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1.11. In OJO 92, een der onderdelen van de vierledige inscriptietekst 
OJO 91 sqq., komt een mededeling voor over een dwädaçawar§açräddha, 
"uitvaart in het twaalfde jaar", ten bate van een vorst, die aangeduid 
wordt als mokta ring lndrabhawana, "wijlen die van de Indra-tempel". 
Hierbij sluit een mededeling in OJO 94 aan; zij gaat over çrï päduka 
bha!ära ring Dahanapura, die volgens de spelling van de tekst moktêng 
lndranibhawana heet, "wijlen die van de Indranibhawana". De inscriptie
teksten zijn gedateerd in 1408, dat gekomen is na het traditionele jaar 
van "de val van Maj apahit " , 1400, waarin volgens de jongere Javaanse 
opvatting de jaman buda, "de Buddhistische tijd", geëindigd en de heer
schappij aan muslimse koningen toegevallen zou zijn. Brandes, die vóór 
zijn kennismaking met OJO 91 sqq. met de jongere traditie vertrouwd 
was, heeft zich uiteraard verbaasd over het ontbreken van enig spoor 
van "Mohammedanisme" in 1408; hij heeft sober gereageerd, maar zijn 
belangstelling blijkt uit de uitvoerigheid van zijn eerste verslag over 
OJO 91 sqq. (NBG 1888,XIV sq.; VBG 60,212 sqq.). Op de dwädaça
warl?açräddha is hij niet ingegaan, en tussen de twee tempels heeft hij 
blijkens zijn lndra(ni)bhawana - waarschijnlijk heeft hij nibhawana als 
een variant van bhawana beschouwd 2) - geen verschil gemaakt; zijn 
belangstelling ging uit naar de in de teksten vermelde personen en hun 
politieke activiteit. 

De Pararaton sluit met een mededeling over een koning, die in 1400 
in de kraton overleden zou zijn. In TBG 57,15 sqq. heeft Krom dit met 
het jongere verhaal over de val van Majapahit in verband gebracht, maar 
met het oog op OJO 91 sqq. heeft hij geen muslimse verovering van 
Majapahit aanvaard; volgens hem is een nieuwe Hindu-Javaanse dynastie , 
die der Girindrawardhana's, voor de oude in de plaats getreden, en als 
"de veroveraar van Majapahit" beschouwt hij een vorst van Daha, de 
bha!ära ring Dahanapura, voor wie zijn zoon in 1408 de in OJO 91 sqq. 
vermelde çräddha-riten gehouden zou hebben. De nieuwe dynastie zou 
zich tegen de opdringende Isläm slechts ongeveer een halve eeuw hebben 
kunnen verzetten; Krom heeft de jongere Javaanse traditie dus in hoofd
zaak aanvaard, maar het begin der muslimse heerschappij omstreeks 
vijftig jaar later gesteld, en daarmee aan hetgeen hij "Hindoe-J avaansche 
tijd" en de latere Javanen jaman buda noemen een supplement je toe
gevoegd. Op de dwädaçawarl?açräddha is Krom iets, doch niet veel dieper 
ingegaan, en Brandes' aanduiding lndra(ni)bhawana heeft hij verschillende 
malen ongewijzigd herhaald. 

Merkwaardig is, dat Krom niet de gelegenheid heeft laten passeren 
om de aandacht op de overeenkomst van de dwädaçawarl?açräddha van 
1408 met de Nägarakrtägamase "uitvaart van Gäyatri" in 1284 te vestigen, 
maar dat hij een Pararatonse mokta ring I ndrabhawana besproken heeft 
zonder OJO 91 sqq. te vermelden. Dit laatste heeft hij gedaan in BKI 



8 

75,25 sqq., een opstel, dat slechts weinig jonger dan da.t van TBG 57,15 
sqq. is; wegens het geringe tijdsverschil valt het ontbreken van een ver
wijzing naar OJO 91 sqq. nog meer op. De Pararatonse mokta ring 
IndralJhawana (30,31 sqq.) zou tijdens zijn leven Bhra. Hyang Wekas
ing-Sukha hebben geheten, Räjasana.gara's kleinzoon geweest zijn, en 
bijgezet zijn in Tajung, in 1321; in Pa.r. 30,33 heet de bijzettingstempel 
Paramasukhapura. Het BKI-opstel is Krom ingegeven door verbazing 
over het feit, dat de Parara.ton de bijzettingstempel van Räjasanagara. 
zelf niet vermeldt. Nu wordt Räjasanagara in Par. 27,23eninA 1,4,11. even
eens Bhra. Hyang Wekas-ing-Sukha genoemd, en Paramaaukha- is het 
Sanskrt equivalent van Wekas-ing-Sukha. Dit overwegende is Krom tot 
de veronderstelling gekomen (cf. HJG2 425), dat Räjasanagara in Para
masukha.pura bijgezet is, en dat zijn kleinzoon-en-naamgenoot later in 
dezelfde tempel een "laatste rustplaats" heeft gevonden. Op een enkel 
deta.il na - Krom heeft in Räjasanagara's aanduiding als Girinätha een 
Çiwaïtisch epitheton gezien en daarom aan de Çiwaitische Tajung-tempel 
geda.cht, maar het epitheton is Buddhistisch en dus verdient de Bud
dhistische Tajung-tempel de voorkeur - is Krom's stelling, dat Rä
jasanagara. in Paramasukha.pura. bijgezet is, aanvaardbaar, maar da.t zijn 
kleinzoon dezelfde tempel zou hebben gekregen, is een opvatting, die te 
zeer door de Nederlandse notie "familiegra.f" beïnvloed is; er zijn van 
Java echtpaarheiligdommen bekend, die aansluiten bij de Ja.vaanse 
ardhana.riçwara-conceptie, maar de veronderstelling van één tempel voor 
grootvader en kleinzoon vindt, voor zover ik weet, in de bekende gegevens 
geen parallel S). Bovendien schijnt Krom ontgaan te zijn, dat de aan
duiding va.n de kleinzoon als mokta ring I ndrabhawana met de veronder
stelling, da.t hij in Para.masukhapura bijgezet is, moeilijk in overeenstem
ming te brengen is; had hij dit bedacht en zich tevens de mokta ring 
IndralJhawana van OJO 92 herinnerd, dan zou het betoog van BKI 75,25 
sqq. allicht anders uitgevallen zijn. 

1.12. In hetzelfde jaar 1938, waarin Krom zijn visie voor de laatste 
keer verdedigd heeft - GNI 1,295 -, heeft Stutterheim er de basis aan 
ontnomen door publikatie van een excerpt van de tekst der Waringin
pitu-inscriptie, in JBG 1938,117 sqq. De tekst bevat een lijst van de 
leden der Ma.japahitse koninklijke familie in 1369 (cf. VA WL-NR 69/1,73), 
en in die lijst komt Girïndrawardhana, de in OJO 91 sqq. vermelde, als 
een der familieleden voor. Stutterheim heeft in 1938 zijn commentaar 
beknopt gehouden, maar wel aangetekend, dat zijn tekst nieuw licht 
wierp op het Girindrawardhana-probleem. 

Van Stutterheim's verslag van 1938 heeft de Casparis gebruik gemaakt 
in HSEA 158 sq., gepubliceerd in 1961. De Casparis bespreekt daar een 
artikel van de Graaf, die in 1952 het een en ander op verouderde grondslag 
beweerd had, en houdt de Graaf terecht voor, dat de Ka4irise verovering 
van Maja.pahit a.ls door Krom verondersteld, een sprookje is. Het door 
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Krom verkeerd geplaatste bhatiira ring Dahanapura zou volgens de 
Casparis niet meer zijn dan een titel, die in de Majapahitse tijd altijd 
wel door een of andere prins of prinses gedragen is, en van de in OJO 91 
vermelde oorlog, die Brandes' aandacht getrokken had en door Krom 
met dynastiewisseling in verband was gebracht, zegt de Casparis, dat hij 
"nothing else but quarrels bet ween several princes" was. 

Met bestrijding van de Graaf's uiteenzetting heeft de Casparis goed 
werk gedaan, maar hetgeen hij over de bhatiira ring Dahanapura en over 
de betekenis van de in OJO 91 vermelde oorlog zegt berust op te geringe 
kennis van de Majapahitse staatsleer. De titel bhre Daha is in de Maja
pahitse tijd slechts door bepaalde figuren gedragen, namelijk door de 
twee Taya-koningen en door hun jongste halfzuster; de in OJO 91 vermelde 
oorlog is een dynastieke figuur , die met de overgang van een Buddhistisch 
naar een niet-Buddhistisch regime te maken heeft, en een mythische 
"gebeurtenis", geen historische familietwist. Ik heb dit uiteengezet in 
VAWL-NR 69/1, een jaar na de publikatie van HSEA verschenen; het 
exposé had, indien eerder verschenen, de Casparis binnen de perken kunnen 
houden, al is dit niet waarschijnlijk, gezien zijn reactie op VAWL-NR 69/1 
in BSOAS 26,462 sqq. In VA WL-NR 69/1 is betoogd, dat met de bhatära 
ring Dahanapura van OJO 94 de gemalin van de laatste Buddha-Koning 
van Majapahit bedoeld is, die volgens de theorie der Majapahitse geleerden 
op dezelfde dag als Räjasawardhana geboren en overleden is, en die 
bijgezet is in de bij de Indra-tempel passende Indräl).Ï-tempel, enerzijds 
in aansluiting aan de Majapahitse gewoonte om een koninklijk echtpaar 
in een ardhanariçwara-heiligdom bij te zetten, anderzijds in afwijking 
van het Paramasukhapura-geval, omdat met Räjasawardhana's dood 
het Buddhistische tijdvak geëindigd was en de bijzetting dus plaatsvond 
in een niet-Buddhistisch milieu, hetwelk een Hinduïstische Heer-van-de
Bijzettingstempel vereiste. Het is , wanneer men de Majapahitse thp.orie 
kent, evident, dat de nu in Par. 30,31 te vinden notitie aangaande de 
mokta ring lndrabhawana van haar plaats geraakt is; de Pararaton-man 
heeft met de vierde Buddha-Koning, wiens naam wij niet kennen en die 
ik in VA WL-NR 69/1 gemakshalve en op grond van vergelijking met de 
andere Buddha-namen *Jayawardhana genoemd heb, geen raad geweten, 
hem in misverstand de naam van zijn grootvader, Bhra Hyang Wêkas
ing-Sukha, gegeven, hem een onbruikbaar sterfjaar toegekend, en de 
notitie Par. 30,31/33 opgebouwd uit heterogeen materiaal, aldus tot 
de zonderlinge mededeling komende, dat sang mokta ring lndrabhawana 
bijgezet zou zijn in de Paramasukhapura. Aan het sang mokta ring lndra
bhawana van Par. 30,31 hebben wij dus voor reconstructie van de vierde 
Buddha-Koning niets, maar de notitie is indirect van belang, doordat 
zij ons helpt in de mokta ring lndrabhawana van OJO 92 de vijfde Buddha
Koning van Majapahit te herkennen, zulks in overeenstemming met het 
gegeven van de Waringinpitu-tekst. 

In VA WL-NR 69/1 heb ik de positie van Girindrawardhana als voogd 
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van de eerste koning van Pajang verduidelijkt, en gesteld, dat hij de 
çräddha-riten voor Räjasawardhana en zijn gemalin in kärttika 1408 
heeft kunnen verrichten, omdat Räjasawardhana's eerste sterfdag tanggal 
5 asuji 1397 was. Dit alles was evenwel in VA WL-NR 69/1 een neven
kwestie ; ik kon er niet te veel over zeggen, laat staan ingaan op het 
probleem van de dwädaçawar~açräddha van 1408. Een in 1962 hier
over geschreven opstel heb ik, wegens de omvang, die het toen reeds 
had, in petto moeten houden; cf. VAWL-NR 69/1,310. Het bedoelde 
opstel heeft zich sinds 1962 als een gezonde baby gedragen en is gegroeid; 
het vindt nu in deze verhandeling een plaats. 

1.13. De çräddha is een oeroude godsdienstige instelling der Indiërs, 
in acht genomen in de dagen na iemands overlijden. Volgens de Indische 
opvatting dienen de verwanten van een overledene het nodige te doen 
om diens ziel in staat te stellen de reis naar het land van Yama te onder
nemen. Het is een dubbele dienst, die de verwanten bewijzen: zij bevrijden 
de gemeenschap van het gevaar, dat een onverzorgd-gelaten preta oplevert, 
en zij helpen de preta zelf aan de nodige reinheid en kracht, zonder welke 
deze zijn definitieve status niet kan bereiken. Het ligt in het wezen van 
zulk dienstbetoon, dat het uitstel tot een minimum beperkt wordt; de 
voorbereiding der riten en eventueel de overkomst van nabestaanden 
vergt enige tijd, maar daarmee-verband-houdend uitstel is geen verwaar
lozing van de preta. Een vertraging van drie maanden zou voor de be
trokken gelovigen, dunkt mij, reeds reden tot ernstige bezorgdheid zijn; 
dat gelovige verwanten na iemands dood het gebruikelijke dienstbetoon 
elf jaren zouden hebben uitgesteld om er pas in het twaalfde toe over te 
gaan - op een mensenleven is twaalf jaren veel -, is een vreemde ver
onderstelling, en een tekst, die zo iets suggereert, zou enige bevreemding 
dienen te wekken. 

Toch is, voor zover ik weet, in de oudere vaklitteratuur weinig te 
vinden, dat van zulke bevreemding getuigt. Dat Kern geen commentaar 
geleverd heeft, is te begrijpen, want de strekking van de mededelingen 
van Nag. 63,2 is hem - cf. Nag.ed. 150 - aanvankelijk ontgaan, en wel 
heeft hij daarna - Nag.ed. 165 - zijn fout hersteld, doch daarbij de 
aandacht gericht op een bepaald punt, zodat andere aspecten niet in de 
correctie betrokken werden. Bosch vermeldt de çräddha-viering ,,12 jaar 
na den dood van de Räjapatni" in OV 1916,153 - zie ook p. 152 - zonder 
commentaar. Ook Poerbatjaraka, die het Nägarakrtägamase çräddha-jaar 
uit de tekst gehaald heeft, en die in BKI 80,244 sqq. aan de çräddha
passus vrij uitvoerig aandacht geschonken heeft, heeft geen opmerking 
over ,het uitstel van de viering gemaakt. Hetzelfde geldt voor Krom 
blijkens de wijze, waarop hij "het groote çräddha" ter sprake heeft gebracht 
in HJG2 422, maar hij heeft het geval blijkbaar normaal gevonden door 
rekening te houden èn met het feest van 1284, èn met de dwädaçawar~a
çräddha van 1408; in IHJK2 2,95 heeft hij het over canc;li Jago, Wi~nu-
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wardhana's tempel, en stelt hij, dat de consecratie plaatsgevonden heeft 
hetzij in het jaar van Wi~nuwardhana's dood, "hetzij in dat van 's vorsten 
doodenoffer, 12 jaar later, dus in 1280"; dit is generalisering, op een 
ietwat smalle basis. Stutterheim heeft in SlA 65 sqq. over voor-hinduïs
tische begrafenisgebruiken op Java geschreven, en in dat verband met 
betrekking tot de çräddha-riten het vermoeden geuit (p. 69), dat zij op 
een door wichelarij bepaald tijdstip plaatsvonden, toevoegende, dat 
"in two cases .. . which can be checked, it appears to have taken twelve 
years"; een wichelaar zou nauwelijks tweemaal tot dezelfde termijn 
gekomen zijn en bovendien zijn reputatie bederven, indien hij een klant 
twaalf jaar liet wachten, en wat "can be checked" betreft, er is geen 
enkele mogelijkheid om vast te stellen, dat in de twee bedoelde gevallen 
de uitvaart inderdaad pas jaren later plaatsgevonden heeft, omdat wij 
over niet meer dan twee beweringen beschikken, en over slechts één 
bewering, indien de tweede tot de eerste te herleiden is. De opmerking 
van Stutter heim maakt de indruk uit bevreemding voortgekomen te zijn; 
in dat geval heeft hij anderen er niet van bevrijd, noch het raadsel zelf 
opgelost. 

Het op zichzelf reeds vreemde geval van 1284 wordt nog raadselachtiger, 
indien men de gegevens der çräddha-beschrijving van Nag. 63 sqq. met 
andere Nägarakrtägama-mededelingen in verband tracht te brengen. 
Een dode Hindu wordt geacht aan de voltrekking der çräddha-riten de 
bekwaamheid tot het maken van de reis naar de Yamaloka te ontlenen. 
Nu zou men er vrede mee kunnen hebben, dat de Buddhistische priester, 
die volgens Nag. 64,3 de ceremoniën van 1284 verricht heeft, de overledene 
naar de Mahäbuddhaloka laat gaan (Nag. 67,2), want het hiernamaals 
behoeft niet van iedereen dezelfde naam te krijgen. In Nag. 2,I,d leest 
men echter, dat de Räjapatni, om wier uitvaart het in Nag. 63 sqq. gaat, 
in 1272 overleden èn naar de kabuddhan gegaan is; het verschil tussen 
kabuddhan en mahäbuddhaloka is bepaald niet evident, en de vraag stelt 
zich dus, waarom de Räjapatni in 1284 met çräddha-riten naar de Buddha
loka gezonden moest worden, indien zij reeds in 1272 uit eigen beweging 
daarheen gegaan was. Bovendien leest men in Nag. 63,2, dat in "het jaar 4" 
de çräddha çri Räjapatni, waarmee primair "Gäyatri's uitvaart" gesug
gereerd wordt, verricht 4) moest worden; men zou op grond van kennis 
der Hinduse çräddha-riten verwachten, dat de dienstdoende priester 
dan ook Gäyatri voor zuivering en versterking heeft opgeroepen, doch 
de opgeroepene heet in Nag. 64,5 "de Swah", en die naam slaat - daar 
8wah een synoniem van tribhuwanottungga is - op Gäyatri's oudste 
zuster; bereikt dan de Swah de Mahäbuddhaloka, dan heet zij noch 
Gäyatri, noch Tribhuwanottunggadewi, maar, volgens Nag. 67,2, Prajnä
päramitä, en die naam draagt in Nag. 46,1 de derde Krtanagara-dochter. 
Hoewel alle Krtanagara-dochters als gemalinnen van Krtaräjasajaya
wardhana op de titel Räjapatni, "koningin-krachtens-huwelijk", aan
spraak mochten maken, is er toch reden om aan mystificatie te denken, 
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daar bepaaldelijk Gäyatri in de Nägarakrtägama "de Räjapatni" heet, 
en in aardse verhoudingen de uitvaart een individuele aangelegenheid is. 
Aangezien wij derhalve aan de realiteit van die Gäyatri, die in de Nägara
krtägama en bijbehorende stukken ter sprake komt, mogen twijfelen, 
mogen wij ook twijfelen aan de feitelijke grondslag der çräddha-riten 
van 1284; hetzelfde geldt uiteraard voor de çräddha van 1408, indien 
deze plechtigheid herhaling van die van 1284 was. 

Sinds ik in Ind. 4,481 sqq. over het mysterie der Krtanagara-dochters 
geschreven heb, sta ik tegenover de historiciteit der prinsessen sceptisch, 
en aangezien men een imaginaire prinses noch de gemeenschap, waartoe 
zij gerekend wordt, schaadt door haar çräddha onmatig uit te stellen, 
is voor mij het probleem van Nag. 63 sqq. niet, waarom de Räjapatni 
zo lang op haar uitvaart heeft moeten wachten, maar hoe Prapanca er 
toe gekomen is over haar uitvaart een merkwaardig verhaal te vertellen. 
Daarom heb ik met belangstelling nagegaan, wat Pigeaud in JFC 4 over 
de Nägarakrtägama-passus te zeggen heeft. Dit blijkt echter de passus 
nauwelijks te verduidelijken. In JFC 4,171 sq. tekent Pigeaud in commen
taar op Nag. 63,2 aan, dat de late verrichting der çräddha-rit~n "was 
intentional: the year that the ceremonies should be observed is mentioned 
in the grand-vizir's [in de voorafgaande versregels vermelde] address"; 
dit brengt ons niet dichter bij inzicht, want niemand heeft ooit de keuze 
van het tijdstip als unintentional beschouwd. Volgens Nag. 69,3 is de 
plechtigheid van 1284 later jaarlijks in de tweede maand van het jaar 
herdacht; op deze herdenking, die volgens JFC 4,208 sqq. "partook of 
the character of a New-year's celebration", is Pigeaud uitvoerig ingegaan, 
maar zijn schildering van de achtergrond steunt op geen enkel Nägara
krtägama-gegeven, en de herdachte çräddha komt zelf niet uit de verf. 
Op p. 424 sq. vermeldt Pigeaud de betrekking van de jongere iiadran
tot de oudere çräddha-riten; ook dit betoog is te vaag om voor de inter
pretatie van Nag. 63 sqq. bruikbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor de 
çräddha-notitie van p. 491. Op p. 482 onderscheidt Pigeaud zelfs niet de 
çräddha-riten van 1284 en de latere herdenking er van, en spreekt hij 
van "the Riijapatni'8 posthumous celebration", die hij in verband te 
brengen acht met "worship of a chthonic Mother Goddess and the modern 
Javanese cult of the divine patroness of agriculture, especially rice
growing, called Dèwi Sri". Fantaserende over een niet in de Nägara
krtägama vermeld, in de fourteenth century geprojecteerd volksgeloof, 
heeft Pigeaud verzuimd Prapanca's çräddha-verhaal te vergelijken met 
hetgeen wij uit Indische bron over Hinduse dodenriten vernemen, en 
hij heeft derhalve de aandacht zijner lezers er niet op gevestigd, dat het 
verloop der riten en het daarbij in acht genomen tijdschema in Nag. 63 
sqq. geheel in overeenstemming is met wat wij in Indië vinden, en dat 
Prapanca dus, wat hij ook bedoeld moge hebben, een Hinduïstische 
uitvaart traditiegetrouw beschrijft. Het heeft geen zin een dubieuze 
chthonische moeder en een nieuwjaarsviering ter sprake te brengen, 
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voordat de door Prapanca zelf ter oplossing gestelde problemen besproken 
zijn, en dat zijn primair de jaarkeuze en de identiteitsverschuiving van 
de preta; eerst zal verklaard moeten worden, waarom de çräddha ook 
in de Nägarakrtägama voorgesteld wordt als een dwädaçawar!}açräddha, 
en waarom Gäyatri via haar optreden als Swah = Tribhuwanottunggadewi 
de status van Prajnäpäramitä bereikt heeft, en pas daarna is de vraag 
te stellen, of er reden is om ook een chthonische moeder en nieuwjaars
viering ter sprake te brengen. 

1.14. Het is moeilijk de oplossing van een probleem te bereiken, zolang 
er geen aanwijzing is, in welke richting men haar zoeken moet. Voor de 
oplossing van het dwädaçawar!}açräddha-probleem lijkt de Pararaton 
zulk een aanwijzing te verschaffen. Dit boek vermeldt namelijk in 29,27 
een paçräddhan agung, die in 1284 gedateerd wordt en waarmee dus 
kennelijk de in Nag. 63 sqq. beschreven riten vermeld worden 5). Aan 
studie van de context van Par. 29,27 is het een en ander gedaan door 
Krom, in zijn opstel "De samenstelling van de Pararaton" (TBG 60,86 
sqq.), en van zijn resultaat kan in deze subsectie gebruik gemaakt worden. 
Krom heeft in zijn opstel getracht de overgeleverde Pararaton in bestand
delen te ontbinden en vast te stellen, hoe zij met elkaar vermengd zijn 
geraakt, om zich aldus een denkbeeld van de geschiedenis van de ons 
overgeleverde tekst te vormen. Brandes had reeds in VBG 49/1,2 * het 
vermoeden geuit, dat de door hem uitgegeven tekst "gaandeweg" ontstaan 
is, en dus een proto-Pararaton verondersteld; Krom heeft aan Brandes' 
gedachte preciezere vorm gegeven. 

Een der door Krom onderscheiden Pararaton-bestanddelen noemt hij 
"kroniek". Ook deze term heeft hij van Brandes overgenomen, en uit 
het hele TBG-opstel blijkt, dat de vraag, of de term juist is, de auteur 
niet beziggehouden heeft. Op p. 102 komt hij tot de conclusie: 

De kroniekschrijver heeft feiten willen geven, heeft gestreefd naar 
juistheid. Zeer zeker is hij daarin niet altijd geslaagd; de kroniek 
op zichzelf kan natuurlijk ook zeer wel in verschillende tijden uit 
verschillende gegevens tot stand gekomen zijn. Met name in de 
jaartallen zijn grove fouten ingeslopen, die echter ook ten deele 
de schuld der handschriftelijke overlevering kunnen zijn. De feiten 
zelf van de kroniek verdienen in hoofdzaak alle vertrouwen, evenals 
de familieberichten; controle aan de hand van oorkonden, Nagara
kertagama en Chineesche gegevens wijst dikwijls een fout in de 
jaartallen, zelden een in de feiten aan. 

Overeenstemming tussen de mededelingen van verschillende geschriften 
kan uit gelijke feitenkennis, maar ook uit gemeenschappelijk geloof 
voortvloeien, en Krom heeft de term "kroniek" niet welbewust gekozen 
na de beide mogelijkheden overwogen te hebben. Evenmin heeft hij van 
de Pararaton-chronogrammen studie gemaakt en kritisch zijn houding 
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bepaald tegenover Brandes' ietwat merkwaardige bewering, dat de 
Pararatonse cijferjaartallen ouder zijn dan de bijbehorende chronogram
men (VBG 49/1,313). Er is dus tegen het bovenstaande citaat uit TBG 
60,102 bezwaar in te brengen, en wel hetzelfde bezwaar, dat men tegen 
de aan HJG ten grondslag liggende werkhypothese aanvoeren mag. Het 
betoog van deze subsectie leidt tot ander inzicht dan het door Krom 
verschafte, doch het meningsverschil over fundamentele kwesties raakt 
niet noodzakelijkerwijze Krom's Pararaton-analyse. Ook met details van 
deze analyse ben ik het niet eens, maar zelfs dan blijft er genoeg reden 
over om Krom's opstel een interessante bijdrage te noemen. 

Wat de paçräddhan-notitie van Par. 29,27 betreft, Krom heeft terecht 
gesteld, dat hetgeen er in de Pararaton onmiddellijk aan voorafgaat, een 
andersoortige mededeling is. Op p. 90 nu betoogt hij, dat het woord tumuli, 
waarmee de paçräddhan-notitie begint, bewijst, "dat het onmiddellijk 
aan dat woord voorafgaande een feit uit een bepaald jaar geweest moet 
zijn, niet de aan geen jaren gebonden of over vele jaren verspreide 
berichten aangaande de dynastie". Hieruit trekt hij dan de conclusie, 
dat de paçräddhan-notitie niet kan aansluiten bij de mededeling van 
Par. 29,16 over de duur van Gajah-Mada's amangkubhümi-schap, en 
geacht moet worden eenmaal gevolgd te zijn op de mededeling over de 
pasunga en de pagompo van 1279. Op dit punt nu maakt Krom een fout, 
want tumuli suggereert onmiddellijke aansluiting van een gebeurtenis 
aan een reeds vermelde; cf. PJNH 600, waar voor toemoeli "dadelijk 
(daarna volgende)" opgegeven wordt, en terecht. Er is daarom vrijwel 
geen kans, dat in een stuk, hetwelk later in de Pararaton opgenomen 
is, ooit heeft gestaan: 

Tumuli pasun4.a-bubat ... i çäka. 1279; tunggalan p~ompo pasun~. 
Tumuli paçrä.ddhan agung i çäka 1284. 

De pasunga-bubat vond, in hetzelfde jaar als de pagompo, plaats 
in 1279. 
Onmiddellijk daarop volgde de paçräddhan agung in 1284., 

aangezien niet aan te nemen is, dat tumuli in Pararaton-onderdelen een 
andere betekenis dan de normale heeft. 

Bij een vorige gelegenheid heb ik reeds betoogd, dat men tumuli 
paçräddhan agung wel degelijk mag laten aansluiten bij sawelas tahun 
amangkubhümi, dat daardoor het elfde jaar der voorafgaande tijdvak
bepaling 1283 wordt, en dat derhalve de pasunQ.a-bubat in een oudere 
versie van onze aantekening in 1272 gedateerd moet zijn geweest; in 
Ind. 5,227 (noot 35) heb ik de Javaanse jaar berekening te weinig in acht 
genomen, maar in VAWL-NR 69/1,255 is de fout van 1951 hersteld. 
In deze subsectie is het mij om een andere kwestie te doen dan de vroeger 
besprokene, en daarom lijkt het mij wenselijk thans de çräddha-notitie 
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van Par. 29,27 in het kader van de hele Pararatonse Gajahmada-passus 
te plaatsen. Deze passus bestaat uit enkele verhalen en een aantal korte 
mededelingen, is op verschillende punten corrupt overgeleverd, en boven
dien niet geheel juist door Brandes vertaald. Ik laat bij de weergave, in 
aansluiting aan Krom's betoog, enkele stukken weg, die uit een andere 
bron gevloeid schijnen te zijn, duid de verhalen slechts met enkele woorden 
aan, schrap enkele notities, verplaats een andere, voeg enkele woorden 
toe, en kom dan tot het volgende: 

Tumuli pakuti .... Duk durung mati ra Ku~i harêp angalahakêna bhatära. 
Linungan denira bhatära marîng Baçlançlêr, sah ring wêngi, tan ana ning 
wêruh. Anghing wong bhayangkara angiring, ... hana wong lima-wêlas. 
Sira Gajah-Mada ambêkêl ing wong bhayangkara samangkä .... Wêkasan 
sira Gajah-Mada ... ayom lawan sang mantri ; sama asanggup amatenana 
ring ra Ku~i. Ingilangakên, mati ra Kuti. Mantukira bhatära sakîng Ba.çlançlêr 
kari abuyut sim Gajah-Mada, tur kasub ing dangü. 

Saulihira bhatära sira Gajah-Mada mari ambêkêl ing wong bhayangkara; 
ingalihakên apatih ring Kahuripan; apatih rong tahun. 

Tumuli pasaçleng ... i çäka 1253 ... _ Sira Gajah-Madapatih amangkubhümi 
tan ayun amuktia palapä; ring rong puluh tahun tan amukti palapä. Kecapira 
Gajah-Mada: "Lamun huwus kalah n~antara, isun amukti palapä, ... " . 
. . . Tumuli pasunçla-bubat ... i çäka 1272; tunggalan paçlompo pasunçla. 
Samangkä sira Gajah-Madamukti palapä. 

Sawêlas tahun amangkubhÜffii, tumuli paçräddhan agung, i çäka ... 1284. 
Sang apatih Gajah-Mada atêlasan i çäka ... 1290 6 ). 

In vertaling : 

In aansluiting daaraan de Kuti-affaire .... Toen Kuti nog leefde, 
wilde hij Zijne Majesteit ten val brengen. Zijne Majesteit onttrok 
zich aan hem door naar Bac.lanc.ler te gaan; hij ging heen in de nacht 
en niemand wist (waarheen). Slechts "de vijftien Angstaanjagenden" 
begeleidden hem; zij stonden toen onder de leiding van Gajah
Mada .... Ten slotte ... pleegde Gajah-Mada overleg met de rijks
groten, en dezen verklaarden zich allen bereid Kuti te doden. Men 
ondernam een poging om hem te elimineren, en Kuti kwam om. 
Na de terugkeer van Zijne Majesteit uit Bac.lanc.ler was Gajah-Mada 
nog steeds buyut; (als zodanig) is hij ook vanouds beroemd. 

Met het overlijden van Zijne Majesteit hield Gajah-Mada op 
hoofd der Angstaanjagenden te zijn. Met verandering van stand
plaats werd hij patih van Kahuripan en bleef dat twee jaar. 

In aansluiting daaraan vond de Sac.leng-affaire plaats in ... 1253 ...• 
Gajah-Mada, de patih amangkubhümi, wilde niet het leven van 
een monnik leiden; twintig jaren leidde hij geen monnikenleven; 
"na de onderwerping der andere landen ga ik weer als monnik 
leven", zei hij .... In aansluiting daaraan vond, als één gebeurtenis 
met de pac.lompo, de pasunc.la-bubat plaats, in ... 1272. Toen ging 
Gajah-Mada weer het leven van een monnik leiden. 
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Toen hij (na zijn terugkeer tot het monnikenleven) elf jaren 
amangkubhfuni geweest was, vond, in aansluiting daaraan, de 
paçräddhan agung plaats, in 1284. Gajah-Mada stierf in 1290. 

De Ku~i-affaire is, dunkt mij, een voortijdig en daarom tot mislukking 
gedoemd optreden van "de volgende Buddha-Koning", in 1241 (cf. 
VAWL-NR 69/1,105 sqq.); in 1241 is het tijdvak van de tweede Buddha
Koning nog niet verstreken. Deze regeert als Sang Hyang Taya en dus 
als Wil~mwawatära in KaQ.iri. Als Buddha-Koning is Jayanagara centrum 
van een vijftienledige configuratie, maar als Sang Hyang Taya heeft 
hij demonische trekken, en daarom treden in het Pararatonse Ku~i

verhaal vijftien "Angstaanjagenden" op, wier leider Gajah-Mada is in 
zijn hoedanigheid van patih van Daha. Met de "vanouds beroemde buyut" 
van Par. 26,32 is, blijkens vergelijking met de "vanouds beroemde yayah" 
van Nag. 17,8,c/d, Gajah-Mada bedoeld; Brandes heeft - zie de ver
taling en aantekening in VBG 49/1,109 - de corrupte Pararaton-tekst 
niet begrepen en vermoedelijk aan het dorpshoofd van Ba.<;lan<;ler gedacht, 
als buyut vermeld in Pal'. 26,23; deze man speelt echter geen belangrijke 
rol in het verhaal 7). De notitie 

Sang ä.rya Tilam apatih ring Daha. mati, guma.nti sira Gaja.h-Ma.da. tinêrapa.kên 
apa.tih ring Da.ha.; atut sirspatih ama.ngkubhümi sa.ng ä.rya Ta.Qa.h kang 
angrojongi sira Gaja.h-Ma.dspatih ring Daha. 

van Par. 26,34 sqq. heeft op Gajah-Mada's Dahase patih-schap betrekking; 
zij is uit haar verband en met andere gegevens vermengd geraakt, maar 
als aanduiding van Gajah-Mada's status vóór zijn optreden als patih 
van Koripan niet zonder belang. 

Brandes heeft, dunkt mij, noch het saulihira van Par. 26,32, noch 
het ingalihakën van 26,34 juist vertaald; zie VBG 49/1,109, waar de eerste 
term praktisch weergegeven is met "na zijn terugkeer", de tweede met 
"aangesteld worden" . I ngalihakën, het di (ë )lihake van het jongere 
Javaans, betekent "overgeplaatst worden"; het woord suggereert ver
andering van standplaats, niet van ambt; een minister, die burgemeester 
van Amsterdam wordt, wordt niet overgeplaatst, maar verandert van 
baan. Dit betekent, dat met ambëkël ing wang bhayangkara een patih, 
die niet in Koripan stond, aangeduid wordt; in de Palungan-inscriptie 
van 1252 - cf. HJG2 378 iuncto 387 en BEFEO 47/1,82; zie ook de 
opmerking over de koperplaten van Batur sub 1.2351 - heet Gajah-Mada 
patih van Daha, en de met ingalihakën gesuggereerde, doch niet expressis 
verbis vermelde oudere standplaats is dus wel Daha. Vertalen wij nu 
saulihira met "na de dood van (Jayanagara)", dan is de mededeling van 
Par. 26,32 sqq. volkomen duidelijk; Jayanagara was volgens Nag. 47,2,b 
koning van KaQ.iri, Tribhuwanottunggadewi volgens Nag. 49,1 vorstin 
van Koripan, en Gajah-Mada, die patih tijdens de regering van Jayanagara 
geweest was, is dat onder Tribhuwanottunggadewi gebleven, doch met 
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een nieuwe standplaats, Koripan. Tijdens Jayanagara's verblijf te Ba<;lan
<;ler heeft Gajah-Mada de leiding, en hij is het, die t e Majapahit met de 
rijksgroten gaat praten; hij gedraagt zich in het verhaal als de patih, 
niet als een subalterne officier, die toevallig in Jayanagara's avontuur 
betrokken was geraakt. Na de terugkeer uit Ba<;lan<;ler is Gajah-Mada 
volgens Par. 26,32 - zoals ik de tekst meen te moeten lezen - abuyut 
gebleven, en met "de abuyut" wordt dus hetzelfde bedoeld als met "de 
hekel der bhayangkara", namelijk de patih van Daha. Brandes heeft 
de Kuti-passus der Pararaton derhalve niet geheel begrepen; dat was een 
gevolg daarvan, dat in Par. 26 een Nambi-verhaal aan een Kuti-verhaal 
van heel andere herkomst gelast is, zodat de positie der dramatis personae 
in de overgeleverde Pararaton-tekst onduidelijk geworden is. Krom heeft 
in HJG2 377 sq. enerzijds een verkeerde visie van Brandes weergegeven, 
doch anderzijds naar de Palungan-inscriptie verwezen en daarmee de 
sleutel verschaft, die de weg tot opheffing van Brandes' misverstand 
geopend heeft. 

Een niet bijster deskundige Pararaton-bewerker heeft in een bestaande 
mededeling over Gajah-Mada's verandering van standplaats - mari 
ambekel ing wang bhayangkara, ingalihaken apatih ring Kahuripan - iets 
ingeschoven, dat Krom heeft doen denken aan twee maanden vakantie 
(HJG2 378). Vergelijking met een moderne Nederlandse situatie heeft 
hier verwarrend gewerkt; vakantie was in het dertiende-eeuwse Java 
geen instituut, en het is uitermate onwaarschijnlijk, dat de Pararaton 
Gajah-Mada's ontspanning zou hebben vermeld. De enige emendatie, 
die, daar zij alle gegevens tot hun recht doet komen, zinvol is, is het 
ring rong wulan amukti palapä van Par. 26,33 te vervangen door ring 
rong puluh tahun tan amukti palapä, doch dit na het apatih rong tahun 
van 26,34 te plaatsen. Wij krijgen dan immers, dat Gajah-Mada patih 
te Koripan werd, toen Tribhuwanottunggadewi daar als vorstin optrad, 
op nieuwjaarsdag 1251, en dat hij daar twee jaar (1251 en 1252) patih 
geweest was, toen hij aan de twintig jaren van tan amukti palapä, 1253 
t /m 1272, begon. Begin 1273, wanneer volgens Nag. 2,2 Räjasanagara 
als koning van Majapahit optreedt, wordt Gajah-Mada zijn palapä
genietende amangkubhümi, en dat is hij elf jaren geweest (1273 t/m 1283), 
wanneer in 1284 de paçräddhan agung gevierd wordt. Dit is de Pararatonse 
voorstelling van Gajah-Mada's levensloop, niet de Nägarakrtägamase, 
maar zij is, mits de corrupte tekst enigszins bijgewerkt worde, volkomen 
duidelijk; de tijd van tan amukti palapä begint met de Sa<;leng-oorlog 
in 1253 en eindigt met de in 1272 te dateren pasun<;la-bubat, en het zijn 
de twintig jaren van verovering van de nÜ!ilantara, zoals in Par. 28,20 sqq. 
vrij duidelijk te kennen wordt gegeven 8). 

De uitdrukking tan amukti palapä betekent "niet als (Buddhistische) 
monnik leven" en staat naast "de nÜ!ilantara veroveren" = "als koning
veldheer leven". Over de uitdrukking is het nodige gezegd in VA WL--NR 
69/1,253, waar ik haar ontstaan verklaard heb als een woordspel in 
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reactie op de bekende uitdrukking amukti wibhawa, "regeren"; in de 
Javaanse uitspraak van wibhawa valt de klemtoon op de tweede letter
greep, waardoor het woordspel werkt. Zoetmulder heeft sindsdien de 
verklaring "too speculative" genoemd (UH 340), doch zijn in 1965 
gepubliceerde UH -opstel is vóór 1962 geschreven en dus geen reactie 
op VAWL-NR 69/1,253; hij heeft in een noot palapa-loci verzameld, 
doch palapä met palapan verward, en hij bewijst dus evenveel als een 
vreemde Neerlandicus zou doen, die het Nederlandse have zou willen 
verklaren door uit scheepvaartberichten loci voor haven te verza.melen; 
beter ware het geweest te verwijzen naar R 2,23 sqq., waar in een verhaal 
over Räma's uitschakeling van de vraatzuchtige Tä~akä te lezen staat, 
dat de roofdieren, vóór haar dood malapä, na haar dood niet langer 
mabrata waren (VG 10,87), en waar men dus iets vindt, dat het gebruik 
van palapä voor "inachtneming van de brata" verheldert. Ook Pigeaud 
heeft zich met amukti palapä beziggehouden, in JFC 4,143; hij is er zo 
weerloos, dat ik mij van een aanval onthoud. De kritiek van de Casparis 
in BSOAS 26,464 behoeft evenmin weerlegd te worden, want hij is afge
vlogen op één woord in VAWL-NR 69/1,186 zonder de rest van de bladzijde 
gelezen te hebben; anders had hij allicht gezien, dat het argument daar 
is, dat Gajah-Mada in Nag. 19,2 heer van de dharma kasogatan Mada
karipura is, hetgeen een andere status dan "Buddhistische monnik" 
uitsluit. Het heeft de Pararaton-man kennelijk geïnteresseerd, dat een 
Buddhistische monnik zich tot onderwerping der nii~äntara verplicht 
heeft; waarom een monnik niet met de grootheid van Majapahit te 
associëren zou zijn en Krom's Gajah-Mada wèl, heeft de Casparis niet 
toegelicht. 

Men mag aannemen, dunkt mij, dat de vervanging van ,,1272" door 
,,1279" als het jaar der pasunQ.a-bubat een gevolg is geweest van inlassing 
van het familiebericht, dat met pati ning putri SuruJa begint en eindigt 
met bhre ParuJan-Salas, in 29,26 van de overgeleverde tekst. Deze passus 
heeft betrekking op de structuur der koninklijke familie, is, direct of 
indirect, te herleiden tot Nag. 2 sqq., en heeft dus betrekking op de 
situatie van 1273 sqq. De inlasser heeft kennelijk beschikt over een 
Pararaton-tekst, waarin de pasunQ.a-bubat nog in 1272 gesteld werd, 
en het familiebericht is dus begrijpelijkerwijze ingelast tussen Par. 29,17 
en 29,27 van Brandes' tekst. De inlasser heeft echter niet gezien, dat 
8awelas tahun amangkubhümi tumuli paçräddhan agung één mededeling 
was, en van dit misverstand is het gevolg geweest, dat de mededeling 
in tweeën gekapt is. Op een later tijdstip heeft iemand zich afgevraagd, 
waarop 8awelas tahun amangkubhümi, door de inlassing van het familie
bericht zinloos geworden, eigenlijk sloeg, en deze tweede knoeier heeft 
de woorden kennelijk in verband gebracht met de notitie van Par. 29,28 
over Gajah-Mada's overlijden in 1290, zodat zijn "elf jaren" werden 
1280 t/m 1290, hetgeen tot datering der pasunQ.a-bubat in 1279 geleid 
heeft. Deze "correctie" heeft echter de oude aantekening over het twintig-
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jarige tijdvak van tan amukti palapä, 1253 t/m 1272, onbegrijpelijk 
gemaakt, en ook die aantekening heeft men dus later moeten verknoeien. 
De tekst is te herstellen door Krom's ongetwijfeld juiste opmerkingen 
over de versmelting van een oude jaartallenlijst met oude aantekeningen 
over de structuur der koninklijke familie tot uitgangspunt te nemen, 
en door rekening te houden met Nägarakrtägama-gegevens; die Nägara
krtägama-gegevens stonden Brandes echter nog niet ter beschikking, 
toen hij de Pararaton voor uitgave gereedmaakte, en Brandes heeft dus 
de noodzaak van reconstructie niet kunnen inzien. Thans is zij gemakke
lijker te verrichten, omdat het Pararatonse pasunQ.a-verhaal met Nag. 86 
sq. in verband te brengen, en de mededeling over het samenvallen van de 
pasunQ.a-bubat en de paQ.ompo uit Prapanca's chronologische theorie 
te verklaren is; bovendien mag men er thans op wijzen, dat de datering 
van de prang Sun4a in 1271 in cod. L .B. 5109-3 (CJ 2,286) op menings
verschil tussen de Javaanse chronologen wijst, en dat het chronogram 
van Par. 29,15 niet op oorspronkelijkheid wijst 9). 

