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XXXIX»).

De zgn. Guhyegmarl van Singhasari.

Het schijnt, dat het terrein rondom de schamele resten van het
eenmaal aan oudheden zoo rijke Singhasari nog vol verrassingen
steekt, die op ongeregelde tijden en op ongeregelde wijze hun ver-
borgenheid prijsgeven om het aantal raadsels, dat dit terrein nog
steeds oplevert, te vermeerderen. De laatste belangrijke vondst is
wel die van het in honderd en meer stukken gebroken, doch door den
Oudheidkundigen Dienst weder samengestelde, op lijken zittende
vrouwenbeeld, geflankeerd door een Bhairawa- en een Ganeqa-figuur
en aan de achterzijde voorzien van een inscriptie. Men vindt dit beeld
uitvoerig besproken en afgebeeld in het Oudheidkundig Verslag'').

Bosch, die ter plaatse een poging waagde tot determinatie van het
beeld, kwam tot de conclusie, dat het een buddhistische Durga-figuur
moest zijn, een zoogenaamde Guhyec,warï, welker uitbeelding tot de
unica behoort. Als bewijsplaatsen haalt hij een beschrijving uit het
Brhatswayambhupurana aan en een tweede uit een Nepaleesch hand-
schrift, gepubliceerd door Sylvain Lévi.

De eerste Inschrijving, zegt van deze godin, dat zij met het gelaat
naar het Noorden gewend is, in omhelzing met Wïrec,wara staande
op een lijk, met drie oogen, het offermes en de schedelschaal in de
handen, in de gedaante van (^iwacakti. het lichaam getooid met de
vijf mudra's, de kroon voorzien van de vijf Buddha's, doortrokken
van de essentie van de negen dansen, de rossige haren stijl omhoog.

1) Zie deze Bijdragen, dl. 85, 1929, bl. 479; dl. 86, 1930, bl. 302 en 557; dl 89,
1932, bl. 97 en 261; dl. 90, 1933, bl. 267. . . .

2) O. V., 1928, p. 27 vlgg., plaat 11 vlgg. • • "... " . .• ••
Dl. 92. 13
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182 OUDHEIDKUNDIGE AANTEEKENIXGEN'.

naakt, moeder van alle Tathagata's, voor de Qaiwa's = Qiwarüpï,
voor de Waisnawa's = Waisnawï, voor de Brahmana's = Brahmanï,
moeder der verlossing voor Qiwaïeten, Wisnuïeten en Brahmanisten,
ja, voor alle goden der goden. De tweede beschrijving vertelt, dat zij
saffraankleurig is, met negen aangezichten, in elk aangezicht drie
oogen, met achttien armen, het eerste paar met bindu en patra, het
tweede met trommel en knots, het derde met zwaard en schild, het
vierde met pijl en pijlkoker, het vijfde met werpschijf en knots, het
zesde met olifantshaak en ?, het zevende met wajra en paqa, het
achtste met drietand en stamper, het negende met wara- en abhaya-
mudra: haar kleed bont, haar halssnoer uit schedels bestaande, haar
lichaam in een vlammendos, staande op den rug van een leeuw in de
houding pratyalïdha.

In zijn beredeneering wijst Bosch er te recht op, dat de hoofd-
figuur helaas zeer verminkt is, zoozeer zelfs, dat het niet mogelijk
is na te gaan, of enkele der belangrijkste, in de genoemde teksten
opgegeven attributen er wel aan voorkomen. Zoo blijft hij in het
onzekere, of de figuur wel naakt was, of zij de Dhyanibuddha's in
den haartooi droeg en een derde oog bezat.

Voorloopig moet ik er op wijzen, dat het opgetrokken rechterbeen
der figuur duidelijk een stuk kleed vertoont, zoodat wij mogen aan-
nemen, dat onze figuur althans niet aan den eisch van naaktheid
voldeed. Bovendien lijkt het mij echter mogelijk om meer te weten
te komen omtrent het oorspronkelijk aanzien van deze godin. Om
deze reden wijd ik haar dan ook deze aanteekening.

In het tijdschrift ,,Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw" publiceerde
de heer Schnitger een beeld uit het Leidsche museum, voorzien van
een buitengewoon duidelijke afbeelding, duidelijker dan die, welke
de catalogus van bedoeld museum verschaft*). Het bedoelde beeld
staat in den catalogus vermeld als een Bhrkuti, c,akti van Amogha-
pa^a*). Schnitger noemt het echter een Bhairawï.

Een ieder, die de afbeelding van deze figuur legt naast die van de
overblijfselen van het Singhasarische beeld, wordt getroffen door de
absolute gelijkenis van die deelen, welke aan dit laatste beeld herken-
baar zijn, met de overeenkomstige van het Leidsche beeld. Plaatsen
wij de attributen der beide figuren overzichtelijk onder elkaar, dan
krijgen wij het volgende:

1) Ned.-Indië Oud en Nieuw, 1932, p. 257 vlgg.
2) Juynboll, Catalogus, deel V, pag. 36, plaat V, figuur 1.
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Leiden, paarsgewijs van boven naar beneden en van links naar
rechts:

triqüla — paqa
angkuqa — dhanu
khadga — lijk
qaru — kapala.

Singhasari, idem:

(angkuc,a)') — paqa
khadga — dhanu
c,aru — lijk
trigüla *) — kapala.

Bedenken wij daarbij, dat door den geschonden toestand van het
Singhasilrische beeld ook een onderlinge verwisseling der attri-
buten aan één zijde mogelijk moet worden geacht, dan krijgen wij
precies dezelfde attributen voor beide figuren. Daar voorts de zitwijze
en de opstelling op een lijkenveld in beide gevallen geheel dezelfde
is, terwijl de restanten van den haartooi van het Singhasarische beeld
zich niet verzetten tegen het veronderstellen van een zelfden haartooi
als het Leidsche beeld vertoont, blijft er niet veel anders over dan
tot de identiteit der beide beelden te besluiten.

Na dit eenmaal aangenomen te hebben dienen wij nogmaals de
hierboven gegeven beschrijvingen na te lezen. Daarbij zien wij dan
echter, dat er slechts enkele zaken zijn, die zonder meer op onze
beelden betrekking hebben — en dan nog betrekkelijk alleen staan
—, terwijl andere 'zaken sterk afwijken. Van een derde oog bij het
Leidsche beeld geen spoor — de oneffenheid op het voorhoofd laat
zich als een overblijfsel der tekende daemonische huidplooien ver-
klaren —; de bekleeding der figuur is geheel als gebruikelijk; van
de vijf Dhyanibuddha's in den haartooi is niets te zien ; dit voor zoover
de door Bosch twijfelachtig geachte zaken betreft. Van de in het
Brhatswayambhüpurana opgesomde eigenaardigheden vinden wij
niet: de omhelzing van Wïrec,wara, het staan op een lijk, het derde
oog, de vijf mudra's, de vijf Buddha's en de naaktheid. Van de in

i) Van deze angkuc.a is de steelknop zichtbaar.
^) Misschien heeft deze trigüla los tegen het achterstuk gestaan, waardoor

voor de vierde hand een ander attribuut vrijkomt; Bosch vermoedt, een mes.
De hand zelf is geheel verdwenen, alsook het grootste stuk van den bijbehoo-
renden arm.
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het Nepaleesche handschrift vermelde zaken treffen wij niet aan:
de negen aangezichten, het derde oog, de achttien armen en het staan
op den leeuw in de pratyalïdha-houding, een schiethouding, zooals
men weet.

Alles bijeengenomen, geloof ik dan ook niet, dat er goede redenen
gevonden kunnen worden om onze godin met een Buddhistische
Guhyegwarï te identificeeren, daar alle Buddhistische kenmerken
immers afwezig blijken te zijn. Wij doen, naar ik meen, dan ook het
beste haar voorloopig voor een tantrische Durga-variant te houden,
in het midden latende, welken bijzonderen vorm zij daarbij vertegen-
woordigt.

Ten slotte wil ik nog op een samenloop van omstandigheden wijzen,
die mogelijkerwijze voor de kunsthistorische plaatsing van het beeld
van beteekenis zou kunnen worden en die in de litteratuur een blijvend
plaatsje zou kunnen veroveren. Schnitger zegt namelijk, dat het Leid-
sche beeld uit den tijd van Krtanagara moet zijn, terwijl Bosch bij
zijn bespreking van het Singhasarische beeld spreekt van den bloeitijd
van Singhasari en het in verband wil brengen met den stijl der beel-
den van den torentempel. Zien wij echter, dat de inscriptie op de
achterzijde het jaar 1254 Qaka = 1332 A.D. vermeldt, dan wordt
plaatsing van het beeld van Singhasari in den tijd van Krtanagara
onmogelijk en die van het andere beeld in denzelfden tijd onwaar-
schijnlijk. Ook verschaft ons deze inscriptie geen aanwijzing, dat wij
hier een Buddhistisch beeld voor ons hebben. Wel wijst Bosch er te
recht op, dat het er in voorkomende Bhatarï een gewone bijnaam
voor Tara is, doch daar zou. ik tegenover willen plaatsen, dat in
de Oud-Javaanschc maatschappij ^— en daar hebben wij hier toch
mede te maken — dit woord de zeer gebruikelijke titulatuur voor een
vorstin is. M.i. slaat het „tatkala kapratistan paduka bhatarï enz."
zonder eenigen twijfel op de bijzetting eener vorstin in bedoeld jaar
(1332 A.D.). Later hoop ik op deze bijzetting uitvoeriger terug te
komen *).

i) Namelijk in een artikel, waarin ik ook de Bhairawa-figuur van ons Sing-
hasarische beeld ter sprake hoop te brengen in verband met de overige Singhasa-
rische Bhairawa's, van welke-de thans te Leiden staande n.m.m. door Moens
t-en onrechte in den torentempel gelocaliseerd is. Ik hoop daarbij tevens aan te
toonen-, dat men uiterst voorzichtig moet zijn met het „Buddhistisch" verklaren
van tantrische figuren uit den Majapahit-tijd, hetgeen zelfs rrog meer gejdt
voor den tijd van Krtanagara.
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XL.

Megalithica op Bali.

Reeds enkele malen heeft Bali ons verrast door de vondst van
voorwerpen uit een praehinduïstischen tijd, welke bleken van belang
te zijn voor de studie der praehistorie van den Archipel. Men denke
slechts aan de zgn. sarcophagen, o.a. van Tëgal-Lalang, den gietvorm
van de bronzen trom van Pejeng en andere zaken. Voor zoover mij
bekend is, viel tot nog toe de aandacht niet op enkele andere voor-
werpen, welke gedeeltelijk een survival uit die periode kunnen be-
teekenen, gedeeltelijk werkelijke overblijfselen van een megalithische
cultuur kunnen zijn.

