam daarbij tot de tweede helft van de l i e eeuw, terwijl
Krom voorloopig de eerste helft van die eeuw had voorgesteld").
In ieder geval klopt deze dateering dus niet met die, welke door den
heer Damsté werd gegeven.

Hoe is deze tegenstrijdigheid nu op te lossen ?
Het zou wel al te gemakkelijk zijn aan de traditie, zooals deze in

een tjandra sëngkala werd vastgelegd, zonder meer alle waarde te
ontzeggen. Daartoe is m.i. geen dringende reden, aangezien de bij het
onthouden of overschrijven van cijfers gemakkelijk te maken vergis-
singen hier nauwelijks bestaan; het overschrijven van een geheele
spreuk biedt daartoe lang niet zooveel kansen.

Ik stel dan ook voor de oplossing langs een anderen weg te zoeken.
Een ieder, die de rots-tjandi's en rotskluizenarijen van den Goe-

noeng Kawi wel eens heeft bezocht en daarbij zijn aandacht ook heeft
besteed aan hetgeen de omgeving te zien geeft, zal hebben opgemerkt,
dat op verschillende plaatsen de door het uitslijpen van de rivier steil
staande wanden van haar bedding zijn afgestort. Deze afstortingen

1) Oudheden van Bali, I : 135 vlgg.
2) Bijdragen, 76: 484.
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kunnen ons niet in het minst verwonderen, aangezien de rots bestaat
uit een zeer broze breccie, een ruw mengsel van kalk met allerlei
daarin vervatte eruptieproducten in den vorm van groote en kleine
keien. Men kan deze keien ook in het werk van de tjandi's zien en
daar zich van de moeilijkheden, die zich daardoor voordeden, over-
tuigen. De dunne pleisterlaag, die den gevel van de tjandi's bedekt,
is niet voor niets aangebracht: zij had de bedoeling het zeer grove
materiaal te beletten onder verweeringsinvloeden uiteen te vallen. Wat
dan ook voor een goed deel gelukt is. Deze afstortingen nu brachten
een groote hoeveelheid puin in de rivierbedding, hetwelk gedeeltelijk
werd opgeruimd door den eerstkomenden bandjir, gedeeltelijk bleef
liggen en wijzigingen in den loop van de rivier veroorzaakte.

Indien men nu den rotswand, waarin de tjandi's en kluizenarijen
zijn uitgehouwen, goed beziet, dan kan men opmerken, dat het geheele
complex is aangebracht in één reusachtig rotsbrok, dat op dezelfde
wijze als boven beschreven van den rotswand is afgezakt en eenige
meters lager terechtkwam. Beklimt men den heuvel van de monu-
menten, dan ziet men, hoe deze eigenlijk min of meer op zichzelf
staat en er een ondiepe kloof wordt aangetroffen tusschen dien heuvel
en den rotswand.

Nu spreekt het vanzelf, dat deze afscheuring en verzakking niet
kan hebben plaats gehad na de voltooiing van de monumenten. Deze
zouden zeker daaronder zoodanig hebben te lijden gehad, dat er niet
veel meer van zou zijn overgebleven. Dus moeten zij wel vóór dien tijd
hebben plaats gevonden, en niets let ons om in het door de tjandra
sëngkala vastgelegde jaar 959 A.D. het jaar te zien, waarin deze
ramp moet hebben plaats gehad. Men behoeft dus de letterlijke be-
teekenis van de sëngkala geen geweld meer aan te doen om haar te
verstaan; in letterlijken zin scheurde of spleet de Goenoeng Kawi.

Op twee punten wilde ik dan nog wijzen, die beide de hier voor-
gestelde oplossing aannemelijker kunnen maken.

Het eerste is het feit, dat wij omtrent de afscheuring van Bali en
Madoera eveneens door middel van dergelijke sëngkala's zijn inge-
licht, terwijl ook andere natuurrampen, als uitbarstingen van vulka-
nen, op ruime schaal dit voorrecht genoten. Het vastleggen van zulk
een verschijnsel staat dus niet op zichzelf.

Het tweede punt is, dat, naar ik elders reeds heb opgemerkt, ver-
schillende van dergelijke kluizenarijen zich bevinden in afgestorte rots-
blokken, hetgeen ik heb trachten te verklaren door aan te nemen, dat
de in die rotswoningen verblijvende kluizenaars de door zulk een ver-
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schijnsel vrijgekomen magische aardkrachten dienden te bezweren *).
Het is niet minder dan begrijpelijk, dat men de kluizenarij in dit afge-
spleten brok van den Goenoeng Kawi heeft aangebracht, hetzij dat
deze vóór, hetzij dat zij te gelijk met de tjandi's werd gemaakt. Men
zou dan ook de door den heer Damsté geopperde mogelijkheid, dat
de kluizenarij uit 959 en de tjandi's uit de elfde eeuw dateeren, in
gewijzigden vorm kunnen aanvaarden, nl. dat de kluizenarij nog in
de tiende, de monumenten in de elfde eeuw zouden zijn gebouwd,
ware het niet, dat de nissen van beide complexen precies denzelfden
stijl vertoonden. Er is dan ook eer aanleiding tot de veronderstelling,
dat de afstorting in 959 plaats had, en dat men vervolgens naar aan-
leiding van het overlijden van den vorst in de tweede helft van de
volgende eeuw deze plek door het aanbrengen van de magisch-
krachtige voorouder-tjandi's en de daarbij behoorende kluizenarij
veilig heeft willen stellen*).

*) Mededeelingen van de Kirtya Liefrinck-v. d. Tuuk, afl. 3 : 63 vlg. De daar
gegeven verklaring van de monumenten sub 1 dient thans dus te worden
vervangen door die, welke voor nummer 4 werd gegeven.

'*) Naar ik echter van Berg verneem, is hij van meening, dat de sëngkala
als 118 Q. = 196 A. D. gelezen moet worden.
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