Het oorspronkelijke Pararaton-beeld van Gajah-Mada's carrière is 
derhalve als volgt in een chronologisch overzicht samen te vatten, met 
dit voorbehoud, dat het bestaan van een nog ouder beeld niet uitgesloten 
mag worden: 

... . /1250 : patih van Daha 
1251/1252: patih van Koripan 
1253/ 1272: onderwerper der nü!?antara = tan amukti palapä, met 

de verovering van SaQ.eng in 1253 en de overwinning 
op de bubat in 1272 

1273/1283 : Räjasanagara's priesterlijke, palapä-genietende amang
kubhümi gedurende elf jaren vóór 

1284: het jaar der paçräddhan agung. 

Overwegen wij nu, dat in de Pararaton het overlijden der Räjapatni 
in het geheel niet vermeld wordt, en dat de tekst niet het hele tijdvak 
van Gajah-Mada's post-militaire amangkubhümi-schap, doch slechts een 
elf jarig stuk daarvan ter sprake brengt, dan is licht in te zien, dat de 
chronoloog, die achter de oorspronkelijke tekst van het hier besproken 
stuk Pararaton staat, de paçräddhan agung voorgesteld heeft als de 
gebeurtenis van het twaalfde jaar van Gajah-Mada's post-militaire 
amangkubhümi-schap. Nu is dit de mededeling, waarnaar wij uitzien 
na het betoog sub 1.13, waar gesteld is, dat een çräddha-viering in het 
twaalfde jaar na het overlijden der niet-historische betrokkene een 
vreemde figuur is; sawelas tahun .. . tumuli payräddhan agung komt op 
hetzelfde neer als dwädayawar~açräddha, maar de verwijzing naar het 
einde van 1272 of het begin van 1273 heeft nu een andere zin, en daarmee 
is ons een alternatieve mogelijkheid van verklaring gegeven. 

1.15. Nu zijn wij hiermee op een andere weg gekomen, maar nog niet 
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op de goede; het verhaal over de pasun<;la-bubat is in de ons overgeleverde 
vorm van vrij jonge datum, getuigt van misverstand met betrekking 
tot het verhaal van Nag. 86 sq. of tot het prototype daarvan, en kan 
dus niet beschouwd worden als bruikbaar voor de bepaling van 1284 
als "twaalfde jaar daarna". Het is thans echter gemakkelijk het alter
natief van het alternatief te vinden. In Nag. 2,1 zegt Prapanca, dat de 
Räjapatni overleden is in 1272, en in aansluiting daaraan wordt in 2,2 
het optreden van Räjasanagara als koning van Majapahit onder voogdij 
van Tribhuwanottunggadewi vermeld, in 1273 volgens de berekening 
der Javaanse chronologen. Op grond van Nägarakrtägama-informatie 
mogen wij dus de mededeling van Par. 29,16 vervangen door: "toen 
Räjasanagara elf jaren koning-onder-voogdij geweest was, vond, in 1284, 
de paçräddhan agung plaats". Nu weten wij nog niet, wat deze mededeling 
inhoudt, maar wel is aan te tekenen, dat de nieuwe formulering van de 
vorige niet aanzienlijk verschilt; het twaalfde jaar van een bevoogde 
koning is per se het twaalfde regeringsjaar van een voogd of voogdes, 
en wij behoeven amangkubhümi slechts met "voogdes" te vertalen om 
in sawelas tahun amangkubhümi tumuli paçräddhan agung een mededeling 
te krijgen, die ook op Tribhuwanottunggadewi zou kunnen slaan 10). De 
mededeling van Par. 29,16 geeft dus zin buiten het Pararaton-kader, 
en hiermee vervalt in beginsel het bezwaar, dat zij binnen het Pararaton
kader niet bruikbaar is vanwege het dubieuze karakter der pasun<;la
bubat. Vergelijken wij nu het Pararaton-kader met het Nägarakrtägama
kader, dan zien wij, dat ook Prapanca Gajah-Mada in 1253 laat optreden, 
in 49,3 en in 71,1, en in 49,3 onder vermelding van militaire activiteit; 
het enige verschil is, dat de Pararaton Gajah-Mada's amangkubhiimi
schap splitst in een militair en een niet-militair deel, en deze splitsing 
hangt samen met des auteurs geloof in de historiciteit van de pasun<;la
bubat; uitschakeling van de pasun<;la-bubat heft dus het verschil tussen 
de Pararatonse en de Nägarakrtägamase omgrenzing van het amang
kubhiimi-schap van Gajah-Mada op. Gaan wij op grond hiervan van de 
Nägarakrtägamase bepaling van de duur van Gajah-Mada's amangku
bhiimi-schap uit, dan is 1284 niet het twaalfde jaar van Gajah-Mada's 
voogdij, maar van Tribhuwanottunggadewi's voogdij. Wij zullen sub 
1.234 sq. zien, hoe de voogdij van Tribhuwanottunggadewi in de Maja
pahitse theorie tegenover die van Gajah-Mada staat; voor het ogenblik 
is het voldoende, dat wij in de Pararaton reden gevonden hebben om ons 
af te vragen, of het feest van 1284 misschien te begrijpen is als het bij 
het twaalfde jaar van Räjasanagara's bevoogde regering behorende feest. 

De vraag, die men dan stelt, is geen vraag zonder achtergrond; zij 
sluit aan bij het betoog van VAWL-NR 69/1. In VAWL-NR 69/1 is 
namelijk het inzicht bereikt, dat een deel van de inhoud van de Nägara
krtägama geen beschrijving bevat van een historische situatie, maar 
kapancatathägatan-theorie reflecteert, en dat de in dat deel voorkomende 
jaartallen dienen om het chronologische patroon van de kapancatathägatan 



21 

te fixeren. In VA WL--NR 69/1 is een ander deel der Nägarakrtägama
jaartallen buiten beschouwing gelaten, en van die andere jaren hebben 
er vele betrekking op het tijdvak, hetwelk aan dat van Räjasanagara's 
onbevoogde regering, 1288 t/m 1311, voorafgegaan is. Het is niet erg 
waarschijnlijk, dat, indien in een deel der Nägarakrtägama functionele 
jaartallen gebruikt zijn, de jaartallen van een ander deel een heel ander 
doel gediend zouden hebben; in dat geval toch zou het gedicht lijden 
aan innerlijke tegenstrijdigheid, gevolg van gespletenheid van de auteur. 
Nu is Räjasanagara in 1288 Buddha-Koning geworden, en in de jaren 
vóór 1288 was hij dus behalve aanstaande koning ook aanstaande Buddha. 
Er is een klassiek verhaal over prins Siddhärtha, die de Buddha Gautama 
geworden is, de Lalitawistara, en dit werk is op Java bekend geweest 
blijkens het feit, dat het weergegeven is op wanden van cançli BarabuQ.ur. 
De theorie, dat de vijf Tathägata's van het kapancatathägatan-tijdvak 
gekenmerkt werden door een uniforme levensgeschiedenis, is door de 
Javanen ontleend aan algemeen Buddhistisch geloof, en het ligt dus 
voor de hand, dat hun ideeën over de aanstaande Buddha ontleend zijn 
aan de Lalitawistara. In dat geval is er reden om de Nägarakrtägama
jaartallen, die op "gebeurtenissen" in het leven van de jonge Räjasanagara 
betrekking hebben, als functioneel te beschouwen, doch met de Lalitawis
tara als verwijzingskader ; er hoeft dan van een schizofrene visie van de 
dichter geen sprake te zijn, omdat de Buddha-theorie en het Lalitawistara
verhaal saamhorige grootheden zijn. 

Deze overweging leidt tot verdere toespitsing van onze vraag: is de 
Majapahitse çräddha-viering zó te verstaan als een LaIitawistara-element, 
dat het jaar er van, 1284, als functioneel-relevant te beschouwen is? 
Men kan deze vraag ook anders formuleren: past het çräddha-jaar 1284 
zinvol in het kader van een kabodhisattwan-chronologie 1 Die vraag is 
uiteraard niet te beantwoorden zonder bestudering van al hetgeen de 
Nägarakrtägama over de "gebeurtenissen" in het leven van de jonge 
Räjasanagara zegt, en de taak, die uit de vraagstelling voortvloeit, is 
dus: onderzoek van dat deel der Nägarakrtägama, dat op de jeugdjaren 
van Räjasanagara betrekking heeft. 

1.16. Toen ik in 1962 het betoog van VAWL--NR 69/1 afsloot, was er 
- zie p. 310 - een kwestie, die de paçräddhan agung van 1408 betrof, 
onafgedaan gebleven. Nadere bestudering van het feest van 1408 heeft 
tot nadere studie van de çräddha-riten van 1284 gedwongen, en die 
nadere studie blijkt nu te leiden tot de wenselijkheid om een groter deel 
der Nägarakrtägama in het onderzoek te betrekken. Ik heb daarom dit 
boek zo ingericht, dat in het eerste hoofdstuk de Nägarakrtägama als 
geheel ter sprake komt, dat ik van de in hoofdstuk 1 bereikte resultaten 
gebruik maak voor een bespreking van Nag. 63 sqq. in hoofdstuk 2, 
en pas in het laatste hoofdstuk de paçräddhan van 1408 bespreek. Dit 
laatste hoofdstuk is echter hoofdstuk 5; het çräddha-verhaal van Nag. 63 
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sqq. is namelijk door de dichter gekoppeld aan een rijksdelingsverhaal 
en aan een verhaal over de Prajnäpäramitä-tempel(s), en men zou dus 
het çräddha-verhaal uit het door Prapanca gelegde verband rukken door 
het rijksdelingsverhaal en het verhaal over de Prajnäpäramitä-tempel(s) 
te negeren; vandaar de invoeging van de hoofdstukken 3 en 4, waarin 
die twee onderwerpen als verlengstukken van het çräddha-verhaal be
sproken zullen worden. 



1.2111. Het betoog van deze sectie zou op dezelfde wijze kunnen beginnen 
als dat van VA WL-NR 69/1: met een beschouwing over Brandes' poging 
tot reconstructie der oude Javaanse geschiedenis en de weerklank, die 
zij gevonden heeft. Brandes heeft in de eerste jaren van zijn historio
grafische activiteit de in zijn tijd bekende versies van de Babad Tanah 
Jawi bestudeerd, en vervolgens geleidelijk meer materiaal in zijn onder
zoek betrokken. Daaronder bevond zich informatie uit Chinese bron, met 
name het Chinese bericht over de Mongoleninvasie op Java in 1293 A.D. 
Er staan echter niet veel buitenlandse gegevens voor vergelijking met de 
Javaanse ter beschikking, en juist omdat Brandes primair van Javaanse 
geschriften gebruik moest maken, stelde zich de vraag, welke waarde zij 
hadden voor het onderzoek, dat Brandes op zich genomen had. Brandes 
heeft die vraag beantwoord met betrekking tot het materiaal, dat hij het 
eerst bestudeerd had, en dat antwoord is, zoals uit VBG 49/1,173 sqq. 
blijkt, overheersend negatief. Er is reden om aan te nemen, dat zijn oordeel 
over de Pararaton, een t ekst, die hij omstreeks 1888 met groot enthousiasme 
is gaan bestuderen, wijziging ondergaan heeft na zijn kennismaking 
met de Nägarakrtägama, door hem in 1894 op Lombok aangetroffen; 
Brandes' gedrag met betrekking tot dit gedicht is namelijk, zoals wij 
uit mededelingen van Rouffaer weten, eigenaardig geweest, en dat laat 
zich het gemakkelijkst verklaren uit onzekerheid ten aanzien van de 
waarde der Pararaton, die in 1894 voor uitgave gereed lag. Met dezelfde 
ijver, die Brandes aan de Pararaton besteed heeft, is door anderen het 
Nägarakrtägama-onderzoek ter hand genomen, en ook met betrekking 
tot dit gedicht moest eens de vraag rijzen, of het wel de historicus die 
informatie verschaft, waaraan hij voor reconstructie der oude Javaanse 
geschiedenis behoefte heeft. 

De vraag heeft Krom beziggehouden in HJG 19. Hij komt daar tot het 
oordeel, dat de Nägarakrtägama " officieele geschiedenis" levert en dat 
derhalve enig voorbehoud gewenst is, maar hij acht toch de auteur "over 
het geheel volkomen vertrouwbaar". Dit oordeel blijkt op dezelfde blad
zijde ingegeven te zijn door vergelijking van Nägarakrtägama-medede
lingen met die van inscriptieteksten; waar wij , zegt Krom, de dichter 
"aan de hand van oorkonden kunnen controleeren, blijken zijn mededee
lingen juist". Wie over het laatste woord van dit citaat nadenkt komt 
weer tegenover de vraag te staan, wat wij aan Javaanse mededelingen 
hebben zonder bevestiging van niet-Javaanse zijde. De Nägarakrtägama 
en de door Krom bedoelde inscriptieteksten zijn, voor zover na te gaan 
is, afkomstig uit hetzelfde milieu. In elk homogeen milieu kan men gelijk
luidende of nagenoeg gelijkluidende uitspraken van individuen verzamelen, 
maar deze kunnen zowel uit gemeenschappelijke feitenkennis als uit 
gemeenschappelijk geloof voortvloeien. Gesteld, dat dit laatste zich 
zou voordoen in het door Krom in HJG 19 besproken geval, dan zou de 
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door hem geconstateerde overeenstemming tussen Nägarakrtägama
informatie en die der inscriptieteksten niet de objectieve juistheid der 
Nägarakrtägama-gegevens bewijzen, doch slechts de collectief-subjectieve 
geldigheid, die elke mythe heeft in de gemeenschap, waarin zij leeft, 
terwijl het iemand van ander geloof vrij zou staan de bruikbaarheid 
er van in twijfel te trekken. Op dit punt is een verschil tussen Brandes 
en Krom relevant: Brandes was een Javanicus, Krom niet, en interpretatie 
van Javaanse geschriften - daartoe behoren de Nägarakrtägama en de 
inscriptieteksten - lag niet op Krom's weg, omdat interpretatie nu 
eenmaal integratie van bepaalde geschriften in het grotere geheel der 
Javaanse litteratuur of der Javaanse gedachtenwereld is. Die Nägarakrtä
gama, die Krom voor de geest heeft gestaan, is niet in het grotere geheel 
der oudere Javaanse litteratuur te integreren, want er is geen enkele 
andere kakawin bekend, welks thema onder het gezichtspunt "feiten
vermelding" gebracht kan worden. Dit geeft voldoende reden om na 
te gaan, of de Nägarakrtägama ook anders te verstaan is dan Krom heeft 
gedaan, en wel zo, dat het gedicht minder uitzonderlijk wordt en meer 
in harmonie komt met de opvattingen, die uit de oudere Javaanse lit
teratuur als geheel blijken. In V AWL-NR 69/1 ben ik tot de conclusie 
gekomen, dat de Nägarakrtägama-dichter eer theoloog dan historicus 
geweest is, een theoloog, die het in de Nägarakrtägama vermelde rijk 
als de plaats zag, waar zich de Vijfvoudige Buddha op aarde gemanifes
teerd heeft. De rangschikking der figuren in de tijd heeft mijns inziens iets 
opgeleverd, dat door een outsider als geschiedschrijving kon worden 
begrepen, zonder dat echter voor de insider geweest te zijn; in het inlei
dende hoofdstuk van VA WL-NR 69/1 heb ik met het oog op hetgeen 
ging volgen de noodzaak van Nägarakrtägama-interpretatie beklemtoond, 
en deze interpretatie gesteld tegenover exploitatie der Nägarakrtägama 
in het kader van een poging tot reconstructie der oudere Javaanse 
geschiedenis, een poging, die loffelijk is op zichzelf, doch ingegeven is 
door een behoefte, die haar oorsprong ver buiten het terrein der Javanistiek 
heeft. 

Er heeft zich, sinds Brandes zijn reconstructiepoging ondernomen 
heeft, een school gevormd, waarin zijn werk voortgezet en geperfectio
neerd is; deze school heeft een indrukwekkende vaklitteratuur voort
gebracht, die in de wetenschappelijke wereld af en toe prijzend vermeld 
wordt. Wie het fundament van geïnstitutionaliseerde activiteit aantast 
werkt frustrerend, ook al is de frustrerende vraag wetenschappelijk 
volkomen verantwoord. Het is te begrijpen, dat de gefrustreerden het 
ergst voorkomt twijfel aan de bruikbaarheid van inscriptieteksten voor 
het doel, waarvoor zij sinds de dagen van Brandes in hoofdzaak gebruikt 
zijn; inscriptieteksten staan enigszins in geur van heiligheid, en het 
vakmanschap heeft zich op dit terrein zo ontwikkeld, dat deskundigheid 
een niet onaanzienlijk prestige verschaft. Het is dan ook te begrijpen, 
dat Moens op de kritische vraag, of wij aan Javaanse inscriptieteksten wel 
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iets hebben voor reconstructie van oude Javaanse geschiedenis, in TBG 
85,370 gereageerd heeft met: "Indien dit [d.i. het tegendeel] aantoonbaar 
zou zijn, zouden we beter doen ons historisch onderzoek op grond van 
deze staatsstukken te staken". Dit is een emotionele reactie, noch vrij 
van overdrijving, noch ad rem. Er is geen enkele reden om het onderzoek 
der Javaanse inscriptieteksten te staken, want hetgeen ik in VAWL-NR 
69/1, en ook daarv66r, bepleit heb is, interpretatie voorrang te geven 
boven historiografische exploitatie; een verandering in de visie ten aanzien 
van de bruikbaarheid van het resultaat der epigrafen is geen onbruik
baarverklaring, en dat resultaat is even nodig voor bestudering der 
Majapahitse theocratische staatsleer als het vroeger nodig geacht werd 
voor bestudering der oudere Javaanse geschiedenis. 

1.2112. In een opstel, dat in 1961 in HSEA 121 sqq. verschenen is, 
blijkt de Casparis bereid bepaalde opvattingen, die ik tegenover die 
van Krom gesteld heb, te aanvaarden, doch op p. 162 sq. maakt hij, 
in noot 225, voorbehoud met betrekking tot wat hij als mijn oordeel 
over "historical inscriptions" beschouwt. Hij zegt daar: 

It should not be forgotten that the inscriptions which we call "his
torical" have never been intended as sources of history; they were 
legal documents dealing with temple grounds and similar questions. 
Historical materials are always accessory, however important they 
may seem to us: to be considered legal, a document must be dated; 
it must give the names of the king and other authorities who issued 
it; further, the king's motives must be added; they are not rarely 
connected with historical events (in many cases, the king gives 
privileges to those who proved faithful to him in difficult circum
stances). Such historical facts would not probably have been dis
torted since distortions might have seriously interfered with the 
legal value of the document. 

Het gebruik van het woord "distortions" in dit citaat past in de gedach
tengang van de Casparis, waarin tevens "historical inscriptions" passen. 
Het is niet mijn gedachtengang, want ik kan mij inscriptieteksten voor
stellen, welker auteurs zich van koningsnamen en jaartallen bediend 
hebben op grond van de overweging, dat deze namen en jaartallen pasten 
in het dogma, dat zij gelovig aanvaardden, hoewel zij in strijd waren 
met hun zintuiglijke ervaring; een theologendogma houdt de gelovigen 
een "hogere waarheid" voor, die ondanks de dagelijkse zintuiglijke 
ervaring geldt, en noch de verkondiger van het dogma, noch de gelovige 
is in zulke gevallen bereid de "hogere waarheid" als verdraaiing der 
feiten te beschouwen. De vraag is, of het uitgangspunt van de auteurs 
der hier besproken inscriptieteksten feitenkennis dan wel een dogma was; 
was het een dogma, dan is noch de term "historical inscriptions" bruikbaar, 
noch de term "distortions" . In VA WL-NR 69/1 heb ik gesteld, dat het 
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uitgangspunt van de Nägarakrtägama-dichter zowel als van de auteurs 
der in dit verband relevante inscriptieteksten een dogma was, in dat 
boek aangeduid als "de kapancatathägatan-theorie". Nu is VA WL-NR 
69/1 later gepubliceerd dan HSEA, en de Casparis heeft derhalve in 
HSEA 162 sq. op oudere uitlatingen gereageerd; te oordelen naar zijn 
opstel in BSOAS 26,462 sqq. heeft de publikatie van VA WL-NR 69/1 
zijn opvattingen niet gewijzigd, maar het is uiteraard gewenst het tijds
verschil tussen HSEA en VA WL-NR 69/1 ter wille van de zuiverheid 
der discussie te vermelden. 

Een der teksten, die de Casparis waarschijnlijk op het oog heeft gehad, 
is OJO 81, een stuk, dat in de kring van de beoefenaars der oudere Javaanse 
geschiedenis sinds lang bijzondere aandacht genoten heeft, daar Brandes 
het reeds in 1896, in VBG 49/1,77 sqq., uitgegeven, vertaald en besproken 
heeft. Ik heb het stuk in VAWL-NR 69/1,27 sqq. ter sprake gebracht 
en betoogd, dat het thema is de stichting van een Wi~nuïtisch rijk, en 
dat het verhaal daaromtrent traditioneel een Räma-verhaal is. De Räma 
van OJO 81 is de latere koning Krtaräjasajayawardhana, stichter van 
Majapahit; in het RämäyaJ,la wordt Räma op zijn zwerftochten begeleid 
door zijn halfbroer Lak~maJ,la, en vindt hij in een moeilijke situatie steun 
bij de onttroonde apenkoning Sugriwa van Rçyamüka, die daarvoor 
van Räma een adequate beloning ontvangt (SR 4,26). Wij vinden de 
RämäyaJ,la-figuren in verschillende Javaanse verhalen vermeld, maar de 
configuratie treedt op in allerlei varianten. In het verhaal van BTJ 22,12 
sqq. heet Räma raden Patah, en draagt hij een Arabische naam, omdat 
voor het Wi~nuïtische rijk later een Muslimse staat, Demak, in de plaats 
is getreden; Lak~maJ,la is er halfbroer gebleven, doch heet er raden Husen; 
zij belanden op hun zwerftocht in Resamuka, na de struikrovers Supala 
en Supali overwonnen te hebben, en uit deze details blijkt de herkomst 
van het verhaal, want in SR 3,69 sqq. overwinnen Räma en Lak~maJ,la 
onmiddellijk vóór de eerste vermelding van Rçyamüka Kabandha en 
Ayomukhi. In het verhaal Serat Baron Seken<;ler is Rçyamüka verder 
verbasterd tot Rahsamala; Sugriwa heet hier Singgunkara, diens tegen
stander Mintuna, en de twee broers zijn Sukmul en Seken<;ler «Iskandar, 
Alexander), van wie de oudste stichter van het nieuwe rijk wordt, al 
is dit geen Wi~nuïtisch rijk meer, doch dat der Nederlanders. In de 
Sejarah Melayu (14,9 sqq.) heet Lak~maJ,la hang Tuah, en zijn Räma is 
Man~ür Çäh van Malaka, die de Majapahitse prinses CandrakiraJ,la trouwt, 
met wie zijn prototype, de Wi~nuïtische prins bhre Matahun, getrouwd 
is volgens het verhaal van het slot der Smaradahana. Al dit materiaal is 
toe te voegen aan hetgeen ik in VAWL-NR 69/1,27 sqq. reeds te berde 
gebracht heb; het heeft niet de aandacht der historici getrokken, omdat 
zij in een andere richting naar gegevens gezocht hebben, maar voor het 
verstaan van de visie, die aan het verhaal van OJO 81 ten grondslag 
ligt, is het daarom nog niet waardeloos 11). 

De figuur, die in OJO 81 de zwerveling Wijaya helpt, heet er ramê-
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kudadu. Brandes heeft dit in VBG 49/1 ,83 vertaald met "het dorpshoofd 
van Kudadu" , en vanwege zijn gedachtengang heeft het hem niet ver
baasd, dat de helper mild beloond is, toen de zwerver eenmaal koning 
van Majapahit was geworden. Maar wat van die beloning te denken, 
indien wij in ramêkudadu de aap Sugriwa zien? De naam is te verstaan als 
rama Ikü-Dadu, "Vadertje Roodbil", en aangezien roodbillige apen 12) in 
Indië bepaald niet zeldzaam zijn, is de naam even begrijpelijk als de 
figuur van de drager; de Aap heet in BTJ 14 sq. Siyung-Wanara «si 
hyang Wänara) , in Par. 20,32 buyut ing panif,akan, " baas van het dwer
genvolk", in RL 1,107 buyut panif,ak, "grootvader dwerg", en onder de 
naam Prabuset, "de Aap", is hij zelfs in jongere verhalen als vorst van 
het niet-Buddhistische rijk voor de Räma-figuur in de plaats getreden. 
Heeft nu Krtaräjasajayawardhana na zijn troonsbestijging een stuk 
grond gegeven aan een aap? Ik behoef mijn best niet te doen om die 
vraag te beantwoorden, want voor mij spreekt het vanzelf, dat de Aap 
in het verhaal van OJO 81 een rol speelt en dat wij daarin iets over zijn 
beloning lezen; ik leg het geval echter aan de Casparis voor, met de 
vraag, of hij het verband tussen "legal document" en "betrouwbaarheid" 
wil handhaven, nu OJO 81 anders te interpreteren blijkt dan hij gemeend 
heeft. De vraag is niet af te doen met plaatsing van OJO 81 in een uit
zonderingspositie; de in andere inscriptieteksten vervatte verhalen zijn 
tot dusver eenzijdig belicht, en het valt nog niet te zeggen, wat zij zullen 
blijken te zijn bij andere benadering. 

Een andere vraag is, wat wij eigenlijk winnen door de term "legal 
document" te gebruiken; het gevaar bestaat, dat wij in een petitio 
principii vervallen door het juridische karakter der inscriptieteksten, 
dat te bewijzen staat, als bewezen te beschouwen. De Javanen zelf hebben 
inscriptieteksten wel aangeduid met de term praçasti, "lofprijzing", en 
die term suggereert, dat voor hen verheerlijking van de als goddelijk 
beschouwde koning essentieel is geweest. In menige religieuze gemeen
schap vindt men de opvatting, dat God recht heeft op verering van de 
kant der gelovigen, en deze gelovigen dan als loon het dagelijkse brood 
schenkt; er is geen wezenlijk verschil tussen beloning met brood en 
beloning met grond, omdat de grond het dagelijkse voedsel voortbrengt. 
Men zou dus van mening kunnen zijn, dat grondschenking op Java het 
natuurlijke complement is geweest van "de verheerlijking", en daarmee 
de grondschenking betrekken in de koningscultus, aldus het juridische 
aspect ondergeschikt makende aan het religieuze. Er zijn vrij veel inscrip
tieteksten, die gedateerd zijn in het eerste jaar van de regering van een 
koning, het jaar, waarin zijn erkenning als goddelijke heerser bijzonder 
gewenst is; beschouwt men de praçasti als het staatsstuk, dat in bepaalde 
jaren, volgens het geldende chronologische patroon, op grond van bepaalde 
religieuze overwegingen noodzakelijk geacht is, dan is een gegadigde 
voor het in ontvangst nemen der institutionele beloning allicht even 
gemakkelijk te vinden geweest als in Nederland gegadigden voor een 
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"onderscheiding" op koninginnedag. Ik acht het hier niet mijn taak de 
problemen op te lossen, waarvoor de Javaanse inscriptieteksten ons 
stellen; het is mij er om te doen in het licht te stellen, dat de religieuze 
component der inscriptieteksten niet te verwaarlozen is, en dat die reli
gieuze component niet los te maken is van het bestaan van een geloofs
gemeenschap; zien we achter de inscriptieteksten een geloofsgemeenschap, 
dan is de door Krom geconstateerde overeenstemming tussen de inscrip
tieteksten en de Nägarakrtägama geen bewijs van gemeenschappelijke 
feitenkennis der betrokken auteurs. 

De kwestie der inscriptieteksten verdient mede daarom de aandacht, 
omdat in deze subsectie de Nägarakrtägama een praçasti zal blijken te 
zijn. Nu is de Nägarakrtägama tevens een çakakäla, een gedicht, waarin 
chronogrammen voorkomen, die in het gedicht vermelde "gebeurtenissen" 
in een bepaald jaar fixeren. De eigenaardigheden, die de Casparis in 
HSEA 163 kenmerkend voor inscriptieteksten geacht heeft, kenmerken 
ook de Nägarakrtägama, en de vraag stelt zich dus, of niet ook de inscrip
tieteksten onder het gezichtspunt van de "çakakäla" te brengen zijn. 
In de Nägarakrtägama vinden wij gevallen van chronologische fixering, 
die bepaald niet de belangstelling van een geschiedschrijver verraden, 
doch wel in de gedachtengang van een theoloog passen. Waarom zouden 
wij dan aannemen, dat de chronologische gegevens in inscriptieteksten 
onbeperkt vertrouwen verdienen 1 Er dient met de mogelijkheid rekening 
te worden gehouden, dat de jaartallen der inscriptieteksten in een schema 
passen, en dat dit schema, althans voor zover wij het over teksten van 
het kapancatathägatan-tijdperk hebben, uitvloeisel was van een globale 
kapancatathägatan-theorie. Iemand, die volgens het schema in een 
bepaald jaar een bepaalde inscriptietekst gedateerd heeft, kan zeer wel 
met sommige feiten in overeenstemming gebleven zijn, doch die over
eenstemming is dan incidenteel, ondergeschikt als zij was aan de bereidheid 
van de priesterlijke auteur om zich aan de geldende globale theorie te 
houden 13). 

1.2113. Hoe moeilijk het is zelfs voor een niet onbekwame epigraaf 
om een gedachtengang te volgen, die buiten een bekend straatje ligt, 
bewijst de Casparis' opstel in BSOAS 26,462 sqq.; het is opgezet als een 
bespreking van VA WL-NR 69/1, doch het is qua boekbespreking gebleven 
bij het gebruikelijke kopje: toen dit er stond, is de Casparis als historicus 
in de oppositie gegaan, zonder zich om het betoog van VA WL-NR 69/1 
te bekommeren. Na een ietwat verwarde alinea ter inleiding zegt hij: 

The title of the present study literally means 'The Empire of the 
fivefold Buddha'. The empire referred to is that of Singhasari
Majapahit. If I understand the author's intentions correctly he tries 
to demonstrate that the existing accounts of the history of Java 
... are based not upon real events but upon Buddhist theories 
concerning the reigns of five Buddhas. In 1951 the author argued 
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that the conception of the great Majapahit empire ... is no more 
than a myth, as the real empire was confined to East Java. He 
now goes much further and juggles even the East Javanese kingdom 
away. 

Dit is - de Casparis neme mij openhartigheid niet kwalijk - doorslaan. 
Hij gebruikt in het citaat "no more than a myth" in de betekenis van 
"een sprookje", terwijl "mythe" in de titel van het bedoelde opstel - Ind. 
5,385 sqq., terecht van 1952 - voorkomt als een technische term, die 
geen "no more than" toelaat en in Ind. 9,187, en elders, gedefinieerd 
is als "gesocialiseerd verhaal". Dat in VAWL-NR 69/1 het Oost-Javaanse 
koninkrijk weggeredeneerd is, is een zelfde misverstand. Waarom heeft 
de Casparis de titel van het besproken boek niet au sérieux genomen ~ 
Indien ik Singhasäri-Majapahit in louter historische zin bedoeld had, 
zou ik toch niet van "het rijk van de Buddha" hebben gesproken? De 
stelling is in VAWL-NR 69/1, dat wat de Casparis "existing accounts of 
the history of Java" noemt géén verhaal over de geschiedenis van Java 
is, maar een priesterlijke uitspraak over een rijk, dat in zekere zin buiten 
het menselijk voorstellingsvermogen ligt. Het enig relevante in het citaat 
hierboven is het gemaakte voorbehoud; de Casparis heeft inderdaad het 
betoog niet begrepen. Dit blijkt ook uit de slotzin van zijn opstel: "this 
new conception has brought us no nearer to the solution of the numerous 
problems of Javanese history"; allicht niet, want indien ik in VA WL-NR 
69/1 problemen van Javaanse geschiedenis opgelost had, zou ik met de 
strekking van mijn eigen betoog in conflict zijn geraakt. 

Gedachtenwisseling is nuttig, zodra de beide partijen weten waarover. 
In VAWL-NR 69/1,99 vindt men een jaartallenschema, en uit de bege
leidende tekst blijkt, dat het slaat op drie koningen, die allen tweemaal 
gestorven heten te zijn. Met zulke koningen houdt zich een historicus 
niet bezig, maar zij zijn denkbaar in die sfeer, die een theoloog tracht 
te doorgronden. Een der drie koningen is Jayanagara, en ook de Casparis 
heeft het op p. 464 van zijn opstel over Jayanagara; de Jayanagara van 
zijn "bespreking" is echter niet de Jayanagara van mijn betoog van 1962. 
Het is de Casparis niet eens opgevallen, dat wij het over gelijknamige, 
doch zeer verschillende figuren hebben; met zijn opmerkingen suggereert 
hij echter, dat ik de hand gelicht heb met de gegevens, en daarom kom ik 
op de kwestie terug, ter wille van hen, die voor argumenten open staan. 

De theorie aangaande het dubbele sterfjaar hangt samen met de bepaling 
van de duur van de regering van een Buddha-Koning; deze is niet, zoals 
de Casparis in VA WL-NR 69/1 gelezen meent te hebben, 38 à 39 jaar 
- men vindt dit laatste slechts op p. 135, waar mogelijkheden overwogen 
zijn, voordat ,,39 jaar" definitief gekozen is -, doch zowel 36 als 39 jaar, 
namelijk 36, indien men het eerste sterfjaar laat gelden, 39, indien men 
het tweede aanvaardt. Nu is Jayanagara in de Nägarakrtägama de tweede 
Buddha-Koning, en het gedicht wordt in Nag. 94,2 gedateerd in 1287, 
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tijdens het leven van de derde Buddha-Koning. De Nägarakrtägama 
houdt derhalve primair rekening met de sterfjaren der eerste twee Buddha
Koningen. Volgens de theorie sluit het optreden van de nieuwe Buddha
Koning direct aan bij het aftreden van de vorige. Aangezien nu de eerste 
Buddha-Koning twee sterfjaren toegewezen krijgt, krijgt de tweede daar
door reeds twee verschillende beginjaren van zijn regering, en aangezien 
hij 36 èn 39 jaren regeert, krijgt hij uiteraard tweemaal twee sterfjaren. 
Hier komt dan echter nog bij, dat de Buddha-Koningen van het kapanca
tathägatan-tijdperk afwisselend "existent" en "non-existent" zijn, in 
Javaanse termen "Sang Hyang Hana" en "Sang Hyang Taya". Non
existent zijn de tweede en de vierde Buddha-Koning. Uit de bepaling 
van de regeringsduur van de vierde Buddha-Koning nu blijkt - mits 
men, in de zin van Krom's betoog in HJG2 430, de notitie van Par. 31,28 
corrigeert, zodat zij op Suhitä's eerste jaar slaat; het tijdvak van de 
vierde Buddha-Koning is dan 1312 tlm 1350, d.i. 39 jaar -, dat hem 
nie~ de in andere gevallen voorkomende twee baby-jaren toegekend zijn, 
en dat die baby-jaren dus facultatief zijn met betrekking tot Sang Hyang 
Taya. De voornaamste "jaren van Jayanagara" zijn derhalve onder 
te brengen in het volgende schema, dat voor de historicus geen enkele 
waarde heeft, doch een belangrijke rol speelt in de gedachtengang van 
de Nägarakrtägama-dichter: 

A B C D 

geboortejaar 1212 1215 
eerste abhi~ka 1214 1217 1212 1215 
tweede abhil?eka 1229 1232 1227 1230 
eerste sterfjaar 1249 1252 1247 1250 
tweede sterfjaar 1252 1255 1250 1253 

Als het eerste jaar van Jayanagara's opvolger kwamen dus in aanmerking 
de jaren 1248, 1250, 1251, 1253 en 1256 14). Uit het overzicht blijkt, dat 
het in Nag. 48,3,a vermelde "sterfjaar van Jayanagara" zowel een 36ste 
als een 39ste jaar van een Jayanagara-tijdvak is, en dat de Casparis' 
beroep op de mededeling van Nag. 48,3 in BSOAS 26,464 slechts schijn
baar in overeenstemming is met de volgende conclusie: "No amount of 
reasoning can change these well-attested facts"; het gaat niet om de 
hoeveelheid redenering, maar om de premissen, en daar de mijne van die 
van de Casparis verschillen, komen wij tot verschillende conclusies. 

Nu heeft de Casparis, zomin als iemand vóór hem, rekening gehouden 
met de mededelingen van Nag. 56 sq., en daardoor een essentieel element 
van de gedachtengang van de Nägarakrtägama-dichter in zijn opmerkingen 
over Jayanagara buiten beschouwing gelaten. Volgens de auteur der 
Krtanagara-hymne heeft de eerste Buddha-Koning in het jaar bhawacalcra, 
dat - zij het met een beperking - geacht mag worden voor ,,1211" 
te staan, "zichzelf geplaatst" in de gedaante van Akl?obhya, en wel te 
Wurare. Die mededeling der hymne vinden wij terug in Nag. 56 sq., 
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en uit het verhaal van de kakawin blijkt, dat de bedoelde Ak!?obhya zich 
bevonden heeft boven de maku~a van can!)i Jajawa, waarmee dus de 
plaats bedoeld wordt, die in de hymne "Wurare" heet 15). Die Ak!?obhya, 
zegt de Nägarakrtägama-dichter, had "het wezen der leegte", d.w.z. 
was Sang Hyang Taya; hij was onwaarneembaar voor de Çiwaïtische 
sthäpaka van can!)i Jajawa, doch een zeergeleerde Buddhistische bezoeker 
kon met "het oog der verlichting" Ak!?obhya wèl waarnemen, en derhalve 
in 1253 de verdwijning van de Non-Existente constateren 16). Nu ziet 
men in het overzicht hierboven, dat 1253 een sterfjaar van Jayanagara 
is. In de gedachtengang van de Nägarakrtägama-dichter zijn kennelijk 
"Ak!?obhya" en "Jayanagara" slechts verschillende namen van "de 
tweede Buddha-Konint', de ene hem gegeven, omdat de Buddha-Koning 
een goddelijk wezen is, de andere, omdat de Eeuwige Buddha zich in 
het kapancatathägatan-tijdvak op aarde manifesteert, als Sang Hyang 
Hana of als Sang Hyang Taya, volgens Nag. 1,1,d 17); de leer, dat Ak!?o
bhya gedurende een beperkt aantal jaren Krtanagara's plaats in Wu
rare/can!)i Jajawa heeft ingenomen, en het feit, dat zijn verdwijning 
plaatsvindt in het 39ste jaar na Krtanagara's dood, verduidelijken 
Ak!?obhya's dynastieke functie. De Nägarakrtägama-dichter had derhalve 
de vrijheid Jayanagara te laten sterven in het 39ste Ak!?obhya-jaar, en 
Ak!?obhya te laten verdwijnen in het 39ste Jayanagara-jaar; de man 
was ten slotte een dichter, die de plicht had zijn bouwwerk, als een can!)i, 
met fraaie stijlfiguren te versieren. 

Uit het jaartallenoverzicht blijkt, dat de sterf- of verdwijnjaren van 
de tweede Buddha-Koning voorkomen in serie D, de abhi!?eka-jaren van 
Jayanagara in serie B; in serie B is ,,1255" cursief gedrukt, omdat in Nag. 
1,4,a 1256 als Räjasanagara's geboortejaar vermeld wordt; dit impliceert 
het verdwijnen van zijn voorganger in 1255. Behalve Räjasanagara is Jaya
nagara's opvolger Tribhuwanottunggadewï, in 1251, volgens Nag. 49 ,1, 
maar Krom's beschouwing over de positie van "de Regentes" in HJG2 
383 sq., voortvloeiende uit een westers-juridische conceptie van erfrecht, 
is, zoals wij verderop zullen zien, inadequaat, daar hij met de religieus
filosofische betekenis der Gäyatrï-figuur geen rekening heeft gehouden. 
Uit hetgeen gezegd is zou afgeleid kunnen worden, dat de Nägarakrtägama
dichter van de jaartallenserie A geen gebruik gemaakt heeft; dat zou 
echter misverstand zijn, want 1253 is in de Nägarakrtägama een "eerste 
jaar" van Gajah-Mada, wiens andere "eerste jaar", zoals wij sub 1.14 
gezien hebben, 1251 is; Gajah-Mada is, zoals reeds in VAWL-NR 69/1 
gesteld is, het priesterlijke aspect van de Caturdwipeçwaramuni, de 
"Koning-Monnik", doch meer 18). 

1.2114. Toen ik het eerste stuk van Pigeaud's "Java in the Fourteenth 
Century", JFC 1/3, resp. teksten, aantekeningen en vertalingen, ontving, 
was VA WL-NR 69/1 ter perse, terwijl JFC 4/5 na de publikatie van 
VA WL-NR 69/1 verschenen is. Aan JFC 5 heeft Pigeaud een supplement 
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toegevoegd (p. 433 sqq.), waarin hij a,a,n "Het rijk van de vijfvoudige 
Buddha" enige aandacht gewijd heeft, en dat in hoofdzaak uit negatieve 
opmerkingen bestaat. Dit supplement wordt ingeleid met enkele blad
zijden beschouwingen, die echter nauwelijks op het betoog van V A WIr
NR 69/1 slaan, doch eer reactie zijn op mijn opstel in GNI 2, gepubli
ceerd in 1938; het is niet nodig er hier op in te gaan, omdat dit hele 
boek een vriendschappelijk gevecht met Pigeaud is. Wel is er reden om 
reeds hier het een en ander over JFC in het algemeen te zeggen. 

In JFC 5,434 bepaalt Pigeaud zijn eigen standpunt als volgt : 

The present author is inclined to suppose that Javanese poets 
were especially attracted by those Indian tales that had some 
affinity or at least some congeniality witk ancient native legendary 
stories or folk-tales referring to the mythica.l origin of primeval 
tribal society. A certain tendency on the Javanese poets' part 
to represent characters, situations and actions in a manner fitting 
in the Javanese classificatory picture of human society and cosmos 
is granted. 

Dit schijnt Pigeaud's standpunt in het algemeen tegenover mijn publikaties 
in het algemeen te zijn, want op p. 435 volgt een opmerking, die als reactie 
op VAWIr-NR 69/1 ingeleid wordt: 

As to Professor Berg's scheme of the Fivefold Buddha ... and 
the connection between Buddhism and Wishnuism, it should be 
remarked that in Javanese cosmic, religious and social speculations 
dualism and the quadratic classification ... seem to be fundamental. 
Probably primeval dualism is the best point of departure for any 
attempt at analysing the Javanese literati's way of thinking, better 
than any scholarly scheme belonging to the sphere of Indian religious 
speculation. 