Tot de kenmerken van een dergelijke cultuur behooren onder
anderen de van Nias en elders bekende steenen zetels, welke dienen
om de vooroudergeesten te bevatten, die bij bepaalde plechtige
gelegenheden uit hun voorouderhemel nederdalen. Nu trof het mij,
dat in een zeer bepaald deel van Bali — om nauwkeurig te wezen: de
omgeving van Gelgel —• vóór de erfmuren, op hoeken van wegen en
elders, uit groote platte riviersteenen samengestelde zetels voorkomen.
Soms vindt men ze tot een grooter complex vereenigd, plaats bie-
dende aan verschillende personen, soms slechts in weinige exem-
plaren aan weerszijden van een erfpoort opgesteld. Navraag bracht
mij aan het licht, dat van deze zetels geen ander gebruik gemaakt
werd dan om er op te zitten; vrouwen mogen dit echter niet doen.
Deze zetels bestaan uit een liggenden en een staanden steen ; zooals
men weet, is de liggende steen in de megalithische culturen de plaats
voor een vrouwelijke voorouderziel, de staande die voor een man-
nelijke. Het spreekt vanzelf, dat thans van dergelijke opvattingen in
bedoelde streek niet meer gesproken kan worden, doch het lijkt mij
niet uitgesloten, dat zich een oud gebruik heeft gehandhaafd, zij
het dan ook met een gewijzigde toepassing').

Zouden wij in deze zetels uit het Gelgelsche sporen van een Balisch
megalithicum mogen veronderstellen, de overige door mij bedoelde
voorwerpen schijnen mij inderdaad overblijfselen uit die periode te
zijn, hetzij uit den tijd, dat elders op Bali het Hinduïsme reeds zege-
vierde, hetzij uit den tijd daarvoor. Ik bedoel de vierkante of lang-

i) Ik vraag mij af, of de bekende Sürya-zetels der Ralischc tempels, onbekend
van het oude Java, niet eveneens een adaptatie aan liet Hinduïsme kunnen zijn
van de megalithische voorouderzetels; het feit, dat men niet zelden op dergelijke
zetels heilige steenen aantreft, zou hiervoor kunnen pleiten.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:20AM
via free access



186 OUDHEIDKUNDIGE AANTEEKENINGEN.

werpige steenen bakken, iets meer dan een halven meter diep en
iets meer dan een meter lang — de maten verschillen voortdurend —;
paarsgewijs bij elkaar liggende komen zij voor aan de oevers van het
Bratan-meer. Zij worden zoowel in de koffietuinen hoog op de
hellingen der dat meer omgevende bergen als vlak aan den oever, ja,
zelfs onder den waterspiegel gevonden. Enkele door mij opgenomen
exemplaren bevatten losse steenen en brokken rotssteen zonder meer.
Opmerkelijk is echter, dat zij in ongelijke paren worden gevonden
en dat er nergens deksels zijn te vinden; zij vertoonen dan ook
geen ter opname der deksels dienenden specialen rand. Het mate-
riaal, waaruit zij zijn vervaardigd, is, voor zoover betreft de door
mij onderzochte exemplaren, een zeer grove breccie. Hoewel de
gedachte ^an sarcophagen of ten minste aan kisten voor de opname
van beenderen voor de hand ligt, durf ik hierin toch niet beslissen.
Hun voorkomen in grooten getale in niet door menschen bewoonde
gedeelten in de omgeving van het meer maakt het onwaarschijnlijk,
dat zij uit later tijd stammen. Wel worden enkele lage en kleine
exemplaren thans gebezigd als trog voor de zwijnen*).

XLI.

Een duizendjarig ambt in de Vorstcnlandsche kratons?

Zij, die de groote Baraboedoer-monographie doornemen op de
dans- en muziekuitvoeringen in en buiten de kratons uit dien tijd,
zooals deze zijn afgebeeld op de reliefs van Java's grootste oudheid,
zullen een oogenblik met bevreemding hebben stilgestaan bij de
beschrijving van een brahmaan, die blijkbaar iets met dergelijke uit-
voeringen te maken had. Zij lezen daar: „Steeds zijn eenige vrouwen
aanwezig, waarschijnlijk andere danseressen, die de handschelletjes
hanteeren, en dikwijls treedt een man in brahmanendracht op, die
met de handen de maat schijnt aan te geven; een enkelen keer heeft
ook die laatste de schelletjes in handen"-). Hierbij wordt gedoeld
op een gezelschap, dat klaarblijkelijk tot een dansscène behoort, noch-
tans den eigenlijken dans niet uitoefent. En opvallend daarin is de
figuur van den man ,,in brahmanendracht", of hij nu niet clan wel
tot de hoogste kaste behoort. Wat moeten wij wel van dezen heilig-

i) De bewoners van de streek verbinden aan deze voorwerpen de gedachte
aan menschenoffers, hetgeen zou kunnen wijzen op het eenmaal voorkomen van
beenderen in enkele van die voorwerpen.

-) Krom, Barabudur, I, Tekst, pag. 706.
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man, blijkens zijn baard of knevel meer in een kluizenarij dan bij
een dansscène thuis hoorende, denken?

Gaan wij de passages na, die überhaupt dansscènes uitbeelden,
dan zien wij, dat O 52, O 72, O 149, Ib 19, IBa45 en IBa300 geen
brahmaan vertoonen, IBb 1 en IBb 51 slechts onduidelijk een dergelijk
persoon laten zien, doch Bil 44, IBa233a, IBa318, IBb43, Ia95
en III65 wel onzen brahmaan ten tooneele voeren. Blijkbaar was
hij dus niet onontbeerlijk en waren er dansen, waarbij zijn aanwezig-
heid niet vereischt was. Ter aanvulling kan nog gewezen worden
op het relief van tjandi Lara Djonggrang, hoofdtempel No. VIId,
waar onder het gezelschap van muzikanten zich eveneens een man
met een knevel bevindt, die kennelijk iets met den uitgevoerden dans
heeft uit te staan *).

Voor zoover mij bekend is, werd nog nimmer een poging gewaagd
de ons eenigszins bevreemdende tegenwoordigheid van onzen brahmaan
bij een zoo wereldsch genoegen als een danspartij te verklaren, wes-
halve ik in de ondervolgende regelen zulk een poging wil wagen.

Te dien einde dienen wij ons goed te realiseeren, waardoor deze
brahmaan zich van anderen onderscheidt; met andere woorden: in
welk opzicht de reliefvoorstellingen ons een houvast kunnen geven
en de kenmerkende eigenaardigheden van zijn functie kunnen ver-
raden. Dat het een „brahmaan" is, kan voornamelijk worden afgeleid
uit het feit, dat hij in de meeste gevallen een knevel en een baard,
in sommige gevallen enkel een knevel bezit. Dit laatste mag misschien
geen doorslaggevend bewijs zijn, het eerste is het ongetwijfeld. Voorts
blijkt hij door positie en houding en andere kenmerken actief deel
te hebben aan den gang van den dans. Hij gaat niet geheel op in
zijn eigen bezigheid, zooals de muzikanten dat gewoonlijk op de
reliefs doen, doch duidelijk gelden zijn bewegingen en handelingen
den dans, zooals die door de danseres(sen) wordt uitgevoerd. Dan
blijkt hij op verschillende reliefs te zingen of te recitccrcn, hetgeen
duidelijk wordt bij aandachtige beschouwing van zijn mond en ver-
gelijking daarvan met dien van andere, zwijgende figuren. Ten slotte
klapt hij in de handen of hanteert hij de handschelletjes.

Waar ter wereld vinden wij nu een persoon, die deze vier ge-
noemde bezigheden in zich vereenigt ? Het antwoord luidt: in de
kraton te Socrakarta. Daar bevinden zich enkele personen, gemeenlijk
tjantang baloeng genoemd, naar een speciaal attribuut, waarop ik

Ramalegencten und Ramardiefs etc., I, p. 152 vlgg., II, p. 20.
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straks terugkom, en die bij den dans der sërimpi's rhythmisch met
de handen klappen en op bepaalde oogenblikken, geregeld door de
gamelan, een maatgeschreeuw aanheffen onder het bezingen dier
sërimpi's. Door deze handelingen voldoen zij reeds aan drie der vier
hierboven opgesomde kwaliteiten. De vierde, het dragen van een
baard, komt bij een andere gelegenheid ter sprake, wanneer zij, van
nature geen baard hebbende, een valschen baard plegen aan te doen.

Het is duidelijk, dat er een zeer groote kans bestaat, dat wij hier
de vervuilers voor ons hebben van hetzelfde ambt, dat meer dan
duizend jaren geleden aan de hoven der Hindoe-Javaansche vorsten
bestond en dat wellicht nog veel ouder is. Dit laatste zal ons, als
wij eenmaal nader met deze interessante lieden kennis gemaakt zullen
hebben, duidelijk worden.

I, S o e r a k a r t a . — Door de dankbaar aanvaarde hulp van Pangé-
ran Aria Koesoemajoeda en Pangéran Aria Hadiwidjaja kreeg ik reeds
in 1932 de beschikking over eenige nauwkeurige mededeelingen om-
trent aard en bezigheden dezer tjantang baloeng, welke ik hier in
extenso laat volgen.

W a c h t d i e n s t . — De tjantang baloeng hebben wekelijks, be-
houdens op feestdagen, drie keeren dienst te verrichten. Des
Woensdags en des Zaterdags moeten zij aanwezig zijn in de sasana
andrawina, de dans- en dinerzaal ten Zuiden van de sasana séwaka,
de groote pëndapa; des Zaterdags 's avonds in de talangpatèn, eertijds
de wacht van de pradjoerit talangpati, den ten Westen van de hoofd-
toegangspoort gelegen ingang tot de kraton *).

D i e n s t b ij s ë r i m p i - d a n s. — Worden er voorts in de kraton
sërimpi-dansen gegeven, dan is hun voornaamste werk het rhyth-
misch klappen met de handen en op bepaalde intervallen een maat-
geschreeuw aanheffen onder het bezingen van de sërimpi's. Bij een
bëdaja-voorstelling doen zij geen dienst.

D i e n s t b ij g r ë b ë g' s. — Bij de grëbëg's moeten zij aanwezig
zijn vóór op de plaats, waar de gamelan in de bangsal angoefi-
angoen op de sitinggil is opgesteld, om den noodigen eerbied te
betuigen bij het zich terugtrekken van den Soesoehoenan naar de
këdaton. Zij voeren dan onder de melodie ,,oendoer-oendoer
kadjongan" den gadjah-ngombé-dans uit, welke als volgt wordt om-
schreven : „Bij den zoogenaamden gadjah-ngombé (,,den drinkenden
olifant") gebruikt men de danshoudingen djèngkèng en kalang ki-

Zie voor de algemeene topographie T. B. G., deel LVIII, 1917, p. 305 vlgg.
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nantang. Daarbij houdt men de rechter- en de linkerhand uitgestrekt;
het lichaam een beetje voorovergebogen en als een vogel huppelend
houdt men in de rechterhand een klein glas met jenever. In de
linkerhand houdt men een viertal tjantang baloeng tusschen de
vingers geklemd, te zamen këpjak genoemd en vervaardigd uit vier
door knoopen van elkander gescheiden en aan een touw geregen
platte, langwerpige en bladvormige beenderen, die tusschen de vingers
worden gehouden en een rhythmisch klepperend geluid maken. Men
maakt daarbij een tsjilpend geluid, terwijl men bij iederen gongslag
van de jenever drinkt, die uit een op den grond staande karaf aan-
gevuld wordt; de dans geschiedt n.1. hurkend. Tegelijkertijd schudt
men op lachwekkende wijze met het hoofd. De gamelan speelt de
melodie „oendoer-oendoer kadjongan" en de dansers heeten badoet,
Ook wel kridastama. De tjantang baloeng zijn wit en gemaakt van
karbouwbeenderen ter lengte van een vinger en twee vingers breed,
geregen aan tot koorden gewonden wit garen".