Uit dit boek, dat in zekere zin een vervolg op VA WL--NR 69/1 is, zal 
blijken, dat mijn Nägarakrtägama-interpretatie radicaal van die van 
Pigeaud verschilt, daal' het gedicht mijns inziens geen Javaanse, maar 
een Buddhistische, in oorsprong Indische of althans continentaal-Azia
tische geda.chtengang reflecteert. De Buddha heeft zich volgens de auteur 
als heerser op Java gemanifesteerd, en dat impliceert, dat wij in de Nägara
krtägama geconfronteerd worden met het beeld van een Javaanse dynastie; 
er is dus een zekere gebondenheid aan een Javaans milieu, die blijkt uit 
het gebruik van Javaanse plaatsnamen, titulatuur en wat dies meer zij. 
De autochthone Javaanse beschaving speelt echter in de Nägarakrtägama 
vrijwel geen rol, al heeft zij met het substraat der Indische, en vele andere, 
bepaalde elementen gemeen. Wat Pigeaud in het eerste citaat stelt is 
mogelijk, maar het is nooit aangetoond, en ik vermoed, dat het ook niet 
aan te tonen is, daar wij met geschriften van het type der Tantu-Pang
geIaran - waarin het Indische bestanddeel overigens veel groter is dan 



33 

Pigeaud als uitgever van dit boek in 1924 heeft aangenomen - pas in 
een vrij late fase der Javaanse cultuurgeschiedenis te maken krijgen, 
en daar van de oude culturele betrekkingen tussen Indië en Java nog 
steeds vrij weinig bekend is. Classificatie is niet iets typisch Javaans; 
zou er in de Nägarakrtägama iets van blijken, dan is daarmee nog geen 
autochthone factor in de denkwijze van de dichter aangetoond; Pigeaud 
heeft in JFC 4 wel hier en daar over classificatie en daarmee samenhangende 
begrippen en uitingen gesproken, doch dan steeds iets voor hem vanzelf
sprekends verondersteld, en nergens een poging tot kritische fundering 
van zijn veronderstellingen gedaan. Hij spreekt met betrekking tot 
VAWL-NR 69/1 graag over "preconceived ideas", maar ik vrees, dat de 
term op menige passage in JFC toepasbaar is 19). 

Het is niet zo, dat het door Pigeaud in JFC 5,434 verdedigde standpunt 
zijn enige standpunt is; elders in JFC stelt de auteur namelijk de Nägara
krtägama in het geheel niet als een typisch Javaans gedicht voor. In 
JFC 4,117 sq. leest men, dat Prapanca's bedoeling geweest is "to offer 
a topography". Hoe men nu ook Pigeaud's redenen om tot deze uitspraak 
over te gaan beoordeie, moeilijk is vol te houden, dat vervaardiging van 
topografieën kenmerkend voor de activiteit der Javaanse dichters geweest 
is ; Pigeaud vermeldt één zijns inziens vergelijkbaar geval, het ency
clopedische gedicht Centini, "which also contains lengthy passages with 
topographical notes" ; met deze bewering bewijst Pigeaud niets, want de 
Serat Centini is essentieel iets anders dan een topografie, en het reisverhaal 
heeft er een functie in precies zo als in de Nägarakrtägama, waarmee 
het jongere gedicht trouwens veel gemeen heeft 20). Zou de Nägarakrtä
gama een topografie zijn, dan zou het gedicht door die inhoud in het 
geheel der oudere Javaanse litteratuur een unicum zijn; met de veronder
stelling van uitzonderlijke prestaties moet men met betrekking tot een 
traditie-gebonden gemeenschap voorzichtig zijn, en reeds daarom is de 
kans gering, dat Pigeaud in JFC 4,117 sq. gelijk heeft. In 4,135 zegt 
Pigeaud echter van de Nägarakrtägama, dat "its primary interest is in 
contemporary Court matters and religion in connection with the Court", 
want het gedicht "is not a book of history like the Pararaton" . De Parara
ton is allerminst "a book of history", en wederom gaat dus de vergelijking 
mank. Schrapt men het woord "contemporary", dat in flagrante strijd 
met de feiten gebruikt wordt, dan is de uitspraak van JFC 4,135 wel 
te aanvaarden, maar wie dat doet moet dan wel de twee andere inhoud
bepalingen schrappen, want een gedicht over hofaangelegenheden en 
hofreligie is geen topografie, en de religieuze ideeën, die Prapanca tot 
uitdrukking brengt, hebben niets te maken met de primeval tribal society 
van JFC 5,434. 

Voor zover Pigeaud de Nägarakrtägama als topografie beschouwt, 
staat hij met zijn opvatting dicht bij die van Krom; beide auteurs zien 
in Prapanca een soort ooggetuige, die in zijn gedicht verslag uitbrengt 
van zijn bevindingen, en ook voor Pigeaud is Prapanca een betrouwbare 
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informant. Op verschillende passages van de Nägarakrtägama is Pigeaud 
dan ook niet diep ingegaan, omdat aansluiting aan Krom's opvattingen 
hem voldoende is voorgekomen. Pigeaud's belangstelling is, zoals uit de 
hoofdstukken van de "Recapitulation" en de ondertitel daarvan, "Java
nesa Culture in the Fourteenth Century" - JFC 4,465 sqq. -, blijkt, 
op sociale analyse gericht, en daardoor verschilt zijn boek van de tweede 
helft van HJG, maar uit de keuze van de titel "Java in the Fourteenth 
Century" mag men opmaken, dat Pigeaud zich niettemin op het pad 
der historici begeven heeft, hetgeen niet geheel met de uitlating in JFC 
5,433 sqq. te rijmen is. Pigeaud fulmineert af en toe tegen de historici; 
dat lijkt mij een gevolg daarvan te zijn, dat hij zijn eigen standpunt niet 
kent, laat staan doordacht heeft. Dit is niet zo vreemd als het schijnt te 
zijn. Pigeaud's eerste opzet is geweest heruitgave van de Nägarakrtägama, 
een onderneming, die taalkundige en filologische belangstelling vereist. 
Een groot deel van JFC 4 bestaat uit commentaar bij de vertaling, een 
mengsel van direct passende verduidelijking en beschouwingen; de 
inrichting van JFC 4 heeft Pigeaud gedwongen van de hak op de tak 
te springen, en dat heeft tot gevolg gehad, dat zijn "standpunt" telkens 
bepaald is door de aard van de materie, die hij bespreekt. Het ontbreekt 
Pigeaud kennelijk aan vermogen tot samenvatting en concentratie op 
het essentiële; dit verklaart de hinderlijke herhaling van reeds gemaakte 
opmerkingen, het ontbreken, in sommige gevallen, van een betoog, waar
naar hij verwijst, de neiging om zich te onttrekken aan debat, en de 
opvallend gebrekkige argumentatie ook daar, waar het behandelde 
onderwerp geen debat vereist. Pigeaud's behandeling van de Nägarakrtä
gama verschilt in beginsel niet zoveel van die van Kern, en daar Kern's 
Nägarakrtägama-bewerking nog steeds bewondering afdwingt, is een 
soortgelijk boek niet zonder meer te veroordelen; in de Javanistische 
vaklitteratuur speelt dit type boeken trouwens een grote rol. De tijd 
heeft echter sinds 1914 niet stilgestaan, en wie een tweede Nägarakrtägama
uitgave onderneemt - het "third edition" in de titel van JFC is slechts 
formeel juist - legt zichzelf een zwaardere last op dan Kern heeft gedragen; 
Pigeaud heeft zijn draagkracht, dunkt mij, overschat. 

In dit licht is de passus JFC 4, 117 sq. te beoordelen, dezelfde, waarin 
Pigeaud de Nägarakrtägama een topografie noemt. Hij bespreekt daar 
de Nägarakrtägama-strofen, die aan het centrale deel van het gedicht, 
waarin de vroegere koningen ter sprake komen, voorafgaan, en dat 
is hem aanleiding om iets te zeggen over anderer belangstelling voor 
"het verhaal over de vroegere koningen". Die belangstelling berustte, 
volgens Pigeaud, op een vergissing, want "the principal point of interest 
to the poet, writing these notes, was the identification of religious 
domains . .. containing Royal funeral monuments and statues, abodes 
of deified ancestors of his master". Deze stelling is moeilijk te bewijzen, 
want men behoeft slechts de regels van de centrale passus te tellen en 
te rubriceren om vast te stellen, dat slechts 10 % van het geheel over 
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de door Pigeaud relevant geachte details gaat, en die aandachtverdeling 
van de dichter is duidelijk in strijd met Pigeaud's bewering 21). Pigeaud 
heeft echter aan bewijzen geen behoefte getoond; hij borduurt rustig 
voort op de door anderen gemaakte vergissing. Die anderen zijn in de 
eerste plaats de Balise Nägarakrtägama-Iezers geweest. Hun vergissing 
was, dat zij, in de vijftiende eeuw, in de Nägarakrtägama gezien hebben 
wat Pigeaud er zelf in gezien heeft in JFC 4,135; ik begrijp niet, waarom 
de Baliërs zich dan vergist hebben, maar aangezien uit geen enkel gegeven 
15de-eeuwse Balise belangstelling voor de Nägarakrtägama af te leiden 
valt, laat ik dit punt - waarop ik sub 1.253 zal ingaan - hier rusten. 
De Baliërs zijn echter niet de enige zich-vergissers geweest, want 

Twentieth century European scholars ... , being interested in the 
fust place in history, considered the notes on the Kings the starting
point of the poet's activity. If it had been PrapaÏica's intention 
to write on history the plan of his poem would have been singularly 
inept. "Historians of South East Asia" a book on "Historical 
Writing on the Peoples of Asia" edited by Professor Hall of London, 
1961, contains valuable contributions La. by Berg and de Casparis. 
Being Western historians the authors seem unconsciously to have 
overrated the Näg. poet's interest in history. 

Pigeaud heeft de klok horen luiden, meer niet. Ik weet niet, wat "onbe
wuste overschatting" precies is, maar wel, dat Pigeaud in het citaat 
verkeerde personen in een verkeerd verband noemt. De Casparis moet 
zichzelf maar verdedigen; wat mij betreft, ik heb in HSEA 21 wel 
het woord "starting-point" gebruikt, doch om het tegenovergestelde te 
betogen van wat Pigeaud gelezen meent te hebben 22). Ook dat laat ik 
echter rusten, want in het kader van het betoog van deze sectie is slechts 
interessant, dat Pigeaud, voor zover ik kan nagaan, de enige geweest is, 
die gedaan heeft hetgeen anderen in de geciteerde zinnen verweten wordt. 

Het is Pigeaud, die aan Prapanca historiografische activiteit als "starting
point" toegeschreven heeft. In de Nägarakrtägama komt namelijk een 
strofe 94,3 voor, welker mededeling een opsomming van vorige geschriften 
is, "vorig" met betrekking tot de Nägarakrtägama. Van deze geschriften 
heet het eerste en oudste in 94,3,b çakäbda. Kern heeft dit met " het 
Çäka-jaar" vertaald en zich om de inhoud van dit werk niet bekommerd. 
Pigeaud, die Kern's opvatting van Nag. 94,3 overgenomen heeft, heeft 
çakäbda echter vertaald met "Chronicies" , en is zo tot de veronderstelling 
gekomen, dat Prapanca's eerste dichterlijke activiteit vervaardiging van 
een kroniek geweest is; de auteur van een kroniek is een geschiedschrijver, 
en geschiedschrijving is derhalve voor Pigeaud Prapanca's "starting
point" geweest. In JFC 4,550 sq. weidt Pigeaud, in verband met de 
mededeling van Nag. 94,3,b, zoals hij ze begrepen heeft, uit over kroniek
vervaardiging in Majapahit, niet omdat wij daarover gegevens hebben, 
maar omdat hij zijn fantasie niet steeds onder controle heeft; "probably 
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the keeping of notes on memorabie events belonged to the hobbies of 
erudite persons in the 14th century", leest men in JFC 4,551, maar dit 
"probably" steunt slechts op generalisering van het gegeven, dat Nag. 
94,3,b met çakäbda leek te verschaffen, terwijl de geciteerde zin tevens 
dient ter rechtvaardiging van de vertaling "chronicles". Dit is blijk van 
een bedenkelijke methode, maar erger nog is het gebrek aan consequent
heid; indien er in Majapahit een traditie van kroniekvervaardiging 
bestond, en Prapanca tot de groep van hen, die zich daarmee vermaakten, 
behoorde, waarom zou hij dan "the notes on the deified Kings" niet als 
kroniekschrijver, doch krachtens behoefte aan identificatie van heilig
dommen en in het kader van topografische belangstelling geschreven 
hebben 1 Dit soort vragen laat Pigeaud onbeantwoord, omdat hij de losse 
onderdelen van JFC 4 niet in voldoende mate gecoördineerd heeft. 

Nu is, naar het mij voorkomt, het uitgangspunt voor de opmerkingen 
in JFC 4,550 sq. reeds fout; Pigeaud heeft de vertaling van çakäbda 
met "chronicles" niet aannemelijk gemaakt, en zelfs niet geprobeerd 
dat te doen, zoals blijkt uit het ontbreken van toelichting in JFC 2,104 
en 5,255. Er bestond, toen Pigeaud JFC 4,550 sq. schreef, enige litteratuur 
over het genre çakakäla, in de vorm van opmerkingen in GNI 2,57 sqq. 
Pigeaud heeft ze in JFC 4,551 zonder enig argument ter zijde geschoven, 
en daarmee heeft hij zich mijns inziens de mogelijkheid ontzegd de 
Nägarakrtägama te verstaan. Ik verdedig hiermee niet hetgeen ik in 
GNI 2 geschreven heb, want dat is verouderd. Van belang is, dat reeds 
in GNI 2,62 sq. de aandacht er op gevestigd is, dat de auteur der kakawin 
Bhäratayuddha zijn werk een çakakäla noemt, en dat Pigeaud in de 
gelegenheid was vast te stellen, dat çakakiila niet zonder meer met 
"chronicies" te vertalen is, aangezien het werk van mpu Sêçlah in geen 
enkel opzicht het karakter van een kroniek heeft. Mijns inziens is de 
Nägarakrtägama, wegens de mededelingen van Nag. 94,3, een genregenoot 
van de kakawin Bhäratayuddha, al sluit de genregemeenschap geen 
eigen karakter der Nägarakrtägama uit. In de volgende paragrafen zal 
ik dat trachten aan te tonen. 

Ter afronding van deze subparagraaf nog iets over Pigeaud's Näga
rakrtägama-vertaling en hetgeen daarmee te maken heeft. Er bestond 
aan een nieuwe editie behoefte, daar Kern's vertaling verouderd en er 
sinds 1914 vrij veel over de Nägarakrtägama geschreven is. Nägarakrtä
gama-interpretatie is van Nägarakrtägama-vertaling afhankelijk, en de 
basis, waarop men voor allerlei wetenschappelijke activiteit steunt, 
dient dus zo hecht mogelijk te zijn. De kakawin stelt ons voor moeilijkheden 
ook op het terrein van de vertaler, maar zij zijn doorgaans niet onover
komelijk, indien men alle ter beschikking staande hulpmiddelen gebruikt; 
de mening van Teeuwen Uhlenbeck (BKI 114,221), dat ons gebrek 
aan lexicologische kennis een groot obstakel is, deel ik niet, al is de 
preciesheid, die bij voorbeeld op het terrein der klassieke studiën te 
bereiken is, met betrekking tot de Nägarakrtägama nog niet te verwezen-
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lijken; wel vraagt de oplossing der moeilijkheden veel tijd, en in de 
anderhalf jaar Nägarakrtägama-studie van Teeuwen Uhlenbeck hebben 
zij niet genoeg detailstudies kunnen verrichten. Een fout van Pigeaud 
lijkt mij te zijn geweest, dat hij van zijn tijd en zijn ruimte te weinig 
aan het grondwerk besteed heeft; dit blijkt uit de geringe omvang van 
JFC 2 in vergelijking met die van JFC 4 en 5. Van systematisch linguis
tisch, filologisch en lexicologisch onderzoek blijkt uit de notities van 
JFC 2 weinig ; bepaaldelijk is mij duister, waarom Pigeaud het Nederlandse 
"gissing" in het Engels zo vaak met "usual meaning" heeft weergegeven. 
Een enkel voorbeeld uit vele: bij Nag. 86,1,d tekent Pigeaud in JFC 2,98 
aan: "the usual meaning of anorakën : surpassing, makes good sense ... ", 
maar het "retinue surpassing the procession" in JFC 3,101 geeft géén 
zin; anorakën idëran betekent "een rondje schenken", en al het materiaal, 
dat men nodig heeft om tot deze vertaling te komen, ligt in KBW ter 
beschikking. Het aantal vertaalfouten in JFC 3 is groot, en aangezien 
het glossarium in JFC 5 niet beter kan zijn dan de vertaling, is de waarde 
van het glossarium dubieus. Teeuwen Uhlenbeck hadden gelijk, toen zij 
stelden (BKI 114,212 sq.), dat slechts een team van allerlei specialisten 
een bruikbare nieuwe Nägarakrtägama-editie op de markt had kunnen 
brengen; helaas is dit advies laat gekomen, al kan de opdrachtgever ook 
nu het nodige doen om JFC zo snel mogelijk door iets beters te vervangen. 

1.2121. Voor de vervaardiging van zijn "Hindoe-Javaansche Geschiede
nis" heeft Krom gebruik willen maken van alle gegevens, die de oudere 
Javaanse litteratuur hem kon verschaffen. Op zoek naar zulke gegevens 
heeft hij een geschrift bestudeerd, dat onder de titel "Wawatekan" 
vermeld wordt in CJ 2,287 en BB 3,331 sq. Het resultaat heeft Krom 
gering geleken, want hij noemt de Wawatekan-jaartallen "op misschien 
één uitzondering na" onjuist. Welke uitzondering Krom op het oog heeft 
gehad, is niet geheel duidelijk; men is geneigd aan de kakawin Bhära
tayuddha te denken, daar Gunning reeds in 1903 in het voorbericht van 
zijn Bhäratayuddha-editie het gedicht in 1079 en in Jayabhaya's tijd 
gefixeerd had; op p . 516 van zijn in TBG 57,508 sqq. verschenen opstel 
acht Krom echter het jaar 1079 niet in overeenstemming met de uit 
inscriptieteksten bekende gegevens over J ayabhaya. Wat men in Krom's 
bijdrage niet vindt is een opmerking over het belang, dat de Wawatekan 
zou kunnen hebben voor onderzoekers, die naar iets anders dan vervaar
diging van een "Hindoe-Javaansche Geschiedenis" streefden; mij lijkt 
de lijst voor een Javanicus interessant, hoewel en omdat de gepresen
teerde jaartallen fantastisch zijn. 

Bekijkt men de door Brandes in BB 3,331 sq. weergegeven tekst, dan 
ziet men ten eerste, dat de Wawatekan-man in de meeste gevallen tot 
zijn jaartal gekomen is op dezelfde wijze, waarop Gunning het jaartal 
der kakawin Bhäratayuddha gevonden heeft, doch dat zijn afleiding 
technisch onbevredigend is. In de tweede plaats heeft hij niet de moeite 
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genomen BY 1,6,80 volledig te citeren, en die versregel dus wellicht alge
meen bekend geacht. In de derde plaats heeft hij het door hem veronder
stelde chronogram der kakawin Usäna Bali, die Krom om onbekende 
reden niet in zijn lijst op p. 510 opgenomen heeft, van links naar rechts 
gelezen, hoewel het omgekeerde gebruikelijk is; het chronogram zou 
zijn bwat-bali-wangça-prabhu, ,,1-1-4-1" , maar het daaruit gewonnen 
jaartal is 1141, niet 1411 23). Het eerste in de lijst voorkomende jaartal 
is 1016, het laatste 1141, en 1079, het Bhäratayuddha-jaartal, is het 
eerste jaar van de tweede helft van het totale tijdvak 1016 tlm 1141, 
hetwelk de Wawatekan-man geconstrueerd heeft; de tijdvakken 1016 
tlm 1078 en 1079 tlm 1141 zijn even lang. Nu zullen wij verderop in dit 
boek zien, dat de Nägarakrtägama vervaardigd is in het centrale jaar 
van het kapancatathägatan-tijdperk, en dat er reden is om te veronder
stellen, dat de Nägarakrtägama in het centrum van een satellietengroep 
heeft gestaan. Uit het feit, dat de Wawatekan-man twee tijdvakken 
van dezelfde lengte geconstrueerd heeft, en daartoe met kennelijk bedachte 
jaartallen gewerkt heeft, mag men opmaken, dat hij getracht heeft om 
aan de kakawin Bhäratayuddha een zelfde positie te geven als de Näga
rakrtägama, naar hem dan bekend moet zijn geweest, innam. Mèt Krom 
mag men zijn poging als niet-geslaagd beschouwen, maar zijn poging is 
op zichzelf interessant, omdat hij een reden moet hebben gehad om de 
kakawin Bhäratayuddha - welks jaartal stellig aan BY 1,6,80 ontleend 
is - met de Nägarakrtägama vergelijkbaar te achten. 

Die reden is duidelijk, want de twee genoemde kakawins zijn als çakakäla 
saamhorig, en als zodanig staan zij tegenover het gros der Oud-Javaanse 
kakawins. Nu is over het aantal çakakäla's in de oudere Javaanse littera
tuur niets met zekerheid te zeggen, aangezien wij van de litteratuur van 
het Çailendra-tijdperk niets, of in ieder geval niets, dat in het onderhavige 
betoog van belang is, overhebben; ons zijn echter twee in het Oud-Javaans 
geschreven çakakäla's bekend, en daar de Wawatekan-man in zijn lijst 
ons bekende gedichten in een systeem ondergebracht heeft, en tot die 
gedichten nu juist niet de Nägarakrtägama behoort, mogen wij ons tot 
bekende litteratuur beperken en gissen, dat de Wawatekan-man een 
Bhäratayuddha-configuratie tegenover de Nägarakrtägama-configuratie 
heeft willen stellen. Wanneer hij dat gedaan heeft, staat niet vast. Krom 
spreekt in TBG 57,511 in verband met de Wawatekan over "de Balineesche 
traditie"; het gebruik van deze term hangt samen met de vigerende 
theorie betreffende Balise conservering van litteratuur, die op Java 
vervaardigd, doch daar verloren gegaan is; die theorie is misschien niet 
geheel juist, maar wel is met de mogelijkheid rekening te houden, dat 
de kakawin Usäna Bali op Bali vervaardigd is, en dan zou de vermelding 
er van in de Wawatekan voor de juistheid van Krom's opvatting pleiten. 
Gesteld, dat dit voorshands aangenomen mag worden, dan is mogelijk, 
dat de Baliërs van een kakawin-configuratie gehoord hebben zonder de 
Nägarakrtägama zelf gekend te hebben. Zijn de kakawin Usäna Bali en 
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de Wawatekan op Java vervaardigd, dan stelt de imitatie van de Näga
rakrtägama-configuratie ons voor geen enkel probleem. Wat voortgezet 
onderzoek ons ook lere, in ieder geval is de strekking van de Wawatekan 
bijzonder interessant. 

De voor ons doel belangrijkste passus in de inleiding der kakawin 
Bhäratayuddha is in het opstel, dat Kern in BKI 73,497 sqq. gepubliceerd 
heeft, niet tot zijn recht gekomen, en ook de vertaling van Poerbatjaraka 
en Hooykaas in D 14,9 sq. vereist correctie. Ik laat daarom de betrokken 
strofen in tekst en vertaling hieronder volgen, om een soliede basis voor 
bespreking van de inhoud te hebben. 

De tekst luidt aldus: 

1. sang çürê.mrih ayajna ring samara mahyun i hilanga nikang parängmukha 
liläkêmbang-urä sêkar-taji ni keça ning ari pêjah ing ral).änggal).a 
ürl).ä ning ratu mäti wijanira kunçJ.anira nagara ning musuh gooêng 
sähityähuti tênçJ.as ing ripu kapökan i ratha niko. suçramêng laga 

2. ndah Bang mangkana kastawannira têkêng tribhuwana winuwus jayêng 
ral).a 

kapwäçabda bhatära nätha samusuhnira têkap i huwusnya kagraha 
ngkä n lumrä tinêMr ta päduka bhatära .J ayabhaya panênggah ing sarät 
manggêh sampun inastwakên sujana len dwijawara rä<;li çaiwa sogata 

3. ngkä rakwa n tumurun bhatära Girinätha lawan amarasanggha len r~i 
yatna çri pamasah mamül'l?ita mangargha ri sira saha citta nirmala 
yêka n tu~ta manah bhatära mawuwus haji .Jayabhaya haywa sangçaya 
tätan krodha kêtäku yak.para sukhäsunga wara karaI)anta digjaya 

4. tanggap tösên anugrahangkw iri wêkangku .J ayabhaya rêngön ikîng prajä 
swasty astu prabhu-cakrawartya kita ring sabhuwana jayaçatrwa ring 

musuh 
têkwan langgênga sätmakänaku lawan kita tulusa bhatära ning jagat 
nähan çabdanirätêrêh têlas inastwakênira rä<;lisanggha ring langit 

[5. sampun mangkana s~ma rehnira bhatära têlasira maweh anugraha 
tan-dwänüt samusuh nareçwara pa.çla praI)ata têka ri hemabhüpati 
enak tê.ndêlirêng sarät maling awêh layat awMi ri çakti sang prabhu 
anghing tan wMi sabsab ing wwang ahajêng tika sumilib i tambwang ing 

wulan] 

6. nähan don mpu Sêçlah makirtya çakakäla ri sang akuda çuddha.candramä 
[sang säl.q;äd Harimürti yan katiga nitya makapalana keça ning musuh 
sang lwir lek pratipäda çukla pinalakwan ahuripa wijilnirêng ripu 
ring prang darpa Paçuprabhüpama Birahyun ika dungulan ing paräng

mukha 

7. byaktäcäma n apädapangkaja bhatära Çiwa mara ng umastaw~ sira] 
yogyämanggalani ng mikêt prangira PänçJ.awa makalaga Koraweçwara 
ndan düra n kawaçä. halib kadi sêrêh pa.mahugi mahapü susuh gooêng 
manggêh tan-sêçlêpannya ring waja tuhu n palarên amanguna ngroo ing 

hati 

1. De strevende held, die op 't slagveld zijn offer voltrekt en de 
ondergang wenst van de vijand, 
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gebruikt in gemoedsrust de bloem, die in 't haar stak der tegen
partij, die daar dood ligt, als strooisel 

en voorhoofdsjuwelen van vorsten, die stierven, als korrels, als 
vuurtest de brandende burcht der rebellen; 

het hoofd van de landplaag, van 't lichaam gerukt op zijn 
strijdkar, gebruikt die-zich-wel-heeft-geweerd steeds als 
gift aan de goden. 

2. In elk der drie werelden heet "triumphator" de man, tot wiens 
lof dàt gezegd wordt. 

Geheel in zijn greep, noemt de vijand eenstemmig hem "Hemelse 
heerser". 

Het volk is spontaan, overal, Jayabhaya "Bha~ra" gaan noemen, 
"de Hoge Gebieder". 

Dat bleef in gebruik, want de adel en priesterschap - r~i, Bud
dhist, Çiwaiet - heeft (de titel) volledig bekrachtigd. 

3. Men zegt, dat vervolgens Çailendra's Hoogheilige Heer, in 
gezelschap van r~i's en goden, aan hem is verschenen. 

Attent bracht Pamasah hem hulde en bood in gelouterd bewustzijn 
de Gast een geschenk aan. 

Dit stemde de Heer welgezind, en hij sprak: "Heb geen vrees, 
Jayabhaya! 

Ik kom niet uit toorn, doch bereid U die gunst te verlenen, die 
U maakt tot heerser der wereld. 

4. Aanvaard, en terstond, dit mijn hoge geschenk aan mijn zoon 
J ayabhaya. En luister naar dit, volk op a.a.rde : 

,Gij zult de rebellen, waar zij ook verschijnen, verslaan en als 
koning aan 't wiel staan. Zo zij het! 

Mijn zijn zal - dit is een mysterie - bestendig in U zijn, mèt 
U zijn, zodat ik (door U) de Bha~ära der mensheid zal 
blijven!' " 

Aldus klonk doordringend de stem van de Heer, en Zijn woord 
werd beaamd door de rfili 's in 't luchtruim. 

[5. Na 't voorrecht te hebben verleend ging de Heer op in 't niet, 
als Bha~ära. 

Terstond werd gehoorzaam een ieder, die vijand des konings 
geweest was, en kroop naar (de troon van) de Hoge 
Gebieder. 

Onwrikbaar is nu diens positie op aarde; geen dievengespuis is 
te vinden, gevlucht en bevreesd voor de macht van de 
Koning. 

Geen angst kennen slechts de belagers van 't schone geslacht, in 
de vollemaansna.cht op hun steelse bedrijf uit.] 
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6. En daarmee verklaart zich de wens van SeçIah een "fixering" te 
schrijven tot lof van de Vollemaansridder, 

[Die kennelijk Hari belichaamt in 't hete seizoen, steeds het haar 
van de vijand als zadel gebruikend, 

Wiens opkomst in donkere tijden gelijkt op de lek na de tilem: 
men bidt Hem/haar in leven te blijven, 

Die (Çangkara,) beste der Rudra's, in 't echtelijk tweegevecht is, 
want Diens wens is, dat feest wordt wat reden tot vrees 
was. 

7. Wie woorden van lof tot hem richt maakt gewis mond-en-tong 
even rein als aanbad hij Heer Çiwa.] 

Dat hij de geluksster dus zij van de man, die der Pàn<:lawa's 
strijd met de Kaurawa-vorst gaat beschrijven! 

Maar of hij 't zal kunnen 1 Wansmakelijk is (dit produkt), als 
een liefde-vertolkende pruim, welker schelpkalk ver
brand is; 

(zo 'n pruim) zal de tanden (van 't meisje) verkrachten, en toch 
mag men hopen, dat 't hart wordt getroffen I). 

Poerbatjaraka en Hooykaas hebben in D 14,9 te kennen gegeven de 
regels 6,b t/m 7,a als onecht te beschouwen; het is niet duidelijk, wat 
hun argumenten daarvoor waren, maar misschien hebben zij gelijk, want 
verwijdering der vier regels zou aan de zin der manggala-strofen geen 
afbreuk doen. In elk geval lijkt mij strofe 5 voor schrapping in aanmerking 
te komen; het woord don van 6,a betekent "beweegreden", en het streven 
van de dichter wordt derhalve in verband gebracht met iets, dat hem 
bewogen heeft; de verwijzing geschiedt met het woord niihan. Handhaaft 
men strofe 5, dan verwijst nähan naar activiteit van vrouwenjagers, 
hetgeen met de verheven strekking van de manggala-strofen ten enen 
male in strijd zou zijn; schrapt men strofe 5, dan verwijst niihan naar 
de plechtige verklaring van de Çailendra-koning, en wordt mpu SeçIah 
de man, die met zijn gedicht in het openbaar verricht heeft hetgeen de 
Çailendra-koning met zijn uitspraak gedaan had in de beslotenheid van 
J ayabhaya's meditatievertrek, de plek in de kraton, waar God, door 
niemand anders waargenomen, zijn woord richt tot zijn uitverkorene. 
Voor details verwijs ik naar noot I, waar men de vertaling toegelicht 
vindt. 

Kern heeft in BKI 73,499 regel 6,a weergegeven met: "Zoo (in de 
voorgaande verzen) tracht Mpu SeçIah in 't Çakajaar 1079 . . . hem te 
roemen die ... " 24). De vertaling in D 14,9 luidt: "Welnu, dat heer SeçIah 
zich onderscheidt (door het vervaardigen van dit gedicht), geschiedt 
in het Çàka-jaar negen-paarden-rein-(als)-de-maan". Er is nog een derde, 
die van Cohen Stuart (VBG 27 en 28); hij heeft het slot van strofe 2,1 
van de jongere Bratayuda-tekst: 
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duk wiwit sêngkalanipWl 
panganggite pu SI\çla.h 
ya ma.kirtya sêngkala ring 
sang akuda sude.ca.ndra.ma. punika 

weergegeven met: "Het jaar, waarin Poe SeDAH zijn dichtwerk begon, 
drukt hij uit door de jaarspreuk : ,negen paarden zonder maan' ", en 
in de bijbehorende noot geeft hij, om een indruk te geven van Javaanse 
woordspeling, "negen paarden zonder manen"; de jongere tekst staat 
dicht genoeg bij de Oud-Javaanse om hier in de discussie betrokken te 
worden, al is moeilijk te zeggen, of de bewerker het oudere gebruik van 
çaka1càla nog gekend dan wel slechts het prototype slaafs nagebootst heeft. 

Hoewel Cohen Stuart's "negen paarden zonder manen" een aardige 
vondst is, en er begrip voor het Javaanse chronogrammenspel uit blijkt, 
moeten wij toch het primaire "negen paarden zonder maan" laten preva
leren, omdat nu eenmaal candramä "maan" betekent; doen wij dat, dan 
stelt Cohen Stuart ons voor de vraag, wat luna-loze paarden zijn. Een 
zelfde vraag roept de vertaling van Poerbatjaraka en Hooykaas op; 
gaat men van reine paarden uit, dan is de vergelijking met de maan 
te appreciëren, maar wat zijn "reine paarden" in een Javaanse gedachten
gang en met betrekking tot onze kakawin of de er in genoemde personen? 
Er rijst bovendien tegen de negen paarden een taalkundig bezwaar; 
men zegt in het Javaans sangang tahun tegenover jaran sanga, resp. 
"negen jaar" en "negen paarden", met het telwoord slechts vóór maat
aanduiders, en dan steeds gevolgd door ng; of de distributieregel in het 
oudere Javaans strikt in acht genomen werd, dient nog vastgesteld te 
worden, maar sanga zonder lidwoord vóór een substantief is in strijd met 
de gewoonte, en het metrum laat sangang kuda niet toe 25). Wij moeten 
derhalve van de paarden afstappen, en daarmee wordt de vraag betreffende 
reine en luna-loze paarden irrelevant. In GNI 2,62 en 2,137 heb ik voor
gesteld sang akuda, "de zonneridder", te lezen; hiertegen rijst geen 
grammaticaal bezwaar, terwijl de lezing door de mededeling van 6,b 
bevestigd wordt; wanneer men "de zonneridder, de vollemaanskoning" , 
in overeenstemming met hetgeen volgt, in de tekst van 6,a opneemt, 
verdwijnt echter het chronogram naar de achtergrond en wordt de kans 
gering, dat het woord çakakäla in het zinsverband "chronogram" 
of iets dergelijks betekent. 

De vertaling "in het Çäka-jaar 1079", waarop de drie vroegere ver
talingen neerkomen, is bovendien niet te rijmen met de plaats, waarop 
ri in de versregel staat; de genoemde vier auteurs hebben ri feitelijk als 
prepositie bij çakakäla laten gelden; die opvatting is onhoudbaar, en het 
metrum sluit de mogelijkheid uit om ri çakakäla of ring çakakäla in plaats 
van çakakäla ri te lezen. Bij aanvaarding van sang akuda biedt ri geen 
moeilijkheden, maar dan wordt ri sang akuda het complement van de 
belanghebbende persoon bij makïrti çakakäla, "een çakakäla vervaardigen". 
Oakakäla kan hier niet in eerste instantie "chronogram" betekenen; de 
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dichter heeft voor de Zonneridder-Vollemaan de hele kakawin vervaardigd, 
en in strofe 7 noemt hij hem zijn manggala, "gelukbrenger" , bij de 
beschrijving van de oorlog tussen de Pänçlawa's en de Kaurawa's. Daar 
de door bhatära Girinätha met betrekking tot Jayabhaya afgelegde 
verklaring mpu SeçIah, zoals hij zegt, bewogen heeft tot vervaardiging 
van zijn kakawin, moet er tussen die verklaring en de inhoud van het 
Bhäratayuddha-verhaal een verband bestaan. Dat verband wordt ten 
dele duidelijk uit BY 52, want daar lezen wij, dat Wil?nu, na in Yudhil?
thira's tijd in Krl?na dan wel in Kr~närjuna, "Krl?na en Arjuna als 
tweeëenheid", geïncarneerd te zijn geweest, bij het aanbreken van de 
Kaliyuga naar de hemel teruggekeerd is, doch later zich opnieuw, en 
wel op Java, geïncarneerd heeft om aan de ellende van de Kaliyuga 
een einde te maken. In die latere incarnatie periode heet hij, zegt de 
dichter in 52,4,d, Jayabhaya, en deze Jayabhaya heeft, aldus 52,10, 
opdracht gegeven het verhaal te schrijven aangaande de overwinning, 
door hem, Jayabhaya, behaald, toen hij Krl?na was, en toen zijn prestatie 
was Çalya's uitschakeling in de Bhärata-oorlog; met andere woorden: 
toen hij Yudhi~thira was, want Çalya is door Yudhil?thira gedood. 
Jayabhaya heet dus de reïncarnatie van het driemanschap Arjuna
Krl?na-Yudhil?thira, en de functionele identiciteit der miirti's brengt dan 
met zich mee, dat succesvolle militaire activiteit van J ayabhaya "over
winning in de Bhärata-oorlog" is 26). 

De vraag is dan: wie is de Duryodhana of Suyodhana van Jayabhaya's 
tijd ~ Die vraag heb ik reeds eerder trachten te beantwoorden, doch 
toen onder invloed van het misverstand, dat met bhatara Girinätha in 
Javaanse gedichten Çiwa bedoeld wordt. In VAWL-NR 69/1,154 sq. 
en 215 heb ik er op gewezen, dat de namen Girindra en de varianten daarvan 
op Java eer voor "de Çailendra-koning" staan, maar die opvatting was 
mijzelf toen nieuw, zodat ik op p. 206 bij vermelding der kakawin 
Bhäratayuddha nog ouder gewoonte het woord "Çiwa" gebruikt heb. 
Volgens de theorie, die wij sub 1.22 uitvoeriger zullen bespreken, is de 
Çailendra-dynastie verdrongen door een Wi~nuïtische dynastie, die van 
Arjuna en Räma zou afstammen; deze dynastie, in de mannelijke lijn 
een Pän<;lawa-dynastie, stond tegenover de Buddhisten krachtens de 
verdringing der Çailendra-dynastie, en tegenover de Kaurawa's krachtens 
het Mahäbhärata-verhaal. In deze situatie lag de mogelijkheid van 
vereenzelviging van de Buddhisten en de Kaurawa's opgesloten; dit 
maakt begrijpelijk, waarom bhatära Girinätha in BY 1,3,d tegenover 
Jayabhaya verklaart niet uit toorn aan hem verschenen te zijn, want een 
uitbarsting van woede zou alleszins begrijpelijk geweest zijn; wie een 
ander bezoekt begint niet zijn boze bedoelingen te ontkennen, wanneer 
er geen vuiltje aan de lucht is. 

Mpu SeçIah zegt in BY 1,6,a, dat hij zijn kakawin geschreven heeft 
ter ere van de Vollemaansridder, niet, dat hij dat in 1079 gedaan heeft. 
Dit laatste is uit de tekst gelezen, doch ten onrechte. Krom heeft van 
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de onjuiste veronderstelling, die hij in HJG2 295 herhaalt, op p. 284 sq. 
gebruik gemaakt om zich uit andere details van het gedicht een beeld 
van de macht van de Ka.c;lirise koning te vormen, maar daar het uitgangs
punt onjuist is, is ook de interpretatie van bedoelde details misplaatst. 
In het epitheton Bang akuda fiuddhacandramii, "Vollema.a.nsridder", ligt 
een te raden jaartal opgesloten, en de Vollemaansridder wordt 
derhalve in verband met ,,1079" gebracht. Mpu Sec;Ia.h's mededeling 
sluit a.a.n bij de verklaring van bhatara Girinatha, die, door zijn eigen 
toorn te ontkennen, J ayabhaya onschuldig noemt; de vergelijking van 
Jayabhaya met de reine ma.a.n sla.a.t dus op zijn onschuld tegenover 
bhatara Girinatha, en da.a.r mpu S~h de uitspra.a.k van bhatära Girinatha 
herhaalt door het Bharatayuddha-verha.a.1 te vertellen, is Jayabhaya de 
reine ridder van de Bhärata-oorlog, wiens krijgsbedrijf een priesterlijke 
offerhandeling heet in BY 1,l. Dit betekent, dat het in 1,6,0. opgesloten 
chronogram het jaar van de Bharatayuddha als gerechtvaardigde handeling 
van Jayabhaya fixeert, niet het ontsta.a.n van mpu SeQ.ah's gedicht. Is 
nu die handeling te verstaan als "uitschakeling van het Buddhistische 
bewind", dan is ha.a.r fixering in 1079 voor de historicus uitera.a.rd wa.a.rde
loos; de Wil1nuitische dynastie is blijkens de Erlangga-hymne en de 
Penanggungan-monumenten ouder. Bhatära Girinatha heet echter niet 
slechts de heerschappij van Wil1nujJayabhaya te rechtvaardigen, doch 
ook een uitspra.a.k te doen over de hoedanigheid van diens heerschappij; 
hem wordt uiteraard theorie van Javaanse priesters in de mond gelegd, 
en die theorie verschilt van die der Erlangga-hymne. De te beantwoorden 
vra.a.g wordt hiermee: wie heeft, en in welk tijdperk heeft hij een condo
minium van Wil1nu en Buddha in 1079 gefixeerd? Het antwoord op deze 
vra.a.g is sub l.22 beter op zijn plaats, omdat wij daar tevens de visie van 
de auteur der Erlangga-hymne bespreken. 

Krom heeft zijn in TBG 57,516 uitgesproken twijfel over de bruik
ba.a.rheid van het jaartal van BY 1,6,0. later opgegeven, in verband met 
een andere lezing van het jaartal der inscriptie van Plumbangan = OJO 69; 
zie zijn betoog in TBG 59,419 sqq. en HJG2 293. Tot Krom's initiële 
twijfel keer ik via een andere gedachtengang terug: uit OJO 68 van 
1057 blijkt, dat Jayabhaya reeds in dat ja.a.r een grondschenking wegens 
bewezen diensten verricht heet te hebben, en met de mededeling of 
bewering da.a.romtrent in OJO 68 is erkenning van Jayabhaya's koning
schap in 1079, op de wijze van de inleiding der kakawin Bharatayuddha, 
in strijd. Is de kakawin van jongere datum, dan heeft men in een later 
tijdvak 1079 als een ja.a.r van Jayabhaya's regeringstijd beschouwd, en 
dat misschien wel terecht gedaan, ma.a.r dan toch te weinig rekening 
gehouden met of te weinig kennis gehad van de pla.a.ts van 1079 in 
Jayabhaya's totale regeringsperiode; de auteur van Wir. 98,6 sqq., die 
in jongere tijd de verva.a.rdiging van het Wirataparwa in 918 gesteld 
heeft, heeft een fout van omstreeks dertig ja.a.r gemaakt, ditma.a.l in de 
andere richting. 
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Op grond van hetgeen te berde gebracht is mogen wij reeds in deze 
subparagraaf stellen, dat mpu SêQah zijn gedicht een çakakäla noemt 
vanwege zijn fixering van de Bhärata-oorlog, en bhatära Girinätha's 
daarbij aansluitende bezoek aan Jayabhaya, in 1079. De oorlog was de 
Javanen bekend uit het Sanskrt Mahäbhärata; wat mpu SC<}ah gedaan 
heeft is: met een priesterlijke uitspraak, waaraan hij uitdrukkelijk zijn 
naam verbonden heeft, de uit oude verhalen bekende "gebeurtenis" op 
een bepaalde, door hem gekozen wijze plaatsen in een door hem gekozen 
jaar der Javaanse geschiedenis, en op Java; het Javaanse nageslacht is 
ten gevolge daarvan blijven geloven, dat de Bhärata-oorlog zich op 
Java afgespeeld heeft. Deze priesterlijke activiteit vereiste krachtens 
haar aard het gebruik van een jaartal, uitgedrukt in een chronogram, 
daar het chronogram een litteraire vorm is, die past bij het gebruik van 
Indische metra, Sanskrt woorden en een aan de Indische litteratuur 
ontleend thema. Het woord çakakala staat primair voor "jaartal" en 
dus eer voor "chronogram" dan voor "kakawin"; cf. het gebruik van 
het woord in Nag. 15,2,c. Aan te nemen is derhalve, dat mpu SC<)ah 
zijn hele gedicht çakakala genoemd heeft vanwege de in de tekst van 
BY1,6,a opgesloten jaartalbepaling. Het ruimere gebruik van de term 
çakakiila is met het engere niet in strijd; een zinvol chronogram duidt 
de "gebeurtenis" van het jaar, dat met de cijferwaarde der gebruikte 
woorden gegeven is, in beknopte vorm aan; de lezer wordt geacht de 
beknopte mededeling te verstaan krachtens zijn bekwaamheid om haar 
in zijn "beeld van het verleden" in te passen. In de kakawin Bhära
tayuddha wordt die achtergrondkennis ten dele onder woorden gebracht; 
vergelijken wij het geval van het chronogram van BY 1,6,a met dat 
van het chronogram r~i-sanga-samiidhi van Par. 24,31, dan is het verschil, 
dat de relevante achtergrondkennis - al is zij, blijkens het betoog in 
Ind. 9,386 sqq., te reconstrueren - door de Pararaton niet verschaft 
wordt, terwijl mpu SC<)ah tot op zekere hoogte verduidelijkt heeft, waarom 
hij Jayabhaya aangeduid heeft met het 1079-suggererende epitheton 
sang akuda çuddhacandrama. De hele reeks Pararaton-chronogrammen 
zou men, zoals Krom gedaan heeft, een kroniek kunnen noemen, indien 
er voldoende reden zou zijn om aan te nemen, dat de auteur, desnoods 
op gebrekkige of tendentieuze wijze, zijn lezers realistisch over de gebeur
tenissen van een bepaald tijdvak heeft willen inlichten. Zoals in VA WL-NR 
69/1 uiteengezet is, heeft de man een theorie weergegeven, en daarom 
is het woord "kroniek" met betrekking tot het bedoelde deel der Pararaton 
misplaatst. Geen lezer van de kakawin Bhäratayuddha kan, dunkt mij, 
tot de opvatting komen, dat dit gedicht een kroniek is, indien hij aan 
"kroniek" de in Nederland gebruikelijke betekenis hecht. Noemt dus 
mpu SêQah zijn werk een çakakala, dan moeten wij dit woord niet met 
"kroniek" vertalen, zoals Pigeaud met betrekking tot Nag. 94,3 gedaan 
heeft; het is het best om het, waar het op een gedicht van enige omvang 
slaat, onvertaald te laten, als technische term 27). 
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1.2122. De tweede ons bekende çakakäla is de Krtanagara-hymne, die 
laatstelijk vertaald is in VAWL-NR 69/1,47 sqq., met aantekeningen 
op p. 220 sqq. In deze Sanskrt tekst wordt çakakäla als neutrum gebruikt, 
hetgeen suggereert, dat de auteur het heeft willen onderscheiden van 
het mannelijke çakakäla en dus een specifieke betekenis op het oog heeft 
gehad; het in de hymne voorkomende chronogram wordt er gevolgd 
door çakendräbde, een synoniem van çakäbde; dit woord betekent hier 
dus "in het Çäka-jaar ... ". Ook het verschil van plaats, waar de twee 
termen in de hymne voorkomen, laat duidelijk uitkomen, dat zij op 
verschillende wijzen gebruikt worden. De indruk van een kroniek wekt 
de Krtanagara-hymne allerminst. 

De Casparis heeft dit deel van VA WL-NR 69/1 besproken in BSOAS 
26,463, waar hij de voorgestelde interpretatie "fanciful" noemt. Hij heeft 
het daar over "the inscribed Ak~obhya", waarmee de hymne bedoeld 
is, en zegt er van "dated A.D. 1287"; dit getuigt van onvoldoende kennis 
der vaklitteratuur, want reeds in 1922 heeft Poerbatjaraka aangetoond 
(BKI 78,426 sqq.), dat het chronogram niet slaat op het jaar der ver
vaardiging van de tekst, maar op dat der in de tekst gefixeerde "gebeur
tenis". De Casparis brengt enkele adjectiva, die in de manggala-strofen 
voorkomen, ter sprake, kennelijk in de v.eronderstelling, dat de betekenis 
er van mij in V AWL-NR 69/1 ontgaan is, en zegt, dat "the meaning of 
these two epithets . . . clearly excludes the interpretation proposed by 
Professor Berg"; hij heeft echter de hoofdtekst, waarmee de manggala
strofen in verband te brengen zijn, buiten beschouwing gelaten, en daardoor 
de epitheta uit hun verband gerukt 28). De boekbespreking is niet van 
zodanig belang, dat zij op zichzelf aanleiding geeft op het betoog van 
VA WL-NR 69/1 terug te komen; het gaat in deze subsectie echter om 
de çakakäla-functie der Nägarakrtägama, en omdat de Krtanagara
hymne uit ongeveer dezelfde tijd is - krachtens de inhoud is het een 
stuk van nieuwjaarsdag 1273 -, en de saamhorigheid der twee çakakäla's 
in het betoog van deze sectie een rol speelt, is het gewenst de Krtanagara
hymne opnieuw te bezien. 

Toen Kern de tekst in TBG 52,99 sqq. voor het eerst vertaalde, heeft 
hij een gedeelte er van als wartaal beschouwd (p. 104, noot 4); dit is 
een bedenkelijk uitgangspunt, maar toe te geven is, dat de tekst op 
zichzelf niet volledig duidelijk is, en dat de implicaties pas door de 
Nägarakrtägama - die Kern in 1910 nog slechts ten dele kende - vol
doende zin krijgen. De hoofdtekst der Krtanagara-hymne bevat vier 
mededelingen omtrent "gebeurtenissen"; deze zijn: 

1. de rijksdeling van ärya Bharäj; 
2. het herstel der rijkseenheid door Wi~nuwardhana en zoon; 
3. Jnänaçiwabajra's " zelf plaatsing " in ~obhya-gedaante te 

Wurare in het bhawacakra-jaar; 
4. Nädajna's plaatsing van hetzelfde beeld. 
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Van deze mededelingen en "gebeurtenissen" zijn 1 en 2 kennelijk als 
opposita saamhorig, maar noch het verband tussen 1 + 2 en 3 + 4, noch 
de betrekking tussen 3 en 4 blijkt uit de context. Hier komt bij, dat de 
hoofdtekst der hymne uit twee volzinnen bestaat, die, omdat zij samen 
de inhoud van het geheel constitueren, met elkaar te maken moeten 
hebben; ook hun verband is echter niet direct doorzichtig. De eerste 
volzin is tevens de eerste der vier mededelingen; de tweede volzin, die 
derhalve de drie andere mededelingen bevat, is opvallend lang en gecom
pliceerd; herleidt men de tweede volzin tot zijn eenvoudigste vorm, dan 
krijgt men : 

Ik, Nädajna, ben, doordat ik hem, (3) de zelf-neergezette, (4) 
neergezet heb , de dienaar van Dat/Diegene, krachtens Wat/Wie 
geregeerd hebben Wif?nuwardhana en zijn zoon Jnänaçiwabajra, die 
(2) de eenheid van het verdeelde land hersteld hebben. 

In VAWL-NR 69/1,221 heb ik aangetekend, dat ik de correlatieve 
pronomina van de tweede volzin met neutra weergegeven heb met het 
oog op de tekst der GonQ.anglor-inscriptie; zij komen echter voor in 
casusvormen, die aan het neutrum en het masculinum gemeen zijn, en 
op zichzelf is het masculinum dus niet uitgesloten; hierboven heb ik 
met beide mogelijkheden rekening gehouden. De kwestie is van belang 
vanwege het met "hem" weergegeven tam van strofe 13; vat men de 
correlativa als mannelijk op, dan mag men tam er bij betrekken, maar 
tam is ook op te vatten als verwijzing naar de in strofe 12 genoemde 
Jnänaçiwabajra. Nu zegt de auteur in strofe 1, dat hij de of het Tathägata 
vereert, en de correlatieve pronomina yasmàt ... asya zijn te betrekken 
op de of het Tathägata, omdat in het begin van de tweede volzin gezegd 
wordt, dat Wif?nuwardhana en zoon op aarde geregeerd hebben uit kracht 
van Dat/Diegene; hiermee wordt de aardse machthebber onderscheiden 
van het principe van zijn macht, en vanwege die onderscheiding zouden 
tegenover het mannelijke tam de correlatieve pronomina yasmat en asya 
als neutra op te vatten zijn, waardoor de onderscheiding in de pronomina 
verwerkt zou zijn. Hier staat tegenover, dat volgens de Buddhistische 
theorie de transcendente Buddha zich in aardse verschijningsvormen 
manifesteert, en dat er dus tussen Tathägata en Jnänaçiwabajra een 
samenhang is, krachtens welke tam onder de correlatieve en dan alle 
als masculina te beschouwen pronomina opgenomen mag worden. Die 
samenhang komt ook in de manggala-strofen tot uiting, want in de 
eerste daarvan heet Tathägata sadasatpak~awarjita, "los van de tegen
stelling ,existent' en ,niet-existent' " en dus " transcendent" , terwijl de 
tweede de çakakäla, de hele Krtanagara-hymne dus, een ràjakirtiprakiiçana, 
" openbaring over de prestatie van de koning(en)", noemt. In het begin 
van de tweede volzin wordt de hereniging van de Javaanse landen, een 
ràjakirti, "koninklijke prestatie", toegeschreven aan de uit kracht van 
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de transcendente Buddha regerende Jnä-naçiwabajra, die als hereniger 
tegenover de rijksdeler ä,rya Bharä-j staat; van Bkariij heeft Kern echter 
reeds opgemerkt (TBG 52, 103), dat het de naam van een Bodhisattwa is, 
en Jnä-naçiwabajra staat dus als hereniger niet tegenover een wezen 
van heel andere aard. Daarom is in VAWL-NR 69/1 voorgesteld Jnä-na
çiwabajra alias Krtanagara te beschouwen als Sang Hyang Hana, de 
Existente, en ä,rya Bharä-j, blijkens iirya een aardse machthebber, als 
Sang Hyang Taya, de Non-Existente, omdat Hana en Taya buiten de 
sfeer der transcendentie facetten van het wezen van de Buddha zijn, 
en omdat rijksdeling het gemakkelijkst negatief, hereniging het gemak
kelijkst positief te waarderen is. Ik zie niet in, waarom deze interpretatie 
"fanciful" zou zijn; zij steunt op integratie van de gegevens der manggala
strofen met de mededelingen van de hoofdtekst over de "gebeurtenissen" 
1 en 2, en indien de Casparis een andere mogelijkheid tot integratie gezien 
heeft, heeft hij haar ten onrechte niet vermeld. 

Stelt men ä-rya Bharä-j als Sang Hyang Taya tegenover Jnä-naçiwabajra 
als Sang Hyang Hana, dan is door de ongedaanmaking der rijksdeling 
Sang Hyang Hana in de plaats van Sang Hyang Taya getreden, en heeft 
zich dus in Tathä-gata's aardse manifestatie een wijziging voltrokken. 
Het chronogram van de hymne is bkawacakra, en de lexicale waarde van 
deze term is "verandering van zijnswijze" ; zie de opmerkingen hierover 
in VAWL-NR 69/1,222. Het chronogram komt echter voor in de tweede 
helft van de tweede volzin, en daar vindt men het opgenomen in een 
context, waarin "Jnä-naçiwabajra's plaatsing" onderscheiden wordt van 
"Nä.dajna's plaatsing". Zoals wij in de vorige subparagraaf gezien hebben, 
zegt een zinvol chronogram in beknopte vorm hetgeen het essentiële van 
het totale verhaal is. Aangezien nu de mededelingen 1 en 2, rijksdeling 
en hereniging, onder het gezichtspunt bkawacakra te brengen zijn, doch 
deze term daar in de hymne voorkomt, waar de mededelingen 3 en 4 
gedaan worden, is evident, dat de mededelingen 3 en 4 slechts formeel 
van de mededelingen 1 en 2 kunnen verschillen. Dit is in overeenstemming 
met de verdeling van de hoofdtekst over twee volzinnen, want doordat 
de tweede volzin in de verst gereduceerde vorm zegt: "Ik, Nä.dajna, 
heb het Buddha-beeld geplaatst", zijn de mededelingen 1 en 4, resp. 
"ä-rya Bharä-j heeft Java verdeeld" en "ik, Nä.dajna, heb het Buddha
beeld geplaatst", in de totale hymnestructuur , doch zonder de manggala
strofen, oppositioneel samenhorig, en dat kan slechts, indien mededeling 
4 op een of andere wijze een variant van mededeling 2 is, verschillend 
naar de vorm, niet naar de inhoud. Dat de tweede volzin tot mededeling 4 
gereduceerd mag worden, blijkt voorts hieruit, dat de hele Krtanagara
hymne aangebracht is op een A.qobhya-beeld, en mededeling 4 op de 
plaatsing van een Ak",obhya-beeld betrekking heeft. Ten slotte, zoals 
de mededelingen 1 en 2 met elkaar oppositioneel samenhangen, doordat 
zij beide over een activiteit van een Buddhistische figuur gaan, hangen 
de mededelingen 3 en 4 met elkaar oppositioneel samen, doordat zij 
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beide betrekking hebben op de "plaatsing" van een Buddhistische figuur, 
de Jina AJqlObhya. 

Zoals gezegd, verduidelijkt de Nägarakrtägama de Krtanagara-hymne. 
De twee gedichten zijn dus niet slechts als çakakäla saamhorig; de 
betrekking van de Nägarakrtägama tot de kakawin Bhäratayuddha is 
anders dan die tot de Krtanagara-hymne, want de Nägarakrtägama en 
de Krtanagara-hymne zijn complementaire çakakäla's. De hymne 
is in het Sanskrt gesteld, de kakawin in het Oud-Javaans; tussen de 
twee teksten bestaat een rangverschil, want in de Majapahitse tijd wordt 
Sanskrt als voertaal slechts gebruikt voor teksten, die van bijzondere 
dynastieke betekenis zijn. In deze subparagraaf noem ik de Nägara
krtägama onmisbaar voor het verstaan van de Krtanagara-hymne en 
stel ik dus de dienende functie der Nägarakrtägama in het licht; wij zullen 
sub 1.251 zien, dat de hymne op haar beurt onmisbaar is in de structuur 
der kakawin. De complementaire çakakäla's zijn dus een merkwaardig 
geval, niet slechts voor het betoog van deze sectie van belang, maar ook 
voor ons begrip van de hele Javaanse cultuurgeschiedenis. 

De Nägarakrtägama verduidelijkt in de eerste plaats het 8wayam 
... prati~!hitam ... mahäk~obhyänurüpatah van strofe 13 der Krtanagara
hymne. Van de woordentrits geeft Prapanca de eerste twee leden in 
Nag. 56,1,c weer met 8iränfJadhi~thita çarïra, "hij heeft zichzelf bijgezet", 
onder toevoeging van tekwan, "merkwaardigerwijze", en van rakwa, 
"zegt men" of "zegt hij", waarmee kennelijk naar de Krtanagara-hymne 
- de enige oudere plaats, waar dezelfde "gebeurtenis" besproken wordt -
wordt verwezen. De hier gebezigde vertaling van Nag. 56,1,c is afkomstig 
van Poerbatjaraka (BKI 78,442) en reeds eerder door mij overgenomen 
in VAWL-NR 69/1,243; Pigeaud heeft in zijn commentaar op Nag. 56,1 
(JFC 4,151 sq.) verschillende opstellen over canc.li Jajawa vermeld, doch 
met Poerbatjaraka's bijdrage geen rekening gehouden, en daardoor is 
het belang van Nag. 56 sq. hem ontgaan. Het mahäk~obhyänurüpatah 
der Sanskrt hymne vindt men terug in Nag. 56,2,c/d, waar Prapanca het 
heeft over een Ak~obhyapratimê ruhur maku!a, "een Akltlobhya-beeld 
boven de makuta", dat "krachtens eigen volmaaktheid, of tovermacht, 
teniet is gegaan, als opperste ,Wezen-der-Leegheid'''. Met betrekking 
tot dit, door Krtanagara als eigen-ik neergezet beeld zegt de Nägara
krtägama-dichter in zang 57, dat het de Çiwaïtische tempelopzichter 
niet bekend was, doch waargenomen werd door een geleerde Buddhist, 
die eens cançli Jajawa bezocht; er is geen reden om in deze man, met 
Pigeaud, een Siamees te zien, doch wel om hem "het oog der verlichting" 
toe te schrijven, waardoor hij zien kon hetgeen voor anderen onzichtbaar 
bleef. Van deze geleerde wordt in Nag. 57,3,d gezegd, dat hij bij een later 
bezoek ton ri muk~a hyang arro, "het goddelijke beeld heeft zien ver
dwijnen", en in de volgende versregel dateert Prapanca deze "gebeurtenis" 
met de woorden pilih analaçarärka rakwa çakäbda, d.i. "misschien in 
1253" plus verwijzing naar een zegsman. Bij het overwegen van deze 
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woorden heeft men te bedenken, dat pilik als uiting-van-voorbehoud bij 
vermelding van een jaartal uitzonderlijk is; ik ken geen tweede geval. 
Sub 1.2113 is echter betoogd, dat 1253 een van Jayanagara's sterfjaren 
is, en dat de verschillende sterfjaren van Jayanagara functioneel-identiek 
zijn. Zou nu de dichter, die blijkens pilik kon kiezen, ,,1255" gezegd hebben, 
dan zou de kilang van het Aklllobhya-beeld met de wijil van Räjasanagara 
op één dag na samenvallen, en zou evident zijn, dat de onzichtbare 
~obhya vervangen is door de zichtbare Räjasanagara; met verdwijning 
van het onzichtbare is immers in een bhawacakra-geval zichtbaarwording 
gegeven. Lezen wij de mededeling der Krtanagara-hymne in het licht 
van het verhaal van Nag. 57, dan is duidelijk, dat Nädajna de onzichtbare 
Aklllobhya met het machtwoord der priesterlijke magie zichtbaar gemaakt 
heeft, en dat het symbool der zichtbaarwording het stenen ~obhya
beeld is, waarop de tekst der Krtanagara-hymne aangebracht is. De 
waarneming van de geleerde van Nag. 57 en de daad van Nädajna zijn 
krachtens de gelijkheid van de verandering in het object saamhorig, en 
de geleerde van Nag. 57 is dus wel Nädajna. Dit betekent, dat het ralcwa 
van Nag. 57,4,80 naar dezelfde informant verwijst als dat van 56,I,c, 
en hetzelfde geldt, naar ik aanneem, voor het rakwa van 1,4,80. De chro
nologische afstand tussen de "waarneming" van Nag. 57 en de "plaatsing" 
van Nädajna is, dunkt mij, in de gedachtengang van Prapanca niet 
relevant; enerzijds is het einde van 1253, voor zover de dynastieke 
bhawacakra in het geding is, functioneel-identiek met dat van 1255, 
anderzijds is nieuwjaarsdag 1256 als dag van Räjasanagara's "verschijning" 
functioneel-identiek met die van 1258 en 1273, wegens het facultatieve 
karakter der "baby-jaren", dat reeds besproken is, en wegens de structuur 
van de kabodhisattwan, die sub 1.234 ter sprake zal komen. 

In de tweede plaats is voor de interpretatie van de Krtanagara-hymne 
van belang de passus Nag. 67,3 sqq. Nag. 68 bevat het verhaal over 
het échec van de rijksdeler mpu BharäQ.a, en sluit aan bij een mededeling 
over Jnänawidhi's brakmayajna in 1273. De saamhorigheid der medede
lingen van Nag. 67,3 en van 68 blijkt bij vergelijking van de passus met het 
verhaal van hoofdstuk 11 der Lalitawistara, volgens hetwelk Siddhärtha 
bij gelegenheid van zijn eerste verlichting vijf over zijn meditatieoord 
vliegende rllli's tot landing heeft gedwongen; het corresponderende 
Räjasanagara-jaar is 1273, en dit impliceert, dat Jnänawidki voor 
"Räjasanagara" en brakmayajna, "Andachtsopfer" volgens CSW 297, 
voor "de meditatie der eerste verlichting" staat. Op het verhaal van 
Nag. 67,3 sqq. zal ik, ter verbetering van het betoog van VAWL-NR 59/1, 
uitvoeriger ingaan in hoofdstuk 3; hier is van belang, dat mpu BharäQ.a, 
de ärya Bharäj der Krtanagara-hymne, volgens Nag. 68,4,d çinäpa 
dady-alita is, "omgetoverd in een dwerg", derhalve een verandering van 
verschijningsvorm ondergaan heeft, d.i. door het optreden van de Unificator 
als rijksdeler ontkracht is. Degene, die de rijksdeler uitschakelt, is in 
de Krtanagara-hymne Jnänaçiwabajra/Krtanagara, in Nag. 67,3 sqq. 
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JnänawidhijRäjasanagara; in het eerste geval is tijdvak van Bharäjj 
BharäÇJ.a's heerschappij de periode vóór het optreden van Wi!}nuwardhana, 
in het tweede geval de periode tussen Krtanagara en Räjasanagara, en 
de twee perioden zijn, als door dezelfde Bharäj-heerschappij gekenmerkt, 
functioneel-identiek; de mededelingen 3 en 4 der Krtanagara-hymne 
zijn dus door het verhaal van Nag. 67,3 sqq. te vervangen, waardoor 
duidelijker wordt, dat zij niet meer zijn dan een variant van de medede
lingen 1 en 2. 

Van belang is in de derde plaats Nag. 43,5. Daar staat, dat Krtanagara 
in 1214 naar de Jinendrälaya gegaan is, sang moktêng Çiwabuddhaloka 
genoemd wordt, en "hier", d.i. "in de Çiwabuddhaloka", bijgezet is in 
Çiwabuddhärcä, "beelden van Çiwa en Buddha" . Ak!}obhya is een der 
vijf Jina's, en het Jinendra- van Nag. 43,5,a is dus, hoewel iets ruimer 
van betekenis, een synoniem van het M ahäk~obhya- der Krtanagara
hymne. Met de termen Jinendrälaya en Çiwabuddhaloka is kennelijk 
dezelfde plaats bedoeld, die in Nag. 56 sq. canÇJ.i Jajawa heet, in de 
Krtanagara-hymne Wurare, in Par. 21,27 sq. panarf,ahan-sajéng en in 
Par. 25,4 sq. "Çiwabuddha's bijzettingsplaats Piirwa-Patapan"; het is 
de plaats, waar èn een Çiwa-beeld èn een Buddha-beeld, de onzichtbare 
Ak!}obhya, stond, de "oude meditatieplaats" , die later vervangen is door 
de in Nag. 43,6 genoemde canÇJ.i Sagala of canÇJ.i Sakala (Sanskrt sakala = 

Javaans jawa, in het kader der sakalajni~kala-oppositie) 29). Pigeaud's 
aantekening in JFC 4,152: "Canto 56 does not contain any indication 
that the Jajawa tempie ... was King Kertanagara's funeral monument" , 
is letterlijk juist, doch onhoudbaar bij vergelijking van Nag. 56 met 
Nag. 43,5 sq. en met de Krtanagara-hymne. 

Wij hebben sub 1.2113 reeds gezien, dat "de Heer van het tijdvak 
tussen Krtanagara en Räjasanagara" de onzichtbare Ak!}obhya is, indien 
men hem als Buddha aanduidt, en Jayanagara, indien men hem als 
koning beschouwt. Prapanca noemt Jayanagara in Nag. 47,2,b " koning 
van KaÇJ.iri" en daarmee impliciet "Wi!}nu" of "Wi!}nuïet"; in OJO 83 , 
een in het Jayanagara-jaar 1245 gedateerde inscriptietekst, heet de 
koning op blad 4a een Wi~nwawatära, "incarnatie van Wi!}nu" , een term, 
die ook in inscriptieteksten van het Erlanggase tijdvak gebruikelijk is, 
zoals Krom in HJG2 379 aangetekend heeft. Jayanagara, die vier sterfjaren 
op zijn naam heeft staan, krijgt in Nag. 48,3 ook vier bijzettingsplaatsen 
toegewezen; van deze vier zijn er drie zonder meer Wil?nuïtisch, terwijl 
de vierde dat indirect blijkt te zijn; J ayanagara heet daar te hebben gestaan 
in de gedaante van Amoghasiddhi, en uit een door Kern besproken 
Sutasoma-strofe (VG 4,174) blijkt, dat Amoghasiddhi met Wil?nu identiek 
is geacht. De " Heer van het tijdvak tussen Krtanagara en Räjasanagara" 
is derhalve met verschillende namen aan te duiden, volgens de formule 

J ayanagara = Ak!}obhya = Sang Hyang Taya = Bharäj = Wil?nu. 

Wat de Casparis in BSOAS 26,464 met "clearly" bedoelt, wanneer hij 
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zegt: "Ris consecration in 1295 is clearly that as a yuvariija with the 
title of ,Prince of Ka<;liri' ", is mij niet duidelijk, want in Nag. 47,2 blijkt 
uit geen enkel detail, dat de titel, als het Britse "Prince of Wales", speciaal 
de kroonprins aanduidde, in OJO 83 blijkt op blad 1 b de patih van Daha 
van 1245 voorrang te hebben boven de patih van Majapahit, en de saam
horigheid van Wi!;lnu en Ka<;liri is een vast gegeven, dat veel ruimer geldt 
dan slechts voor de Jayanagara-tijd. 

En hiermee komen wij terug op de term bhawacakra der Krtanagara
hymne. Met die term correspondeert het schematische beeld der dynastie, 
dat in VAWL-NR 69/1,136 gegeven is, doch het schema is uit te breiden, 
indien men het kapancatathägatan-tijdvak in een ruimer kader plaatst; 
bovendien is - wat ik in het betoog van VA WL-NR 69/1 slechts terloops 
gedaan heb - rekening te houden met de totale mededeling van de 
manggala-strofen der Nägarakrtägama, waarin op het Harw-Taya tëmah
nirêng jagat 30) van 1,1 ,d, gezegd van het Opperwezen, dat zich op 
aarde als Hana en Taya manifesteert, een strofe volgt - zie VA WL-NR 
69/1,125 - over de erkenning van hetzelfde Opperwezen door anders
denkenden: Het is NirguQ.a voor de Wi!;lnuïeten, Püru~ voor Kapila, 
etc. Het eeuwig-wentelende existentiewiel brengt op gezette tijden Sang 
Hyang Hana boven, waardoor Sang Hyang Taya uit het gezicht ver
dwijnt, en op gezette tijden verschijnt Sang Hyang Taya weer, waardoor 
Sang Hyang Hana ondergaat; het standpunt van de Buddhist is echter 
verschillend van dat van de niet-Buddhist, en wanneer de Buddhist aan 
deze zijde van het wiel Sang Hyang Hana ziet, ziet de niet-Buddhist 
aan gene zijde Sang Hyang Taya, en omgekeerd: 

Buddhist -+ 
bhawacakra 

+- niet - Buddhist 

De niet-Buddhist is voor de Buddhist Wi!;lnuïet of Çiwaïet, en in de 
na-Majapahitse tijd Muslim of Nederlander; voor de Buddhist is het 
verschil tussen de andersdenkenden in wezen irrelevant, hoezeer het 
relevant moge zijn voor de betrokkenen zelf. Noemen wij, wegens een 
zekere voorkeur der Majapahitse Buddhisten, de andere partij ter ver-
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eenvoudiging "WÏf;llluïet", dan krijgen wij het volgende "grotere" bha
wacakra-beeld: 

Buddhistische Wif;llluïtische 
visie visie 

Kaçailendran Hana Taya 

Erlangga-tijdperk Taya Hana 

Hana Krtanagara Taya 
Taya Jayanagara Hana 

Kapancatathägatan Hana Räjasanagara Taya 
Taya *Jayawardhana Hana 
Hana Räjasawardhana Taya 

Pajangse tijdperk Taya Hana 

Kamataraman Hana Taya 

Daar Nädajna over de bhawacakra spreekt tijdens de regering van 
Räjasanagara, en de Nägarakrtägama zich bij de Krtanagara-hymne 
aansluit, staat in het bhawacakra.-beeld Räjasanagara centraal in de 
kapancatathägatan, terwijl de kapancatathägatan centraal staat in het 
totale schema. Prapanca heeft in zijn wereldbeeld de kaçailendran betrok
ken, en wel als een met de kapancatathägatan functioneel -identiek 
tijdperk, ten eerste door Räjasanagara herhaaldelijk aan te duiden als 
Girinätha, Girindra etc., d.i. "de Çailendra-koning", en ten tweede door 
een merkwaardig gebruik van sommige chronogrammen, waarover sub 
1.214 het een en ander te zeggen zal zijn. Naar de kamataraman verwijst 
hij door de zoon van Räjasanagara's halfzuster, die conform het bhawa
cakra-schema "bhre Pajang" heet, aan te duiden als "bhre Mataram"; 
deze bhre Mataram is Wikramawardhana, de vader van "de volgende 
Buddha-Koning". De in de kapancatathägatan aan Räjasanagara voor
afgaande Sang Hyang Taya wordt door Prapanca vermeld, maar de 
Taya-periode, die met "Erlangga-tijdperk" aangeduid is, komt in de 
Nägarakrtägama nauwelijks en misschien in het geheel niet 31) ter sprake, 
al is Jayanagara uiteraard als "vorst van Ka~i" functioneel-identiek 
met Jayabhaya, of welk ander lid der Erlangga-dynastie ook. Als voor 
de Majapahitse geleerden Nädajna en Prapanca geldend wereldbeeld 
reikt het schema niet verder dan tot het einde der kamataraman; uit
breiding zou afbreuk hebben gedaan aan de centrale positie van Räja
sanagara. Naar ik vermoed, correspondeert met het chronologische beeld 
van de bhawacakra in de geografische orde, dat Majapahit binnen "het 
rijk" een configuratie vormt met de twee Buddhistische landen Singhasäri 
en Lasem en met de twee niet-Buddhistische landen Ka<;l.iri en Wengker, 
terwijl op enige afstand van het "centrale rijk" liggen het Buddhistische 
Lombok, van Majapahit gescheiden door het niet-Buddhistische Bali, 
en het Buddhistische Malayu, van Majapahit gescheiden door het niet-
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Buddhistische Sunçla; de gegevens daaromtrent zijn echter veel minder 
duidelijk, en volkomen duister is, of de kleur der landen met de bhawacakra 
moest veranderen. Er zijn uiteraard nog andere vragen, die op een antwoord 
wachten, zoals die aangaande de verhouding tussen de Buddhistische 
en de niet-Buddhistische vorst van de Çailendra-tijd, en die over de 
relatieve realiteit van het rijk van Kaçliri in de tijd van Räjasanagara; 
de tweede kwestie komt ter sprake, wanneer wij het Smaradahana
supplement bespreken, de eerste ligt buiten het bestek van dit boek; 
voorshands gaat het om de kapancatathägatan-theorie, al kàn deze dezelfde 
als die der Çailendra-periode geweest zijn 82). 

Vergelijken wij de Krtanagara-hymne met de kakawin Bhäratayuddha, 
dan blijken de twee çakakäla's veel met elkaar gemeen te hebben. In 
beide geschriften vinden wij een captatio benevolentiae; zij komt in 
vele andere gedichten voor, maar zij is in de çakakäla meer functioneel, 
omdat de priester daar in hogere mate plaatsvervanger van God is, 
door zijn herhaling van een uitspraak resp. een daad van God; in de 
kakawin Bhäratayuddha bevestigt mpu SeçIah de verklaring van bha~ära 
Girinätha, in de Krtanagara-hymne herhaalt Nädajna de "plaatsing van 
AkE;lobhya". In beide gevallen noemt de priester zich met naam en/of 
titel; in de kakawin is niet duidelijk, of sif!,ah naam dan wel titel is, in 
de hymne worden naam en titel duidelijk onderscheiden. In beide ge
vallen vinden wij in het, ook elders voorkomende, verband tussen de 
manggala-strofen en de hoofdtekst een chronogram verwerkt, dat naar zijn 
zin de kwintessens der manggala-strofen bevat en met zijn jaartalwaarde 
het verhaal van de hoofdtekst fixeert in een voor Java relevant jaar. 

Tegenover deze overeenkomst staat duidelijk verschil. In het algemeen 
is te zeggen, dat de kakawin Bhäratayuddha een simpele çakakäla is 
bij vergelijking met de hymne, en wel om verschillende redenen. In de 
eerste plaats is het verhaal van mpu SeçIah's kakawin, de Bhäratayuddha 
in de zin van "de strijd tussen de Pänçlawa's en de Kaurawa's", een verhaal 
over menselijke betrekkingen: over haat, afgunst en ruzie, over agressieve 
mannen en treurende vrouwen, en wat dies meer zij ; er staat een cosmische 
"gebeurtenis" op de achtergrond, goden zijn bij het aardse drama betrok
ken, en wijsgerige opmerkingen belichten de strekking van bepaalde 
activiteiten, maar het menselijke overheerst, en de lezer herkent dus 
zichzelf of zijn tegenstanders in de figuren. Het thema der Krtanagara
hymne is in de eerste volzin een mythe, het rijksdelingsverhaal, maar de 
tweede zin moet men analyseren om de strekking er van te verstaan, 
en men vindt daarin dan, aan een geval toegelicht, een principe, dat 
buiten het menselijke voorstellingsvermogen ligt; de Indische leer aan
gaande de regelmatige afwisseling van "cosmische dag" en "cosmische 
nacht" heeft haar grondslag nog in menselijke ervaring, al is de tijdsduur 
in het cosmische proces gigantisch, maar hetgeen met sadasatpa~awarjita 
in de manggala-strofen der hymne gezegd wordt ligt buiten de grenzen 
van begrip, en de toelichting er van in de tweede volzin maakt de manggala-
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term niet duidelijker: de eeuwige koning van Java, die tegelijkertijd 
sterft en blijft, zwart en wit is, appelleert noch aan de ervaring, noch 
aan de rede. De daad van Nädajna blijft in het vage ; in de structuur van 
de tekst is zij herhaling van activiteit van Wif?nuwardhana en Jnäna
çiwabajra, en krachtens de woordkeuze herhaling van Jnänaçiwabajra's 
"plaatsing van Akf?obhya" , terwijl beide "herhalingen" onder het gezichts
punt van "aanbidding van de of het Tathägata" gebracht worden. Nädajna 
zelf is een mysterieuze figuur, al is het dharmädhyakf?a-schap een bekend 
ambt; misschien staat nädajna voor singhanädajna en dit voor " die de 
leer « het geluid) van de Buddha ( < de Leeuw) kent" , maar ten eerste 
is dit slechts gissing en ten tweede komen wij, ook indien zij juist is, 
daarmee nog niet tot identificatie. De Nägarakrtägama, die met de 
Krtanagara-hymne een functionele eenheid vormt, verduidelijkt details 
van de hymne, doch stelt zelf ons voor vele problemen. De hymne vermeldt 
vier "bhawacakra-gebeurtenissen", doch fixeert er slechts één chrono
logisch, en dan op zulk een wijze, dat niet zonder meer duidelijk is , of 
de derde dan wel de vierde gefixeerd wordt; dat de hymne in het jaar 
"bhawacakra" vervaardigd is, is een misverstand, doch de hymnedichter 
zelf heeft het in de hand gewerkt, en kennelijk met opzet. En ten slotte, 
wat stelt eigenlijk "het jaar bhawacakra" , dat tot omzetting in een 
cijferjaartal uitnodigt, voor? 

Op het laatste punt moet ik in een afzonderlijke alinea ingaan, omdat 
het chronogram van de Krtanagara-hymne een eigenaardig karakter 
schijnt te hebben, dat ook aan sommige Nägarakrtägama-chronogrammen 
eigen is. De eerste, die het omgerekend heeft , is Brandes geweest; hij 
heeft het, blijkens een opmerking in TBG 52,99, met ,,1211" weergegeven, 
doch met een vraagteken. Waarop slaat het vraagteken, op onzekerheid 
of op scepsis? Kern geeft in zijn opstel eveneens ,,1211", doch zonder 
vraagteken; daarvan is het gevolg geweest, dat verschillende auteurs 
het voetstoots aanvaard hebben, hetgeen ik trouwens zelf nog heb gedaan 
in VAWL-NR 69/1. Dat bhawavoor ,,11" kan staan, valt niet te betwijfelen; 
het komt met die waarde voor in Nag. 41,5,c, en het uitgangspunt is 
dan de term ekädaçarudra, "elfvoudige Rudra" (cf. BJ 7,57); voor Bhawa 
als zoon van Rudra zie men de opmerking in ORV 218, voor Bhawa als 
naam van Çiwa KBW 1,213. De vraag is echter, of bhawa ook andere 
numerieke waarde kan hebben. Als alternatief zou in aanmerking komen 
,,14", omdat de inhoud van Nag. 43,5 nauw bij die van strofe 13 der 
hymne aansluit, terwijl het chronogram van 43,5,a voor ,,1214" staat. 
Het enige woord, dat in de Nägarakrtägama de numerieke waarde ,,14" 
heeft, is manu, in het chronogram van Nag. 44,2,a. Nu betekent Sanskrt 
bhawa "oorsprong", en Manu is de stamvader der mensheid, zodat de 
associatie van bhawa en manu niet te moeilijk is; een andere associatie
mogelijkheid ligt in manobhawa, in de Javaanse uitspraak manubawa, 
al heeft dit synoniem van Käma etymologisch met manu niets te maken. 
Er is reden om te vermoeden, dat de hymnedichter met bhawacakra 
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inderdaad èn ,,1211", èn ,,1214" op het oog heeft gehad, want Jnäna
çiwabajra's verandering in Ak~obhya heet in strofe 14 plaatsgevonden 
te hebben op tanggal 5 asuji, de dag, die in TO 2 als eerste dag van 
Wi~nuwardhana genoemd wordt, en Nag. 41,1 stelt sang Anu~anätha's 
vertrek naar de Girindrabhawana, dat Wi~nuwardhana's optreden als 
koning impliceert, in het jaar tilakadriçambhu; de vermelding van dezelfde 
dag houdt in, dat het bhawacakra-jaar iets met het tilakädriçambhu-jaar 
te maken heeft, en van belang is daarom, dat tilakädriçambhu zowel 
voor ,,1170" als voor ,,1l73" staat. Ik ben derhalve geneigd om aan te 
nemen, dat het chronogram der Krtanagara-hymne dubbel waardig is; 
in dat geval heeft Nädajna een geheimzinnige "gebeurtenis" gefixeerd 
in een jaar, dat men "imaginair" mag noemen, in aansluiting aan de 
algebraterm "imaginaire grootheid", "imaginair getal". 

1.2123. Met deze subparagraaf onderbreek ik het hoofdbetoog voor 
bespreking van een bijzaak; wie dat verkiest moge doorgaan met 1.2131. 
Deze paragraaf 1.212 bevat een opsomming der bekende çakakäla's, en 
er dient dus iets in gezegd te worden over twee Sun<;lase stukken, die 
in de tekst sakakala genoemd worden. 

De beide stukken zijn door Poerbatjaraka besproken in zijn opstel 
"De Batoe-Toelis bij Buitenzorg", TBG 59,380 sqq. De eerste tekst 
wordt gewoonlijk "Batutulis-inscriptie" genoemd; hij is slechts enkele 
regels lang, en de inhoud laat zich samenvatten tot: 

Dit is een/de sakakala van A, stichter en koning van Pakwan
Pajajaran, zoon van B, kleinzoon van C, die x y z gemaakt heeft, 
in het çäka-jaar panca-pän<;lawa- ... ban-bhiimi. 

Wie B en C zijn, is niet duidelijk; men heeft er aardse vorsten in gezien, 
maar ni{lkala betekent in het Javaanse taalgebied "onzichtbaar zijn", 
en zou dus kunnen slaan op goden of goddelijke voorvaderen; dit laatste 
is waarschijnlijk bedoeld, maar dan hebben de betrokkenen tijdens hun 
leven anders geheten. Ook de aard der prestaties van de grootvader is 
niet geheel duidelijk. Het chronogram is niet volledig leesbaar, vroeger 
weergegeven met ,,1355" en ,,1455", doch door Poerbatjaraka met 
,,1255"; uit de tekst blijkt niet, of de vervaardiging van de tekst dan 
wel het tijdstip der prestaties x, y en z er mee gefixeerd wordt. Mocht de 
vervaardiging van de tekst in 1255 gesteld zijn, dan zou dat - daar de 
Nägarakrtägama voltooid is in het jaar vóór dat van Räjasanagara's 
optreden als onbevoogde koning - kunnen inhouden, dat A Pakwan
Pajajaran gesticht heeft in 1256. Het jaar 1256 is voor Majapahit het 
jaar der verschijning van de Buddha-Koning, die een der vijf Tathägata's 
is, het chronogram der Batutulis-inscriptie zegt iets over de heerschappij 
der vijf Pän<;lawa's; in verband met de sub 1.2122 gemaakte opmerking, 
dat Sun<;la niet-Buddhistisch was, toen Majapahit Buddhistisch was, 
zou men aan samenhang van de Batutulis-tekst met de Javaanse bhawa-
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cakra-theorie kunnen denken. Deze opmerking kan voor latere onder
zoekers enig nut hebben, maar ik maak haar onder alle voorbehoud, 
want wij bezitten in het onderhavige geval geen achtergrondkennis, die 
oriëntering toelaat. 

De tweede tekst is de Kebantenan-inscriptie, door Poerbatjaraka 
weergegeven en vertaald in TBG 59,390. Het stuk begint met: "Als 
volgt is de sakakala van A, die neergedaald is op B, en vooral op de 
huidige koning van Pakuan-Pajajaran". In de slotzin wordt misschien 
de auteur aangeduid, namelijk indien nu purah dibuhaya mibuhayakön 
na kacaritaan pun, nu pagöh ngawakan na dewaçäsana zou betekenen: 
"wiens taak het is mededelingen te doen, mededelingen aangaande de 
verhalen, die zich bestendig houdt aan de goddelijke geboden"; Poer
batjaraka heeft deze zin echter anders vertaald, en ik kan de mijne niet 
in voldoende mate aannemelijk maken, zodat in het stuk misschien geen 
vermelding van de auteur voorkomt 33). 

Poerbatjaraka heeft een poging gedaan om uit de genoemde teksten 
èn de Carita Parahyangan iets over de oude geschiedenis van West-Java 
te weten te komen. Dat onderzoek ligt buiten het bestek van dit boek. 
De vraag is hier, of wij iets hebben aan het feit, dat zowel de auteur der 
Batutulis-inscriptie als die van de Kebantenan-tekst zijn stuk aanduidt 
met sakakala. In antwoord op die vraag is op te merken, dat de Kebanrenan
tekst geen chronogram of jaartal-in-cijfers bevat. De auteur van deze 
tekst heeft dus sakakala niet gebruikt in de zin, waarin mpu SeQ.ah en 
Nädajna de term gebezigd hebben. Poerbatjaraka heeft sakakala in 
TBG 59,383 vertaald met "gedenkwaardig tijdstip" en "gedenkstuk", 
terwijl hij op p. 390 geeft: "gedenkstuk (bevel)"; van der Tuuk geeft 
in KBW 3,110 het Sum,lase sakakala met de opmerking: "v. 't geen van 
de voorouders is overgenomen". Van der Tuuk's vertaling past voor de 
Kebantenan-tekst, die overgang van de sakakala van voorouders op 
nakomelingen vermeldt, maar laat het gebruik van sakakala in de Batutulis
inscriptie onverklaard. 