Een bijzondere taak is voor hen weggelegd bij de grëbèg moeloed.
Dan wordt de gamelan sëkati, na gedurende de sëkatèn op het voor-
plein van de masdjid agoeng geslagen te zijn, weer naar de bewaar-
plaats op de sitinggil, de bangsal angoen-angoen, teruggebracht, en
wel op den avond van de grëbëg tegen 2 uur 's nachts. Bij de eigen-
lijke grëbëg wordt deze gamelan meegedragen, en begeven zij zich
van hun plaats, de séwajana op de sitinggil'), achter den stoet der
goenoengan's en vóór de onder het dragen geslagen gamelan, in
noordelijke richting naar de aloen-aloen. Vlak voor den ingang van
de masdjid agoeng keeren zij zich om en gaan gezamenlijk met den
stoet van de gamelan sëkati terug, eerst in oostelijke, dan in zuidelijke
richting, en wel tot aan de sasana soeméwa, vroeger geheeten tratag
rambat. Gedurende hun geheelen tocht voeren zij een dans uit. de
tajoengan, waarbij zij hinkend gaan, bij eiken gongslag beurtelings
met hun linker- en met hun rechtervoet. Vroeger, een goede dertig
jaren geleden, moesten zij bij hun komst onder aan de trap naar
de sitinggil een merkwaardigen dans uitvoeren, die beschreven wordt
als te zijn een nabootsing van het gedrag van een paar honden in
den bronsttijd. Gelukte het hun daarbij den Soesoehoenan aan het
lachen te brengen, dan waren zij van een geldelijke belooning ver-

i) Aldus mijn zegsman; ik heb op geen der door mij bijgewoonde grebes s
hen elders gezien dan tusschen séwajana en bangsal angoen-angoen, met den
rug naar de gamelan gekeerd en het gelaat naar de séwajana. Op de foto ziet
men de bangsal angoen-angoen onmiddellijk achter hen.
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zekerd. Om welvoeglijkheidsredenen — waarschijnlijk ten gevolge van
het feit, dat vele Europeanen in het gevolg van den Gouverneur,
toenmaals Resident, de plechtigheid der grëbëg's bijwonen — werd
dit gebruik afgeschaft.

A a n t a l en t i t e l s . — Oorspronkelijk moeten er slechts twee
tjantang-baloeng's geweest zijn met den rang van loerah. Thans zijn
er twee djadjar's aan toegevoegd, zoodat de formatie tot vier is
gestegen. Zij noemen zich abdi dalëm badoet en vormen de afdeeling
kridastama of kridaastama. De tegenwoordige functionarissen heeten
Mas Loerah Goenalëléwa, Mas Loerah Soekalëléwa en de djadjar's
Ki Soekaastama en Ki Goenaastama.

A m b t s s t e m p e l . — Oorspronkelijk hadden zij ook een ambts-
stempel, welk stempel bij overlijden in den regel werd vernietigd;
thans hebben zij geen ambtsstempel meer. Naar men zich nog weet
te herinneren, moet dit stempel van ovalen vorm geweest zijn met
een versierden rand, waarin in het midden de afbeelding van een
phallus, welke zich in een /jarfvormige *) vulva bevindt, een en ander
omgeven door den naam van den functionaris, den datum en de
woorden „abdi dalëm loerah badoet".

Ambt. — Deze phallus wijst op een ander onderdeel van hun
ambtsbezigheden. Zij waren namelijk vroeger de hoofden over alle
publieke danseressen (prostituees), derzelver woningen en inkomsten,
waarvan zij een gedeelte als salaris ontvingen. Deze inkomsten
heetten padjoewéhan. Ook genoten ze. de opbrengst van een stuk
grond. Thans worden zij uit de kratonkas bezoldigd.

KI eed ing. — Gedurende den dagelijkschen dienst ten slotte
dragen zij een dodot met hooge koeloek van witte kleur, een kris
van het model warèng in een beschilderde wrangka (soenggingan

i) De hartvorm is merkwaardig. Zooals men weet, heeft de hartvorm van de
suikerharten, een bepaalde kleur in het kaartspel en het bekende in boomschors
gesneden teeken van geliefden, niets te maken met het menschelijk hart, doch
is het een verworden symbool van de vulva, terwijl de pijl door het hart dat
van den penis is. Het doet hoogst merkwaardig aan hier plotseling zulk een
symbool voor zich te zien in den meest naturalistischen vorm; geen spoor van
yoni-lingga of andere styleeringen, doch een naturalistisch hart in precies den-
zelfden vorm als wij het in bovengenoemde gevallen kennen. Dit hart is van
boven tot beneden opengesneden. Ik herinner hier nog terloops aan den hart-
vorm van enkele zoogenaamde schaamplaten in de hindoe-javaansche kunst, afge-
beeld en besproken in T. B. G., LXVI, p. 671 vlgg. Van Europeeschen invloed
kan hier geen sprake zijn, daar de beteekenis van het hart in dergelijke sym-
bolen eerst in den laatsten tijd is ontdekt en deze wetenschap nog verre van
verbreid is.
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polèng); de djadjar's dragen de gewone bëbëd, doch dezelfde kris
en koeloek als de loerah's.

Bij de grëbëg moeloed dragen zij een roode dodot (sindoer), de
bedoelde koeloek, witte pantalon, de genoemde kris, versierd met
een ontjèn (bloemsnoer), een valschen baard en soemping's met
ontjèn's, terwijl bij de andere grëbëg's het bovenlichaam, dat bij de
grëbëg moeloed ontbloot is en met horizontale strepen borèh is
beschilderd, bedekt blijft met een donker baadje. Voorts hebben zij
een lans met ronden knop (waos djëbëng) en de reeds genoemde
kleppers (tjantang baloeng), waaraan zij hun naam ontleenen, be-
nevens het jeneverglas en de karaffe, gevuld met alcohol.

Ziedaar wat men mij omtrent deze interessante persoonlijkheden
te vertellen wist.

II» J o g j a k a r t a. — Alvorens ik nu eenige opmerkingen van alge-
meenen aard maak, zij het mij vergund het bovenstaande aan te
vullen met hetgeen thans nog omtrent onze personen in de kraton
te Jogjakarta bekend en in leven is. Groneman licht ons hieromtrent
in, en zijn inlichtingen kunnen op welkome wijze door welwillende
mededeelingen van den tegenwoordigen translateur, Raden Mas
Soedjana Tirtakoesoema, worden aangevuld.

D iens t . — De naam tjantang baloeng dan is in Jogjakarta
onbekend, evenals de in Soerakarta daaraan verbonden bezigheid
tijdens de grëbëg's. De functionarissen dragen de namen Raden (Mas)
Ngabèhi Prajalata, in Groneman's tijd Pralata, en Raden (Mas)
Ngabèhi Tjitralata. Groneman beschrijft hun taak bij de grëbëg
moeloed als volgt:

,,En als de laatste bodagan ( = goenoengan, St.) onder de tratag
Pagëlaran verdwenen is, brengt een wenk van den Sultan den kyahi
Këbo Ganggang weder tot zwijgen en wordt de kyahi Naga opge-
nomen en, door dien gamelan gevolgd en door de gënding sëkati,
't ons bekende treurmotief, gesteund, schrijden de loerah's der beide
kampoeng's talèdèk in half ernstigen, half komischen danspas om
de oost- en noordoostzijden van de tratag Rambat tot aan de tratag
Taroeb agoeng voort, om daar vooral de menigte, eenigszins in
tegenspraak met den ernstigen treurzang*), door een vroolijken strijd-
dans te verlustigen".

T i t e l en k l eed ing. — ..Zij voeren den ambtelijken titel van
mas ngabèhi en de namen van Pralata en Tjitra Lata; en zijn gekleed

Deze kwalificatie blijft voor rekening van Dr. Groneinan.
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in een (licht rooden) dodot djingga, door een gewonen saboek omgord,
en dragen soemping's en ontjèn's om de ooren, een witten koeloek
en een bebloemden këris. Overigens zijn zij naakt, met gele borèh
besmeerd en met bloemsnoeren omkranst. Zij steunen onder 't gaan
op lange zilvergeknopte tëkën's en kruisen die in den strijd, nadat
zij elkander door houding en hoongelach behoorlijk hebben uitge-
daagd. Maar de strijd is spoedig ten nadeele van een van beiden
beslist, en dan wenden zij zich naar de sitinggil-trap, om in vrede
naast elkander naar de aloen-aloen af te dalen".

Ambt. — „Eenige pësindèn's talèdèk — aan de kraton verbonden
publieke danseressen, die bij andere gamëlan's hun zang verheffen,
of de najoeban's, of danspartijen der mannen, met hun passen en
solozangen opluisteren — volgen hun ambtelijke gebieders" *). De
pësindèn's ressorteerden onder de golongan's djëro Gëdong Tëngën
en Gëdong Kiwa en woonden in de kampoeng's Pra(ja)latan en
Tjitralatan, welke zich ten Westen van de kraton bevonden. Hun
inkomsten waren niet hoog, ongeveer f 3.50 'smaands, doch werden
niet onaanzienlijk vermeerderd door bijverdiensten op de najoe-
ban's ^). Sinds het bestuur van wijlen Sultan Hamëngkoe Boewana
VII werden openvallende vacatures onvervuld gelaten. De tegen-
woordige loerah's pësindèn verdienen ongeveer f 10.— 's maands.
Hun dienst bestaat voornamelijk uit wachtdienst, zooals te Soera-
karta. Hun officiëele plaats is uiteraard bij de gamelan. Klaar-
blijkelijk is dus de functie der Jogjakartasche loerah's een vereen-
voudigde vorm van die der Soerakartasche; het zittend dansen met
de tjantang baloeng en de jenever ontbreekt.

De ambtelijke verhouding tot de danseressen, hun bezigheden bij
den sërimpi-dans en ten slotte de in Soerakarta nog bewaard ge-
bleven baarddracht wijzen voldoende uit, dat wij hier met de huidige
functionarissen te maken hebben van hetzelfde of een ten nauwste
daaraan verwant ambt, hetwelk de Baraboedoer-reliefs ons vertoonen.
Daarnaast echter zijn er nog eenige zaken op te merken, die een
andere zijde van hun ambt belichten en waarop gedeeltelijk reeds
door Ir. Moens gewezen werd. In zijn artikel over het Singhasarische
Buddhisme lezen wij namelijk ten aanzien van de daar veronderstelde
secte der „Genieters van de vijf M's" het volgende: „In den Kraton
van Soerakarta treft men een merkwaardig overblijfsel van deze

Groncman, De Garëbêgs te Nga Jogjakarta, pag. 33/34, Plaat XXIII.
Moens in T. B. G., LXIV, p. 531, noot 33.
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Fig. 4.
De loerah's talèdèk (tjantang baloeng) tijdens een grëbëg (Soerakarta).

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:20AM
via free access



Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:20AM
via free access



OUDHEIDKUNDIGE AANTEEKENIXGEN. 193

„Genieters van de vijf M's nog aan in de zg. Tjantang baloeng,
twee gebaarde „potsenmakers" met geel gestreept, naakt bovenlijf,
wier taak het is zich in het openbaar te bedrinken aan arak of
jenever en in beschonken toestand een dans te doen. Deze hof-
beambten genoten nog niet zoo lang geleden officieel inkomsten uit
het houden van dansmeiden en prostitué's. Hun naam, een scheld-
naam, hebben zij vermoedelijk te danken aan de omstandigheid, dat
zij hun „dans" oorspronkelijk op de Ksetra verrichtten „al kleppe-
rende met doodsbeenderen" (njantang baloeng)" *). Met andere
woorden: de speciale vorm hunner bezigheden, welke zich in de
kraton te Soerakarta nog in leven gehouden heeft, zou teruggaan
op tantrische gebruiken, waarbij immers het drinken van sterken
drank, mada, en sexueele gemeenschap, maithuna, een groote rol
moeten hebben gespeeld. Van de drie overige ma's, mudra, matsya
en mamsa, kon ik geen sporen meer ontdekken, tenzij onder mudra
niet moet worden verstaan „graan", doch „mystieke handhouding",
welke inderdaad tijdens den dans in acht wordt genomen. In dit
verband is het echter wel merkwaardig te moeten constateeren, dat
in den naam krida astama misschien een spoor van den Sanskrit
wortel voor „lach(en)" kan worden gevonden, has, en dat in Jogjakarta
uitdrukkelijk de aandacht gevestigd werd op het hoongelach der beide
loerah's; hoongelach immers speelt eveneens een rol in de tantrische
riten. Ten slotte wijst ook het polèng-patroon van hun wrangka's
op iets tantrisch. Dat ook de nabootsing van een hondenpaar in deze
sfeer thuis hoort, is al even duidelijk. .

Hebben wij in het bovenstaande nader kennis gemaakt met de
beide loerah's talèdèk, in een enkelen regel wil ik nog even wijzen
op: de lijn, die hen via de talèdèk's verbindt met het najoeban, meer
algemeen bekend als „tandak-partij". Dat de onder de loerah's
staande danseressen daarbij een groote rol spelen, zagen wij hier-
boven reeds, al is dit dan tegenwoordig niet meer officieel geregeld.
Dat bij zulk een najoeban ook door de gewone dansers sterke <lrank
gedronken wordt en vaak meer dan, wenschelijk is, is misschien
minder bekend; buiten de Vorstenlanden is dit gebruik dan ook
onder invloed van den Islam op den achtergrond getreden en ook

i) Winter, Bijdragen, 1902, p! 42, zegt: „Zij (de barongari's) verdienen zoo
wel als de rongings gedurende het Nieuwe Jaar van de Chinesen veel geld,
kunnende ieder ronging in zoo- een tijd zeggen, vijftig en zestig Spaansche
matten wel te kunnen proviteeren (1824)." . • • , . • • • . . . :

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:20AM
via free access



194 OUDHEIDKUNDIGE AAXTEEKEXIN'GEN'.

binnen dat gebied geldt het als fatsoenlijk zich te beperken. Niettemin
is het voor hen, die voor het eerst in de gelegenheid zijn een echte,
ouderwetsche najoeban mee te maken, een verrassend gezicht de
statige Javanen, die in het dagelijksche leven allerminst blijk geven
grooten prijs op het gebruik van alcohol te stellen, zich dermate te
zien bedrinken en in een staat van opgewondenheid te zien verkeeren,
dat zij zich somwijlen openlijk misdragen en zich met de talèdèk's
allerlei vrijheden veroorloven.

Men heeft hier wel eens van invloed van de zijde der Compagnie
gesproken en in de najoeban's een copie der brasserijen van Onder-
en Opperkoopmans willen zien, waarbij het gebraik van de Holland-
sche jenever een import zou geweest zijn. Onze ervaringen met de
tjantang baloeng doen ons daarbij echter voorzichtig zijn, en ik
vraag mij af, of wij hier niet eveneens een overblijfsel hebben uit
de kalacakra-riten, die op hun beurt weer een door Indische leer-
stellingen geheiligd oud-inheemsch gebruik vormden, het toewak
drinken bij initiaties en doodenfeesten. Ook daar vindt men een
buiten zichzelf treden en zich bedrinken van een bevolking, die in haar
gewone doen het tegenovergestelde in praktijk brengt. De tantrische
kalacakra-riten lijken mij echter in de eerste plaats een den-kop-
opsteken van oud-inheemsche sjamanistische en andere gebruiken
te zijn.

Intusschen moeten wij voor de oudere phase in het ambt der
talèdèk's ongetwijfeld denken aan de dewadasT's, de zoogenaamde
nautch-girls der Indische tempels; de aanwezigheid van den
brahmaan op het Baraboedoer-relief kan ons via de tjantang baloeng
deze ontwikkelingslijn doen trekken. Het is zelfs niet onmogelijk,
dat het publiek karakter der talèdèk's eerst als een gevolg van
moehammadaansche wijzigingen in de positie "der tempeldanseressen
en hun priesters te beschouwen zou zijn en dat wij dus daaraan ook
het voortbestaan van den gebaarden danser zullen moeten toe
schrijven. Vóór de komst van den Islam op Java en deszelfs door-
dringing van de vorstenhoven zouden hij en zijne kostwinsters een
meer select ambtsveld hebben gekend: de godheid en de pelgrims.
Want: ,,sie gelten als mit dem Kultgott verheiratet, doch werden die
ehelichen Rechte an dessen Stelle von Priestern oder (gegen Entgelt)
von Besuchern des Heiligtums wahrgenommen", zegt von Glase-
napp *). En elders ^): ,,Zum Tempeldienst gehören an manchen

*) von Glascnapp, „Indien", in: Der Indische Kulturkreis, p. 103.
2) von Glascnapp, Heilige Statten Indiens, ibidem, p. 10,
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Orten nicht nur Manner, sondern auch Frauen. Die letzteren, die
sog. Bayaderen oder „Devadasïs" (Gottesdienerinnen), führen die
Tanze im Tempel aus, wozu sie (zumeist erotische) Lieder singen.
Sie gelten als Gemahlinnen des Tempelgottes und werden dann mit
einem Idol, einer Blume, einem Schwert oder einem anderen Gegen-
stand feierlich vermahlt. An Stelle des Gottes nehmen Priester oder
Pilger, die sich hierfür durch Spenden erkenntlich zeigen, die ehe-
lichen Rechte wahr. Die Stellung der Bayaderen innerhalb des
Kastenwesens ist eine sehr eigenartige; sie folgen bestimmten
Brauchen und haben besondere Vorschriften zu beachten. Auch
innerhalb des Tempelkults sind sie an ganz bestimmten Ordnungen
gebunden. So tanzt z.B. bei einer bestimmten Gelegenheit in Purï
eine Devadasï vor Jagannath, dasselbe geschieht auch einmal Nachts,
wenn alle Zeremonien vorüber sind. Die Tanzerinnen werden bei
diesen beiden Gelegenheiten in das Allerheiligste eingelassen, zu
anderer Zeit ist ihnen hingegen der Zutritt verboten, und sollte eine
Devadasï es trotzdem wagen, das Sanktuarium zu betreten, so wird
dieses dadurch in der gleichen Weise entweiht, als wenn Mitglieder
niedriger Kasten in dasselbe eingedrungen waren"*).

/ N a s c h r i f t .

Daar Dr. Stutterheim mij bovenstaand artikel heeft toegezonden
met de vraag, of ik misschien aanleiding vond eenige opmerkingen
te maken betreffende het muziek-technische gedeelte, lijkt het mij
wellicht goed hier de volgende opmerkingen aan toe te voegen:
Ie. kent — althans kende tot voor kort — de den Gamboeh-dans
begeleidende Balische gamelan gamboeh een kleppervormig instru-
ment, bestaande uit vier door een koord verbonden en onderling
door knoopen gescheiden, gerekt-eivormige plankjes van nangka-hout,
dat tjëlëpita genoemd wordt (werd) (vgl. T. B. G., LXV, p. 450);
2e. is een andere naam in den Salaschen kraton voor de gënding
oendoer-oendoer kadjongan: gënding tjëlëpita. [Uit Ie. en 2e. mag
men wellicht opmaken, dat de tjantang baloeng in Sala ook onder
den naam tjëlëpita bekend (geweest) is. Men moet evenwel ook
rekening houden met de mogelijkheid, dat tjëlëpita de naam was
van de — in den Salaschen kraton tegenwoordig eveneens alleen in

1) In Djawa, 1933, p. 258 vlgg., zijn eenige in de Locomotief verschenen
artikelen van J. S. Brandts Buys opgenomen, welke. o.a. over onze tjantang
baloeng handelen. Ter vergelijking met het door mij verzamelde materiaal
worde naar deze publicatie verwezen.
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de gënding oendoer-oendoer kadjongan geslagen — gambang gangsa;
immers wordt in den catalogus van het Museum Sriwedari de zich
aldaar bevindende opgegraven gambang-gangsa-toetsenreeks — op
wiens gezag ? — met dien naam aangeduid. Het blijkbaar weinig
„eenkennige" woord staat verder ook in Oost-Java wel eens voor
het — den clans der bëdaja's rhythmeerende — instrument, dat ge-
woonlijk këmanak genoemd wordt.] 3e. werd op Madoera een
veertigtal jaren geleden een uit twee karbouwenbeenderen vervaar-
digde klepper gebruikt, onder het branden van mënjan en het prevelen
van spreuken, bij het oproepen van geesten en voor bezweringen
[mededeeling van den heer Dahler]. Hier derhalve nog een aan-
wijzing voor het oorspronkelijk tantrische karakter van dit speeltuig.

J. KUNST.

XLII. ,,. : '

Is 1049 het sterfjaar van Erlangga?