Het lijkt mij het waarschijnlijkst, dat zowel de auteur der Batutulis
inscriptie als die der koperplaten van Kebantenan bedoeld heeft te zeggen, 
dat zijn tekst een çakakäla was, maar dat hij bij çakakfila niet gedacht 
heeft aan de functie, die de kakawin Bhäratayuddha en de Krtanagara
hymne te vervullen hadden. Nu is sub l.2112 reeds de opmerking gemaakt, 
dat de Javaanse çakakäla veel gemeen heeft met die inscriptieteksten, 
die onder de Javanen met praçasti aangeduid worden. Het lijkt mij 
daarom mogelijk, dat de SunQ.ase auteurs sakakala gebruikt hebben als 
equivalent van het Javaanse praçasti en in de betekenis "inscriptietekst" . 
In dat geval zijn de door Poerbatjaraka besproken SunQ.ase teksten voor 
het onderzoek van deze sectie niet van belang. 

1.2131. Een van de voorwaarden voor vruchtbare bespreking van de 
çakakäla-functie der Nägarakrtägama is precieze vertaling van de passus, 
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waarin daar de term çakakiila voorkomt. In Nag. 91 wordt het slot bereikt 
van een verhaal, waarin wij verderop in dit boek het equivalent van het 
Lalitawistarase bruidwervingverhaal zullen herkennen. Het wordt gevolgd 
door een verheerlijking van Räjasanagara in zang 92, sluitende met een 
regel, waarin de dichter bezwerende de wens uit, dat de koning tot in 
lengte van dagen het aardrijk moge verlichten zoals Zon en Maan dat 
doen, een geluid, dat aan BY 1,6 herinnert. Zang 93 bestaat uit twee 
strofen, waarvan de eerste over buitenlandse dichters gaat, die de lof 
van Räjasanagara gezongen zouden hebben; van de tweede strofe en de 
hele zang 94 luiden tekst en vertaling als volgt : 

ästäm sang panQitêng bhümi Jawa sahana sang çästra.da~tiwijna 
kapwägo~~hy ängikllt çloka hana wa.ca.-wa.can nggwa.nnirêki n pa.ma.I'lJ.a 
mukhya ng munggw ing praçasti stuti nrpati tIlkap sang sudharmopapatti 
sang wruh ring gita-gitêniklltira. n angikllt stotra lurnrêng puri jro 

a.mbllk sang maparab Prapanca kapitut mihat i parakawiçwarêng pura 
milw äma.rI}.a ri kastawan nrpati diira pangikllt ik&. lumra ring sabhä 
anghing stutya ri jöng bha~ä.ra Girinätha pakl!na niks. moga sa.nmata.n 
tan len prärthana haywa ning bhuwana mukhya ri pagllha narendra ring prajä 

ring çä.kê.dri-gajsryamaçwayuja.mäsa. çubhadiwa.sa. piin;la.candra.mä 
ngkä hingan rakawi n pa.ma.l'I)8dla kadigwijayanira narendra ring prajil. 
kweh ning deça rininci don nika minustaka ma.ngara.na Deça.wal'I)8dla 
panggil panghwata sanma.ta nrpati mengêta ring alawas atpa.dêng langö 

- - - v lawasnirê.sring angikllt kakawin awêtu bh~ya ring ka.ra.s 
tIImbea.nnya çakil.bda pingrwa nika lambang i tIllas ik&. Parwa-Sä.gara 
nähan têki caturtha - v çar8.I,lsntya niks. Sugataparwawarvana 
la.mbang mwang çakakil.la tang winaluyan gati niks. n amllwllh turung pllga.t 

donnya n ma.ngkana wrddhya yan pangiklltê haji kathamapi ta.n tamê langö 
göng bhakty äsih anätha hetu niks. pa~ tumuta sang umastawê haji 
çloka mwang ka.ka.wi,n kidung stuti nikê haji maka.mukha Deçawarvana 
nghing tohnyêki wiJu28a niçcaya yadin guyu-guyun apa des la.mpunlln 

Laat staan de panc,lita's van Java, allen zeer geleerd en in de letteren 
bekwaam, 

die samen çloka's componeren, soms een waca-wacan. Dit is, waar 
zij zich in dichtvorm uitten. 

Hetgeen in de praçasti, 's konings lofzang, staat is hoofdzaak, 
werk van de poëet, die, [plichtgetrouw], 

door hen geschreven gita's leest, . . . . in de pud jro gereciteerde 
hulde. 

Die zich Prapanca noemt is, vreemde dichtgenieën in de hoofdstad 
ziende, meegesleept 

en heeft nu ook tot 's konings lof geschreven. Onwaarschijnlijk 
(als het lijkt), het prul wordt voorgedragen in de sabhä. 

Het heeft althans die bruikbaarheid, dat het de Girinätha - moge 
Hij 't aanvaarden! - prijst 
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en als een heilwens 't welzijn van het land, en 's konings lang 
verblijf in 't rijk vooral , zal dienen. 

In 't jaar "berg-olifanten-zon" - 't is äçwayuja, vollemaan, en 
gunstig is de dag -

is die als dichter 's konings oppermacht in 't rijk beschreven heeft 
aan 't eind gekomen. 

Een boek geworden, hete 't ding "de DeçawarJ).ana" , om 't aantal 
streken, stuk voor stuk genoemd. 

Het moge middel tot vergroting zijn van 's Konings gunst, en dat 
Hij wie Hem dient in schoonheid op den duur gedenke! 

Zij hebben met hardnekkig trachten een kakawin voort te brengen, 
cijns in poëzie betalende, .... 

't Was eerst een çakakäla, toen een lambang, daarna was 't een 
Sägara-historie. 

Dat was dan dat. En nummer vier was dit: een . . . çaraJ).a. Het 
laatst van alles werd het Sugata-verhaal. 

Men is teruggekeerd tot lambang en tot çakakäla. 't Is zodoende 
meer geworden, maar volmaakt nog geenszins. 

Men heeft door zo te werk te gaan tot dichten voor de Vorst de 
rijpheid nagestreefd. Een kind in poëzie, 

is gene voor de Heerser toch van liefdevol respect vervuld, en dus 
heeft hij aan 't prijzen van de Koning willen meedoen. 

Zo is van gene çloka, kidung en kakawin, en vooral de DeçawarJ).ana, 
nu lofzang voor de Vorst. 

Maar 't risico is dit : een hoongelach. Wat doet, mocht spot hem 
treffen, die zijn doel gekozen heeft 1 Het er op wagen! TI) 

Het handschrift geeft voor het begin van 94,3,a nirwyäteki, hetgeen 
Kern tot nirwwa teki geëmendeerd heeft; ik betwijfel de juistheid der 
emendatie, heb voorshands de ruimte opengelaten, en kom verderop 
in deze paragraaf op de kwestie terug. Ook heb ik weggelaten het eerste 
lid van het woord, dat in het handschrift bhitjmaçarary,a luidt ; het is te 
vertalen, doch levert bij de interpretatie moeilijkheden op. Ten slotte is 
de tekst van 93,2,d syntactisch dubbelzinnig, zodat ik n angiket voor
zichtigheidshalve niet vertaald heb; de twee in aanmerking komende 
interpretaties zijn in noot II vermeld. 

Het laatste woord van 94,4,d is de passieve irrealiteitsvorm van anglampu 
of anglampii" dat, te oordelen naar het Maleise melampau, " te ver gaan", 
te vertalen is met "de grens der voorzichtigheid overschrijden", "een 
riskante stap doen" en "de gevolgen daarvan aanvaarden" . Wanneer 
in de Lalitawistara Siddhärtha zijn vader en zijn vrouwen verlaat en 
vervolgens als asceet aan de grens van de dood komt, doet hij hetgeen met 
anglampii, wordt aangeduid. Nag. 95 wordt, zoals wij later zullen zien, 
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begrijpelijk, indien men de inhoud op de abhinifjkramaJ,la en hetgeen 
daarop gevolgd is betrekt, en ik neem aan, dat 94,4,d à double usage 
gebruikt is, ter afsluiting van 94 en ter inleiding van 95; een zinspeling 
aan het slot van een zang op de inhoud van de volgende is in Javaanse 
gedichten van latere tijd gebruikelijk. 

1.2132. In de pa.ssus, die sub 1.2131 vertaald is, heb ik 93,2 opgenomen, 
omdat de strofe mijns inziens in hogere mate bij zang 94 behoort dan 
Kern en Pigeaud aangenomen hebben. Kern heeft het iki van 93,2,b niet 
vertaald, en Pigeaud's "now" is slechts een formele weergave. [ki is 
het demonstrativum, dat bij de eerste persoon behoort, en slaat op iets, 
dat de "ik" van de context bezit, of in zijn bereik dan wel gedachten 
heeft; in het laatste geval slaat het op hetgeen in de mededeling volgt. 
Nu laat de structuur van 93,2,c niet toe het iki van b op c te laten slaan, 
en wij moeten dus uitzien naar iets, dat de dichter "het mijne" mocht 
noemen. Aangezien 93,2 over litteraire activiteit gaat, en de dichter 
met de Nägarakrtägama bezig was, ligt het meest voor de hand iki op 
de Nägarakrtägama te betrekken, of op iets, waartoe de Nägarakrtägama 
zelf behoort. Syntactisch lijkt de enige mogelijkheid om iki te beschouwen 
als het predicaat van een zin, welks subject nggwannira ... is; als uit
gangspunt krijgen wij dan "dit is hun nggwan". In het jongere Javaans 
zijn nggon en oleh als "leeg woord" in perifrastische participia verwisselbaar, 
en op die basis zou nggwannirêki betekenen "dit is hun resultaat" of 
"dit is hun plaats", terwijl het rwi ning panjalin nggenirtinerung jambu 
punika van Par. 4,17 sq., "rotan-doorns, waarmee hij die jambu-boom 
omwond", nog "dit is hun instrument" toelaat. In de Oud-Javaanse 
litteratuur is Par. 4, 17 sq. voor de verwisseling van het lege woord 
van het perifrastische participium het enige vergelijkingsmateriaal, dat 
ik kan noemen; daar dit soort kwesties nog nauwelijks onderzocht is, 
zegt de scha.a.rste van het vergelijkingsmateriaal niet veel, maar voorshands 
moet met het jaar 1522 van het oudste Pararaton-handschrift rekening 
worden gehouden, ook al is het verhaal, waarin Par. 4, 17 sq. voorkomt, 
veel ouder; "dit is hun resultaat" lijkt voor 93,2,b het meest voor de 
hand te liggen, maar voorzichtigheidshalve ben ik van "dit is hun plaats" 
uitgegaan. 

Voor het begin van 93,2,c geeft het handschrift mukyä munggw. Kern 
heeft er geen rekening mee gehouden, dat mukhyä een Ïrrealiteitsvorm is, 
en in zijn vertaling heeft hij munggw genegeerd. Pigeaud heeft om van de 
onbruikbare Ïrrealiteitsvorm af te komen in JFC 2,104 mukya n munggw 
gelezen, doch onder voorbehoud; dit voorbehoud is terecht gemaakt, 
want de functie van n zou niet duidelijk zijn, terwijl voorts het bezwaar 
niet opgeheven wordt, dat aan munggw ing praçaBti dan de onontbeerlijke 
determinans ontbreekt. Daar dit bezwaar ook mukhy6munggw als emendatie 
uitsluit, is mijns inziens mukhya ng munggw ing praçaBti te lezen, met 
ng munggw ing praçaBti als subject en mukhya als predica.a.t van de zin, 
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hetgeen leidt tot de vertaling: "het zich in de praçasti bevindende is 
hoofdzaak". Combineert men dit met hetgeen in de vorige alinea gezegd 
is, dan krijgt men een soort partitivus, waarin iki slaat op een ruimer 
geheel, waartoe ng munggw ing praçasti behoort. Deze conclusie dwingt 
ons vervolgens na te gaan, waarop iki en waarop ng munggw ing praçasti 
kan slaan. 

Kern heeft het praçasti van 93,2,c met "lofdicht" vertaald, en is daarmee 
dicht bij de Sanskrt betekenis van het woord, "lof", gebleven. Pigeaud 
daarentegen heeft het weergegeven met "edict, charter"; zie JFC 3,111 
en 4,334 en 5,342. Nu is de Nägarakrtägama, geheel of ten dele, een lof
dicht, en in de kolofon wordt het gedicht aangeduid met sang hyang 
praçasti, zoals wij later zullen zien. Er is derhalve geen reden om het 
praçasti van 93,2,c niet op de Nägarakrtägama te laten slaan. Hier komt 
bij, dat 93,2 volgt op en in tegenstelling staat tot 93,1, waarin buitenlandse 
gedichten ter ere van Räjasanagara vermeld worden, en deze samenhang
in-oppositie maakt het waarschijnlijker, dat 93,2 over lofdichten gaat, 
dan dat er inscriptie teksten in genoemd zouden worden. Ten slotte is 
nog - hoewel het geen doorslaggevend argument is - te bedenken, dat 
wij geen inscriptieteksten van Räjasanagara kennen; het zou een tekst 
van v66r äçwayuja 1287 moeten zijn, en TO 1, van 1280, is nog in hoge 
mate een edict van Räjasanagara's ouders. Aangezien èn iki èn ng munggw 
ing praçasti op de Nägarakrtägama te betrekken zijn, is er meer reden 
om Kern's vertaling van c te aanvaarden dan die van Pigeaud, zij het 
uiteraard na verbetering der door Kern gemaakte fout 34). 

Een probleem is dan, hoe iki zowel als praçasti op de Nägarakrtägama 
kan slaan, en hoe dan toch de regels b en c een partitivus kunnen zijn. 
Voor zover het om de Nägarakrtägama gaat, is de keuze tussen iki en 
praçasti niet moeilijk, want kiezen wij praçasti, dan blijven wij in overeen
stemming met de mededeling van de kolofon. In dat geval slaat iki op 
een groter geheel, waarvan de Nägarakrtägama - dat blijkt dan uit de 
partitivus - een onderdeel is. Nu kennen wij de Nägarakrtägama van 
v66r 1894 A.D. slechts als onderdeel van een groter geheel; de handschrift
tekst is een deel van cod. L.B. 5023, waarin men ook andere kakawins 
aantreft. Wij zullen sub 1.243 zien, dat een bepaald onderdeel der Näga
rakrtägama niet te begrijpen is zonder studie van de Smaradahana, en 
sub 1.251, dat de Nägarakrtägama waarschijnlijk van meet af omringd 
is geweest door enkele satellietgedichten. Eerder is in deze subsectie 
betoogd, dat de Nägarakrtägama onderdelen der Krtanagara-hymne 
verduidelijkt en in zoverre een satellietgedicht der Sanskrt hymne is. 
Zoeken wij een verklaring in deze richting, dan heeft het praçasti van 
c betrekking op de Nägarakrtägama en het iki van b op wat men "de 
Nägarakrtägama-configuratie" zou kunnen noemen; dit laat de partitivus 
tot zijn recht komen, terwijl de activiteit der samenwerkende dichters 
van 93,2,aJb dan te betrekken is op de configuratie zonder dat dit ver
vaardiging van bepaalde onderdelen door bepaalde dichters uitsluit; 
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Pigeaud heeft in JFC 4,333 aangenomen, dat het çloka van 93,2,b op 
de Krtanagara-hymne slaat, en dat laat de onderhavige interpretatie 
toe, al is niet zeker, dat met çloka Sanskrt çloka's bedoeld zijn 35). Zou 
iki daarentegen op de Nägarakrtägama en praçasti op een deel der 
Nägarakrtägama slaan, dan zou de Nägarakrtägama door een team 
vervaardigd zijn; op zichzelf is er geen reden om deze mogelijkheid uit 
te sluiten, maar zij lijkt minder aantrekkelijk te zijn dan de andere. 

Gaan wij nu van de eerstgenoemde veronderstelling uit - het verschil 
is ten slotte niet van essentieel belang, daar het slechts de vraag betreft, 
wie precies wat precies gedaan heeft -, dan wordt de auteur der Näga
rakrtägama in 93,2,c aangeduid met de term 8udharmopapatti. Deze 
figuur wordt het eerst genoemd, en pas daarna, in 94,1, komt Prapanca 
ter sprake. Uit de tekst blijkt niet, dat de Sudharmopapatti met de naam 
Prapanca aangeduid wordt; het is zelfs minder waarschijnlijk, want 
aan de Sudharmopapatti wordt in 93,2,d zelfstandige activiteit toegeschre
ven, namelijk beoordeling van het werk der andere dichters, terwijl met 
betrekking tot Prapanca van "meedoen" gesproken wordt. Misschien mag 
'men, in termen van Krom's parallellisme denkende, voor onderscheiding van 
de Sudharmopapatti en Prapanca laten pleiten, dat de mededeling over 
de buitenlandse dichters in 93,1 en die over de Javaanse dichters in 
93,2 sqq. dan dezelfde structuur hebben: in 93,1 worden eerst alle buiten
landers genoemd en vervolgens twee van hen met name, en hetzelfde 
geldt voor 93,2 sqq., indien de twee met name genoemden de Sudharmopa
patti en Prapanca zijn 36). Mede met het oog op hetgeen sub 1.2133 volgt 
neem ik derhalve aan, dat met Sudharmopapatti iemand anders dan 
Prapanca bedoeld wordt. De volgorde der mededelingen van zang 94 
suggereert, dat de rakawi van 94,2,b Prapanca is. Op te merken is echter, 
dat 94,2 slechts gaat over het eindpunt, dat door de rakawi bereikt is; 
de tekst laat derhalve de mogelijkheid open, dat Prapanca als "voltooier 
der Nägarakrtägama" te onderscheiden is van de Sudharmopapatti 
als "de hoofdauteur der Nägarakrtägama". De figuur van een afzonderlijke 
"voltooier" is ons niet onbekend, want aan het slot van de kakawin 
Bhäratayuddha treedt een zekere Panuluh op - iking Panuluh, zegt 
BY 52,1l,d; op iking worde terloops de aandacht gevestigd, daar het 
de interpretatie van het iki van Nag. 93,2,b steunt -, en deze man zegt, 
na zijn onbekwaamheid beklemtoond te hebben, in 52,13 : 

nantên ta n priha.wa.k nghulun ruma.ca.na. ng ca.rita. ha.na. wuruk na.reçwa.ra. 
khyatîng rat mpu Sê<;ia.h wwa.ng uttama. sirängikêt i ha.rêp a.ninditêng la.ngö 
nduk senapa.ti nätha. ça.lya. ya.tik:a.ng Suruha.n a.kikuk olug ing ra.sa. 
a.nghema.n ri manis ni kirti kawiräia sina.ha.ja.n ikä pupuk pa.hit 

Als zulk een (minderwaardige) heb ik aan het verhaal gewerkt. De 
koning had een knaap, 

een man van wereldfaam, van hoge kwaliteiten, mpu Segah; aan
vankelijk heeft hij gedicht, op het terrein van schoonheid 
onvolprezen. 
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Maar die S~ah is links geworden en zich onbekwaam gaan voelen, 
daar, waar Çalya senäpati werd, 

en wijl dat jammer van de zoetheid van het werk eens superdichters 
is, is op de plek (der breuk) een bitter noodverband be
vestigd 37). 

Nu stel ik met de vermelding van het slot der kakawin Bhäratayuddha 
niet, dat Panuluh en Prapanca onder dezelfde omstandigheden of om 
dezelfde reden als "voltooier" zijn opgetreden; het gaat er hier slechts 
om, dat de figuur van "de voltooier" van elders bekend is. 

Wat zien wij nu aan het slot van de kakawin Bhäratayuddha Panuluh 
doen? De man eist niet voor zichzelf de eer op het gedicht vervaardigd te 
hebben; hij prijst mpu S~ah en de kwaliteit van het door hem geleverde 
werk, waaraan hij een supplement van geringere "zoetheid" toegevoegd 
heeft; het nageslacht is het gedicht in hoofdzaak als prestatie van mpu 
S~ah blijven beschouwen, al vermelden Poerbatjaraka en Hooykaas 
terecht beide dichters in de titel van hun vertaling in D 14. De noodzaak 
om het onvoltooide werk van iemand af te ronden doet zich vaker voor, 
en het is normaal, dat de afronder dan iets vriendelijks over de hoofd
auteur zegt; zijn bereidheid tot afronden getuigt op zichzelf reeds van 
waardering. Heeft Prapanca zich dus in 94,2 als voltooier van de Näga
rakrtägama bekend willen maken, dan ligt voor de hand, dat zijn eerst
volgende daad een prijzende verwijzing naar het werk van zijn voorganger(s) 
geweest is , en dat impliceert, dat hij iets over de wordingsgeschiedenis 
van het door hem voltooide werk heeft gezegd. Er valt niet aan te twijfelen, 
dat dat in Nag. 94,3 gebeurd is; algemeen is trouwens aangenomen, dat 
in 94,3,bJc iets over oudere geschriften gezegd wordt. Degenen, die 93,2 
niet met zang 94 in nauw verband hebben gebracht, hebben echter in 
die oudere geschriften werk van Prapanca moeten zien; dat houdt in, 
dat zij met de captatio benevolentiae, die naar hun eigen mening in 
zang 94 verwerkt is, niet in het reine gekomen zijn, want een dichter, 
die zijn eigen vroegere prestaties opsomt, lijdt niet aan overmaat van 
die bescheidenheid, die in een captatio benevolentiae tot uitdrukking 
gebracht wordt; ook deze overweging leidt tot de conclusie, dat in 94,3,bJc 
andermans werk 38) vermeld wordt. In dat geval kan echter 94,3 niet 
begonnen zijn met een woord voor "nutteloos", want dat is het laatste 
woord, dat een voltooier, over het werk van zijn voorgangers sprekende, 
in de mond zou nemen of uit de pen zou laten vloeien. Er staat dan ook 
in de overgeleverde tekst geen woord voor "nutteloos"; dit is de vertaling 
van het nirwwä, dat door Kern in de tekst gebracht en door Pigeaud 
overgenomen is. Zonder emendatie is de tekst van 94,3,a te lezen als 

nirwyat têki lawasniräsring angiket kakawin 

de lange tijd, door hen tot heden met veelvuldig dichten van 
kakawins doorgebracht, was geen verlies; 



64 

het eerste woord van regel a is te herleiden tot Sanskrt nirwyatha; dit 
is met het ontkennende nir- afgeleid van wyathä, "Fehlschlag, Schaden, 
Verlust" (CSW 428), doch van wyathä komt, zoals in KBW 3, 607 reeds 
opgemerkt is, een verjavaanste vorm wyat voor, en het lijkt mij evident, 
dat de auteur van 94,3 nirwyatha metri causa. door nirwyat vervangen 
heeft, daar toevoeging van têki de tweede lettergreep van nirwyat door 
positie lang maakt. Het bezwaar, dat Pigeaud in JFC 2,104 tegen het 
suffix van lawas geopperd heeft, en dat hij op minder gelukkige wijze 311) 

met de lezing lawas ning heeft trachten te elimineren, doet zich uiteraard 
niet voor, indien men het suffix van lawasnira op Prapanca's voorganger(s) 
laat slaan. 

1.2133. Ter identificatie van de Sudharmopapatti van 93,2,c zijn ver
schillende gissingen geuit, nadat Kern's vertaling, volgens welke Sudharma 
eigennaam van de genoemde upapatti zou zijn, als onbevredigend ver
worpen was. De eerste twijfel aan de juistheid van Kern's opvatting is 
onder woorden gebracht door Krom, in TBG 56,539; in Nag.ed. 304 acht 
hij de man van 93,2,c met die van 75,1 identificeerbaar. Poerbatjaraka 
en Pigeaud hebben in hun vertaling een meervoudsvorm gebruikt; 
Poerbatjaraka spreekt in BKI 80,286 van "de upapatti's der religie", 
Pigeaud in JFC 3,111 van "assessors in charge of eminent ecclesiastical 
domains". Slechts Slametmuljana is Kern trouw gebleven, maar het is 
niet duidelijk, of dat uit overtuiging geschied is dan wel als gevolg van 
onbekendheid met de geopperde bezwaren. 

Pigeaud's opmerkingen vertonen een zeker gebrek aan samenhang. 
Naast "assessor" vindt men in JFC 4,334 "assessor-at-Iaw"; dit gaat terug 
op Kern's vertaling van Nag. 1O,3,c; "at-Iaw" is Pigeaud's vertaling 
van het dharma- van dharmopapatti, en aangezien hij upapatti een afkor
ting van dharmopapatti acht, acht hij "a.ssessor-at-Iaw" te vereenvoudigen 
tot "assessor". In JFC 4,21 spreekt hij echter van "assessors or coad
jutors ... , who were scholars and judges", en in JFC 4,531 acht hij 
mogelijk, dat zij met "magical practices" en "ancient lore and myth" 
te maken hadden. Dit laatste is min of meer in strijd met zijn verklaring 
van de herkomst van upapatti in JFC 5,106 en 445, want daar gaat hij 
uit van Sanskrt upapatti als woord voor "clear demonstration" , en komt 
hij via "law-demonstration" en "law-demonstrator" tot "assessor-at-Iaw". 
In JFC 5,445 verdedigt Pigeaud zijn opvatting opnieuw ter afwijzing 
van een opmerking in VA WL-NR 69/1,202, waar upapati met "nevenheer" 
vertaald was, zij het niet in een betoog over de functionaris, doch in een 
uiteenzetting over details der kakawin-metriek; in zijn verweer heeft 
Pigeaud mijn "nevenheer" vervangen door "a woman's paramour, jära", 
en aangetekend, dat "this combination of words belonging to different 
spheres is confusing". 

Er zit in de opmerking van VA WL-NR 69/1,202 niets verwarrends, want 
daar was slechts de vraag aan de orde, welke metrische positie de cluster 
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van twee gelijke consonant~n veroorzaakt, zoals in het geval van M ajapahit 
tumuluy. Pigeaud's opmerking dwingt thans tot precisering op semantisch 
terrein. Het woord, dat wij in 93,2,c vinden gaat mijns inziens niet terug 
op Sanskrt upapatti, "argument", maar op upapati, "nevenheer" . Pigeaud's 
opmerking, dat dit upapati "a woman's paramour" betekent, is juist, 
maar de verwijzing naar jära is irrelevant. In CSW 58 vindt men voor 
upapati opgegeven "Nebenmann, Buhle"; het eerste van deze twee 
woorden heb ik in het Nederlands weergegeven met "nevenheer". Jära 
betekent volgens CSW 136 "Bräutigam, Buhle, Nebenmann", en is dus 
een synoniem van upapati voor een deel der betrokken betekenissen. 
Hetzelfde geldt echter voor bhujangga, volgens CSW 308 "Schlange, 
Schlangendämon; Liebhaber einer Buhlerin". Met de gelijkstelling 
upapati = jära valt niets te beginnen, maar de gelijkstelling upapati = bhu
jangga is interessant, omdat op Java zowel upapati als bhujangga titel 
van een functionaris was, en de door Pigeaud voor upapatti gegeven 
omschrijving "scholar" ook op bhujangga past. Nu was het tot 1950 
zo, dat er gissingen waren met betrekking tot upapati zowel als bhujangga, 
doch geen mogelijkheid om de twee woorden met elkaar in verband te 
brengen. Die mogelijkheid heeft Bosch ons verschaft met zijn opstel in 
BiB 42 sqq., want hij heeft daarin aannemelijk gemaakt, dat bhujangga 
op Java een woord voor "geleerde" is geworden, omdat een Bengaalse 
geleerde van encyclopedische kennis, een zekere Bhawadewa, die omstreeks 
1100 A.D. geleefd heeft, de bijnaam Bälawalabhïbhujanggà had; in die - als 
geheel individuele en ondoorzichtige - naam betekent bhujangga waar
schijnlijk "slang", doch outsiders konden er een aanduiding van Bhawa
dewa als "geleerde van encyclopedische kennis" in horen, aldus aan 
het oude woord bhujangga een nieuwe betekenis hechtende. De Javanen 
hebben van Indische geleerden niet het gebruik van Sanskrt overgenomen, 
maar wel het gebruik van Sanskrt woorden, en dan niet primair voor 
alledaags gebruik, doch voor vergroting van het gezag van Javaanse 
geschriften. Die situatie nu heeft per se gelegenheid geboden om de 
bestaande gelijkstelling upapati = bhujangga, die voor de aanduiding van 
een man in een overspelige relatie gold, over te dragen op bhujangga in 
de nieuwe betekenis "geleerde"; dat dit geschied is, is af te leiden uit 
het feit, dat bhujangga en upapati op Java beide "geleerde" zijn gaan 
betekenen, en dat er geen andere weg bekend is om dat verschijnsel 
te verklaren. Voor de interpretatie van Nag. 93,2 komen wij met "de 
uitgebreide theorie van Bosch" verder dan met de opmerkingen van 
Pigeaud, want het is nu mogelijk de hoofdauteur der Nägarakrtägama 
"de bhujangga" te noemen, en op Java heeft eeuwen lang en tot in de 
moderne tijd de auteur van in de kraton vervaardigde geschriften bhu
jangga of pujangga geheten 40). 

De man, in wie in de vorige sub paragraaf "de voltooier der Nägara
krtägama" gezien is, heet in 94,1 Prapanca. Volgens Kern (Nag.ed. 211) 
zou hij eerder in zijn leven pu Winäda hebben geheten en pas als monnik 
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de naam Prapanca aangenomen hebben; Kern heeft dit afgeleid uit mede
delingen van Nag. 97 en 98. Deze opvatting heeft Pigeaud van hem 
overgenomen voor zover het om Prapanca's jeugdnaam gaat; hij ziet 
daarin een kindernaam "with an unpropitious meaning", daar in sommige 
onontwikkelde gebieden van Java ouders hun kinderen onheilspellende 
namen plegen te geven (JFC 4,342); Prapanca beschouwt Pigeaud als 
een "nom-de-plume", niet als naam van een monnik (JFC 4,547). Ik ver
moed, dat Pigeaud Kern's opvatting aangaande Prapanca onaanvaardbaar 
geacht heeft op grond van zijn eigen vertaling van prapanca; hij geeft 
dit woord weer met "passion, excitement" (JFC 4,547 en 5,344). Geheel 
duidelijk is Pigeaud's gedachtengang intussen niet, want waarom zou 
de auteur van een aardrijkskundeboek het pseudoniem "Excitement" 
hebben aangenomen 1 Mij dunkt, dat wij in een andere richting moeten 
zoeken, en wel in de eerste plaats door de jeugdnaam uit te schakelen; 
met winada of winäda - in het Sanskrt zijn wada en wooa in een bepaalde 
betekenisnuance synoniem -, "de becritiseerden" (cf. KBW 3,509 sq.), 
worden in Nag. 97 sq. mijns inziens Bhairawa-monniken bedoeld, en 
waarschijnlijk heeft Prapanca zich tot hen gerekend; over deze mon
niken, die door hun gedragingen de eenvoudigen van geest aanstoot gaven, 
heeft Pigeaud het een en ander geschreven in commentaar op TP 104 sqq., 
in TP ed. 264 sq. Wat prapanca betreft, het betekent in het Sanskrt - cf. 
CSW 274 - "Mannigfaltigkeit" en in filosofisch spraakgebruik "die 
Erscheinungswelt"; het lijkt waarschijnlijk, dat dit laatste de Javanen 
mäyä gesuggereerd heeft, en daar in het oudere Javaans Sanskrt nomina 
vaak als predicaatswoord gebruikt werden, kon prapanca op Java gaan 
betekenen "in de sfeer der mAyA leven", "de gevolgen der zinsbegoocheling 
ondergaan", en daarom "verward", "verliefd", en wat dies meer zij 41). 
Het oppositum van dit prapanca is "de verlichting bereiken", en onder 
de Buddhistische monniken is dan prapanca degene, die aan de verlichting 
nog niet toe is. Nemen wij dit aan, dan krijgen wij iets, dat in het verband 
van Nag. 93,2 sqq. past, want tegenover de oude bhujangga van 93,2,c 
staat dan de jonge bhujangga van 94,1, die de oude overleeft en diens 
werk voltooit; aan een dichterspseudoniem behoeft dan niet gedacht te 
worden, en dat is winst, daar ons over het gebruik van pseudoniemen 
door Javaanse dichters niets bekend is. 

De Prapanca-figuur is uit andere Javaanse litteratuur bekend, al wordt 
hij daar niet met het woord prapanca, doch met een synoniem aangeduid. 
De bekendste van deze andere Prapanca's is Tantular. Van der Tuuk 
heeft Tantular ter sprake gebracht in KBW 2,695 sq. s.v. tular, en daarmee 
de indruk gewekt, dat de naam Tantular iets te maken heeft met het 
woord tular; om dit misverstand 42) te elimineren behoeft men slechts 
de door Brandes in VBG 49/1,138 sq. weergegeven teksten te lezen, want 
uit A 73,I,d: 

ndä tantular ika. ri gatinya tan wruh i rusit ning aji migu lêngöng 
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die man is tantular in doen en laten, kent der teksten moeilijkheden 
niet, is ongedurig, in verwarring., 

blijkt, dat tantular enigszins denigrerend gebruikt wordt met betrekking 
tot de onervaren dichter, en de voorlaatste regel van het slot der kakawin 
Sutasoma, 

lwir bhräntê gati-dharma ning kawi turung wruh ing aji sakathä. 

Ik ben nog niet met één verhaal vertrouwd, en als verdwaasd ter 
zake van des dichters doen en laten, 

doet zien, dat tantular dezelfde waarde heeft als bhränta; in R 8,165,a 
noemt Sitä zichzelf, wanneer zij haar smart en radeloosheid beschrijft, 
tama-tantular, "volkomen in de war", en in R 24,165 staat tantular ry 
angen-angennya naast tancala, Sanskrt cancala, terwijl in KBW 4,117 
cancala en bhränta het woord prapanca verduidelijken. Een ander synoniem 
van Prapanca is Putut; de naam komt met de verklaring tan wr'ing dea 
voor in de Nirarthapräkrta-kolofon (cf. BKI 107,204), en is door Poer
batjaraka terecht verklaard met "candidaat-heilige", daar dit hetzelfde 
is als "aanstaande, toekomstige Buddha" ; in dit geval behoeft geen verdere 
litteratuur vermeld te worden, daar PJNH 476 voor putut opgeeft 
"geestelijk gezel, volgeling v'n meester". De eerder (1.2132) met betrek
king tot Panuluh gemaakte opmerking mag hier worden herhaald: het staat 
uiteraard niet vast, dat Tantular en Putut op de genoemde plaatsen in 
dezelfde situatie verkeren als Prapanca in Nag_ 94, maar het gaat niet 
om de incidentele situatie, doch om het generieke gebruik van de termen 
prapanca, tantular en putut_ 

De "jonge bhujangga" heet in Nag_ 94,2,b rakawi_ Nu komt iking 
maparab Prapanca, als schrijver van de passus, blijkens iking, ook voor 
in Nag_ 17,8, en daar duidt hij zichzelf aan als sang kawi putra sang 
kawi, "dichter en dichterszoon" ; ook hier vinden wij Prapanca dus 
tegenover "de oude bhujangga" staan_ De mededeling van Nag. 17,8 is, 
dat Prapanca Räjasanagara op diens reis van 1281 vergezeld heeft, en 
daar in 17,7,d de kawiräja eerst als 's konings begeleider vermeld is, 
mag men uit de passus opmaken, dat "de vader" niet zo jong meer was 
en de vermoeiende reis liever aan "zijn zoon" overliet; in ieder geval 
wordt in de tweede helft van 17,8 een figuur vermeld, die een groot prestige 
genoot wegens zijn activiteit in het verre verleden (ing dangü)_ Het ligt 
voor de hand, dat "de oude bhujangga" van 17,8 dezelfde figuur is als 
de Sudharmopapatti van 93,2,c, en daar blijkens iking Nag. 17,8 reeds 
door Prapanca geschreven is, moeten wij " voltooiing der Nägarakrtägama" 
in ruime zin verstaan_ Dit lijkt mij geen bezwaar, want in de Nägara
krtägama worden niet zozeer feiten vermeld als wel theoretische situaties 
beschreven; het gaat hier dus niet om de vraag, wie in werkelijkheid de 
Nägarakrtägama vervaardigd heeft, maar om de theorie aangaande de 
vervaardiging; de theorie schrijft het centrale gedicht van het kapan-
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catathägatan-tijdperk uiteraard aan de Buddhistische hogepriester toe. 
In VAWL-NR 69/1,292 heb ik er reeds op gewezen, dat in de beroemde 
dharmädhyak~ kasogatan van Nag. 17,8 Gajah-Mada te zien is; de 
mededeling van 17,8,c met haar vermelding van "sang yayah" wordt 
duidelijk, zodra wij haar in het licht der Majapahitse Gajahmada-theorie 
bezien. Daarom acht ik ook met de Rudharmopapatti van 93,2,c Gajah
Mada bedoeld en zie ik in hem degene, die officieel "auteur der Nägara
krtägama" was. Gajah-Mada is volgens Nag. 71,1 in 1286 overleden, en 
de Nägara.krtägama is volgens Nag. 94,2 in 1287 voltooid, enige maanden 
na Gajah-Mada's dood. Prapanca verkeerde ten tijde der voltooiing in 
de overgangsfase: door de dood van Gajah-Mada "episcopus designatus" 
geworden, had hij de verlichting nog te bereiken op nieuwjaarsdag 1288, 
op hetzelfde moment als Räjasanagara, met wie hij in de tweeëenheid 
van de Oaturd'Wip€Çwaramuni, "de Koning-Monnik", verbonden was; de 
aanstaande "oude bhujangga" was dus in 1287 nog "de Prapanca", en 
vandaar, dat op Nag. 94 een zang volgt, die op de weg naar de verlichting 
betrekking heeft. Maar nogmaals, ik zou niet graag in een geschiedenisboek 
vermeld zien, dat de Nägarakrtägama geschreven is door Gajah-Mada 
en voltooid is door zijn zoon, want het gedicht confronteert ons met het 
dogma, en uit wiens brein het door ons bestudeerde gedicht gesproten is, 
is een vraag, waarop het antwoord niet in wetenschappelijke zin te geven 
is. Pigeaud blijkt in JFC 5,439 voor mijn opvatting niets te voelen; wij 
zullen elkaar wel niet bekeren. 

Er is in deze subparagraaf nog één detail te verduidelijken. Het gebruik 
van iki in 94,3,80 is correct, doch in de Nägarakrtägama waarschijnlijk 
ietwat ouderwets Oud-Javaans; men kan iking lawas en lawas iki zeggen, 
doch bij toevoeging van een possessief suffix iki lawasnira of lawasnirêki; 
met andere woorden : het aan het vooropgeplaatste iki toegevoegde lid
woord wordt niet gebruikt, indien het substantief op andere wijze, 
bij voorbeeld door een possessief suffix, gedetermineerd wordt. Het gebruik 
van iki impliceert in 94,3,80, dat lawas in verband wordt gebracht met het 
in 94,2 vermelde tijdstip, en de met -nira aangeduiden zijn dus geacht 
werkzaam te zijn geweest tot äçwayuja 1287, of eventueel nog daarna. 
Indien de Sudharmopapatti van 93,2,c Gajah-Mada is, is hij volgens 
Nag. 71,1 in 1286 overleden, zodat hij niet onder de met -nira aangeduiden 
begrepen kan zijn; dit slaat dus mijns inziens op de geleerden van 
93,2,a/b. 

1.2134. In BY 1,7,c/d vergelijkt mpu St5Q.ah zijn kakawin met een 
onsmakelijke sirih-pruim, en in strofe 18 der Krtanagara-hymne noemt 
Nädajna zich dom en onbekwaam. Dit behoort tot de traditionele captatio 
benevolentia.e, die ook in Nag. 94 niet ontbreekt; Prapanca duidt zijn 
werk aan met pangiket ika en maakt derhalve gebruik - ook in 94,2 - van 
het denigrerende ika; cf. Adip. 198,1, waar Ulupuy in haar gesprek met 
Arjuna zichzelf, om haar nietswaardigheid te laten uitkomen, ikä 
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makangaran Ulupuy noemt. Ook in pinustaka, "op een of andere wijze 
boek geworden", zit iets kleinerends. Hetzelfde geldt voor het ameweh 
turung pegat, "in . .. toegenomen, doch niet perfect", van 94,3,d, voor 
het tan tamé langö, "geen held op het terrein der poëzie", van 94,1,a, voor 
het pakl!a, "met alle geweld willen (meedoen)", van 94,4,b, en voor de 
risicovermelding van 94,4,d. In de Javaanse litteratuur is de captatio 
benevolentiae vrij stereotiep en de daarvoor gebruikte beeldspraak mist 
gewoonlijk oorspronkelijkheid; Kern heeft in zijn aantekening bij 94,4 
terecht gesproken van "verplichte betuigingen van auteursbescheiden
heid". De zelfvernedering van een priester, die zich van contact met 
het goddelijke bewust is, is functioneel en mag au sérieux worden genomen, 
doch voor traditionele zelfvernedering geldt dit uiteraard niet. 

De voltooier van een gedicht bevindt zich in een delicate positie, 
omdat hij niet als minderwaardig mag voorstellen hetgeen prestatie is 
van zijn voorganger, die hij moet prijzen. Prapanca heeft zijn woorden 
in Nag. 94 kennelijk voorzichtig gekozen; pangiket ika en pinustaka 
behoeven niet als denigrerende aanduidingen verstaan te worden, turung 
pegat is formeel te betrekken op hetgeen na 94,3 in de Nägarakrtägama 
nog volgt, en in 94,4,d is de hoon van het publiek niet meer dan risico, 
zoals uit de irrealiteitsvorm guyu-guyun ten overvloede blijkt; het effect 
van de Nägarakrtägama als praçasti laat de dichter in 94,1,c/d onaan
getast. De aandacht worde bepaaldelijk gevestigd op het dura pangiket 
ika lumra ring sabhii van 94,1,b, dat Kern vertaald heeft met "zonder 
te verwachten dat zijn gedicht aan 't hof verbreid wordt", een vertaling, 
waarmee die van Slametmuljana en die van Pigeaud in hoofdzaak over
eenkomen; Kern heeft gedacht aan de constructie dura n plus irreali
teitsvorm - cf. KBW 2,403; voorbeelden: dura n katona (AW 17,6,a), 
dura ... n pangjayiikena (Wir. 84,27 sq.) -, maar in 94,1,b ontbreekt 
n en is lumra een opvallende realiteitsvorm, een soort overtrokken 
indicativus, met lumrii als basis; de dichter trekt de voordracht van de 
praçasti niet in twijfel, doch wekt niettemin de indruk van bescheidenheid 
door dura te gebruiken. 