In zijne bouwkundige beschrijving van de badplaats te Bëlahan
heeft de Haan verslag gedaan van de vondst op ± 20 m. afstand
van een eigenaardigen steen, welken hij in het Oudheidkundig
Verslag van 1924, p. 139 vlgg., als volgt beschrijft. „Hij heeft den
bekenden vorm van een beschreven steen en rust op een lotuskussen.
Aan de voorzijde is in basrelief een voorstelling van een zon met
gat. De zon wordt gegrepen door een monster, waarin wij een vroeg
Oost-Javaanschen banaspati herkennen. Om den kop ligt een wolken-
krans en drie hemelingen zweven door het luchtruim. Aan de achter-
zijde, tegenover de zon, is een kleine indieping met versierden rand,
waaromheen weer enkele decoratieve versieringen (wolken?) zijn
aangebracht". Over de beteekenis van den steen laat hij zich verder
niet uit. Thans op het terrein van de badplaats opgesteld, heeft deze
steen bij mijn verschillende bezoeken aan het heiligdom mij als het
ware voor een puzzle gesteld, welker oplossing mij maar niet mocht
gelukken. Thans meen ik evenwel in staat te zijn de beteekenis nader
aan te geven en de oplossing, zij het dan ook nog voorzien van een
vraagteeken, aan den lezer voor te leggen.

Alvorens daartoe over te gaan dienen wij eerst eenige correcties
aan te brengen in de beschrijving van de Haan. De omschrijving
„zon met gat" is namelijk eenigszins misleidend. Beziet men de be-
doelde plek op den steen goed, dan ontgaat het niet, dat de omgeving
van bedoeld gat, begrensd door den parelrand, die eenmaal de :ver-
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Fig. 5.
Steen niet chronogram. Bëlahan.
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onderstelde zon omgaf, ten ruwste behouwen is en daardoor in scherp
contrast staat tot de rijk bewerkte en zorgvuldig behouwen rest van
den steen, hetgeen zelfs voor de achterzijde geldt. Bedenkt men
voorts, dat zich precies op de hoogte van de cirkelvormige verdieping
aan den voorkant een gelijke cirkelvormige verdieping aan de achter-
zijde bevindt, evenmin glad afgewerkt, dan lijkt mij de veronder-
stelling gewettigd, dat zich ter plaatse van de onafgewerkte ver-
diepingen eenmaal een thans verdwenen metalen cirkelrond voorwerp
moet hebben bevonden, waarschijnlijk een bronzen plaat, al of niet
van letters of reliefvoorstellingen voorzien. Voorts spreekt de Haan
van „hemelingen", hetgeen wij na een blik op hunne gebaarde, van
een kluizenaarshaartooi voorziene hoofden kunnen verbeteren in
„rsi's", in wier vermogen het in Erlangga's dagen lag — zie de ge-
schiedenis van Mpu Bharada — om door de lucht te vliegen.

Intusschen dienen wij ons eerst nog de vraag voor te leggen, of
de veronderstelde zon zulks inderdaad is en b.v. geen maan zou
kunnen zijn. Daartoe kan ons de kala-kop niet veel helpen. Immers,
deze kan niet anders zijn dan een uitbeelding van Kala-Rahu, gezien
het feit, dat hij de schijf met beide klauwen vasthoudt en ze tracht te
verslinden, en Rahu dit zoowel met de zon als met de maan pleegt
te doen.

Een oogenblik zouden wij kunnen meenen in de vlammen, welke
uit de Rahu omgevende wolken schieten, een aanduiding te zien voor
een zon. Dit kan echter niet juist zijn, daar deze vlammen klaar-
blijkelijk niet bij de zon of de maan, doch bij Rahu behooren, en
ook geen naturalistische vlammenuitbeeldingen, doch aanduidingen
van Rahu's geweldige magische kracht zijn. Bij gelijke theoretische
mogelijkheden moet ik hier echter de aandacht vestigen op het feit,
dat Rahu in den Archipel in de eerste plaats als verslinder van de
maan bekend staat en zijn betrekking tot de zon op den achtergrond
geraakt is. In de thans op Bali voorkomende voorstellingen is het
steeds de maan, die verslonden wordt, en nimmer de zon; waar-
schijnlijk speelde hierbij de oud-indische opvatting een rol, dat de
maan een soma-droppel was en Rahu juist na het gedeeltelijk in-,
maar nog niet doorslikken van de soma zijn verdiende straf onder-
ging; zijn onsterfelijk geworden hoofd werd van zijn nog niet
onsterfelijk geworden lichaam gescheiden. Het is dus te verwachten,
dat hij eer met de maan dan met de zon verbonden werd.

Thans is echter de richting, waarin naar een oplossing gezocht
dient te worden, duidelijk genoeg: de geheele voorstelling, die blijkens

Dl. 92. 14
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hare plaatsing op een oorkondesteen de bedoeling heeft een mede-
deeling te doen, doet deze mededeeling door middel van een zoo-
genaamde sëngkala of chronogram, waarbij wij de mogelijkheid
moeten openlaten, dat het chronogram in woorden eenmaal op de
centrale bronzen plaat zal zijn aangebracht geweest, terwijl dan de
omgeving het chronogram in beeld bevatte*).

Welk jaartal kan dit chronogram nu wel vertolkt hebben?
Geven wij aan de op het relief voorkomende voorwerpen de hun

toekomende cijferwaarden, dan kan allereerst de centrale maan-figuur
het getal één voorstellen; dan komen eenige rsi's, die het getal zeven
aangeven, en ten slotte de verslindende muil van Rahu, die als
lichaamsopening het getal negen vertolkt -). Thans echter gevoelen
wij pijnlijk het gemis van den begeleidenden tekst, aangezien wij
door de eigenaardige samenstelling van het voorgestelde volkomen
in het onzekere verkeeren, waar het geldt de bedoeling van den
auteur ten opzichte van de volgorde, waarin deze drie getallen dienen
gelezen te worden, te vatten.

Van de zes mogelijkheden, die zich voordoen, kunnen wij er echter
al dadelijk vier schrappen; niemand toch zal willen gelooven, dat
deze voorstelling in 179, 197, 791 of 719 Qaka zou zijn vervaardigd.
Blijven dus de jaartallen 917 en 971, of in woorden: ,,rsi (of muni)
candra rahu" of „candra rsi rahu", = 995 of 1049 A.D.

Nu wil ik den lezer wijzen op het feit, dat deze steen is aan-
getroffen op 20 m. afstand van een badplaats, waarvan op kunst-
historische, historische, epigrafische en andere gronden is veronder-
steld, dat zij de bijzettingsplaats van Erlangga zou zijn •"•). Wel weten
wij, zooals bekend, niets omtrent het sterfjaar van dien vorst, doch
zijn laatstbekende regeeringsdaad had in 964 (Jaka of 1042 A.D.
plaats. Willen wij dus den steen als de- stichtingsoorkonde van
Erlangga's bijzettingsplaats opvatten, waarvoor alle reden is, dan zou
inderdaad het jaar 971 = 1049 A.D. buitengewoon goed uitkomen.
Het eerstgenoemde jaar daarentegen, 995 A.D., biedt geen enkel

i) Misschien bevindt dit voorwerp zich in een der bestaande collecties?
-) In de groote Sanskrt-oorkonde van Erlangga komt voor het getal 9 steeds

een „opening" voor: wadana, lapana, mukha, randhra, wiwara. Voor 7 wordt
gebruikt muni en gaila. Zie Kern, V. G., VII, p. 83.

3) Rouffaer in Notulen B. G., 1909, p. 183 vlg.; Krom in T. B. G., LVI,
p. 442; Krom, Inleiding^, II, p. 39 vlgg.; Krom, Geschiedenis^, p. 270 vlg.
Dat Bêlahan een bij zettingsoord moet zijn, kan reeds blijken uit den naam der
dessa, waartoe het behoort: Wanasonja. Dit is de verjavaniseering van een
ouder Wanac.ünya, waarin c.ünya de betetkenis van muksa, ilang enz. kan heb-
ben. Zie van der Tuitk, III, p. 44.
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houvast bij de figuur, welke hier toch wel ter sprake zal moeten
komen, Erlangga. Zooals men weet, was deze in 995 nog slechts
vier jaren oud.

Dubbel betreuren wij thans het gemis van de metalen plaat. Niet-
temin geloof ik toch, dat wij voor dezen tijd nog geen chronogram-
men met cloorloopenden zin mogen veronderstellen. Eerst veel later
is men door het toevoegen van werkwoordsvormen zin gaan geven
aan de sëngkala's. Een der vroegste is wel die geestige sëngkala,
welke op een altaar in Oost-Java gevonden werd, en zegt: „tan ana
rsi paksa tunggal", d.i. ,,Geen twee kluizenaars zijn het met elkaar
eens"; hij dateert uit 1348 A.D.; zie O. V. 1927/1, plaat 2a. In de
oorkonden van Erlangga zelf echter — en met dien tijd hebben wij
hier te maken — komen, hoewel voor het tegendeel voldoende aan-
leiding aanwezig was, sëngkala's slechts op de oud-indische wijze
voor, eenvoudig als opsomming zonder bijzondere beteekenis van het
geheel. Dit maakt het dus onzeker, of een chronogram in woorden
wel voor cle metalen plaat mag worden verondersteld. Eer mogen
wij zelfs aannemen, dat 'skonings zegelmerk, cle Garudamukha, op
de plaat zal zijn aangebracht.

Intusschen kan de uitbeelding zelf wel degelijk een zin gehad
hebben. Bezien wij het geheel nogmaals, dan zien wij, hoe eenige
rsi's in opgewonden toestand door het luchtruim zweven en den
Rahu, die de maan — c.q. zon — verslinden wil, trachten te ver-
jagen. Op dit laatste wijzen de omhooggeheven armen van b.v. den
bovensten rsi; zooals men weet, is het indonesische gebaar voor
verjagen het omhooghefren van de armen. Wat de beide onderste
rsi's doen, is helaas niet met zekerheid te zeggen, aangezien de steen
daar gebroken is. Nemen wij nu de centrale figuur als een symbool
voor den vorst en den kalarahu via kalamrtyu als een symbool voor
het tijdelijk sterven, gevolgd door een wedergeboorte, zooals met
maans- en zonsverduisteringen het geval is, en ten slotte de rsi's
als 's konings geestelijke verzorgers, dan zou het geheel kunnen aan-
duiden, dat de vorst dreigt geheel ten onder te gaan door den dood,
doch door de werkzaamheden der rsi's van dien dood verlost wordt
en voor het hemelsche leven gespaard blijft. Een voorstelling, welke
niet alleen volkomen past in den otidjavaanschen gedachtengang, doch
tevens een letterlijke uitbeelding is van de door de rsi's verrichte
verlossingsceremoniën na 's konings dood, welke hem den hemel
openen; tevens goed van pas bij een bijzettingsmonument. Opgemerkt
moet daarbij dan echter worden, dat in dit geval de waarschijnlijkheid
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groot is, dat niet de maan, doch inderdaad de zon is bedoeld. Dat
het woord ,,zon" in de oudere sëngkala's voor 12 staat, vanwege
de 12 aditya's, behoeft hier geen beletsel te zijn, aangezien deze zon
kennelijk slechts de vorst-zonne-incarnatie moet aangeven, welke
uiteraard slechts de cijferwaarde van één kan hebben. Een en ander
zou ook goed kloppen met Erlangga's bijzettingsbeeld van den
zonnegod Wisnu-op-Garuda.

Hadden wij clan ook slechts de beschikking over één enkele aan-
duiding van geheel andere zijde, dat dit jaar inderdaad Erlangga's
sterfjaar kan zijn, dan steunen de verschillende gegevens en ver-
onderstellingen elkaar en wordt Rouffaer's hypothese op welkome
wijze bevestigd en aangevuld *). Naar het mij voorkomt, laat zich
zulk een van geheel andere zijde afkomstig gegeven wel degelijk
vinden.

Zooals men weet, staan de oorkonden, die op Bali tijdens Erlang-
ga's bewind uitgevaardigd zijn, op naam van een zekeren Dharma-
wangqawardhana, van wien ons niets naders bekend is. Vóór diens
optreden werden de oorkonden uitgevaardigd door Erlangga's vader
Dharmodayana en na diens optreden door Erlangga's jongsten
broeder, zich noemende „jongste kind van Dharmodayana en
Gunapriyadharmapatni". Is het nu toeval, dat de eerste der talrijke,
tot 1077 loopende oorkonden van dien laatstgenoemden Erlangga
opvolgenden vorst-broeder juist in het jaar 1049 is uitgevaardigd,
het jaar, dat wij veronderstellenderwijs verkregen voor de stichting
van Bëlahan ? In dit verband bezien valt het ook op, dat de Balische
vorst Dharmawangca zijn oorkonden aldaar uitvaardigt in een tijd,
waarin Erlangga op Java nog in het geheel geen werkelijke macht
had verkregen, namelijk tusschen de jaren 1022 en 1025. Zooals
men weet, beginnen Erlangga's oorkonden op Java eerst na dien
tijd. Wat is nu meer voor de hand liggend dan dezen Dharmawang-
<;awardhana, die dus in den tijd vlak vóór Erlangga's eerste optreden
op Java oorkonden uitvaardigt op Bali, het eiland, waar Erlangga
geboren was en waar zijn ouders tot 1022 regeeren, te identificeereu
met den zich nog verborgen houdenden Erlangga, die eerst na 1028
te voorschijn komt en dan op Java den grooten strijd aanvangt, welke
hem op den troon zal brengen -) ? Wel heeft men — en heb ook ik —

1) Erlangga zou dan een van de weinige vorsten zijn, waarvan wij geboorte-
zoowel als sterfjaar kennen, resp. 991 en 1049.

2) Zie voor de hier bedoelde periode in Erlangga's leven Krom, Geschiedenis^,
p. 239 vlgg.
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in dezen Dharmawangqawardhana, dezen.„Voortzetter van Dharma-
wangqa's werk" *), een familielid van den in 1006 omgekomen Oost-
Javaanschen koning Dharmawangcja willen zien, doch daarbij is on-
voldoende gerealiseerd, hoe onwaarschijnlijk het moet genoemd
worden, dat op Java een schoonzoon van Dharmawangqa voor den
troon werd aangezocht, terwijl intusschen op Bali juist in de jaren,
dat Erlangga zich opmaakte dien troon te beklimmen, een blijkbaar
aan de ramp van 1006 ontsnapte zoon van Dharmawangqa — door
Erlangga op zijn groote oorkonde dan „verduisterd"! — niet alleen
opvolger wordt van Erlangga's ouders, doch zich tevens verstout
om oorkonden uit te vaardigen, m.a.w. zich het niaharajaschap toe-
kent, ja, zelfs een taak volbrengt, welke toch in de allereerste plaats
aan Erlangga toekwam, namelijk de verzorging van de bijzetting van
diens ouders op Bali"). Dit laatste feit lijkt mij zelfs allen twijfel
aan de identiteit der beide personen buiten te sluiten. Dat deze
tusschenpersoon niet denzelfden naam draagt als Erlangga op zijn
latere Javaansche oorkonden, mag ons niet beletten deze twee figuren
in één persoon te vereenigen, aangezien wij weten, dat naams-
wijzigingen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen plaats
konden hebben *).

Het komt mij dan ook voor, dat wij de mogelijkheid moeten over-
wegen, dat deze oorkonden van 1022—1025 door den toenmaals
alleen nog maar op Bali werkelijke macht uitoefenenden Erlangga
kunnen zijn uitgevaardigd, in ongestoorde aansluiting aan die van
zijne ouders, welker laatste eveneens in 1022 valt. Als dan Erlangga
op Java den troon verovert en zich daar natuurlijk ook vestigt, is
er geen reden meer voor hem om zijne werkzaamheid tot Bali te
beperken. Na zijn dood echter treedt aldaar zijn jongste broeder in
zijn rechten, terwijl het Javaansche land verdeeld wordt onder zijn
(Erlangga's) kinderen, immers gesproten uit zijn cchtgenoote, dochter
van den koning van Java. Duidelijk wordt het nu ook, waarom in

i) Zijn volledige titel luidt: i;rl dharmawangc,awardhanamarakatapangkaja-
sthanottunggadewa, „de opperste godheid van den smaragden troon, Z. M. de
bevorderaar van het Dharma-geslacht".

-1 Zie o.a. Krom, Geschiedenis^, p. 245/246. Dat deze taak toch wel in de
eerste plaats aan den zoon van Dharmodayana, n.1. Erlangga. en niet aan een
wildvreemden vorst van Javaansche herkomst toekwam, behoeft hier wel niet
uiteengezet te worden.

3) Erlangga's maharaja-titel luidt; c.ri lokec.waradharmawangc.a airlangga
anantawikramottunggadewa.,
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de Calon-Arang-traditie *) de Balische priester zich verzet tegen een
inlijving van Bali bij het Javaansche rijk: zoolang Erlangga op den
troon zat, was er op Bali geen zelfstandig regeerend vorst. Na diens
dood dreigde Bali echter uit de Warmadewa-dynastie over te gaan
op die der Dharmavvangqa's van Java; uit de oorkonden blijkt, dat
dit inderdaad niet plaats gehad heeft en dat Bali door een telg van
zijn eigen oude Warmadewa-dynastie geregeerd bleef. De mede-
deeling nu van de Calon Arang, dat er ten tijde van Erlangga op
Bali geen (zelfstandig) regeerend vorst was, wordt zinloos, indien
wij in Dharmawangc.awardhana iemand anders zien dan Erlangga,
die na 1025 het veld zijner werkzaamheden naar Java zou verplaat-
sen. Hetgeen weliswaar geen bewijs, maar dan toch een op grond
van de in andere opzichten tamelijk betrouwbaar gebleken Calon-
Arang-traditie niet te verwaarloozen gegeven bevat.

Ten slotte nog een enkel woord ten bewijze, dat de aard van de
reliefvoorstelling op den oorkondesteen van Bëlahan zich niet tegen
een plaatsing in het door mij gelezen jaar verzet. Men zal namelijk
op de reconstructieteekening van de badplaats in het reliefwerk van
den hoofdmuur een rsi ontdekken, die als het ware een copie kan
genoemd worden van dien van den oorkondesteen *). Ook vindt men
daar het typisch wolkenornament van onzen steen, bestaande uit de
gebruikelijke Oost-Javaansche voluten, uitloopende echter in vlakke,
vlamachtige banden. Het is dus wel zeker, dat de steen tot de
badplaats behoort en niet van elders daarheen kan zijn gebracht. En
dat de stijl überhaupt in dezen vroeg-Oost-Javaanschen tijd thuis
hoort, daarop heeft de Haan reeds gewezen.

Door een en ander acht ik dan ook de boven dit opstel geplaatste
vraag voldoende gewettigd om haar ter beantwoording voor te leggen;
wellicht kan het iemand gelukken op grond van andere gegevens het
door mij gegeven antwoord te bevestigen^).

i) Zie Pocrbatjaraka in Bijdragen, 82, p. 170 vlgg.
-') O. V., 1924, p. 140, plaat II.
3) Na afsluiting van den tekst ontving ik een schrijven van den heer Schnitger

te Leiden, waarin genoemde heer mij mededeelt op verschillende gronden de
overtuiging erlangd te hebben, dat het door mij te Koetri aangetroffen en voor
het bijzettingsbeeld van Dharmawanggawardhana aangeziene Amoghapac,a-beeld
een bijzettingsbeeld van Erlangga moet zijn. Mocht het den schrijver inderdaad
gelukken deze overtuiging aannemelijk te maken, dan zou dit zich zeer goed
met het bovenstaande laten vereenigen [cf. het opstel van den heer Schnitger
op p. 149 sqq. en p. 158 hierboven. Corr.].
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XLIII.

Waprakegwara.

Te recht merkt Krom in zijn „Hindoe-Javaansche Geschiedenis"
op, dat de oude heilige naam waprakegwara, ook gespeld baprakec,-
wara, velen zulk een hoofdbreken heeft gekost. De opvattingen der
verschillende geleerden, die zich voor de taak gesteld zagen voor
dit woord of dezen naam een plausibele verklaring" te geven, vindt
men in genoemd werk aangehaald, hetgeen mij van den plicht ont-
heft ze hier achtereenvolgens op te sommen. Het zij mij echter
vergund even stil te staan bij de opvatting, welke door Krom wordt
gehuldigd, al is dat dan ook maar vragenderwijs, aangezien ik meen,
dat zij ons inderdaad op het juiste spoor kan brengen.

Krom zegt dan inzake de beteekenis van dezen op een yüpa-
inscriptie van Koetai voorkomenden term o.a. het volgende: „Dat
wij eveneens gelooven een plaatsaanduiding voor ons te hebben, is
gebleken uit de vertaling „het Waprakec,waram"; tot die gevolg-
trekking leidt ons de wijze, waarop de term in latere Javaansche
oorkonden voorkomt, waar van „gij goden te qrï Baprakecjwara"
sprake is. Doch bij gebrek aan eenig spoor van een Waprakeqwara
in den Voor-Indischen Qiwa-dienst zouden wij geneigd zijn de op-
lossing van de andere zijde te verwachten en in dit Waprakec,wara
van Borneo en Java eerder het in een Sanskrit kleed gestoken
aequivalent te zien van het in een omheinde ruimte (men denke
aan het „veld" der inscriptie) gelegen dorpsheiligdom der Indonesiërs.
Zou een verder onderzoek — het is hier natuurlijk de plaats niet
er dieper op in te gaan •— dit denkbeeld aannemelijk maken, dan
zou het een vingerwijzing bevatten voor het eigenaardig samen-
gesteld karakter dezer oudste Hindoe-maatschappij van Indonesië;
doch voorloopig is het zaak deze mogelijkheid in afwachting harer
bevestiging of verwerping ter zijde te laten". Met andere woorden.
Krom stelt zich een plek voor als de kaboejoetan's of parhjangan's
van onze dagen *).