De belangrijkste vraag in dit verband is, wat wij van de in Nag. 94 
gesuggereerde titel DeçawarQana moeten denken; zij raakt èn de kwestie 
der captatio benevolentiae èn die der functie van het gedicht als geheel. 
Het gedicht van Prapanca is in Nederland sinds de eerste kennismaking 
Nägarakrtägama genoemd, vanwege de vermelding van die naam in de 
eerste kolofon. Die aanduiding is als vergissing voorgesteld door Poer
batjaraka (TBG 56,194), met de opmerking, dat DeçawarrJana in de tekst 
voorkomt en de kolofon een later toevoegsel kan zijn. Kern heeft - cf. 
Nag.ed. 206 - op Poerbatjaraka's voorstel negatief, doch ietwat zwak 
gereageerd. Een tussenstandpunt heeft Krom ingenomen in FBG 1,375 
sqq.; het woord deçawar'IJana, zegt hij, kenmerkt de inhoud van het 
gedicht niet zozeer, dat het als titel bevredigt, maar wel kan de dichter 
zijn reisverhaal, toegevoegd vanwege de Indische anusamyäna-traditie, 
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als karakteristiek element van zijn kakawin beschouwd hebben. Pigeaud 
heeft zich, zoals wij reeds gezien hebben, radicaal, doch niet consequent 
bij Poerbatjaraka aangesloten door in één passus van JFC 4 het gedicht 
een topografie te noemen; de kwestie heeft hem hoog gezeten, want zij 
komt reeds in JFC I,XII ter sprake. Ten slotte was mijn opvatting in 
VA WL-NR 69/1,17 en 204 sq., dat de titel van Nag. 94 een deel der 
captatio benevolentiae en als zodanig niet au sérieux te nemen is, terwijl 
Niigarakrtiigama, "verhaal over de gouden tijd (krta = krtayuga) van het 
rijk", als hoofdtitel te aanvaarden is blijkens de functie van het gedicht. 
De kwestie is vertroebeld geraakt, door Kern's aantekening, dat de titel 
van de kolofon in de Balise overlevering geldt, en door Pigeaud's 
schepping van een tegenstelling tussen topografie en geschiedschrijving. 

Tegen de opvatting van Poerbatjaraka en Pigeaud is in te brengen, 
dat de dichter in Nag. 17 reizen van Räjasanagara vermeld heeft zonder 
toevoeging van topografische details, hetgeen merkwaardig zou zijn, 
indien voor hem topografie hoofdzaak geweest ware. Tegen Krom's 
visie pleit, dat de termen deçawarttana en "reisverhaal" niet zonder meer 
gelijkwaardig zijn. Maar ook tegen het betoog van VA WL-NR 69/1 
rijst bezwaar, nu wij hierboven gezien hebben, dat Prapanca niet de 
vrijheid gehad heeft om het werk van zijn voorganger - of de mededeling 
daaromtrent nu realistisch dan wel uitvloeisel van een theorie is - als 
minderwaardig voor te stellen, en dat hij in de formulering van zijn 
captatio benevolentiae voorzichtigheid betracht heeft. De vraag stelt 
zich, of niet de naam Deçawar:Qana heel anders te verstaan is, en wel zo, 
dat hij enerzijds in een captatio benevolentiae past en anderzijds in 
harmonie is met de manggala-strofen, die van theologische belangstelling 
getuigen. 

l.2135. In deze paragraaf is te stellen, dat de naam Deçawar:Qana in 
ieder geval iets te maken moet hebben met de aanduiding van het gedicht 
als çakakäla in 94,3,d. Kern heeft deze term opgevat als naam van een 
geschrift, hetwelk van de Nägarakrtägama te onderscheiden is, maar zijn 
fout was, dat hij het winaluyan van dezelfde versregel vertaald heeft 
als ware het een irrealiteitsvorm, "er zou nog op teruggekomen worden". 
De tekst zegt: "hetgeen waarop hij teruggekomen is is lambang en 
çakakäla", met nadruk op de laatste woorden blijkens het gebruik van 
tang vóór winaluyan; dit betekent, dat tang winaluyan te vervangen is 
door iking kakawin of iets dergelijks, "deze Nägarakrtägama". De andere 
interpretatie is voorgesteld in GNI 2,56 en herhaald in VA WL-NR 
69/1,161 en 281 sq. Pigeaud heeft haar in JFC 5,445 "plausible" genoemd, 
doch onder verwijzing naar JFC 4,338 - lees: 336 -, en dat is met 
"plausible" in strijd, want in JFC 4,336 stelt hij iets essentieel anders 
voor. Mijns inziens lijdt het geen twijfel, dat de dichter in Nag. 94,3,d 
de Nägarakrtägama als geheel een çakakäla noemt, en daarmee het 
gedicht tot een soortgenoot van de kakawin Bhäratayuddha en de 
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Krtanagara-hymne verklaart; dit is z6 verschillend van Pigeaud's opvat
ting, dat ik de strekking van zijn "plausible" niet begrijp. 

Bij bestudering van de Nagarakrtagama zijn eigenaardigheden aan 
te wijzen, die de functionele saamhorigheid met de kakawin Bharatayuddha 
en de Krtanagara-hymne bevestigen: Prapanca's gedicht is een praçasti, 
zoals uit 93,2,c en uit de eerste kolofon blijkt, het noemt zijn vervaardiger(s) 
met name, het bevat chronogrammen, en het bepaalt in zijn centrale 
deel de Tathagata-positie der vroegere Javaanse koningen, waardoor 
het verhaal over de jonge Rajasanagara automatisch een bewerking is 
van de Lalitawistara, niet minder dan het Mahabharata een klassiek 
geschrift der Sanskrt litteratuur en een imponerende mythe. Prapanca 
stelt ons echter voor een specifiek probleem, want niet slechts bevat 
de Nagarakrtagama, anders dan de twee andere çakakala's, een groot 
aantal chronogrammen, ook koppelt de dichter in 94,3,d de term çakakiila 
op niet direct doorzichtige wijze aan de term lambang. 

Kern heeft aan de vertaling van Nag. 94,3 een aantekening toegevoegd, 
waaruit blijkt, dat hem de zin van lambang duister was. Krom heeft 
in Nag.ed. 304 de term weliswaar niet verhelderd, doch een bijdrage 
geleverd door er op te wijzen, dat het slot der kakawin Sutasoma verge
lijkbare mededelingen bevat. Hiervan heeft Pigeaud gebruik gemaakt 
in JFC 4,336, maar zijn (tot VG 9, L 70 te herleiden) aantekening "the 
original meaning: interchange or tt'ansposal, is suggestive of a deeper 
sense" - cf. JFC 5,324 sq. - zegt mij niets, en zijn gissing, dat Nag. 97 
met zijn omdraaibare verzen een lam bang is, steunt op geen enkel gegeven 
en is in strijd met de theorie van JFC 4,337, waar Nag. 97 aan het eerder 
voltooide gedicht later toegevoegd heet; Prapanca kan het voltooide 
gedicht in 94,3,d niet een lam bang genoemd hebben met het oog op een 
stuk van een supplement, waaraan hij bij het schrijven van 94,3 geen 
behoefte kan hebben gehad. Het lijkt mij te betwijfelen, dat lambang's 
oorspronkelijke betekenis "interchange" is; die betekenis wordt in KBW 
3,790 niet vermeld, schijnt in verwante talen niet voor te komen, en 
geldt wel voor het jongere Javaans, maar is dan te verklaren als uitvloeisel 
van lambang-sari, "liefkozingen uitwisselen", predicaatswoord op de basis 
van een vertaling van Sanskrt kusumaçayana, "bloemenbed", als plaats, 
waar man en vrouw ter ere van Kama stoeien. Lambang betekent namelijk 
" schraag" , "steunbalk", en is in die betekenis een oud woord, blijkens 
het voorkomen van isocyten op Bali, Madura, Borneo, Madagascar en 
de Philippijnen 43). Daarnaast komt een ander lambang voor, dat "diep
zinnige aanduiding" of "voorspelling" betekent, op Java thans vooral 
in pralambang; het wordt in MNW 926 voor het Maleis opgegeven als 
leenwoord uit het Javaans, en leenwoord zou ook kunnen zijn het in 
TRS 183 vermelde lambang, welks verbale vorm in het Tagalog maglambang 
is, weergegeven met "gadat' , ugadywat'" ("voorspellen"); ontlening is 
in vele gevallen niet te bewijzen, maar met de mogelijkheid is rekening 
te houden. Daar voorspelling meestal op iets steunt, is de betekenis-
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verschuiving van "steunen op" tot "voorspellen" niet ondenkbaar; ook 
onze theorieën steunen op iets, althans wanneer de verkondiger au sérieux 
te nemen is. De genoemde betekenisverschuiving is echter evenmin te 
bewijzen, en wij komen dus op het punt van lexicale zekerheid niet verder 
dan van der Tuuk in KBW 3,790. Merkwaardig is nu, dat de beide aan
vaardbare betekenissen in Nag. 94,3,d passen, want door de verstrengeling 
van het Nägarakrtägama-thema met de Lalitawistara is het gedicht 
lambang in de betekenis van "zinvolle vergelijking" of iets dergelijks, 
en in de betekenis "steunvlak" is de Nägarakrtägama onderbouw van de 
Krtanagara-hymne. Voor Prapanca is lambang uiteraard één woord 
geweest, en hij kan dus daarmee de Nägarakrtägama èn als Lalitawistara
variant èn als "drager van de Krtanagara-hymne" aangeduid hebben; 
wij komen op de kwestie terug sub 1.251, waar het gedicht als canc;li 
besproken zal worden. 

Met betrekking tot het grote aantal chronogrammen is in VA WL-NR 
69/1,250 opgemerkt, dat de functie der zinloze Nägarakrtägama-chrono
grammen is de zinvolheid van het chronogram van 15,2,c,hetwelk de 
Nägarakrtägama çakakäla-status geeft, duidelijk te doen uitkomen. De 
uiteenzetting van 1962 is te simplistisch geweest, want bij nader onderzoek 
is gebleken, dat er chronogrammen zijn, die geen gewone mededeling 
bevatten, doch zinvol-suggestief zijn in een andere richting; dit geldt 
bij voorbeeld voor het reeds besproken chronogram van Nag. 41,I,c, 
welks element tilaka er twee waarden aan geeft, waardoor het op een 
eigenaardige wijze in het kader van de kapancatathägatan-chronologie 
past. Het is goed om op deze kwestie nader in te gaan in een afzonderlijke 
paragraaf. Daarom laat ik het betoog van deze paragraaf thans onvoltooid, 
om afsluiting er van te laten volgen na de verwerving van meer inzicht 
in structuurproblemen der Nägarakrtägama. 

1.2141. Nag 41,1 bevat een mededeling over "de tijd van sang AnÜli\a
nätha": in a zegt de dichter iets over zijn optreden, in b over de situatie 
tijdens zijn regering, in c over zijn dood en in d over zijn bijzetting te 
Ki<;lal. Van de tweede helft der strofe luiden tekst en vertaling als volgt: 

ça.käbda tilak8dri-çambhu kalahan bhatà.ra mulih ing Girindrabhawana 
eirêki winangun pradIpta u u wimba çobhita rikang eudha.rma. ri KiQal 

In 't jaar "merk-bergen-Çambhu" ging de Heer naar 't huis van 
de Çailendra-vorst, 

en van de hier-besprokene is er een lichtend ... -beeld gemaakt, 
dat prijkt in canc;li Kiçlal. 

Kern heeft Girindrabhawana opgevat als te staan voor "het verblijf van 
Çiwa"; in zijn tekst van regel d vindt men Çiwabimba, weergegeven met 
"Çiwa-beeld". Behalve door Pigeaud, die sang Anüli\anätha in een lamp 
bijgezet heeft geacht - een "verklaring" vindt men in JFC 4,124, maar 
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een eenvoudigere oplossing van de moeilijkheid is pradipta- in plaats 
van het overgeleverde praifipa te lezen -, is Kern's vertaling algemeen 
aanvaard; zij is uitgangspunt geweest voor Bosch, toen hij een opstel 
over can<;li Kigal schreef in POD 1,8 sqq., voor Poerbatjaraka, toen hij 
op dit opstel reageerde in PA 88, noot 3, en voor Schnitger, toen hij in 
BKI 89,123 sqq. de herkomst van een Çiwa-beeld trachtte vast te stellen. 
Girindrabhawana betekent echter niet "het verblijf van Çiwa", maar "het 
verblijf van de Çailendra(-Vorst)", en uit JFC 1,31 blijkt, dat Kern's 
Çiwabimba een emendatie is, daar het handschrift çimbha heeft, zodat 
in de regel twee korte lettergrepen ontbreken; het staat dus geenszins 
vast, dat sang AnÜlllanätha in een Çiwa-beeld veranderd is, te minder, 
daar winangun, "omgevormd tot" - dit is hier het passivum van het 
met een dubbel object geconstrueerde amangun -, in mededelingen over 
een bijzetting minder gebruikelijk is. Met de strekking der mededeling 
zijn wij dus nog niet in het reine gekomen, en daarbij komt dan nog, 
dat het chronogram tweeërlei weergave toelaat. 

Uit Kern's aantekening bij Nag. 41,1 blijkt, dat zijn weergave van 
tilaka met ,,0", hetgeen ,,1l70" als jaartal oplevert, een gissing is; hij 
heeft het woord met de betekenis "secteteken" synoniem geacht met 
bindu, dat stellig voor ,,0" staat, omdat het ook als appellativum voor 
"nul" in gebruik is geweest (cf. KBW 3,456). Het geval is echter gecom
pliceerder dan het Kern geleken heeft. In de lijn van Kern's gedachtengang 
mag men er op wijzen, dat in TO 2 (OV 1918,169) 1170 een Willlnuwardhana
jaar is, hetgeen met Kern's omrekening van het chronogram van Nag. 
41,1,c niet in strijd is, indien men - zoals Poerbatjaraka dan ook gedaan 
heeft in BKI 78,440 - 1170 als Wi~nuwardhana's eer&te regeringsjaar 
aanvaardt. De datum in TO 2 is echter tanggal 5 asuji; dat is ook de in de 
Krtanagara-hymne genoemde datum, en het chronogram der Krtanagara
hymne is eventueel als ambivalent te beschouwen. Nu heb ik tegen Kern's 
gelijkstelling tUaka = bindu geen bezwaar, maar wie naar een equivalent 
van tilaka volgens de Javaanse gedachtengang uitziet komt allicht tot 
tilaka = bhWJma, vanwege van der Tuuk's opmerkingen in KBW 4,959 
en die van Pigeaud in TP ed. 275, daar ook bhWJma - Sanskrt bhWJman, 
"Asche" (CSW 303) - op Java een ,,(met as) op het lichaam aangebracht 
kenmerk" is; dit bhWJma komt op Java voor - cf. KBW 4,960 en OBT 42 -
in de technische term bhWJma-tiga, "drievoudige bhasma", en in een 
chronogram zou het de Javanen dus de cijferwaarde ,,3" suggereren. 
Vat men nu tilaka als synoniem van bhWJma op, dan staat het chronogram 
van Nag. 41,1,c voor ,,1l73", en dat is het sterfjaar van sang Anü~anätha, 
welks A.D.-equivalent reeds in VA WL-NR 69/1,99 op grond van bereke
ning vermeld is, zijnde het jaar, dat aan de geboorte van Krtanagara, 
in 1174, voorafgaat. Het is echter niet zo, dat daarmee Kern's weergave 
vervalt, want in VAWL-NR 69/1,99 zijn aan sang Anü~anätha twee 
sterfjaren toegekend, 1270 èn 1273; de afstand tussen de twee jaren is 
dezelfde als die tussen 1211 en 1214, de twee jaren, die uit het chronogram 
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der Krtanagara-hymne te halen zijn, en wij zagen reeds, dat de sterfdag, 
tanggal 5 asuji, in TO 2 en in de Krtanagara-hymne dezelfde is. 

Bij de bepaling van de cijferwaarde van bhasma behoeft men mijns 
inziens geen rekening te houden met het woord van Nag. 78,7,b en 81,2,c, 
dat in Kern's tekst caturbhasma luidt en door Pigeaud met ,,four ashmarks" 
is weergegeven (JFC 3,91 en 3,94 alsmede 4,248 en 5,150); het ligt meer 
voor de hand het tweede lid van dit woord met -basma weer te geven en 
het te herleiden tot Sanskrt wasman, "nest", "woning", mede met het 
oog op het basma van SD 38,8,c. Wel is echter van belang, dat in Par. 
27,10 sq. Jayanagara's dood gedateerd wordt in het jaar bhasmibhUtá
nangani-ratu, waarin bhasmibhUta ,,(tot as) vernietigd" betekent, zodat 
het eerste lid ,,0" suggereert; het bijbehorende cijferjaartal is dan ook 
in de Pararaton ,,1250". Nu is het sterfjaar van Jayanagara in Nag. 
48,3,a windu-çara-8ürya, door Kern met ,,1250" weergegeven, en zulks 
niet ten onrechte, omdat volgens Nag. 49,1,a Jayanagara's opvolgster 
opgetreden is in 1251, aangeduid met het ondubbelzinnige chronogram 
indu-bä'!W-dwi-rüpa. Tussen de mededeling der Pararaton en die der Nä
garakrtägama bestaat er, wat Jayanagara's sterfjaar betreft, dus geen 
tegenstrijdigheid, maar interessant is, dat de Pararaton-man bhasmi
gebruikt waar Nag. 48,3,a windu- heeft; vele Pararaton-chronogrammen 
geven Nägarakrtägama-informatie weer, en het ziet er dus naar uit, 
dat de Pararaton-man vertrouwd is geweest met de gelijkstelling 
tilaka = bhasma = windu, qua chronogramwoorden. Indien echter in 
deze trits bhasma wegens bhasma-tiga voor ,,3" en wegens bhasmibhUta 
voor ,,0" staat, hebben ook de groepsgenoten dubbele cijferwaarde. Wij 
zagen, dat dit voor het tilaka van Nag. 41,I,c geldt. Het geldt echter ook 
voor het windu van 48,3,a, want 1253 is niet minder dan 1250 een "Jaya
nagara-sterfj aar" , zoals wij sub 1.2113 gezien hebben; slechts voor zover 
het 1250 is, volgt Tribhuwanottunggadewi in 1251 op. 

Alvorens over te gaan tot de volgende subparagraaf, waarin een 
ambivalent chronogram, dat géén eerste en tweede sterfjaar fixeert, 
besproken zal worden, nog een opmerking over Nag. 41,I,d. Het lijkt mij 
voor de archaeologen en kunsthistorici van belang om rekening te houden 
met de moeilijkheid van het aan çobhita voorafgaande substantief, want 
indien het met betrekking tot Girindrabhawana opgemerkte juist is, heeft het 
consequenties voor de interpretatie van 41,I,d. Het is a priori niet waar
schijnlijk, dat een Javaanse koning, die bij zijn overlijden naar het verblijf 
van de Çailendra-Vorst gaat, als Çiwa-beeld in canl# Kiçlal geplaatst is. 
Sang Anü~anätha's geval is, voor zover 1170 als zijn sterfjaar gesuggereerd 
wordt - dat is in TO 2 het geval, een tekst uit de Majapahitse tijd, 
zoals door Damais in BEFEO 47/1,197 sqq. aannemelijk gemaakt is -, 
vergelijkbaar met dat van Jnänaçiwabajra volgens de Krtanagara-hymne. 
Jnänaçiwabajra/Krtanagara is bij zijn overlijden naar de Çiwabuddhaloka 
gegaan, en uit Nag. 56 sq. blijkt, dat hij als onzichtbare Ak~obhya zich 
i ruhur makuta, "boven de makuta", van canl# Jajawa bevonden heeft. 
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Het ligt, gezien de overeenkomst der sterfdagen, voor de hand, dat ook 
sang Anü~anätha omgezet is, of zichzelf omgezet heeft, in iets onzichtbaars, 
dat slechts voor de gevorderde Buddhistische wijze met het geestesoog 
te aanschouwen was. In verband daarmee geef ik voor 41,1,d in over
weging de lezing pradiptaçirawimba, "een lichtend spitsbeeld" , met als 
tweede lid çira-, d.i. çiras, dat in de betekenis "Spitze" (CSW 444) een 
synoniem is van Sanskrt küta , waaruit het Javaanse makuta te verklaren 
is; het overgeleverde çimbha kan technisch evengoed tot çirawimba als 
tot çiwabimba aangevuld worden, maar de kans, dat het ongewone 
çirawimba corrupt is geraakt, is groter dan de kans, dat het gewone 
çiwawimba verknoeid is. Pradiptaçiras is overigens een bekend woord, 
zoals uit CSW 274 blijkt; het schijnt gewoonlijk van mensen gezegd 
te worden, maar dat hoeft voor de Javaanse dichter geen beletsel te 
zijn geweest. 

1.2142. In BKI 61,395 sqq. heeft Kern - in 1908, dus voordat hij zich 
aan de vertaling van de hele Nägarakrtägama gezet heeft - een opstel 
gepubliceerd, dat uit twee stukken bestaat, een stuk over Nag. 1 en een 
stuk over Nag. 40. Reeds in het eerste stuk heeft hij Nag. 40,1,ajb ter 
sprake gebracht, en daarvan de volgende vertaling geleverd: "Weleer 
in 't Çakajaar oceaan, hemelstreken, maan (d.i. 1104) was er een groot 
vorst, zeer heldhaftig in den oorlog, blijkbaar van goddelijke natuur, 
bekend als een niet uit een moederlijf geboren zoon van den Doorluchtigen 
Girindra (Heer der bergen)". De vertaling is opgenomen in een aan
tekening over het woord Parwatanätha van Nag. 1,1,c, en het is Kern 
derhalve in de context te doen geweest om het woord Girindra. Kern 
heeft trachten aan te tonen, dat de beide woorden een aanduiding zijn 
van Bhatära Guru alias Çiwa, en dat in Nag. 40,1,b die god met Girindra 
bedoeld is, achtte hij zelfs onbetwistbaar. Kern's betoog is echter nauwe
lijks overtuigend te noemen; synoniemen van Parwataniitha, zegt hij, 
zijn talrijk, "maar geen van alle past, behalve Giriça als benaming van 
Çiwa". Nu vind ik in CSW 108 opgegeven, dat giriça een bijnaam van 
Çiwa is, doch giriça voor "hoher Berg" gebruikt wordt, en dit laat de 
mogelijkheid open, dat Kern zich vergist heeft. Maar ook indien wij ons 
zouden beperken tot het constateren van enig verschil tussen de mede
deling van Kern en die van Cappeller, blijft toch gelden, dat op Java in 
allerlei varianten een naam voorkomt, die niet zonneklaar met "Çiwa" 
of "Bhatära Guru" gelijkwaardig is, nog afgezien daarvan, dat ook de 
aanduiding Bhatiira Guru niet zonder meer duidelijk is. Direct met 
Girindra vergelijkbaar is Çailendra, daar giri en çaila beide "berg" bete
kenen. Het begrip "Çailendra-dynastie" was in 1908 nog niet bekend, 
en Kern mag dus niet verweten worden, dat hij niet in die richting gedacht 
heeft. Bovendien is gelijkstelling van Girindra aan Çailendra in zekere 
zin slechts verplaatsing van het probleem, daar ook de term Çailendra 
om verklaring vraagt. Tegenover dit laatste staat echter, dat wie zich 
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met Majapahitse termen bezighoudt zich op ouder Javaans spraakgebruik 
mag beroepen zonder verplicht te zijn de herkomst van dit oudere spraak
gebruik vast te stellen, omdat hij primair een Javaanse traditie bespreekt. 
Krom, die de Çailendra-dynastie wèl kende, en tevens wist, dat deze 
dynastie Buddhistisch was - cf. HJG2 130 sq. -, heeft Kern's gelijk
stelling GiriMra = Çiwa te gemakkelijk aanvaard, misschien mede ten 
gevolge daarvan, dat Kern toevalligerwijze de vertaling "Bergheer" 
slechts gebruikt heeft in zijn weergave van Nag. 17,5,80, waar Räjasanagara's 
bezoek aan Palah ter sprake komt; dit Palah heeft Krom namelijk in 
TBG 56,233 sqq. geïdentificeerd met het Çiwaïtische heiligdom Pana
taran. Pigeaud op zijn beurt heeft in JFC 4,4 wel bezwaar tegen Kern's 
gelijkstelling van Parwataniitha en GiriMra aan "Bhatära Gum" gemaakt, 
doch er niet aan getwijfeld, dat de namen voor "Çiwa" staan. 

Van Girindra nu wordt in Nag. 40,I,a/b een ayonijatanaya vermeld. 
Kern heeft het woord juist vertaald, maar uit BK! 61,407 blijkt, dat 
hij de term niet au sérieux heeft genomen, want daar komt hij tot de 
conclusie, dat het in Nag. 40,1,80 vervatte chronogram waarschijnlijk 
Ranggah-Räjasa's geboortejaar fixeert, Il04 44). Krom spreekt dezelfde 
opvatting als vermoeden uit in HJG2 315; met "doet vermoeden" houdt 
hij een slag om de arm, doch niet, omdat zijn alternatief "ongeboren" 
is - het Nägarakrtägamase ayonijatanaya komt er niet ter sprake -, 
maar om de mogelijkheid niet geheel uit te sluiten, dat Ranggah-Räjasa 
reeds in Il04 te Kut&räja opgetreden is en pas in Il44 Ka.Q.iri heeft ver
overd. Pigeaud ten slotte maakt in commentaar op Nag. 40,1 in JFC 4,121 
een aantal - overigens zeer aanvechtbare - opmerkingen, maar laat 
des dichters bewering, dat Ranggah-Räjasa een "niet uit de moederschoot 
geboren Girindra-telg" was, eveneens buiten beschouwing. 

Dit ter inleiding van een opmerking over het chronogram van Nag. 
40,1,80. Het bestaat uit de woorden abdhi-deça-iMu, op het eerste gezicht 
te herleiden tot ,,4-x-I", omdat de cijferwaarde van abdhi en iMU geen 
moeilijkheid oplevert. Wat deça betreft, het heeft als met aan diç en diçä 
verwant woord de cijferwaarde ,,4" of ,,10"; dit blijkt uit hetgeen men 
in CSW 174 s.v. diç vindt - men kan bij diç namelijk denken aan de 
vier windstreken, Of aan de acht windstreken plus zenith en nadir -, maar 
ook uit de Nägarakrtägama zelf, waar men éénmaal van caturdiç en 
éénmaal van daçadiç gebruik vindt gemaakt, resp. in het anaturdiçi 46) 
van 8,3,80 en in het daçadik van 66,4,80. Men volgt derhalve des dichters 
eigen aanwijzing, indien men de jaartalwaarde van het chronogram 
van 40,I,a stelt op ,,144" èn "Il04". Kern heeft "Il04" gekozen in een 
bepaalde gedachtengang en onder verwaarlozing van ayonijatanaya; 
denkt men echter aan een Ongeborene, een Eeuwige, dan is 144 even 
bruikbaar als Il04, en de dichter stelt in 40,1,80 met hana sira slechts 
vast, dat de Eeuwige in beide jaren bestond. Uiteraard constitueren de 
term ayonijatanaya en het chronogram een soort tautologie, en een vraag
stuk van interpretatie is derhalve, waarom de Nägarakrtägama-dichter 
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het nodig geacht heeft het bestaan van de Eeuwige bepaaldelijk met 
betrekking tot de twee door het chronogram gesuggereerde jaren uit
drukkelijk te constateren. Dit is, zoals wij zullen zien, een hoofdprobleem 
der Nägarakrtägama-interpretatie, nauw samenhangend met de bhawa
cakra-theorie; in deze paragraaf zullen wij ons echter eerst bezighouden 
met het onderzoeken van de chronogrammen 46). 

Het volgende chronogram, dat onze aandacht vraagt, is dat van 41,5,b, 
bestaande uit de woorden bhuja-go-çaçi-k~aya, door Kern weergegeven 
met ,,1192". Met betrekking tot dit chronogram heb ik in VA WL-NR 
69/1,249 sq. voorgesteld het op te vatten als te staan voor ,,1191", en 
wel omdat bhuja, door Kern kennelijk als woord voor "arm" beschouwd, 
ook "slurf" betekent; Pigeaud acht de interpretatie in JFC 5,440 gefor
ceerd, maar bhuja's betekenis "slurf" is een feit; zie CSW 308. In 
VA WL-NR 69/1,249 sq. was ik bezig met hetgeen Pigeaud mijn "pre
conceived scheme of history" noemt, en daarom heb ik wel aangetekend, 
dat k~aya ook ,,0" suggereert, doch dit punt verder laten rusten. Dat 
laten rusten was, zoals ik thans inzie, een fout. Het woord k~aya is 
namelijk lexicologisch èn als chronogram woord interessant. CSW 97 
vermeldt twee woorden ~aya, ten eerste een woord met de betekenis 
"Wohnung, Sitz, Ort, Stamm, Volk", dat men, zoals Kern blijkbaar 
gedaan heeft, met k~iti, "Wohnsitz, Erde" (CSW 98), in verband mag 
brengen en dat dan de cijferwaarde ,,1" van woorden voor "aarde" 
heeft, en ten tweede een woord voor "Schwund, Verlust, Verfall, Untergang, 
Ende", hetwelk eer ,,0" suggereert. Het eerste k~aya komt, voor zover 
uit de woordenboeken blijkt, in Oud-Javaanse geschriften niet voor, 
het tweede is er daarentegen betrekkelijk frequent, en mag reeds daarom 
bij de interpretatie van het chronogram van 41,5,b niet verwaarloosd 
worden. In de Nägarakrtägama komt het eerste k~aya als element van 
een normale mededeling niet voor, terwijl het tweede één keer gebruikt 
wordt, in de hybridische samenstelling hurip-k~aya van 89,5,d, "levens
duurverkorting" , als gevolg van gebruik van onrein voedsel; ook in 
N 4,13,b wordt k~aya op de levensduur betrokken, in de zin van "minder 
worden", zodat Prapanca het woord gekend moet hebben in de betekenis 
"voor vermindering vatbaar zijn" 47). Vergelijkt men nu de chronogrammen 
der belendende strofen met dat van 41,5,b, dan ziet men, dat dat van 
41,4,a ondubbelzinnig voor ,,1190" staat en dat van 42,1,a even ondubbel
zinnig voor ,,1202"; de context leidt derhalve tot het weergeven van het 
chronogram van 41,5,b met ,,1191" of ,,1192", maar het woord k~aya 
suggereert in de tweede Sanskrt betekenis ,,0", terwijl het Nägarakrtä
gamase gebruik de lezer een "voor vermindering vatbaar" voorhoudt. 
Dit alles wijst er, dunkt mij, op, dat de dichter bedoeld heeft: ,,1191 of 
1192, doch voor vermindering vatbaar, en dan 0191 = 191 of 0192= 192". 
Dit zou zinloos zijn, indien het geval op zichzelf stond. Het staat echter 
niet op zichzelf, want Krtanagara is niet slechts, genealogisch, Ranggah
Räjasa's achterkleinzoon, hij is ook met Ranggah-Räjasa functioneel-
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identiek, als stichter van het kapancatathägatan-rijk, dat tevoren door 
Ranggah-Räjasa gesticht was; heeft dus Ranggah-Räjasa in 144 bestaan, 
dan wordt in 41,5,b een activiteit van Krtanagara zinvol in dezelfde 
eeuw gefixeerd, indien men het chronogram omrekent tot 191 of 192. 

Vervolgens dient ons bezig te houden de serie van vijf chronogrammen, 
die jaren van de twaalfde Çäka-eeuw aanduiden, indien men aan het 
laatste lid de cijferwaarde "ll" toekent; het zijn de chronogrammen 
va.n 40,3,a, 40,5,c, 41,I,c, 41,5,c en 44,2,d. Het woord, dat in elk van 
deze vijf gevallen dubieuze cijferwaarde heeft, is een naam van Çiwa, 
resp. Çangkara, ROOra, Çambhu, Bhawa en nogmaals Çangkara. Deze 
woorden staan voor" 11", indien men uitgaat van de reeds eerder besproken 
term ekädaçarOOra, "elfvoudige Rudra", de Bhi~maparwa-term, die men 
in BJ 7,57 vindt. Maar hebben de Javanen in Çiwa steeds of primair de 
Elfvoudige gezien 1 Men vindt in OBT 105 een Ekarudra vermeld, in 
K 146 sqq. komt een verhaal voor over sang hyang Tunggal-Tunggal, 
"de Ene", die een soort super-Çiwa is, en in de inleiding der Babad Tanah 
Jawi komt een sang hyang Tunggal voor, "de Ene", die vader is van 
Bha~ära Guru en grootvader van een verminkte nawasanga- of ekäda.
çarudra-figuur. Er is, dunkt mij, reden om aan te nemen, dat Çiwa in 
de Javaanse niet-Buddhistische filosofie, waarover Zieseniss uitvoerig 
geschreven heeft, o.a. in BKI 98,75 sqq., "de Ene" geweest is. Trekken 
we hieruit de consequentie voor de bepaling van de jaartalwaarde der 
vijf genoemde chronogrammen, dan krijgen wij naast de door Kern 
genoemde jaren vijf jaren van de tweede Çäka-eeuw, die wederom aan
sluiten bij het ,,144" van 40,I,a; het zijn jaren, die in het centrale deel 
der Nägarakrtägama voorkomen, en niet zonder belang is, dat het eerste 
chronogram na dat van 40,I,a een Çangkara-chronogram is, hetwelk de 
zogenaamde "val van KaQiri" eventueel in 144 fixeert, hetzelfde jaar 
dus, dat door het chronogram van 40,I,a gesuggereerd wordt, indien 
men aan deça de cijferwaarde ,,4" toekent 48). Uiteraard dienen wij nu 
ook het chronogram der Krtanagara-hymne, waarvan het tweede lid 
-bhawa is, bij de onderhavige reeks meerwaardige chronogrammen te 
betrekken; de derde jaartalwaarde er van is ,,121". 

De bhawacakra-theorie brengt met zich mee, dat men de koningen van 
Java gezien heeft als verschijningsvormen van de Eeuwige. Neemt men 
de theorie au sérieux - en dat is in VAWL-NR 69/1 op kleinere schaal 
gedaan met betrekking tot de kapancatathägatan-periode, welker Buddha
Koningen met elkaar functioneel-identiek zijn geacht -, dan zit er 
op zichzelf niets vreemds in de suggestie van Nag. 40 sqq.: dat de periode 
begonnen is in 1l04, toen het bestaan van de Ayonijatanaya op een of 
andere wijze kenbaar werd, doch herhaling was van een manifestatie 
in een vorig millennium. 

1.2143. De beschouwingen van het voorafgaande deel van deze paragraaf 
dwingen tot nieuwe overweging van de zin van het chronogram van Nag. 
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15,2,c, omdat nu niet langer uitgesloten mag worden geacht, dat in één 
Nägarakrtägama-versregel twee verschillende jaartallen aangeduid worden. 

Van het overgeleverde samudránanggung-bhümi heeft van Stein Callenfels 
de jaartalwaarde globaal vastgesteld in TBG 57,533 sq. Zij is nader bepaald 
op ,,144" door van Hinlopen Labberton, in D 1,188 sqq. Van Hinlopen 
Labberton heeft het chronogram tevens als zinvol beschouwd; hij heeft 
het weergegeven met "de zeeën bakerden 't land", dit laten slaan op 
een natuurramp, die Madura van Java losgeslagen heeft, en de mogelijk
heid overwogen, dat de dichter met ananggung gezinspeeld heeft op de 
Penanggungan als veroorzaker van de ramp. De uitleg getuigt van kennis 
der Javaanse chronogrammentraditie, doch men moet het adagium 
"astutius quam verius" er toepasselijk op verklaren, ten eerste omdat 
"bakeren" , dat bij van Hinlopen Labberton's beeld van de ramp past, 
niet direct met ananggung in verband is te brengen, maar vooral ook, 
omdat hij uitgegaan is van Kern's interpretatie van de hele strofe, en 
niet gezien heeft, dat daarin een onoverkomelijke moeilijkheid schuilt. 
Prapanca zegt immers in Nag. 15,2, dat Java en Madura vanouds een 
eenheid gevormd hebben, en dat doet hij in aansluiting aan mededelingen 
over de omvang van het Majapahitse rijk; het zou vreemd zijn, indien 
hij zijn opmerking over de saamhorigheid van Java en Madura doorkruist 
zou hebben met een chronogram ter fixering van het jaar der scheiding, 
want daardoor zou hij, wegens de aan een chronogram toekomende 
grote betekenis, de scheiding belangrijker gemaakt hebben dan de ver
bondenheid. Het is om deze reden, dat men het overgeleverde äpäntara 
van regel d vervangen moet door abhyantara, want dan fixeert het chrono
gram het jaar van de vereniging van Java en Madura, niet in geografische 
zin, maar in de politiek-religieuze zin, waarin de aan 15,2 voorafgaande 
mededelingen gelden. Pigeaud heeft in JFC 5,437 de lezing abhyantara 
verworpen, maar zich niet gerealiseerd, dat sasiki een telwoord is, hetwelk 
een voorafgaand substantief vereist, en blijkens zijn vertaling "they 
were one in essence" (JFC 3,18) heeft hij de woorden sasiki en tunggal 
met elkaar verward. Zijn oppositie mag dus niet zwaar wegen; de lezing 
abhyantara is de enige mogelijkheid, en aangezien daarmee ook regel d 
op de eenheid van Java en Madura slaat, kan het chronogram van regel c 
niet de verbale betekenis hebben, die van Hinlopen Labberton er aan 
toegekend heeft 49). 

Pigeaud heeft van Hinlopen Labberton's grondgedachte overgenomen 
door het chronogram eveneens als zinvol te beschouwen; dit blijkt uit 
zijn vertaling " the oceans carry a country", tegenover weergaven van 
het type "seasons-arrows-sun" elders. De mogelijkheid bestaat, dat 
Pigeaud van Hinlopen Labberton's voorbeeld gevolgd heeft op grond 
van de overweging, dat het chronogram van 15,2,c "is the only one in 
the Näg. that contains a Javanese word" (JFC 4,36); in dat geval is 
het argument verkeerd, want het chronogram van 7l ,I,a bevat het 
Javaanse woord angin en is niettemin door Pigeaud vertaald met "three-
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winds-sun". Pigeaud heeft bovendien geknoeid, want in JFC 2,32 zegt 
hij van nanggung, dat het "refers to two men carrying together a heavy 
load that is suspended on a pole they hold at the ends, hence nanggung 
has the numerical value: two". Gezien de betekenisschakeringen van 
het jongere nanggung kan Pigeaud zijn omschrijving slechts Qntleend 
hebben aan KBW 2,850; daar staat echter, dat het woord betekent 
"met zijn tweeën of vieren dragen"; de KBW-informatie is tendentieus 
weergegeven ter bereiking van aansluiting aan Krom's opvatting, dat 
het chronogram voor ,,124" staat vanwege de in het handschrift toege
voegde cijfertjes. Een tweede daad van willekeur is dan de vervanging 
van het door van der Tuuk gesuggereerde "pikoelen" door "carry"; 
"de zeeën dragen met hun tweeën of vieren land aan een paal" is nonsens, 
en daarom heeft Pigeaud's overneming van van Hinlopen Labberton's 
grondgedachte geen bruikbaar resultaat opgeleverd. 

Het is, behalve van Hinlopen Labberton's voorbeeld, de dubbelzinnigheid 
van ananggung, destijds door mij als bezwaar beschouwd, geweest, die 
mij de emendatie 8amudrdnunggang-bhumi, voorgesteld in GNI 2,139, 
ingegeven heeft. Dit betekent "zee ligt op het land" ; het is een begrijpelijke 
mededeling, en de emendatie bood het voordeel een woord met precieze 
cijferwaarde op te leveren, daar tunggangan, "paard", voor ,,7" staat 
en anunggang als chronogramwoord tunggangan mag vervangen. De 
vertaling "zee ligt op het land" verschafte mij in 1938 echter geen jaartal 
en geen zin, die in het kader van de mededeling van Nag. 15,2 bruikbaar 
waren. Vandaar het voorstel in latere publikaties om ldta bij het chrono
gram te betrekken, en de jaartalwaarde van het geheel op ,,1174" te 
bepalen; "de zee ligt op het land" is te verstaan als symbool van de 
cosmische coitus, is dus te betrekken op schepping der wereld, en in 
tweede instantie op schepping van een nieuw rijk op Java, zoals in 
VAWL-NR 69/1,248 ilO} uiteengezet is; het jaar 1174 is in dat verband 
bruikbaar, want uit de chronologische gegevens van de Nägara.krtägama 
blijkt, dat 1174 het geboortejaar van Krtanagara en daarmee het eerste 
jaar van het kapancatathägatan-rijk is. Het betoog is door Pigeaud in 
JFC 5,436 sq. "forced" genoemd, maar een ander oordeel was niet te 
verwachten, evenmin als erkenning van de ongerijmdheid van Pigeaud's 
eigen weergave. 

Wat ik in 1962 niet had begrepen was de dubbelzinnigheid van het 
chronogram van Nag. 40,1,80. Nu blijkt, dat dit chronogram bij andere 
waardering van de cijferwaarde van deça met ,,144" weer te geven is, 
krijgt van Hinlopen Labberton's herleiding van samudrdnanggung bhumi 
tot ,,144" nieuwe betekenis, want men mag uitgesloten achten, dat twee 
Nägarakrtägama-chronogrammen toevallig dezelfde jaartalwaarde hebben, 
te meer, daar ook het chronogram van Nag. 40,3,80 met ,,144" weer te 
geven is. Volgens Nag. 40 heeft Ranggah-Räjasa, de Ongeborene, zich 
op Java voor het eerst gemanifesteerd in 144, en zijn prestatie is volgens 
Nag. 40,4 totstandbrenging van de eenheid van Java als gevolg van het 
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samengaan van Janggala en Kal#ri. Naast de interne eenheid van Java 
staat, zoals de dichter reeds in 1,3,d zegt, de verbondenheid van Java 
met de nü~antara, het complement van de interne eenheid. Het past dus 
in de gedachtengang van de dichter in 15,2, bij de vermelding van de 
verbondenheid van Java en Madura, te verwijzen naar het jaar 144, waarin 
de goddelijke Unificator Ranggah-Räjasa van zijn bestaan blijk gaf. 
Het jaar 144 is een jaar van schepping van het rijk van de Buddha-Koning, 
zoals ook 1174 dat is. Dit betekent, dat wij van de overgeleverde vorm 
van het chronogram van Nag. 15,2 gebruik mogen maken om tot ,,144" 
te komen, en van de geëmendeerde vorm om tot ,,11 74" te komen; de 
dichter heeft dan in Nag. 15,2 op een andere wijze hetzelfde resultaat 
bereikt als in 40,1 met het gebruik van deça. Het chronogram is echter 
slechts zinvol, indien men de tekst emendeert tot samudranunggang
bhümi-keta; in de overgeleverde vorm is het zinloos en behoort het tot 
de grote groep zinloze Nägarakrtägama-chronogrammen. Ik teken nog 
aan, dat Pigeaud's opmerking over het verschil tussen keta en Keta 
(JFC 2,32) irrelevant is, omdat het geval niet anders ligt dan dat van 
Nag. 40,3,a, waar men het metri causa gebruikte krtä, "Spalt" (CSW 90), 
vervangen moet door krta, "die Vier-Seite des Würfels" (CSW 89), om 
de cijferwaarde ,,4" te bereiken 51). 

De kwestie is hiermee echter niet afgedaan, want de vraag rijst nu, 
hoe, zoals in VAWL-NR 69/1 gesteld is, het chronogram van Nag. 15,2,c 
als het enig zinvolle, de Nägarakrtägama çakakäla-status gevende chro
nogram beschouwd kan worden, indien de niet-geëmendeerde tekst een 
in het hele chronologische beeld relevant jaartal ,,144" oplevert, doch 
via een zinloos chronogram, en het zinvolle chronogram slechts te vinden 
is door een emendatie, die in eerste instantie niet volstrekt noodzakelijk is. 

Om op deze vraag een antwoord te vinden moeten wij in de volgende 
subparagraaf eerst het chronogram van Nag. 45,I,b bekijken. 

1.2144. In Nag. 45,1 begint het tweede deel der Nägarakrtägama volgens 
de sub 1.251 te bespreken hoofdstukkenindeling, die op Krom's structuur
formule teruggaat; tevens begint in 45,1 het verhaal over de vorsten van 
Majapahit. De in 45,1 vermelde vorst wordt in de strofe eerst aangeduid 
met de naam Narärya en vervolgens met de koningsnaam Krtaräjasa
jayawardhana, op dezelfde wijze als in de inleiding der kakawin Bhärata
yuddha de hoofdfiguur eerst Pamasah en vervolgens Jayabhaya genoemd 
wordt. De strofe begint met een bepaling van de tijd van zijn optreden; 
daarvan luidt de tekst in de overgeleverde vorm: 

ri pêjah nrpa Jaya.Katwang awa tikang jsgat alilang 
mii.sa-rupa.rawi çakäbQ.a rika Narärya sira ratu 

hetgeen door Kern vertaald is met: 

Bij den dood van J aya-katwang werd de wereld weder helder en 
klaar. 

In 't Çäka-jaar 1216, toen werd Narärya koning, ... 
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In zijn commentaar heeft Kern de corresponderende passus der Pararaton 
ter sprake gebracht, en op technisch terrein drie aantekeningen gemaakt, 
waarvan de eerste luidt: "Opmerking verdient dat masa, voor mäsa 
- de tekst heeft mäsa, doch tegen de maat -, hier gebezigd is in den 
zin van jaargetijde, gelijk in 't Nieuwjavaansch. Het aantal jaargetijden 
(rtu) in 't Skr. is zes; ook thans nog heeft bij de Javanen mängsa, 
masa de cijferwaarde van zes". De vertaling en de geciteerde aantekening 
zijn tot dusver algemeen aanvaard, behalve door Pigeaud, die van 45,1,80 
in JFC 3,51 de volgende afwijkende vertaling geeft: 

At the death of Prince Jaya Katwang was open the world, naked. 

Hoe Pigeaud zich de open, naakte wereld van 1216 heeft voorgesteld, 
blijkt noch in JFC 2,60, noch in 4,136 sq.; in 5,96 vertaalt hij awa met 
"open" en in 5,322 lilang met "naked, deserted". Met betrekking tot 
het in Nag. 18,5,b op sagala volgende woord, dat metrisch mawa of mawä 
is, vindt men in JFC 2,39 aangetekend: "Mawa (from awa) means: 
open, uncovered"; men mag dus zijn vertaling van 45,1,80 ook lezen als: 
" .. was uncovered the world, deserted". In KBW 1,233 vindt men uit 
de kakawin Sutasoma geciteerd: bangun wulan mawa, d.i. "als de helder
schijnende maan", en daarbij heeft van der Tuuk aangetekend: "van 
naakte in 't bad zittende meisjes"; daar Pigeaud KBW 1,233 waarschijnlijk 
geraadpleegd heeft, is mogelijk, dat het citaat hem beïnvloed heeft, 
ofschoon van der Tuuk daar awa of awä met wä in verband heeft gebracht. 

Er is met betrekking tot awa meer reden om de vingerwijzing van van 
der Tuuk te volgen dan om in te stemmen met de vertaling van Pigeaud. 
Het grondwoord, waarom het hier gaat, is de Javaanse isocyt van het 
Maleise bara, "gloeiende vuurkolen" ; die betekenis vindt men ook in 
KBW 3,443 vermeld, doch in het Javaans is de ruimere betekenis "gloed" j 
awä betekent "in gloed staan", gezegd van hitte of fel licht verspreidende 
zaken, doch ook, zoals in Nag. 95,1,80, van lieden, die in gloed staan ten 
gevolge van het vuur van de hartstocht. Uit de bekende loci blijkt, dat 
het metrische gebruik in de kakawins onregelmatig is; men vindt awa, 
awä, mawa, mäwa en mäwä. Dit hangt misschien samen met de opvallende 
formele en semantische differentiatie van wä in het Javaans; een oude 
nevenvorm is bäng, bang, "rode gloed", dat zijn betekenis lang behouden 
heeft in bang-wetan, "gloed van de opkomende zon" = "ochtendrood" 
(KBW 4,1062), totdat dit "het oosten" is gaan betekenen en bang algemeen 
richting-aanwijzend (bang-lor, "het noorden", bang-kulon, "het westen" > 
"Benkoelen", bang-awan, "het centrum", etc.) is geworden, terwijl 
afleidingen van bäng - abang, branang etc. - "rood" zijn gaan betekenen 
en voor "gloeiende kool" de jongere woorden wawa, wangwa en bangba 
in gebruik zijn gekomen; awä ten slotte heeft in de Oud-Javaanse littera
tuur de betekenis "in gloed staan", doch is waarschijnlijk tevens uit
gangspunt geworden voor awan, "de uren van felle zonneschijn", en 
awang-awang, "het lichtende uitspansel" 52). Noch de plaatsen in de 
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litteratuur, waar awä voorkomt, noch hetgeen met betrekking tot jongere 
Javaanse woordvorming verondersteld mag worden geeft aanleiding om 
awa met "open" of "uncovered" te vertalen, al is natuurlijk waar, dat 
open, onbeschermde plaatsen "in de zon liggen". 

Ook Pigeaud's vertaling van alilang met "naked" lijkt mij een te 
afwijkende nuance der gewone betekenis. In KBW 1,757 komt in een 
citaat anglilangaken naast angilangaken, "elimineren", voor, en in R 8,111,c 
vindt men malilang hilang peteng , welks hilang peteng met malilang vrijwel 
gelijkwaardig is. Het causativum staat, dunkt mij, voor ,,(obstakels) 
opruimen"; daarvan is malilang de - in de Majapahitse tijd reeds ver
ouderde - vorm van het " accidentele passief", die zich op Bali en in 
het Tagalog gehandhaafd heeft. Malilang en alilang, tevoren "geëlimineerd 
geraakt", van obstakels gezegd, is in jongere taal dubbelzijdig geworden, 
zodat het in Nag. 45,1,a gezegd kon worden van een uitspansel, welks 
wolken opgelost zijn, en in Nag. 57,3,d van een beeld, dat als een zich 
oplossende wolk verdwenen is. Let men nu op hetgeen in de Nägarakrtä
gama aan 45,1 voorafgaat, dan ziet men, dat Kern's vertaling beter in 
het verband past dan die van Pigeaud. Ten tijde van Krtanagara's dood, 
zegt de dichter in 44,1, is de wereld träsa, duhkha en härohara geworden 
ten gevolge van het optreden van de dwaze, van de rechte weg afwijkende 
schurk Jaya-Katwang, in wiens tijd zij in de macht was van Kali (44,3); 
gelukkig is echter dyah Wijaya, die "er op een of andere wijze was" 
(moga wwanten) , als panelah ing rät, "doorbrekende zon", verschenen, 
en heeft hij samen met de Tatar's (särdha mwang wwang Tatar) Jaya
Katwang geëlimineerd (44,4). Hierbij sluit het beeld van het stralende 
uitspansel, dat de "dag" van het nieuwe rijk kenmerkt, in 45,1,a aan 53). 

In JFC 4,135 sq. geeft Pigeaud met betrekking tot het slot van Nag. 44 
en het begin van 45 enige beschouwingen ten beste, waarin hij het heeft 
over de Mongoleninvasie van 1215 (1293 A.D.), over de "real consequence 
to Javanese economy" daarvan, en over de Kaçlirise relaties van Wijaya; 
fantasie is er niet vreemd aan, en men late ze voor Pigeaud's rekening. 
Voor het betoog van dit boek is van belang de uitspraak: 

The Näg.'s superficiality on those important events cannot be 
ascribed merely to ... Prapafica's desire to turn over a black page 
of Javanese dynastie history. Ultimately Wijaya won the victory 
and founded Majapahit. Even this fact is not mentioned in canto 
45. The Näg. 's silence on those matters is to be explained as in 
accordance with its character: it is not a book of history like the 
Pararaton. lts primary interest is in contemporary Court matters 
and religion in connection with the Court. 

Ik laat buiten beschouwing de opmerking over de Pararaton, die mijns 
inziens evenmin als de Nägarakrtägama "a book of history" is. Evenmin 
behoeft ons hier bezig te houden, dat in JFC 4,135 de hoofdinhoud der 
Nägarakrtägama iets anders is dan op p. 118, waar die hoofdinhoud 
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"topography" heet. Hier gaat het er om, dat de Mongoleninvasie in de 
Nägarakrtägama wel slechts in enkele woorden aangeduid is, maar 
daarom nog niet oppervlakkig behandeld is, en dat de stichting van 
Majapahit in Nag. 45 wel degelijk vermeld is, doch op de manier van 
Prapanca; het zijn Pigeaud's vreemde vertaling en inadequate filologische 
commentaar, die hier vertroebelend werken. Prapanca heeft het in Nag. 44 
over het Kali-jaar 1215, en daarmee zegt hij veel; het is het rampjaar 
van Jaya-Katwang's bestuur en van de Mongoleninvasie, maar Prapanca 
heeft van de Tatar's "de helpers van Wijaya" gemaakt, omdat zij als 
een soort apen passen in het verhaal over de W~nuïtische koning, de 
Räma van zijn tijd; daarmee heeft hij een uitgangspunt gecreëerd voor 
de vorming van het verhaal, dat wij in de Pararaton aantreffen. In 1216 
gaat na het nachtelijke duister van 1215 de zon op, en dat betekent, 
vanwege het Kali-beeld, "stichting van het nieuwe rijk", welks bestaan 
krtayuga na de kaliyuga is 54). Pigeaud heeft over het hoofd gezien, dat 
met Nag. 45,1 de tweede helft van de Nägarakrtägama begint, omdat 
hij lichtvaardig de door Krom in FBG 1,375 sqq. voor de Nägarakrtägama 
gevonden structuurformule op zij geschoven heeft. Het Kali-jaar is een 
vast punt in de chronologische structuur van het kapancatathägatan-beeld, 
waarop een goed deel van de berekeningen der Majapahitse chronologen 
steunt, en het chronologische zwaartepunt valt dus met het structurele 
centrum, dat tevens het aanhechtingspunt van de Krtanagara-hymne 
is, samen. Kern's vertaling van Nag. 45,1 is in hoofdzaak juist, en het 
is te betreuren, dat Pigeaud haar door iets minder bruikbaars heeft 
menen te moeten vervangen. 

Deze uitweiding dient ter inleiding van onze bespreking van het chro
nogram van 45,1,80, dat tot de merkwaardigheden van de Nägarakrtägama 
behoort. Kern's opmerking, dat Sanskrt mäsa, "maand", verstaan mag 
worden als woord voor "jaargetijde" en synoniem van rtu, is op zichzelf 
aanvaardbaar, aangezien mäsa de cijferwaarde ,,6" heeft in het chronogram 
van Nag. 49,4,80, maar men mag de vraag stellen, waarom Prapanca 
het metrisch niet passende mäsa in 45,I,b zou hebben gebruikt, terwijl 
hem het metrisch bruikbare synoniem rtu ter beschikking stond, te meer, 
daar rtu directer dan mäsa ,,6" suggereert. Nu wordt in Par. 24,34 het 
optreden van WijayajKrtaräjasajayawardhana als koning van Majapahit 
in 1216 gefixeerd met een zinvol chronogram, dat met rasa-rilpa- begint, 
en in de Nägarakrtägama met een chronogram, dat voor ,,1216" staat 
en -rüpa- tot tweede lid heeft; bovendien wordt het eeuwcijfer in Nag. 
45,I,b aangeduid met rawi, "zon", terwijl het in de Pararaton aangeduid 
wordt met twee woorden, waarvan er één een woord voor "maan" is. 
Dit doet uiteraard de vraag rijzen, of niet het Pararaton-chronogram 
geheel of ten dele tot dat van Nag. 45,I,b te herleiden is. In dat geval 
moet in de oorspronkelijke tekst der Nägarakrtägama het eerste lid van 
het chronogram van 45,I,b rasa- geweest zijn, dat metrisch past en de 
vereiste cijferwaarde ,,6" heeft. Aangezien echter in de Pararaton louter 
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zinvolle chronogrammen voorkomen - dit mag men stellen ook zonder 
in staat te zijn in elk afzonderlijk geval de zin te achterhalen -, en 
er geen reden is om voor het chronogram van Par. 24,34 een uitzondering 
te maken, ligt het voor de hand, dat het chronogram van Nag. 45,I,b 
een zinvol chronogram geweest is. Ter bepaling van de zin is gebruik 
te maken van onze uit andere gegevens verworven kennis van het feit, 
dat een woord soms cijferwaarde heeft in een andere betekenis dan die 
voor de vaststelling van de zin der chronogrammededeling dienst doet; 
rasa is een Sanskrt woord voor "smaak", dat als zodanig de cijferwaarde 
,,6" heeft, maar het wordt in het Javaans wel gebruikt in de betekenis 
"als, alsof"; cf. AW 30,6,d, BY 52,9,d en KBW 1,741 55). Maken wij 
van deze Javaanse betekenis van rasa gebruik, dan suggereert rasa-rüpa
rawi "als gedaante van de zon"; geven wij dit iets vrijer weer met 
,,(Krtaräjasajayawardhana) manifesteert zich als de Zon (na het Kali-jaar 
1215)", dan is het chronogram in harmonie met de context en heeft het 
betrekking op de stichter van het nieuwe rijk. 

De volgende kwestie is dan, hoe zich het zinvolle chronogram van 
45,I,b verhoudt tot dat van 15,2,c en welke functie het vervult in de 
Nägarakrtägama als çakakäla. Het is evident, dat het chronogram van 
15,2,c als zinvol chronogram uitvalt, indien wij samudrananggung-bhümi, 
,,144", lezen. Die lezing doet geen afbreuk aan de eis, dat een çakakäla 
een zinvol chronogram moet bevatten, nu die functie vervuld blijkt te 
kunnen worden door het chronogram van 45,I,b. Lezen wij echter het 
chronogram van 15,2,c als samudranunggang-bhümi-këta, ,,1174", dan is 
het zinvol, doch komen er in de Nägarakrtägama twee zinvolle chronogram
men voor. Dit lijkt een anomalie bij vergelijking van de Nägarakrtägama 
met de kakawin Bhäratayuddha en de Krtanagara-hymne. Het dubbele 
gebruik van een zinvol chronogram is echter niet abnormaal, indien 
wij de chronogrammen van 15,2,c en 45,I,b als functioneel-identiek 
beschouwen, en dan uiteraard, voor zover het om het zinvolle chronogram 
van 15,2,c gaat. Nu heeft het zinvolle chronogram van 15,2,c betrekking 
op "de stichting van het rijk", en hetzelfde geldt voor dat van 45,1, b ; 
het verschil is, dat het eerstgenoemde betrekking heeft op het Hana-, 
het andere op het Taya-aspect van het rijk, maar dit verschil vervalt, 
zodra wij de HanajTaya-oppositie in het licht van de manggala-strofen 
der Krtanagara-hymne stellen, want de Eeuwige is sadasatpak~awarjita, 
"boven de HanajTaya-oppositie verheven". Plaatsen wij nu de Krtanagara
hymne in het centrum van de Nägarakrtägama, d.i. tussen Nag. 44,4 
en 45,1, dan beheerst de manggala der Krtanagara-hymne het HanajTaya
verschil der twee zinvolle chronogrammen, terwijl het eigen chronogram 
der hymne het verschil relevant maakt als gevolg van de bhawacakra; 
dit chronogram fixeert het moment van de wisseling van het aspect van 
de manifestatie van de Buddha, en dat moment mag evengoed "ver
dwijning van Krtanagara" als "verschijning van Krtaräjasajayawardhana" 
heten. 
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1.2145. Er komt nu enige tekening in het bizarre chronogrammenpatroon 
der Nägarakrtägama, omdat duidelijk wordt, dat de zinvolle chrono
grammen iets met de meerwaardige chronogrammen te maken hebben. 
Gaan wij van het chronogram der Krtanagara-hymne uit, dan mogen 
wij als het centrale gezichtspunt aanvaarden de bhawacakra, en het 
ohronogram bhawacakra der Krtanagara-hymne beschouwen als het 
centrale chronogram van de totale constructie, waarvan de hymne de 
top is. Het chronogram van de hymne vormt met de twee zinvolle chrono
grammen der Nägarakrtägama een drieëenheid; de twee Nägarakrtägama
leden hebben betrekking op het Hana- en het Taya-aspect van het 
kapancatathägatan-rijk, doch het chronogram van de hymne is de syn
these, krachtens het 8adasatpa~awarjita van de manggala-strofen der 
hymne; hiermee is in overeenstemming, dat de manggala-strofen der 
Nägarakrtägama slechts een mededeling over de HanajTaya-oppositie 
bevatten in de woorden hana taya temahnirêng jagat; zoals de zinvolle 
chronogrammen der Nägarakrtägama hun synthese vinden in het hymne
chronogram, vindt de tegenstelling in de manggala-strofen der Nägarakrtä
gama haar oplossing in de manggala-strofen der hymne. De bhawacakra 
werkt echter ook buiten de kapancatathägatan, zoals wij sub 1.2122 
gezien hebben. De meerwaardige Nägarakrtägama-chronogrammen, die 
mede naar de tweede Çäka-eeuw, een vroeger millennium, verwijzen, 
vestigen de aandacht op de ruimere werkingssfeer van de bhawacakra: 
de Ayonija "bestond" in 144 evenzeer als in 1144 of 1174, en begint 
zich in 1144 of 1174 slechts opnieuw te manifesteren, of men Hem nu 
in het begin van het kapancatathägatan-tijdperk Ranggah-Räjasa dan 
wel Krtanagara noemt. Ook binnen de grenzen van het kapancatathägatan
tijdperk wisselt Hij van aspect volgens de bhawacakra, maar sub specie 
aeternitatis sterft Hij uiteraard niet. De species aeternitatis wordt belicht 
door de hymne; wie de Nägarakrtägama leest of hoort bevindt zich min 
of meer in de sfeer van de mäyä, waarin koningen geboren worden en 
sterven, maar ook in de Nägarakrtägama wordt "het overlijden van de 
koning" illusoir verklaard - en dit is de functie der andere meerwaardige 
chronogrammen - via de fixering van "het overlijden van de koning" 
in verschillende jaren. 

1.2151. Wij komen in deze paragraaf nu allereerst terug op de onvoltooid 
gelaten bespreking van de passus Nag. 93,2 sqq. Het exposé van de 
vorige paragraaf heeft duidelijk gemaakt, dat wij aan Pigeaud's vertaling 
van çakakäla met "Chronicles" niets hebben, omdat ook de gebrekkigste 
en meest tendentieuze kroniek een gebeurtenis niet kan fixeren in twee 
verschillende jaren met een millennium tussenruimte; voor Pigeaud's 
vertaling van lambang met "Allusions" geldt, dat voorbehoud gewenst is, 
zolang de toespelingen - Pigeaud zoekt ze in JFC 4,336 in Nag. 97, 
doch zijn vertaling in JFC 3,1l4 verduidelijkt zijn veronderstelling niet -
niet op aannemelijke wijze in het gedicht zijn aangewezen. Wat de over-
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eenkomst-in-genre met de kakawin Bhäratayuddha betreft, wij vinden 
in beide gedichten een passus over de auteur en diens captatio benevolen
tiae, voorts een zinvol chronogram, dat naar zijn betekenis met het 
essentiële van de hoofdtekst in verband te brengen is en volgens zijn 
jaartalwaarde dat essentiële in een door de auteur aangewezen jaar 
fixeert. Ten slotte vinden wij in beide gedichten een manggala-passus, 
welks mededeling èn met de betekenis van het bedoelde chronogram, èn 
met het essentiële van de hoofdtekst samenhangt. Met het chronogram 
van 15,2,c, waaruit twee verschillende jaartallen te halen zijn, staat de 
Nägarakrtägama dichter bij de Krtanagara-hymne dan bij de kakawin 
Bhäratayuddha, en een nauwe betrekking tussen de Sanskrt hymne en 
de Nägarakrtägama blijkt voorts uit de saamhorigheid der zinvolle 
chronogrammen, uit de saamhorigheid van de manggala's en uit de 
saamhorigheid van de bhawacakra-theorie der hymne en dat deel der 
Nägarakrtägama, dat in V A WL-NR 69/1 besproken is. 

In VA WL-NR 69/1 is betoogd, dat in de Nägarakrtägama kapanca
tathägatan-theorie verwerkt is, en dat er volgens die theorie in het tijd
perk, hetwelk met 1174 begint en met 1400 eindigt, vijf Buddha-Koningen 
geregeerd hebben, die als verschijningsvormen van de vijf Jina's te 
beschouwen en wegens hun functionele identiciteit te zamen de zich op 
aarde manifesterende eeuwige Buddha zijn; hieruit vloeit voort, dat het 
in de Nägarakrtägama verwerkte verhaal over de jeugdjaren van de derde 
Buddha-Koning Räjasanagara in wezen een Lalitawistara-verhaal is, 
en het Lalitawistara-verhaal is derhalve, mèt de kapancatathägatan
theorie, te beschouwen als het mythische thema der Nägarakrtägama. 
De Nägarakrtägama-elementen, die met de kapancatathägatan-theorie in 
verband te brengen zijn, vinden wij in de manggala-strofen èn in het 
centrale deel der kakawin, de passus 40/49; het Räjasanagara-verhaal 
vinden wij aan weerszijden van de centrale passus, en wel - zoals wij 
sub l.251 zullen zien - verdeeld over twee stukken van elk 39 zangen; 
daar ook de centrale passus in twee gelijke helften te verdelen is, bestaat 
de Nägarakrtägama uit symmetrische helften èn uit een centraal gedeelte 
plus een rest, zó, dat het centrale deel kapancatathägatan- of bhawacakra
theorie bevat en de rest Lalitawistara-verhaal is. Volgens Nag. 94,3,d 
is de dichtergroep van 93,2 teruggekomen op "lambang en çakakäla", 
en hiermee kàn bedoeld zijn, dat de Nägarakrtägama een lambang- en een 
çakakäla-component heeft. In deze subsectie is reeds gesproken van 
satellietgedichten en van het aanhechtingspunt van de Krtanagara-hymne. 
Geven wij dit weer in een schematische voorstelling, dan krijgen wij iets als 

Krtanagara-hymne 
o 

bhawacakra 

Lalitawistara 

Smaradahana 

Sumanasäntaka 

bhawacakra 

Lalitawistara 

Arjunawijaya 

Sutasoma-kakawin, 
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voorshands met voorbehoud ten aanzien van de namen der satelliet
gedichten, die gekozen zijn, omdat er vier kakawins zijn van ongeveer 
dezelfde ouderdom als de Nägarakrtägama, en omdat twee er van Buddhis
tische werken zijn en de andere twee niet-Buddhistische, zodat zij 
gezamenlijk de Hana/Taya-tegenstelling reflecteren; ik heb ze zo gerang
schikt, dat zij horizontaal twee Hana/Taya-paren vormen. 

Het woord lambang, dat in Nag. 94,3 voorkomt, heeft, zoals wij sub 
1.2135 gezien hebben, twee betekenissen, "schraag" of "moerbalk" en 
een betekenis, die in de buurt ligt van "voorspelling". De Nägarakrtägama 
heeft een structuur en een religieus-politieke functie; voor zover de 
religieuze functie in het geding is, is het gedicht - wij komen daarop 
sub 1.251 terug - een yantra, en met de waardering van een gedicht 
als yantra hangt samen de frequente vergelijking met een can~; als 
voorbeeld vermeld ik de eerste strofe van de Sumanasäntaka, omdat 
daarin ook het woord palambang voorkomt: 

sang hyang-hyang pinakAdhidewa Di karas para. kawi ma.katattwa ng ~ 
sang sangkan-pa.ra.n ing paJambang atidurlabha kahananira. n kawl9wara. 
sang ~ê lrulrus ing tanah kinikir ing kuku ri sêQ6ng ing angrêg6p langö 
mAyAkAra. winimba nitya sinamAdhi manurunana ca.nQi pustaka 

De godheid, die 't blad van de dichters tot opperheer is en die 
akliJara's heeft tot haar wezen, 

die alpha en omega is van de zinvolle tekst, als Kawiçwara nauwlijks 
genaakbaar, 

die schuilt in het stof van de stift, met de nagel gevijld op 't moment 
van 't zich wijden aan schoonheid, 

haar noopt men door duurzaam gedachtenfixeren, wanneer zij in 
mäyä zich vormt tot figuur, tot verblijf in de can~, die 
boek is. 

In het can~-schema van de vorige alinea zijn de satellietgedichten 
lambang, "onderbouw", van de Lalitawistara-component der Nägarakrtä
gama, deze component lambang van het centrale hoofdstukkenpaar, en 
het centrale hoofdstukkenpaar lam bang van de Krtanagara-hymne; daar 
de hymne hoofdzaak is, wordt de lambang-functie belangrijker naarmate 
men het centrum van het gedicht nadert, doch aangezien het centrale 
hoofdstukkenpaar tevens çakakäla is, lijkt het beter de term lambang 
als "draagvlak" niet uitsluitend op Nag. 40/49 te laten slaan. De functie 
van de Nägarakrtägama is met de kracht van het priesterlijke woord 
Javaanse koningen tot Tathägltt.a te verklaren, en de jonge Räjasanagara 
tot de Siddhärtha Gautama van Majapahit; een voorspelling is een 
priesterlijke uitspraak, die aan de toekomst die vorm geeft, welke met 
de betekenis van het priesterlijke woord correspondeert; het is de vorm
gevende kracht van de Nägarakrtägama, die het gedicht tot lambang 
maakt in de a.ndere zin van het woord. 

Wat de naam Deçawa1'1,Ulna betreft, Pigea.ud's opvatting, dat er "topo-
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grafie" mee bedoeld is, vindt noch in de Nägarakrtägamase manggala
strofen, noch in de kwalificaties van Nag. 93,2 sqq. steun, en zij lijkt 
nauwelijks te rijmen met de indruk, die het door "dichtervorsten" zorg
vuldig geconstrueerde gedicht als geheel wekt. Krom's veronderstelling, 
dat met de term iets als het Indische anusamyäna bedoeld is, is iets 
aannemelijker, omdat wij een "reis van de Koning door het land" in de 
Nägarakrtägama vinden, doch ook in de Lalitawistara. De grote reis van 
Räjasanagara zou volgens de tekst aan Prapanca gelegenheid hebben 
geboden om van Ratnängça het verhaal aangaande de vroegere koningen 
te gaan vernemen; Ratnängça's uiteenzetting constitueert de centrale 
passus der Nägarakrtägama, die qua inhoud niets met het reisverhaal 
te maken heeft. Dit betekent, dat de deçawar:Q.ana zijn plaats heeft in 
de Lalitawistara-component der Nägarakrtägama; daarvan is de deçawar
:Q.ana echter slechts een deel, zij het een niet onbelangrijk deel. Constateren 
wij nu, dat de deçawar:Q.ana zijn plaats heeft in de onderbouw van de 
bhawacakra-component, dan is dat in overeenstemming met het vermoeden, 
dat de aanduiding van de hele kakawin met de naam Deçawar'!Wna een 
element der captatio benevolentiae is; het gedicht is een Deçawar:Q.ana 
tot op zekere hoogte, terwijl de naam N ägarakrtägama, "de leer over de 
gouden tijd van de dynastie", op de hele kakawin te betrekken is 56). 

De naam praçasti past ongetwijfeld op de Krtanagara-hymne, die met 
&lau namämi, "allereerst huldig ik ... ", begint. Uit de kolofon der 
Nägarakrtägama blijkt, dat ook de kakawin opgevat is als sang hyang 
praçasti, "de heilige praçasti", en de term praçasti van 93,2,c is dus 
ook op de Nägarakrtägama te betrekken; hij is met lambang mwang 
çakakäla niet in strijd. Uit het mukhya van 93,2,c blijkt tevens, dat 
niet de hele constructie als praçasti op te vatten is. Sluit men allereerst 
de satellietgedichten uit, dan wordt de vraag, of de Lalitawistara
component onder de term praçasti te brengen is. Uiteraard komt de 
aanstaande Buddha-Koning minder voor verheerlijking in aanmerking 
dan Hij, die de verlichting bereikt heeft. Er komen echter in de Lalita
wistara-component hier en daar duidelijke praçasti-trekken voor, en 
het is dus misschien het beste te zeggen, dat de praçasti-factor minder 
belangrijk wordt, naarmate men van de top der constructie naar andere 
regionen afdaalt. Ratnängça is als verteller van het Nägarakrtägamase 
bhawacakra-verhaal in zekere zin zijn auteur; de betrekking tussen het 
Nägarakrtägamase bhawacakra-verhaal en dat der Krtanagara-hymne 
constitueert een betrekking tussen Ratnängça en Nädajna, en hierin 
zit de mogelijkheid van hun versmelting tot de figuur van de Sudharmopa
patti. In de Lalitawistara is het de Buddha zelf, die de geschiedenis van zijn 
jeugdjaren en van zijn verwerving der definitieve verlichting aan zijn 
discipelen vertelt; ziet men in de Sudharmopapatti Gajah-Mada, en in 
Gajah-Mada de Buddhistische opperpriester van Majapahit, dan heeft 
men op Java ook in dit opzicht de mythe toegepast, daar de Koning en 
zijn Opperpriester saamhorig zijn in de figuur van de Caturdwipeçwaramuni. 
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1.2152. Van hetgeen in de vorige subparagraaf gesuggereerd is vraagt 
veel om nadere toelichting. Deze zal in de volgende subsecties verstrekt 
worden. Voor gedetailleerde bespreking komt in aanmerking de voor
stelling, die men zich in de Majapahitse tijd, en reeds daarvóór in het 
Ka4irise tijdvak van Erlangga en zijn opvolgers, van het Çailendra
tijdvak gevormd heeft, en in verband daarmee de vraag, wat de Ranggah
Räjasa van Nag. 40 is en hoe zijn verhouding is tot de Angrok van het 
eerste deel der Pararaton ; men vindt deze bespreking in subsectie 1.22. 
Vervolgens dient te worden aangetoond, dat het Nägarakrtägama-verhaal 
over de jonge Räjasanagara inderdaad een Lalitawistara-verhaal genoemd 
mag worden, en te worden nagegaan, in hoeverre die kwalificatie 
gerechtvaardigd is; daartoe zal in subsectie 1.23 de chronologische struc
tuur van de Nägarakrtägamase Bodhisattwa-periode, hier met kabodhi8at
twan aangeduid naar analogie van het gebruik van de term kapancatathä
gatan, onderzocht worden, en zullen sub 1.24 die onderdelen der 
Nägarakrtagama, die wel met het Lalitawistara-verhaal in verband staan, 
doch niet, of althans niet per chronogram, in de Majapahitse tijd gefixeerd 
zijn, de revue passeren. In subsectie 1.25 ten slotte zal nog het een en 
ander te zeggen zijn over de structuur der Nägarakrtägama, en verder 
over de samenhang van de totale praça.sti met cançli Barabuçlur en over 
de palladiumfunctie der praçasti, met een inlas over de betrekking van 
het Angrok-verhaal tot dat der Lalitawistara. 



1.2211. De Ranggah-Räjasa, met wiens vermelding de passus Nag. 40 
sqq. begint, is reeds in 1903 door Kern (Nag.ed. 16) met de hoofdpersoon 
van het eerste Pararaton-verhaal, Angrok, geïdentificeerd. Daartoe had 
Kern reden: Prapanca noemt Ranggah-Räjasa de vader 57) van sang 
Anül?anätha, de Pararaton noemt Angrok de stiefvader van sang 
Anü/?apati, en -nätha is in zekere zin een synoniem van -pati. Volgens 
Par. 13,29 heeft Angrok na zijn troonsbestijging Räjasa geheten. Deze 
mededeling heeft kunnen leiden tot tweeërlei opvatting: ten eerste, dat 
de man in verschillende fasen van zijn leven verschillende namen heeft 
gedragen, zoals dat op Java gebruikelijk was, en ten tweede, dat hij als 
koning Räjasa heeft geheten, zodat het Ranggah- in de Nägarakrtägamase 
aanduiding een toevoegsel van secundair belang zou kunnen zijn. Dit 
laatste is de mening van Krom, die in HJG2 324 het eerste lid van de 
namen Ranggah-Räjasa en Rangga- Wuni als gelijkwaardig beschouwd 
heeft, en van Pigeaud, die in JFC 4,121 ranggah in verband gebracht 
heeft met canggah, "betovergrootvader"; het zijn twee wilde gissingen, 
want ranggah verschilt van rangga niet minder dan het Nederlandse 
hoofd van ooft, en van canggah niet minder dan het Engelse chat van 
rat 58). De intelligentste opmerking ter zake is door Poerbatjaraka gemaakt, 
die in een mondelinge mededeling aan Krom ranggah in verband heeft 
gebracht met de koningsnaam çrngga (VBG 62,70, noot I); Krom is 
hierop blijkens de Çrngga-passus in HJG2 299 sqq. niet ingegaan, en 
per slot van rekening is dat ook de beste reactie gebleken, al blijft de 
gissing vernuftig. 

De naam van Nag. 40,1 werd een puzzle, toen ik in MAWL-NR 14,121 
sqq. Angrok met Sin9.ok, een tiende-eeuwse dynastiestichter, identifi
ceerde. Ranggah-Räjasa neemt in de Nägarakrtägamase genealogie 
dezelfde positie in als Angrok in de Pararatonse, en door de verplaatsing 
van Angrok naar de tiende eeuw werd dus een probleem, hoe Prapanca 
aan de corresponderende figuur Ranggah-Räjasa gekomen is. In VAWL
NR 69/1 heb ik in het tweede hoofdstuk de stelling van MAWL-NR 14,121 
sqq. verruimd door de hele Pararatonse reeks der Singhasärise koningen 
tot de genealogische passus der Erlangga-hymne te herleiden, waardoor 
sang Anü/?apati, maar ook de Nägarakrtägamase sang Anü/?anätha, de jon
gere vorm werd van de Lokapäla der hymne. Dit maakte de Ranggahräjasa
figuur van Nag. 40,1 nog mysterieuzer. In VAWL-NR 59/1,172 had ik 
het vermoeden geuit, dat Prapanca het stuk -Räjasa aan de naam van 
de latere koning Räjasanagara ontleend heeft - het is door Pigeaud in 
JFC 4,121 verworpen, doch niet krachtens inzicht -, maar daarmee 
bleef Ranggah- ondoorzichtig, zoals in VAWL-NR 69/1,155 geconstateerd is. 

Met de stamvader der Erlangga-hymne heb ik mij in vorige publikaties 
in hoofdzaak slechts beziggehouden in verband met de Angrok/Sin9.ok
identificatie, aangezien zij vermelding vereiste van hetgeen met betrekking 
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tot Sinc;lok feit geacht werd: dat hij eerst patih van koning Wijayaloka 
geweest was en later zelf koning geworden is onder de naam Ïçänawikra
madharmottunggadewa, en dat hij in de Erlangga-hymne aangeduid 
wordt met de naam Ïçänatungga. Tot bestudering der Sinc;lok-gegevens 
om hun zelver wille heb ik de laatste twintig jaren weinig aanleiding gehad. 
In VAWL-NR 69/1,25 vindt men de opmerking, dat een normale koning 
zijn legitimiteit niet hoeft te bewijzen, dat een streven in die richting 
derhalve twijfel wekt aan de koninklijke geboorte van de betrokkene, 
en dat juist zo iemand inscriptieteksten kan laten vervaardigen, die 
zijn claim schijnbaar bevestigen en waarop zich dus de usurpator kan 
beroepen. De Caspa.ris heeft mij in BSOAS 26,464 verweten, dat ik geen 
bewijzen van vervalsing geleverd heb, maar blijkbaar niet beseft, dat 
het thema van het tweede hoofdstuk van VA WL-NR 69/1 zulk een bewijs 
niet vereiste. 

De kwestie ligt nu echter anders dan in 1962, omdat in de vorige subsectie 
er op gewezen is, dat Nag. 40,1 Ranggah-Räjasa met de Çailendra-dynastie 
en met het jaar 144 in verband brengt. Indien in Angrok een jongere 
vorm van Siruf-.ok te zien is, de Näga.rakrtägamase Ranggah-Räjasa een 
zelfde plaats in de kapancatathägatan-dynastie inneemt als de Para.ratonse 
Angrok, en Ranggah-Räjasa een ça.ilendra-telg genoemd wordt, is er 
reden om zich afte vragen, in hoeverre de theorie van MAWL-NR 14,121 
sqq. en Prapanca's theorie van Nag. 40,1 saamhorig zijn. Die vraag 
dwingt tot nadere bezinning op de waarde van de genealogische pa.ssus 
der Erlangga-hymne, en bepaaldelijk tot het stellen van de vraag, wat 
de hymnedichter in Ïçänatungga gezien heeft. 

1.2212. De genealogische passus der Erlangga-hymne is weer te geven 
met het volgende schema: 

Ïçänatungga. 

- I 
Içänatunggawijayä x Lokapila 

I 
Makut;&wangça.wa.rdhana 

I 
Mahendradatti x Udayana 

I 
Erlangga 

In de hymne komt nog een mededeling voor over Erlangga's bruid en haar 
vader, aangeduid als "de oude koning van Java" (p'Ürwayawiidhipa), die 
ik nog even · buiten beschouwing laat. 

Volgens het verhaal van de hymnedichter heeft Ïçänatungga één dochter 
gehad, die in haar huwelijk met Lokapäla één zoon had, Makut;&wang
çawa.rdhana. Deze kleinzoon van Ïçänatungga had wederom één dochter, 
en ook deze had één zoon, Erlangga, in haar huwelijk met Udayana. De 
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figuur van de ene dochter en de ene kleinzoon komt in de stamboom dus 
tweemaal voor, en behalve de schoonzoons, die voor verwekking van een 
kleinzoon nodig waren, kent de stamboom geen andere figuren. De 
schematische opzet van de stamboom maakt de betrouwbaarheid er van 
dubieus. Hier komt bij, dat de Javaanse vorsten traditioneel vele vrouwen 
hadden, en daardoor in gunstige omstandigheden verkeerden om een 
betrekkelijk groot aantal kinderen te verwekken; dat binnen de grenzen 
van een eeuw twee koningen, die blijkens de vermelding van Ïçänatungga
wijayli en Mahendradattli niet als impotent voorgesteld worden, in 
werkelijkheid zoonloos gebleven zouden zijn, is nauwelijks waarschijnlijk 
te achten. De totale Javaanse litteratuur confronteert ons met een aantal 
stambomen, aan welker fictieve karakter sinds lang niet getwijfeld wordt; 
niemand neemt in onze tijd nog aan, dat de BTJ -genealogie, die de 
afstamming der Mataramse koningen van de laatste koning van Majapahit 
moet bewijzen, au sérieux te nemen is. Ook zal wel geen historicus aan
nemen, dat Erlangga geen oudere voorvaderen dan zijn betovergrootvader 
had. Gaat men van kennis der Javaanse litteratuur uit, dan zal men, 
met het oog op de genoemde BTJ -stamboom, geneigd zijn aan te nemen, 
dat de hymnedichter traditioneel heeft willen bewijzen, dat Erlangga 
de nakomeling was van de laatste koning van een beroemde vroegere 
Javaanse dynastie. In de tijd van Erlangga was "de beroemde vroegere 
dynastie" de Çailendra-dynastie, en daarom ligt het voor de hand in 
Ïçänatungga de laatste Çailendra-koning te zien. 

Letten wij nu op het geval van Wij ayajKrtarlij asajayawardhana, de 
eerste koning van Majapahit, dan zien wij, dat zijn koningschap op een
voudiger wijze gerechtvaardigd is : hij heet recht op de troon te hebben 
gekregen door zijn huwelijk met de dochters van de laatste koning van 
Singhasliri. De Krtanagara-dochters zijn intussen niet historischer dan 
de Danaïden, die wij kennen uit het verhaal van het bodemloze vat; 
hetgeen de Nligarakrtligama over de prinsessen mededeelt maakt duidelijk, 
dat zij mythische figuren zijn. Waarom heeft de dichter der Erlangga
hymne zijn afstammingsverhaal zo gecompliceerd gemaakt? Het antwoord 
is, dat hij dat in zekere zin niet gedaan heeft, want hij zègt, dat Erlangga 
met de dochter van "de vorige koning van Java" getrouwd is. Laten 
wij ons wederom door een jonger Javaans verhaal inspireren, dan is te 
denken aan dat over Rlijasanagara, die, zelf een Buddhistische koning, 
gehuwd zou zijn geweest met zijn cousine, de Wi~nuïtische prinses van 
Daha; Rlijasanagara had een zuster, de Buddhistische prinses van Lasem, 
en zij was, volgens het slot van de Smaradahana, getrouwd met haar 
Wi~nuïtische cousin, bhre Matahun. Er is dus reden om in de bruid van 
de Wi~nuïtische koning Erlangga zijn Buddhistische cousine te zien, 
zodra wij de betrouwbaarheid der Erlangga-hymne niet hoog aanslaan. 
De vader van het Buddhistische meisje is dan "de Buddhistische vroegere 
koning van Java" geweest, en dat leidt er toe de Pürwayawlidhipa met 
de laatste Çailendra-koning, een Buddhist, te identificeren. Genealogisch 
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zou dan de PÜTwayawädhipa Makutawangçawardhana's zoon moeten zijn; 
heeft de hymnedichter dat - hetgeen niet onwaarschijnlijk is - bedoeld, 
dan is merkwaardig, dat hij het niet gezegd heeft. Er zijn in de hymne 
dus waarschijnlijk twee rechtvaardigingen van Erlangga's koningschap 
van elkaar gescheiden gehouden: zijn huwelijk met de dochter van de 
laatste Çailendra-koning en zijn afstamming van de laatste Çailendra
koning. De eenvoudigste structuur van het verhaal zou, op de basis der 
gemaakte opmerkingen, geweest zijn: 

een grootvader 
I 

I t 
een dochter de laatste Çailendra-koning 

I I 
Erlangga x een dochter 

Die eenvoudige structuur heeft de hymnedichter, naar het zich laat 
aanzien, onbevredigend geacht, zo onbevredigend, dat hij liever "de 
laatste Çailendra-koning" tweemaal in zijn verhaal opgenomen heeft, 
als Ïçänatungga èn als de PÜTwayawädhipa, ondanks het daaraan ver
bonden genealogische bezwaar. Daarom wordt onze vraag: wat heeft de 
man met het gebruik van een meer gecompliceerde structuur beoogd? 

Mijn antwoord op deze vraag is, dat hij in de eerste plaats Erlangga 
in voldoende mate heeft willen ontbuddhiseren, en daartoe gebruik 
heeft gemaakt van twee niet-buddhistische schoonzoons; de eerste heeft 
van Makutawangçawardhana een half Buddhistische, half niet-Buddhis
tische figuur gemaakt, en de tweede heeft het Buddhistische erfgoed in 
Erlangga gereduceerd tot een kwart. De dichter heeft echter nog iets 
anders gedaan, dat het kwart Buddhisme min of meer illusoir gemaakt 
en iets anders op de voorgrond gebracht heeft: hij heeft van Erlangga 
de zoon gemaakt van Udayana, de laatste afstammeling der Pän<;lawa's, 
daardoor Erlangga verklaard tot "voortzetter van het geslacht der 
Pän<;lawa's op Java", en hem in die hoedanigheid op hetzelfde niveau 
gebracht als "de laatste Çailendra-koning". De juistheid van dit antwoord 
moet aangetoond worden, en dat zal in de volgende sub paragrafen 
geschieden. 