In de eerste plaats wil ik er dan op wijzen, dat, als wij wapraka

*) Krom, Geschiedenis^, pag. 72, 177. De op de laatste plaats genoemde
Kutussm, door mij voor een dier goden aangezien, is misverstaan; Dr. Goris
maakte er mij attent op, dat kutusan ten rechte het getal 8 is en hier dus op
de vereeringsfrequentie slaat. — Bij kaboejoetan denke men dan bij voorkeur
aan de beteekenis van stamheiligdom (Bali: poera dadia). Zie Liefrinch in
T. B. G., XXXIII, p. 248 vlg. . . .
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mogen gelijkstellen aan wapra, waarvoor het voorkomen van de
vormen pütikec,wara en pütec.wara elders pleit, de door van der Tuuk
gegeven verklaring*) uit Oud-Javaansche tekstplaatsen klopt met
die van het Sanskritwoord wapra: „omheinde ruimte". Leest men
echter verder, dan ziet men, dat bapra ook kan beteekenen: „een
tombe van een vorst, die in een tjandi bijgelegd wordt", dus zooveel
als een bij zettingsmonument. Hierdoor wordt het geheele woord reeds
meer Indonesisch van karakter. Sterker nog wordt dit laatste, als
wij bedenken, dat de term waprakeqwara ter sprake kwam bij een
rundcroffcr in Koetai, d.w.z. hetzelfde Borneo, waar nog in onze
dagen groote runderoffers plachten gegeven te worden bij het
doodenfeest, wanneer de ziel van het overleden hoofd geacht werd
verlost te worden van alle laatste aardsche banden, in feite hetzelfde
als bij de bijzettingsceremoniën geschiedde^).

Vergis ik mij niet, dan beteekende dus bapra zooveel als bij zettings-
monument of het koetaische aequivalent daarvan, en waprakec,wara
moet dan den Heer van dat monument hebben aangegeven, m.a.w.
den bijgezetten vorst, den bhatüra, sang hyang dewata, of hoe deze
op Java ook heette. Vinden wij dezen term dan ook elders in de Oud-
Javaansche oorkonden, en wel in de bekende opsomming: „Indah ta
kita bhatara (hyang) i c.rï baprakeqwara enz.", dan zou ik ook daar
willen zien een aanroep van de bijgezette vorsten, hetzij baprakegwara
hier naar analogie van het Sanskrit gebruik van woorden op -ïqwara
een heiligdom, hetzij het den stamstichter van de dynastie aangeeft *).

XLIV.

Wat beteekenen de bronzen haken van tjandi Ngawèn?

In 1925 werden bij de herstellingswerkzaamheden aan het complex
„tjandi Ngawèn" bij Moentilan eenige bronzen haken gevonden, die
blijkbaar op de plaats, waar men ze aantrof, thuis hoorden. De heer
Perquin schrijft er het volgende over*):

„De geornamenteerde steenlaag (met voorstelling van gana's) [dus
de geornamenteerde band onder de kroonlijst, welke bij de meeste

i) K. B. N. Wd., IV, p. 1011. ' '
'-) Mogen wij hier ook denken aan het runderoffer bij het Balische mëmoe-

koer, het aequivalent van het Borneosche tiwah en het Oud-Javaansche c.raddha
(zie J. A. O. S., 51, p. 1 vlgg.)?

3) Poerbatjaraka, Agastya, p. 65.
*) O. V., 1925, p. 8. . . . . . . . • - . • - • -
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Midden-Javaansche bouwwerken van gana- of ander ornament voor-
zien is. St.], foto's 7449 en 7454, waarin niet alleen op de hoeken, maar
ook op bepaalde afstanden bronzen haakvormige voorwerpen zijn
ingelaten, loopt dood tegen de kalakoppen; de bovenkant correspon-
deert met den bovenkant der koppen, terwijl ook een dergelijke haak
werd aangetroffen in het midden van een der koppen. Zie foto's
7450 en 7451."

Bedoelde haken bestaan uit een lang, recht stuk, bestemd om in
den steen te worden ingelaten, en een haak met omgebogen uiteinde.
Een afbeelding van de wijze, waarop zulk een haak in het werk
voorkomt, vindt men in een der kwartaalverslagen*). Voor zoover
mij bekend is, is de bestemming van deze haken nog niet nauwkeurig
vastgesteld; de heer Perquin vermeldt ze niet bij zijn beschrijving
van de architectuur der tjandi's te Ngawèn"). Niettemin kan deze
bestemming wel nauwelijks een andere zijn dan om er iets aan op
te hangen; dat zij iets met de structuur van het bouwwerk te maken
zouden hebben gehad, ligt niet zeer voor de hand. Doch wat kan
daar dan vroeger aan bevestigd geweest zijn ?

Het antwoord op deze vraag kunnen ons naar mijn meening de
reliefs van tjandi Baraboedoer verschaffen*). Daar vinden wij op
enkele plaatsen kennelijk godsdienstige bouwsels, waarvan lange, in
den wind wapperende linten afhangen. Zulke linten kunnen niet
aan het gladde lijstwerk der tjandi's zijn aangebracht; zij behoefden
een of ander hulpmiddel daartoe, welk middel men in sommige
gevallen permanent in den vorm van bronzen haken en reeds tijdens
den bouw van de tjandi aanbracht. Toch kan ons het aanbrengen
van zulke linten louter ter versiering als verklaring niet uitermate
bevredigen. Er is echter op genoemde reliefs nog iets anders op te
merken, dat deze linten een secundaire rol doet spelen en een ander
voorwerp als het eigenlijke op te hangen object doet kennen.

Op relief Ib 79 vinden wij een bouwwerkje afgebeeld, dat even-
eens dergelijke linten vertoont, en wel juist afhangend van de plaats,
waar bij tjandi Ngawèn de haken waren aangebracht, n.1. vlak onder
de kroonlijst. Daarbij blijkt echter, dat de linten slechts dienden om
een bel of klok te dragen. Thans hebben wij ongetwijfeld de juiste
beteekenis der haken getroffen: zij moeten hebben gediend om er
bellen of klokken aan op te hangen, die, door den wind in beweging

l) O. V., 1927, plaat 11, afb. b rechts.
-) O. V , 1927, p. 81.
3) Serie O 33—35. . . • ,
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gebracht, een voortdurend geluid gaven. Immers, zulks vinden wij
in vele, zoo niet alle Buddhistische landen nog steeds in de praktijk.

De Groot wees er reeds op, dat in China aan de buitenzijde der
— in hun wezen op een stüpa teruggaande *) — pagoden talrijke
klokjes zijn aangebracht, welker klepels vrij hangen en van een door
den wind te bewegen vleugeltje voorzien zijn^). In Siam vinden wij
hetzelfde gebruik *). In Cambodja en Birma is het niet anders. Oor-
spronkelijk ongetwijfeld niet-Buddhistisch, moet dit gebruik zich
ontwikkeld hebben uit de correspondenties tusschen de tempels en
den godenberg-met-den-hemelboom, welke als een zijner oer-motieven
klokjes droeg•*). Aldus zal het ook op het oude Java geweest zijn,
waar, althans aan de Buddhistische bouwwerken, de bronzen of zil-
veren klokjes hun van de heilige leer sprekende stem door den wind
lieten voortdragen, of, om het Javaanscher te zeggen, door hun
getingel rondom de tjandi een magisch-zuivere sfeer schiepen, waarin
geen ongeluk-brengende invloeden het konden uithouden.

Een en ander brengt de conclusie met zich mede, dat vele van
de opgegraven hangklokken eenmaal op de boven beschreven wijze
moeten hebben dienst gedaan. Weliswaar dienen wij er enkele te reser-
veeren voor gebruik in kloosters of kluizenarijen °), doch ongetwijfeld
zullen er ook onder zijn, die den val van de kroonlijst op den ge-
plaveiden vloer hebben overleefd, of het beter troffen en in de
modder van het tempelterrein hun tijdelijk graf vonden.

XLV.

Een interessante sürya-setcl van Nocsa Pcnida.

Het is door de goedheid van den heer Walter Spies, die een
verblijf van negen dagen op het nog zoo onbekende eiland Noesa
Pënida ten Z. van Bali gebruikte niet alleen voor het verzamelen
van materiaal op het gebied zijner eigen studie, doch ook op dat
der archaeologie. dat ik in de gelegenheid ben den lezer een interes-
sant bouwwerk ter kennismaking voor te leggen, hetwelk dusdanig

' ) Zie „Tjandi Baraboedoer, Naam, vorm en beteekenis", Kolff & Co.,
pag. 64, noot 38.

-) de Groot, der Thüpa, p. 63.
•') A". Döhrinjj, Siam (Folkwang), II, p. 38, beschrijving van plaat 6.
') Nog aan den noordelijken hemelboom, den kerstboom, te vinden. Ook de

lichtjes aan den hemelboom (sterren) hebben zoowel hun weg naar den kerst-
boom als naar de pagoden gevonden, die bij groote feesten worden geïllumineerd.

5) Zie Ramalegendeii u. Ramareliefs, II, p. 10 (IVa).
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afwijkt van alle overige exemplaren van dezelfde soort, dat wij het
gerust een unicum kunnen noemen. Het is een sürya-zetel, staande
in de poera Mëranting bij de dessa Batoe-kandik. Hieronder volgt
een beschrijving.

Op een rechthoekig basement met uitspringenden voet en vlakke
kroonlijst, zonder eenige nadere profileering en gemaakt van karang-
steen, verheft zich een sürya-zetel, bestaande uit een pyramidaal
toeloopende basis, een rechtopgaand deel en den eigenlijken zetel.
Het onderste gedeelte vertoont een zgn. trappenpyramide, waarvan
de steenlagen aan den uitstekenden rand van boven en van onderen zijn
afgeschuind, zoodat zij een profiel geven als den balg van een foto-
toestel. Aan de voorzijde is in het midden een miniatuurtrap van elf
treden uitgespaard, terwijl aan weerszijden een nisvormige ruimte is
aangebracht en de pyramide aan de achterzijde verticaal is afgesneden
door den achterwand van het geheele bouwwerk. De pyramide telt
negen steenlagen aan de voorzijde. Boven deze pyramidevormige
basis verheft zich een rechtopgaand deel, dat echter behakt is in den
vorm van de torso van een daemonische vrouwenfiguuur, welke den
e'genlijken troon op haar links en rechts opgeheven armen en op
haar hoofd draagt. Hoofd, armen en borsten zijn op natuurlijke wijze
uitgebeeld, doch de romp gaat over in den vierkanten vorm van de
steenmassa. In de beide zijdelingsche nissen van de basis komen haar
beenen vanaf hare knieën naar beneden te zien. De eigenlijke zetel
vertoont den gebruikelijken vorm, doch heeft op de zijvleugels naga's
met opgeheven koppen.

Behalve deze hoofdvormen geeft het stuk dan nog de volgende
bijzonderheden te zien. Aan de voorzijde van het basement bevindt
zich een zeventredige trap, aan weerszijden geflankeerd door een
aan het basement aansluitende verhooging. Trap en basement zijn
gedeeltelijk uit cylindervormig behakte steenen opgebouwd, terwijl
het laatste in het midden der zijwanden een kleine vierkante nis
vertoont. Links en rechts van de kleine, in de pyramidevormige basis
aangebrachte trap staat — of stond —, vast met het bouwwerk
verbonden, een panakawan-achtige figuur, sterk in de diepte van
het lichaam afgeplat. Twee dergelijke figuren, doch thans in de
breedte-as afgeplat, staan voor de nissen aan de zijkanten der basis.
Links en rechts van het hoofd der daemonische vrouwenfiguur be-
vindt zich, aansluitende aan de binnenzijde der armen, een haan, die
den kop tegen de hand en den staart tegen het hoofd der vrouw
gelegd heeft. De vrouw zelf draagt een halssnoer met versierde
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plaat, heeft een sterk eivormig, van onderen afgeplat ovaal gelaat
van primitieve vormen, kógelronde, dicht bij elkaar staande oogen
en een breeden, grijnzenden, van uitstekende hoektanden voorzienen
mond. Tusschen haar achterhoofd en de achterplaat is een ruimte,
waar men een fraai gebeeldhouwden, uit het achterstuk uitstekenden
runderkop ontwaart, met slagtanden, ronde oogen, naar voren over-
hangende horens en spitse ooren. In deze ruimte bevinden zich voorts,
hoewel er klaarblijkelijk niet thuis hoorende, twee losstaande figuren,
waarvan de eene een vrouw, de andere een man voorstelt, de laatste
gezeten op borst en buik van een op den rug liggende figuur, waar-
van het hoofd tusschen de beenen uitsteekt en waarvan de beenen
achter den rug omhoog worden gestoken. De zittende figuur houdt
de liggende bij de bovenarmen vast. De vrouw heeft een kind op
den rug, terwijl een derde, elders staande figuur een vrouw voorstelt
met een kind op haar schoot staande.

Rest ons nog de achterzijde ter beschrijving. Deze vertoont een glad-
den, verticalen wand, waaruit ter hoogte van den bovenkant van het
basement een monsterkop in haut-relief steekt. Daarboven bevindt
zich een groote garuda-figuur in zeer vlak bas-relief, doch eveneens
voorzien van een in haut-relief uitstekenden kop. De garuda-figuur;
staat wijdbeens, heeft een tusschen de beenen omlaaghangendeh
korten staart (of schaam plaat?), menschelijke beenen, romp en armen;
achter de armen steken vleugels uit, welke misschien aan de andere
zijde van het achterstuk voortgezet worden. De kop is versierd met
een driedeeligen tooi in ongeveer denzelfden vorm als de achter-
wand van den zetel vertoont.

Ten slotte de opmerking, dat de kroonlijst van het basement en:
de rand van den eigenlijken zetel van eenig ornament zijn voorzien *).

Vergelijking met afbeeldingen van de gebruikelijke sürya-zetels
in Balische poera's laat ons zien, dat wij hier met een merkwaardig,
en sterk afwijkend exemplaar te maken hebben. Waar echter komen
deze afwijkingen vandaan ?

De tijd is voorbij, dat wij in het voorkomen van den garuda een
Wisnuïtische beteekenis zagen, of dat de runderkop ons op (^iwaïsme
zou kunnen wijzen. Wij hebben sinds lang geleerd, dat zulke syste-
matische onderscheidingen hoogstens voor de Mid'den-Javaansche
l>enode mogen gelden. Ook het in verband brengen van den zonne-

*) De afmetingen werden mij niet nauwkeurig opgegeven; het geheele monu-
mentje is ongeveer drie nieter hoog.
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Fig. 6. Foto Holt.
Sanggaran in de poera Mëranting hij de dessa Batoe-kandik

(Noesa Pënida).
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zetel met den zonnevogel lijkt mij niet op zijn plaats en te klassiek
in dit geval. Er zijn echter enkele aanwijzingen, die aan ons onder-
zoek een bepaalde richting kunnen geven, ook al zullen zij niet in
staat blijken op onze vraag een afdoend antwoord te geven.

Het kan ons namelijk niet ontgaan, dat de garuda zoowel als de
pyramidevormige basis van den zetel zekere overeenkomsten ver-
toont met enkele onderdeden van tjandi Soekoeh op Java. De on-
bruikbare, want te kleine treden van de trap in de voorzijde van de
basis wijzen voorts op een niet meer begrepen reden, waarom
eigenlijk zulk een bouwdeel op die plaats aangebracht moest worden,
terwijl wij het bij Soekoeh nog in werkelijk gebruik kunnen aan-
treffen. Nu is de strekking der bouwwerken van Soekoeh bekend,
hoewel de détails nog niet alle verklaard konden worden; het is een
verlossingsmonument, tevens een gehinduïseerde herschepping van
een oud-inheemsch heiligdom, dat als een poort tot den voorvader-
hemel kan worden opgevat'). Durga, de garuda en het rund spelen
daarbij een groote rol. Aan den anderen kant komt de plaatsing
van onzen zetel, namelijk tegenover den tempelingang en niet, zooals
meestal met sürya-zetels het geval is, in een hoek, overeen met de
plaatsing van het pyramidevormig hoofdbouwwerk van Soekoeh. Ook
het voorkomen van megalithische steenhoopen en terrassen in of bij
de poera Mëranting wijst in deze richting. Onverklaard blijven dan
echter nog de hanen — die overigens met Sürya als verlosser kunnen
samenhangen — en de eigenaardige figuren van den zittenden man
en de zittende vrouw, die er echter misschien niet bij behooren").

Behaive de boven gegeven oriëntatie inzake de aan het bouwwerk
voorkomende symbolen kunnen wij nog iets uit de Balische over-
levering met het merkwaardige stuk in verband brengen. De naam,
sanggaran Mëranting, doet ons namelijk onmiddellijk denken aan
het verhaal van Mpu Nirartha, stamvader der Balische brahmanen,
die op zijn tocht, vergezeld van zijn zeven kinderen en zijn echtgenoote,
een monster ontmoette, dat hem opslokte. Toen hij echter weer uit
den muil van het dier te voorschijn kwam, bleek zijn lichaamskleur
zoo zwart geworden te zijn, dat zijn echtgenoote en zijn kinderen

1) Zie Oudheidk. Aanteekening No. XIII, in deze Bijdragen, 1930, en mijn
Gids voor de oudheden van Soekoeh en Tjëta (Tjan Tjoe Som, Solo). Voorts
Crucq in T.B.G., 1933, p. 151 vlgg.

2) Wel wijs ik op het feit, dat op Noesa Pënida het gebruik bestaat, dat de
ouders van tweelingen van verschillend geslacht, wanneer zij, zooals geëischt
wordt, hun woning verlaten en eenigen tijd in de poera dalëm doorbrengen,
gedurende een oogenblik op deze magisch-onrein makende kinderen gaan zitten
of doen alsof. Misschien is de overeenkomst echter louter toevallig.
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voor hem wegvluchtten; zijn oudste dochter, die niet meer door hem
achterhaald kon worden, werd vervolgens vereerd als de Durga van
Malanting (een plaats in West-Bali)'). Dat Malanting hetzelfde is
als Pënidasch Mëranting lijkt mij zeker, en dat, aangezien Noesa
Pënida langen tijd voor enkele deelen van Bali als ballingsoord heeft
gegolden, op eerstgenoemd eiland replieken van Balische plaatsen
mogen worden verwacht, lijkt mij eveneens zeker. De bewoners van
Batoe-kandik, waarbij de poera gelegen is, wisten echter hieromtrent
niets te vertellen, aangezien, zooals zij beweerden, de oude menschen,
die het weten konden, reeds gestorven waren.

TOEVOEGINGEN EN VERBETERINGEN.

Bij Oudheidkundige Aanteekening No. XXXIV.
In Oudheidkundige Aanteekening No. XXXIV (Bijdragen, deel 90, p. 287)

is een onduidelijke passage, die wellicht tot misverstand aanleiding zou kunnen
geven. Teneinde dit te voorkomen breng ik de volgende correcties aan:

pag. 287, regel 14 van boven: „Westen" in plaats van „Zuiden".
pag. 287, noot 4, leze men als volgt: „Ik wijs er hierbij op, dat deze prasada,

zoo zij onmiddellijk bij de vindplaats der oorkonde gelegen was, geomantisch
gesproken ten Zuiden van de kraton lag, d.w.z. in het zuidelijke bergland,
gerekend ten opzichte van die kraton; bedoeld bergland breidt zich namelijk
naar het Westen toe in noordelijke richting uit. Resten van bouwwerken enz."

Bij Oudheidkundige Aanteekening No. XXXVIII.
Door een fout van den corrector is in noot 2 op p. 299 komen te staan

„118 C. — 196 A.D.". Dit moet natuurlijk zijn 188 C. = 266 A.D.

Bij Oudheidkundige Aanteekcning No. XXXIX.
Nadat Oudheidkundige Aanteekening No. XXXIX reeds naar Holland ver-

zonden was, kreeg ik gelegenheid persoonlijk het behandelde beeld te Singha-
sari te bestudeeren. Daarbij teekende ik de nagarï-letterteekens af, die zich
boven de kawi-inscriptie bevinden en die door Goris in het Oudheidkundig
Verslag van 1928, p. 32, niet worden getransscribeerd, waarschijnlijk omdat zij
op de foto hoogst onduidelijk zijn. In werkelijkheid zijn zij allerminst on-
duidelijk, slechts onvolledig. Wat ik echter met zekerheid lezen kon, luidde
als volgt: (c)camundau. Het lijdt geen twijfel, of het geluk is ons hier eens
dienstig en spaarde van de geheele spreuk juist den naam der afgebeelde godin,
Cümunda; de uitgang -au is dan te wijten aan samdhi met het volgende woord,
dat verloren gegaan is, daar van een dualis geen sprake kan zijn. Deze zou
toch anders moeten luiden; camundau is hoogstens als dualis van camundl
mogelijk, doch deze naam bestaat niet. Men weet, dat Camunda een bekende
naam is voor een tautrischen Durga-vorm, hetgeen dus op welkome wijze mijn
veronderstelling bevestigt. Het voorkomen er van op ons beeld neemt den
laatsten twijfel weg inzake het c.iwaïtisch karakter van het beeld.

*) Kidung Pamancangah, ed. Berg, III, S3 vlgg. (56: „punang jyesthasünu
strï sira sinanggah bhattarï dalëm oyéng Malanting"); cf. Berg, De Middel-
javaansche historische traditie, p. 24.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:20AM
via free access