Is het bewijs in voldoende mate te leveren, dan ontslaat mij dat, dunkt 
mij, van de plicht om ter wille van de Casparis de onbetrouwbaarheid 
der "koningsoorkonden van Sin<;lok" aan te tonen. Gesteld, dat die 
oorkonden authentiek zouden zijn, dan zou de negende Çäka-eeuw beheerst 
zijn geweest door de ruim twintigjarige regering van een koning Sin<;lok 
Ïçänawikramadharmottunggadewa, uit wiens staatsstukken men dan, 
volgens Krom (HJG2 219), "letterlijk niets van Buddhisme bemerkt", 
en die dus een machtige niet-Buddhistische koning geweest zou zijn. 
In dat geval zou de opzet van de genealogische passus der Erlangga
hymne volkomen onbegrijpelijk zijn. Wij hebben dus de keuze tussen 
aanvaarding van de hymne, niet als betrouwbare informatie, doch als 
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staatsmythe, en aanvaarding van de "koningsoorkonden van Sin<;lok" 
als authentieke, betrouwbare inscriptieteksten. Als zodanig zou het 
stel oorkonden uitzonderlijk zijn, niet slechts wegens Krom's opmerking 
over de geringe hoeveelheid informatie, in HJG2 214, maar vooral ook 
vanwege de jaartallen; er komen in OJO niet minder dan zes inscriptie
teksten voor, die alle in 851 gedateerd zijn, en dan nog twee andere van 
857 en drie andere van 865 ; het enige in de buurt komende geval is de 
viervoudige inscriptietekst van 1408, welks viervoudigheid echter 
functioneel is. Hoe plausibeler de gesuggereerde interpretatie der Erlangga
hymne is, hoe onwaarschijnlijker de authenticiteit der "koningsoorkonden 
van Sin<;lok" . Hier komt dan nog bij, dat de Balise oorkonden van Erlangga's 
ouders, die Krom in HJG2 233 vermeldt, niet echt in de zin van de Cas
paris' opvatting kunnen zijn, indien men in Udayana "de laatste der 
Pän<;lawa's" ziet, doch begrijpelijke pia fraus , indien men op Java de 
Udayana-theorie ingang heeft willen doen vinden; neemt men in het 
ene geval pia fraus aan, dan helpt dat - cf. VAWL-NR 69/1,219 - over 
aarzeling in het andere geval heen. 

Het leveren van het in het begin der vorige alinea bedoelde bewijs 
ontslaat mij ook van de plicht om in te gaan op Moens' opstel over de 
stamboom van Erlangga, dat in TBG 84,1l0 sqq. verschenen is. Een 
interessante opmerking vindt men in dat opstel op p. 153; daar blijkt, 
dat Moens A W 15,3 niet zelf heeft kunnen vertalen, doch de hulp heeft 
moeten inroepen van "een van onze bekende Javanici" 59). Ik laat terzijde, 
dat deze anonieme verwijzing enigszins vreemd is, want belangrijker is, 
da,t Moens erkent geen eigen toegang tot de bronnen te hebben gehad. 
Bij het schrijven van het bedoelde opstel is hij kennelijk uitgegaan van 
tweedehandse gegevens, en die heeft hij bewerkt met ongebreidelde 
fantasie. Moens ziet - om een voorbeeld te geven - in Içänatungga en 
zijn dochter historische personen, die in een incestueuze relatie samen 
een zoon zouden hebben gehad; wie de historiciteit der genoemden 
verwerpt verwerpt mede de sexuele betrekking, die Moens hun - op 
overigens zeer aanvechtbare gronden - toedicht. Het is jammer, dat de 
vaklitteratuur af en toe met babbel belast wordt, en het lijkt mij beter 
niet mee te werken aan conservering daarvan. 

1.2213. Içänatunggawijayä, de eerste erfprinses, heet in strofe 6 der 
Erlangga-hymne sugatapak§asahä. Kern heeft dit in zijn vertaling (VG 
7,91 sqq.) weergegeven met "de partij der Buddhisten toegedaan". Hij 
heeft de prinses echter ook in de inleiding tot zijn vertaling vermeld, 
en wel als "eene begunstigster van 't Buddhisme"; als zodanig zou zij 
"min of meer bedektelijk" aangeduid zijn. Kern heeft dit ter sprake 
gebracht in verband met een schenking van Içänawijayadharmottungga 
"ten behoeve van een Buddhistisch heiligdom" in 861; het ,,961" in 
VG 7,90 is een drukfout, en het door Kern bedoelde gegeven, KO 22, 
rekent Krom in HJG2 212 sq. tot jongere oorkondecopieën, zodat Kern's 
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nevenkwestie beter buiten beschouwing te laten is. Ga.a.n wij dan na, 
wat "min of meer bedektelijk" betekent, dan blijkt, dat Kern bedoeld 
heeft, dat sugatapaqasahä door de dichter tevens gebruikt is in een 
vergelijking van de prinses met een fra.a.ivleugelige gans. Zulke vergelij
kingen maken de Sanskrt hymne tot een geheel, dat kunst was in het 
oog van de verva.a.rdiger en interpretatie-bemoeilijkende kitsch is in het 
onze. De tekst is da.a.rdoor duister gehouden, ma.a.r dat wil niet zeggen, 
dat sugatapaqasahä, van de nevenlast van het fra.a.ivleugelige beest 
ontda.a.n, even duister is als het geheel; de term betekent ondubbelzinnig 
"Buddhiste" . 

Ik vrees, dat Kern's uiteenzetting Krom beïnvloed heeft, want Krom 
heeft het in HJG2 219 sqq. over "een vorstin met Buddhistische sympa
thieën", een soort fellow-traveller, in een dominant niet-Buddhistisch 
rijk. Krom beschouwt het rijk van Sinçlok als een niet-Buddhistisch 
rijk vanwege het ontbreken van enig spoor van Buddhisme in de "konings
oorkonden van Sinçlok", doch hij wa.a.rschuwt de lezer voorzichtig te 
zijn, want uit de inleiding van SHK-C - cf. VA WL-NR 69/1,170 sq. -
blijkt, dat het Buddhistische Wanjang een stichting van Sinçlok is. Zo 
komt Krom tot een beetje Buddhisme in het rijk van Sinçlok, en bij dat 
beetje past de fellow-traveller. Beschouwt men nu de "konïngsoorkonden 
van Sinçlok" als teksten, die in de tiende Çäka-eeuw ter ondersteuning 
van de ontbuddhiserende strekking der Erlangga-hymne en ter bevestiging 
van de afstammingstheorie verva.a.rdigd zijn, dan komt de mededeling 
van SHK-C als informatie over Sinçlok's Buddhistische belangstelling 
uitera.a.rd meer op de voorgrond, en hetzelfde gevolg heeft de vertaling 
van sugatapaqasahä met "Buddhiste" zonder meer. Er is geen reden 
om a.a.n te nemen, dat Ïçänatunggawijayä. een andere godsdienst dan 
ha.a.r vader beleden heeft; de mededeling over het geloof van een dochter 
impliceert normaliter een mededeling over het geloof van ha.a.r vader, 
en dat die vader het Buddhistische Wanjang gesticht heeft, is dan niets 
opmerkelijks; is de inhoud der inleiding van SHK -C quo. mededeling 
onbetrouwba.a.r, dan blijkt in elk geval nog dit: dat latere Javanen in 
Sinçlok een Buddhist gezien hebben. Hetzelfde blijkt uit de Pararaton ; 
de Java.a.nse weergave van de genealogische passus der Erlangga-hymne 
is da.a.rin gekoppeld gera.a.kt a.a.n een Angrok/Bodhisattwa-verha.a.l - zie 
het betoog sub 1.252 -, en dat kan slechts betekenen, dat de man, die 
achter de oudste vorm van de Pararaton sta.a.t, Sinçlok als Buddha-Koning 
beschouwd heeft. De gegevens wijzen dus niet op iemand, die "da.a.d
werkelijken invloed der Buddhistische leer in 's vorsten naaste omgeving" 
tolereerde (HJG2 220), ma.a.r op een Buddhistische koning, die wa.a.r-
8chijnlijk, in het kader van de opvattingen van het kaça.ilendran-tijdperk, 
het besta.a.nsrecht der "andere lieden" erkende. Ik herha.a.l echter: dit 
is de mythe, die de Erlangga-hymne ingang heeft doen vinden, zodat 
hetgeen hierboven gezegd is niet noodzakelijkerwijze op de patih Sinçlok 
van OJO 32 te betrekken is. 
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1.2214. Wij bekijken in deze subparagraaf nu eerst de figuur van strofe 
8 en 9 der Erlangga-hymne, de "zon in het geslacht van Çri Ïçäna", 
niet "de zoon", zoals men ten gevolge van een drukfout in VG 7,93 leest. 
De naam van de kleinzoon van Ïçänatungga eindigt op -wangçawardhana, 
en hij wordt dus voorgesteld als "voortzetter van het geslacht van ... ". 
Kern heeft de naam van de man niet vertaald, en Krom deelt in HJG2 
224 mede, dat over hem niets uit andere bron bekend is. Wie tracht te 
achterhalen, op welk geslacht de hymnedichter doelt, vindt de sleutel 
in KBW 3,293, waar van der Tuuk "de zeven bergen" bespreekt, die de 
cijferwaarde ,,7" van woorden voor "berg" bepaald hebben. Onder die 
bergen vindt men de Makuta genoemd, en van der Tuuk heeft aangetekend, 
dat de naam staat voor Himaküta; zie ook Gonda's aantekening in BJ 
5,297 en 390, waar blijkt, dat Himakuta of Himaküf,a wel voorkomt in 
plaats van Sanskrt Hemaküf,a, "Goudkruin", volgens KBW 1,389 op 
Java gebruikt als synoniem van Himawän, " Himälaya". Wij mogen in 
het eerste lid van de naam van Ïçänatungga's kleinzoon derhalve een 
synoniem zien van giripati, girïndra, çailendra, "hoher Berg" (CSW 108), 
en de hele naam vertalen met "voortzetter van het Çailendra-geslacht." 

In de Sanskrt hymne begint de naam met çrïmakuta-, hetgeen te ont
binden is in çrï Makuta-, zoals Kern heeft gedaan, of in çrï lmakuta. 
Men zou het bezwaar kunnen maken, dat de naam geen correct Sanskrt is, 
in een tekst, welks auteur volgens Kern - zie VG 7,92, noot 2 - "goed 
de Indische spraakkunst bestudeerd had". Wij hebben in dit geval echter 
te maken met een op Java bekende eigennaam, en verondersteld mag 
worden, dat de dichter op het punt van weergave van eigennamen Javaans 
spraakgebruik heeft laten prevaleren. In het Javaans is het verschil 
tussen hi- en i- als beginlettergreep van een woord fonologisch irrelevant; 
een der latere aanduidingen van "de Çailendra-kraton" is lmagiri, Sanskrt 
Himagiri, "Himälaya" = "Çailendra" 60). Voorts is de functionele belas
ting der eli-oppositie in het oudere Javaans zeer gering, en in verschillende 
nauw aan het Javaans verwante talen zijn e en i allofonen binnen de 
grenzen van één foneem. Ten slotte was het verschil tussen u en ü in 
de Javaanse spreektaal waarschijnlijk reeds lang irrelevant, toen het 
in kakawin-teksten nog in bepaalde gevallen in acht werd genomen. 
Om al deze redenen is de afwijking van Hemaküta verklaarbaar, en ik 
geloof dus niet, dat het gebruik van de vorm lmakuta of Makuta - ook 
de verkorting tot een drielettergrepig geheel ligt in de lijn der Javaanse 
vervorming van Sanskrt woorden - als bezwaar tegen de gelijkstelling 
(l)makuta = Çailendra ingebracht mag worden. Tevens geldt uiteraard, 
dat de verklaring van de naam in overeenstemming is met hetgeen eerder 
over Sinçlok gezegd is. 

Met de naam (l)makutawangçawardhana en het epitheton "zon in het 
geslacht van çri Ïçäna" - men mag ook spreken van "twee epitheta" 
en zeggen, dat geen eigennaam vermeld wordt - stelt de hymnedichter 
de man voor als Ïçänatungga's kleinzoon, niet als Lokapäla's zoon. In 
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strofe 8 wordt de kleinzoon echter tevens Çauri genoemd, een naam van 
Kr~na, die Kern met "Wi~l).u" weergegeven heeft. De vergelijkbaarheid 
met Wi~nu kan de kleinzoon niet te danken hebben aan zijn Buddhistische 
moeder. Daar wij nu het epitheton sugatapa~asahä van Ïçänd.tunggawijayä 
hebben laten gelden als bewijs voor de Buddhistische gezindheid van 
haar vader, moeten wij ook de aanduiding Çauri laten gelden als aanduiding 
van de gezindheid van de vader; zo komen wij tot de conclusie, dat 
Lokapäla in de hymne geacht wordt Wi~nuïet te zijn geweest. 

Het is nuttig hier op te merken, dat het lokapäla, "koning", der Sanskrt 
hymne als substantief een synoniem is van het mänU{lyapati, waaruit 
de Pararatonse eigennaam sang An"qapati ontstaan is. In de Pararaton heet 
de zoon van sang Anii~apati Wi{lnuwardhana. Deze naam correspondeert, 
wat de plaats van de drager in de stamboom betreft, met het M aku~a
wangçawardhana der Erlangga-hymne; het verschil is, dat de figuur der 
hymne een voortzetter der Buddhistische Çailendra·dynastie en de 
Pararaton-figuur een voortzetter der Wi~nuïtische Erlangga-dynastie is 61). 

1.2215. Zoals niet geheel duidelijk is, of Mak$wangçawardhana als 
eigennaam dan wel als epitheton op te vatten is, is niet zeker, dat zijn 
vader met name genoemd wordt; lokapäla betekent als substantief "de 
koning" en heeft dus een ruime bruikbaarheid. Kern heeft in VG 7,92, 
noot 3, voorkeur voor aanvaarding van een eigennaam uitgesproken, 
doch voorbehoud gemaakt. In dezelfde noot vindt men aangetekend, 
dat Krom in TBG 56,483 sq. deze vorst gissenderwijze geïdentificeerd 
heeft met de uitvaardiger van het eerste deel der oorkonde van GeQ.angan. 
Uit Krom's opstel blijkt echter, dat hij , uitgaande van de veronderstelling, 
dat 'de gegevens der Erlangga-hymne betrouwbaar zijn, gezocht heeft 
naar een van elders bekende, die voor vereenzelviging met de hymnefiguur 
in aanmerking zou kunnen komen, en in die gedachtengang aannemelijk 
geacht heeft, dat het jaartal der GeQ.angan-oorkonde, 782, een schrijffout 
voor 872 is. Damais heeft de kalendarische gegevens van de GeQ.angan
tekst geverifieerd, en uit zijn onderzoek - zie TBG 83,1 sqq. - blijkt, 
dat slechts het jaar 782 in aanmerking komt; daarmee vervalt Krom's 
veronderstelling en tevens de mogelijkheid om de Lokapäla van de 
GeQ.angan-tekst met de lokapäla of Lokapäla der Erlangga-hymne te 
identificeren. Damais heeft er tevens op gewezen, dat inscriptieteksten 
uit de laatste decennia der achtste Çäka-eeuw inderdaad een koning 
Lokapäla vermelden. Het zou in de lijn van de werkwijze van de hymne
dichter liggen van een oude koningsnaam voor zijn doel gebruik te maken, 
doch hij kan ook voor Lokapäla voorkeur gehad hebben vanwege het 
Lokeçwara in Erlangga's koningsnaam ; ter beantwoording van de vraag 
aangaande de herkomst van Lokapäla - gesteld, dat het een eigennaam 
is - beschikken wij dus niet over duidelijke gegevens. 

De hymnedichter vermeldt in strofe 5 de regering van Ïçänatungga, 
in strofe 6 die van Ïçänatunggawijayä, en pas in strofe 7 komt haar 
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huwelijk met Lokapäla ter sprake. Dit wekt de indruk, dat Ïçänatungga's 
Buddhistische dochter met de Wi~nuïet Lokapäla in het huwelijk getreden 
is na de dood of verdwijning van haar vader, niet derhalve als triman, 
door haar vader aan een man van lagere stand geschonken bruid, doch 
als onbeschermd achtergebleven erfprinses. De dichter zegt, dat Lokapäla 
haar tot vrouw genomen heeft (tam akarot pra'lJlLyinïm); hij was, te oordelen 
naar de gebruikte epitheta, iemand van geringere betekenis dan Ïçäna
tungga, en zou dus niet hebben mogen nemen, zolang Ïçänatungga 
regeerde. Het is daarom duidelijk, dat volgens de hymnedichter op het 
tijdstip van Lokapäla's huwelijk met Ïçänatunggawijayä de macht in 
Lokapäla's handen lag, en dat hij mèt zijn bruid de glorie der Çailendra
dynastie voor zijn nakomelingen verworven heeft, zoals Wijaya van 
Majapahit volgens latere geschriften door zijn huwelijk met de Krtanagara
dochters erfgenaam van het Singhasärise rijk is geworden. Het Ïçänatung
gawijayäjLokapäla-huwelijk is derhalve op te vatten als afsluiting van 
het Çailendra-tijdvak, en hetgeen de hymnedichter beoogd heeft is dan 
niet geweest Ïçänatungga voor te stellen als eerste van een reeks nieuwe 
koningen, doch als laatste koning van een vorige dynastie 62). 

1.2216. De volgende vorst, die onze aandacht verdient, is Udayana. In 
aansluiting aan opmerkingen van Poerbatjaraka in TBG 58,485 sq., en 
in verband met eigen onderzoekingen over het heiligdom Jalatunçla, 
heeft Bosch hem besproken in zijn opstel "De laatste der Päl).çlawa's", 
BKI 104,541 sqq. In het Jalatunçla-complex zijn twee korte inscripties 
aangetroffen, die kennelijk eigennamen weergeven, Udayana en Mra
gayawatï. De eerste der twee behoort bij de afbeelding van een harpdragende 
figuur, en daardoor heeft Bosch hem met de Udayana van Indische 
verhalen, om zijn harpspel befaamd, in verband gebracht. Door deze 
gelijkstelling heeft hij de andere naam kunnen verklaren als verbastering 63) 

van Mrgawatï; Mrgäwati is in het door Bosch besproken Indische verhaal 
Udayana's moeder, dochter van de koning van Ayodhyä, gemalin van 
Sahasränika, die een rechtstreekse afstammeling van Arjuna geweest 
zou ZIJn. 

Bosch is er in zijn BKI-opstel van uitgegaan, dat de Erlangga-hymne 
ons informatie verschaft over historische personen en gebeurtenissen, 
hoewel hij een open oog heeft gehad voor wat hij in zijn betoog "mystieke 
identiteit" noemt. Geloof in de betrouwbaarheid der hymnegegevens 
heeft Bosch er toe gebracht een levensgeschiedenis van Erlangga's vader 
te reconstrueren, rekening houdende met hem bekende inscriptieteksten, 
doch ook met consequenties der mystieke identificatie; hij is zodoende 
tot de opvatting gekomen, dat "de historische Udayana" een uit Kamboja 
afkomstige, op Bali terechtgekomen vorst is geweest. Het bewijs van 
de juistheid dezer stelling heeft Bosch, zoals hij zelf erkend heeft, niet 
geleverd; hij heeft, in het kader van de denkwijze der historiografische 
school, op de mogelijkheid van bepaalde verbanden gewezen. Het 
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betoog van VA WL-NR 69/1 en dit boek brengt met zich mee, dat ik de 
historiografische exploitatie der Javaanse gegevens voorbarig acht; wat 
wij eerst te onderzoeken hebben is het Javaanse beeld der gebeurtenissen 
en de samenhang der daarin vervatte details. Het verhaal der Erlangga
hymne is een Javaans verhaal, al is het in het Sanskrt gesteld; de betrouw
baarheid er van behoeft niet groter te zijn dan die van andere Javaanse 
uiteenzettingen van genealogische aard, en de totale structuur van de 
genealogische passus der Erlangga-hymne suggereert meer "Dichtung" 
dan "Wahrheit". Het lijkt mij daarom beter de man van Kamboja 
buiten beschouwing te laten en in Udayana uitsluitend de uit Indische 
verhalen bekende "nakomeling van Arjuna" te zien, die iIi de hymne 
een plaats heeft gekregen, niet primair omdat de dichter in hèm geïnteres
seerd was, maar omdat hij van Erlangga, de hoofdpersoon van de hymne, 
een "nakomeling van Arjuna" heeft willen maken, en daarmee alle 
opvolgers van Erlangga tot leden van het geslacht, voor hetwelk het 
Mahäbhärata een familieëpos was 64). 

Bosch zelf heeft zich met deze kwestie beziggehouden in de pericope 
"Udayana en de Javaanse traditie", op p. 565 sqq., en daarbij de inte
ressante opmerking gemaakt, dat de Gendrayana, die in de BTJ -genealogie 
op (Y)udayana volgt, te identificeren is met de Kathäsaritsägarase 
YaugandharäyaI.1a, Udayana's eerste minister; daar de dichter der 
Erlangga-hymne van de patih Sin<:lok lçänawikrama van bij voorbeeld 
OJO 32 een latere koning SincJok (Ïçänawikramadharmottunggadewa =) 
Ïçänatungga gemaakt heeft, is niet verbazingwekkend, dat een iets jongere 
dichter Udayana's patih met koning Erlangga geïdentificeerd heeft. 
Het zijn zulke details, die ons de structuur van het Javaanse beeld van 
het verleden doen verstaan, en de identificatie YaugandharäyaI.1a = Gen
drayana lijkt mij derhalve een belangrijke bijdrage van Bosch, al sta 
ik tegenover zijn totale betoog sceptisch. De moeilijkheid, die Bosch 
op p. 566 sq. vermeldt, lijkt mij gemakkelijk te elimineren: Erlangga 
heet in de hymne de Räma van zijn tijd, omdat zijn moeder, volgens 
Bosch' eigen mededeling op p. 544, een prinses van Ayodhyä was; het 
Kathäsaritsägara-verhaal moet mijns inziens dáárom voor de hymne
dichter bruikbaar materiaal zijn geweest, omdat Erlangga als zoon van 
Udayana "voortzetter van het PäncJawa-geslacht op Java" werd, en 
tevens als kleinzoon van Mrgäwati "voortzetter van het Räma-geslacht op 
Java"; dit laatste was van essentieel belang, daar Erlangga de Wi~nu 
van zijn tijd was en de latere koningen van KacJiri als Wi~nwawatära 
golden. 

In herinnering moge worden gebracht, dat, volgens de inleiding van 
het Adiparwa, het Wirä~aparwa en het Bhi~maparwa, de Javaanse 
vertaling van deze Mahäbhärata-boeken vervaardigd is ten behoeve van 
Dharmawangça Teguh Anantawikramottunggadewa. Krom heeft in 
HJG2 231 betoogd, dat deze koning, door Kern met Erlangga geïdentifi
ceerd, blijkens het jaartal aan het slot van het Wirä~apal'wa Erlangga's 
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schoonvader en voorganger geweest is. Het argument is van geringe 
waarde, want het jaartal komt voor in een later toevoegsel, en het is 
daarin op naïeve wijze aangebracht, want de auteur antwoordt er op een 
vraag van de koning, wanneer hij met het vertellen van het verhaal 
begonnen is: " ik heb er 29 dagen over gedaan, van eind asuji 918 tot 
eind karttika" ; men pleegt geen jaartal te vermelden, wanneer men in 
augustus zegt een werk in juli ondernomen te hebben. Het Mahabharata 
- en waarschijnlijk ook het RamayaI).a, van welks vertaling wij slechts 
het laatste deel, de Uttarakançla, bezitten - heeft op Java dynastieke 
functie gekregen krachtens de leer, dat Erlangga " zoon van Udayana" 
en, c.q., "afstammeling van Rama" was; de PÜl'wayawadhipa staat 
buiten de Udayana/Erlangga-relatie, en de Mahabharata/Erlangga
betrekking, plus eventueel de RamayaI).a/Erlangga-betrekking, is even 
vanzelfsprekend als de betrekking van de Pürwayawadhipa tot de Indische 
epen duister zou zijn, vooral indien Pürwayawädhipa staat voor "de 
laatste vorst van het Buddhistische Çailendra-geslacht". Hiermee is 
echter niet gezegd, dat Erlangga aan zijn tijdgenoten bekend is geweest 
onder de naam "Dharmawangça Teguh Anantawikrama"; het staat 
allerminst vast, wanneer deze naam in de parwa's opgenomen is, en de 
opnemer kan zeer wel Erlangga bedoeld, doch het element Tëguh krachtens 
misverstand of een ons onbekende reden gebruikt hebben. Dit is een 
kwestie , die door filologen bekeken dient te worden, voordat zij rijp is 
voor behandeling door historici; er komen in de parwa's, blijkens de 
gebezigde taal, oude en jonge stukken voor, en speciaal de inleidingen 
stellen de filoloog nog voor grote moeilijkheden. Waar het in dit betoog 
op aankomt is, dat de Udayana-Ieer de tijd van Erlangga als tijd van 
de vervaardiging der Mahabharata-parwa's waarschijnlijk maakt, en 
dat het nageslacht allicht daarom deze parwa's in de Erlangga-tijd 
geplaatst heeft; het heeft zich bij de bepaling van het jaartal van het 
Wirataparwa vergist, doch niet ernstig, en het kan zich ook bij het ver
melden van de koningsnaam lichtelijk vergist hebben. 

Het komt mij voor, dat het Jalatunçla-monument, gelegen op de 
Penanggungan, die wellicht als "zetel van Çiwa" beschouwd is, eer te 
begrijpen is als Erlangga-heiligdom dan als Udayana-heiligdom (HJG2 
233 sqq.) 65). De verklaring van de hymnedichter, dat Udayana Erlangga's 
vader geweest was, lijkt toegelicht te zijn met Jalatunçla-reliëfs, die op 
het Pançlawa-geslacht en bepaaldelijk op Udayana betrekking hadden; 
de functie der afbeeldingen is dan dezelfde geweest als die der Mahabharata
vertaling en die der " koningsoorkonden van Sinçlok" plus de Balise 
"Udayana-oorkonden". De aandacht heeft in het bijzonder getrokken 
het in grote cijfers op de achterwand van Jalatunçla aangebrachte jaartal 
899, en er zijn verschillende theorieën bedacht ter verklaring van dat 
jaartal. Het ligt niet op mijn weg deze theorieën te bespreken, doch 
vermeld moge worden, dat Poerbatjaraka het jaartal van OJO 62, 5 en 
6, als ,,939" heeft gelezen, in TBG 81,431, en dat dit 923 tot Erlangga's 
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geboortejaar maakt volgens de mededeling van regel 7 66). Aan Krtanagara's 
geboortejaar 1174 gaat, zoals wij in de vorige subsectie gezien hebben, 
vooraf een 24-jarige regering van sang AnuEjanätha, doch deze regering 
is slechts nominaal in 1150 begonnen, daar Ranggah-Räjasa en sang 
AnuEjanätha samen de overbruggers van het WiEjnuïtische tijdvak zijn. 
Laat men voor Udayana hetzelfde gelden als voor sang AnuEjanätha, 
dan krijgt men een aan Erlangga's geboortejaar voorafgaande 24-jarige 
regering van 899 tjm 922; ook Udayana is een "overbrugger van afstand", 
daar hij eeuwen tevoren in Indië geregeerd had. De vraag is daarom, of 
,,899" niet bedoeld is als het jaar van Udayana's mysterieuze herver
schijning op Java, te vergelijken met de mysterieuze verschijning van 
sang AnuEjanätha in 1150. Het is niet meer dan een vraag, in het kader 
van het betoog van deze paragraaf in overweging gegeven; de parallellie 
is interessant, maar voor definitieve afdoening van de kwestie is het 
gegeven niet voldoende duidelijk. 

Het stuk van de geslachtslijst in BTJ 1l,24 sqq., dat met de vermelding 
van Jayabhaya in 1l,37 eindigt, is zonder twijfel uit de tijd van Erlangga 
afkomstig, al kan het in de loop der eeuwen hier en daar - men mist 
b.v. Janamejaya - defect zijn geraakt; het is immers moeilijk zich voor 
te stellen, hoe men in latere tijd aan de Gendrayana-figuur zou zijn 
gekomen. De oudste auteur achter de traditie heeft Arjuna als Erlangga's 
"historische voorvader" aanvaard, kennelijk op gezag van de Erlangga
hymne, die een priesterlijke uitspraak over Erlangga's herkomst was, 
een door het Javaanse volk te aanvaarden dogma. De gedachtengang 
van de hymnedichter zelf blijkt duidelijk uit het feit, dat hij de gemalin 
van Udayana Mahendradattä noemt. Bosch heeft er in BKI 104,547 op 
gewezen, dat Udayana's gemalin Mahendradattä behoorde te heten, 
en nergens in zijn opstel staat hij dichter dan daar bij de naar mijn mening 
betere interpretatie van de genealogische passus der Erlangga-hymne. 
Zijn opmerking, dat de naam Mahendradattä niet meer is dan een variant 
van Wäsawadattä, de naam, die Udayana's gemalin draagt in de Indische 
traditie en ook in SD 38,10 - Wäsawa is een van de namen van Indra 
en als zodanig een synoniem van M ahendra « M ahä-I ndra) -, is niet 
minder belangrijk dan de gelijkstelling Gindrayana = YaugandharäyaryL. 
In de volgende paragraaf zal het slotstuk der Smaradahana te bespreken 
zijn, en dat geeft gelegenheid om op de Mahendradattä-kwestie terug 
te komen. 

1.2217. In HJG2 225 vindt men een koning Dharmawangça vermeld met 
de jaartallen 991-1007 (A.D.). Krom heeft de naam ontleend aan Kern's 
vertaling van strofe 13 der Erlangga-hymne, volgens welke Dharmawangça 
een naam van de Pürwayawädhipa, "koning van Oost-Java", zou zijn; 
het eerste jaar van zijn regeringstijd is ontleend aan OJO 57, gedateerd 
in 913 en vermeldende een Çiwaçäsana, "het Oud-Javaansche wetboek, 
waaraan de naam van den "koning van Mi'lQ.ang" çrï Dharmmawangça 
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teguh Anantawikramottunggadewa verbonden is" (HJG2 230). Twee 
fouten hebben tot dit HJG-exposé geleid. Krom heeft het Çiwaçäsana 
van OJO 57 in verband gebracht met de inleiding van de Pürwädhigama, 
die hij kende uit een citaat in KBW 2,423, en daardoor de in KBW 2,423 
voorkomende koningsnaam Dharmawangça Tegw Anantawikramottung
gadewa op het jaar 913 Çäka betrokken; de koningsnaam komt echter 
slechts, t er concretisering van een vaag çri narendra ngüni sang wrddharä
jätitaprabhu, "vroegere koningen" of "een vroegere koning", in de Balise 
parafrase van de Pürwädhigama-inleiding voor, en bovendien is dubieus, 
of met "Çiwaçäsana" en "Pürwädhigama" hetzelfde geschrift bedoeld is. 
De andere fout is door Kern gemaakt ; het çri dharmawangça iti van het 
begin van strofe 13 der Erlangga-hymne behoort niet bij het volgende 
pürwayawädhipena, maar bij het in strofe 12 voorafgaande Erlanggadewa 
iti, en kenmerkt Erlangga als "schoonzoon" van de Pürwayawädhipa, 
zoals reeds in BKI 97,52 sq. betoogd is 67) . Ten slotte heeft Stutterheim in 
TBG 80,345, noot 1, er op gewezen, dat Kern's vertaling "koning van 
Oost-Java" te vervangen is door "de vorige koning van Java" , op grond 
van de overweging, dat gebruik van de term "Oost-Java" uit andere 
documenten niet bekend is, en dat de term niet past in de Javaanse 
gedachtengang, die slechts één "koning van Java" kent. Uit het debat 
komt dus te voorschijn een "vroegere koning van Java", van wie geen 
naam en geen jaartallen bekend zijn. 

Als nieuwe opmerking komt hier nu bij, dat de Pürwayawädhipa in de 
Erlangga-hymne geen vader heeft; wij hebben gezien, dat de lezer van 
de Sanskrt tekst geneigd zou kunnen zijn in hem de zoon van Makutawang
çawardhana te zien om daardoor Pürwayawädhipa's dochter te kunnen 
opvatten als Erlangga's cousine, als zodanig de traditionele bruid van 
de stichter ener nieuwe dynastie; de hymnedichter vermeldt echter geen 
familiebetrekking tussen Makutawangçawardhana en de Pürwayawädhipa. 
Nu zou die niet-vermelding geacht kunnen worden te passen in 's mans 
betoog, dat, zoals wij gezien hebben, gericht is op ontbuddhisering van 
Ïçänatungga's nageslacht. Er is echter reden om een andere overweging 
te laten prevaleren. In Nag. 40,1 is Ranggah-Räjasa een vorst zonder 
ouders; hem noemt de Nägarakrtägama-dichter een Ayonija, met deze 
term zijn ontstaan naar een ver verleden verschuivende; ook de niet
vermelding van ouders van onze Pürwayawädhipa verschuift mijns 
inziens de oorsprong van deze figuur naar een ver verleden. In de Erlangga
hymne komt ook Ïçänatungga voor als "figuur zonder ouders". In de 
gedachtengang van de hymnedichter past daarom, dunkt mij, de opvatting, 
dat de Pürwayawädhipa en Ïçänatungga hetzelfde wezen zijn, en daar 
Ranggah-Räjasa via Angrok tot Sin~ok te herleiden is, en Ïçänatungga 
de verkorte vorm is van Sin~ok's koningsnaam, komen wij uit op één 
figuur, de Eeuwige Buddha-Koning, die bij het begin van het Wii[>nuïtische 
tijdvak Sang Hyang Taya, "de Non-Existente" , wordt, en die in de 
Erlangga-hymne aan het einde van het Çailendra-tijdvak gesteld wordt 



104 

onder de namen Ïçänatungga en Pürwayawädhipa, in Nag. 40 aan de 
vooravond van het kapancatathä.gatan-tijdperk onder de naam Ranggah
Räjasa. In deze zin is Erlangga's bruid de dochter van "de laatste 
Çailendra-koning" . 

In VAWL-NR 69/1,145 is reeds aangetekend, dat de Pürwayawädhipa 
der Erlangga-hymne waarschijnlijk in de Pararaton voorkomt onder de 
naam mpu Pürwa; hij heet daar bhujangga boddha en sthäpaka ring 
panawijen, "een Buddhistische wijze in de sfeer van (Sang Hyang) 
~e4a.bhijna", en is er als vader van ken 1)eçles de schoonvader van de 
stichter der nieuwe dynastie; zien wij in Angrok de Buddha-Koning van 
het W~nuitische tijdvak, die als zodanig Sang Hyang Taya èn Wi~nu is, 
dan past hem een bruid, die dochter van een Buddhistische vader was. 
De oudste redactie der Pararaton is in mondelinge overlevering in allerlei 
opzichten van de genealogische passus der Erlangga-hymne gaan afwijken, 
en mpu Pürwa komt dus niet daar voor, waar men hem zou verwachten 
te vinden; zijn functie is echter dezelfde gebleven. Ook is geen groot 
bezwaar, dat de Erlangga-hymne in strofe 14 - zie voor een verbeterde 
vertaling daarvan Poerbatjaraka's opstel in TBG 81,424 sqq. - Pür
wayawädhipa's dood suggereert, want een dergelijke figuur vaart ten 
hemel of neemt zijn intrek in een kluizenarij, zoals blijkt bij vergelijking 
van de Pararaton-mededeling over het einde van 1)ançlang-GenQ.is en 
de Nägarakrtägama-mededeling over het toevluchtsoord van Krtajaya. 
Een in KBW 4,107 vermelde overlevering noemt mpu Pürwa de auteur 
van het gedicht Wargasari, dat, te oordelen naar het aantal handschriften 
(CJ 1,250 sqq.), vrij bekend geweest moet zijn; onttroonde vorsten houden 
zich volgens de Javanen vaker met vervaardiging van gedichten onledig, 
zoals blijkt uit het geval van Jaya-Katwang, die in gevangenschap de 
Wukir-Polaman zou hebben geschreven (Par. 24,33). 

1.2221. Bosch heeft in zijn opstel "De laatste der PäQ.çlawa's" terecht 
het slot van de Smaradahana ter sprake gebracht (SD 38 sq.), omdat het 
in verschillende opzichten bij de genealogische passus der Erlangga
hymne aansluit. Uit dezelfde passus is de Pararaton ontstaan, en wij 
hebben hier dus te maken met een geval van divergerende traditie, dat 
voor de studie der Javaanse litteratuurgeschiedenis niet zonder belang 
is. Van Smaradahana-gegevens zullen wij ook verderop in dit boek gebruik 
maken; dit is een derde reden om aan SD 38 sq. aandacht te schenken. 
De zangen zijn reeds eerder vertaald, en wel door Poerbatjaraka, die 
er in 1919 "historische gegevens" uit geput heeft in een opstel, dat in 
TBG 58,461 sqq. verschenen en door Bosch van een "Naschrift" (p. 
490sqq.) voorzien is, en die het slot in 1931 uiteraard opgenomen heeft in 
zijn complete Smaradahana-editie, BJ 3. Van Poerbatjaraka's vertaling 
heeft in de laatste kwa.rteeuw Bosch gebruik gemaakt in zijn BKI-opstel 
van 1948 en Moens in zijn TBG-opstel van 1950. 

Poerbatjaraka's vertaling van SD 38 sq., die hij bij de bewerking 
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van BJ 3 niet essentieel gewijzigd heeft, is als eerste weergave een ver
dienstelijke prestatie geweest, doch het zou verkeerd zijn er tevreden 
mee te zijn. De tekst is door vele afschrijvershanden gegaan, voordat 
hij ons bereikt heeft, en in de loop der jaren zijn er heel wat fouten in 
geslopen. Hem vertalen is een moeizaam werk, dat eigenlijk gepaard 
zou moeten gaan met vervaardiging van een commentaar, waarin elke 
regel kritisch bekeken en elk onderdeel der vertaling gerechtvaardigd 
zou moeten worden; pas dan staat de interpretatie op een soliede grondslag, 
al is die soliditeit geen waarborg voor juistheid en al brengt interpretatie 
een nieuwe reeks problemen met zich mee. Aan een eerste uitgever mag 
veel vergeven worden, aangezien publikatie van ruw materiaal in de 
huidige fase van het onderzoek der oudere Javaanse litteratuur een 
conditio sine qua non voor succes van het ruimere onderzoek is. Het is 
echter te betreuren, dat zo vaak niet-filologen voor andersoortig onderzoek 
gebruik maken van vertalingen, welker waarde zij niet in voldoende mate 
kunnen beoordelen, want daarmee komen theorieën in de vaklitteratuur, 
die, eenmaal gevestigd, moeilijk uit te roeien zijn. Dat de reconstructie 
van SD 38 sq., die nu volgt, en de daarop berustende vertaling definitief 
zouden zijn, acht ik geenszins waarschijnlijk, doch ik heb getracht in de 
toegevoegde noot zoveel mogelijk - het thema van dit boek stelt grenzen
toelichting te geven en de moeilijkheden te omschrijven. 

Ziehier dan allereerst de tekst en de vertaling: 

38,1. san~ipta mätra gati ning sura.sa.nggha tUl;!~a 
sang müla ning cinaritêki gumanti warIJ.an 
hyang Käma sang gêsêng apin9a we~h siräsih 
singhit ni janmanira yan kêna çäpa warIJ.an 

38,2. käwit bhatära mawiläsa. marêng Sumeru 
läwan Girindraduhitängawatära Inä 
sering lawan GaI)akumära marêk tinuntun 
sök sang watêk 1"liIi suräpsara nora kantun 

38,3. tan warIJ.anên têkap i lampahira n pralabdha 
ring Meruparwat,a paranti bhatära ngiini 
ngkä n panggih äçramaniräsa.mun ing sapangkti 
anghing girang-girang iking hulu-kêmbang anglih 

38,4. sa.mpun 9atêng Girisutämêng-amêng kamantyan 
läwan bhatära mulat ing daçadeça ramya 
säk~át katon ta hawu sang hyang Anangga çuddha 
munggw i samipa nikang áçrama somyariipa 

38,5. sang dewy atakwan irikang makabha.sma yärum 
çri Nilakantha mawarah yan Ananggabha.sma 
syuh tan pa.sära dinêlömami ring wit?ägni 
dOt?anya bhangga rumujit kami ring lulut kung 

38,6. mar mrat manah Girisutä n winarah bhatära 
mogäwêla.s hatiniräsêmu lub kumêmbêng 
yekä nimitta para.meçwara ngiini rägi 
ndi n tan tusêry aku çaränta nikä n anangga 
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38,7. ngkA- n pinta bhaama Kusum~u mOOOOya janma 
Qighra n winehakên atita Mkap bhatA-ra 
i\ä.m~ta sa.ng hyang Ata.nüwaha mA-n~û.stu 
~ä.m~ti nA-ma ni dadi hyang Anangga s~ma 

38,8. Qri ~itA,ngça dooi Ratnawati kasangkhyA
ry UdyA-ni.MA-lawa s~ aira Wikramäkhya 
Té.ladhwajäQrama kasiddhyan i baama dewi 
moga n katon abhawasä.tmya yadin parA-na 

38,9. prA-pta ng Kali samaya ning yugakA-la lunghA
sang hyang Smarangdadi ri Hä.stinaré.jya Qighra 
Qri bhÜIDipA-la Çata~tha niwilBananya 
khyA-tîng sarA-t Udayaneçwara PA-nçlawé.ngQa 

38,10. dewi Ratih makapité. sira Cançlasena 
Çri ning jagat hinayu Bä.sawOOattanä.ma 
ndan denirangdadi pinA-lihirêng Qarira 
tunggal ri Singhalapurangdadi rA-japutri 

38,11. Ratné.wali ngaranirêng bhuwana pre.çaata 
putri sang A-ryaauta Wikramabé.hunA-ma 
ngkMa n pareng udaya wismrti ~ kä.lah 
ring nA-wika n kaMmu Sé.gaN"kA- ngarannya 

38,12. lunghA- ng yugA-ntakalikA-la hUWUB kalalwan 
sang hyang SmarMguwahi janma Mlaa pralabdha 
8djné. hyang ÏQa makamukhya Girindraputri 
icchA- bhatA-ra ring Anangga sakA-ma-kä.ma 

38,13. wwanMn prOOeça katuduh GirinA-thakanyA
ing ramyOOa~ÏI}.apathê Jawa-MadhyOOeça 
kantargatêng La.w6Qasä.gara Merutulya 
pé.witryaloka pinaran bhagawA-n Agaatya 

38,14. tattwanya ngüni ring usä.na rêngön kramanya 
ring ke.çmala n pro.datta pustaka sang kumA-ra 
singsal ya 8a~l)a QinA-pa Mkap bhatA-ra 
n~é.tiramya MmMannya magöng halimpung 

38,15. ndah ngké.tikin wêkas i janma bhatA-ra KA-ma 
QriQMadharma makapUJ.lya huripnirä.sih 
sang hyang Ratih sira muwah tumutur tan imba 
ring J anggalä.si sumlka.r sira n andadi stri 

38,16. himpêr Qe.çi kumbiar rakwa siranta.çdpa 
sinçlyan Mhêr Kir6QMMtu ngarannirêng ré.t 
oonMn pinA-lihira janmanira n prabheda 
sangkêng wajadrawa mijil hinaraa hyang arka 

38,17. [tan warl)anên kararayan hyang Ananggané.tha 
mwang sa.ng iatu-krama han.!! Jawa-MadhyOOeQa 
bhüpA-Iakä.dhama musuhnira. QÏrI)a hênti 
de hyang Smarançliri mangisyani wel)u ré.ga] 

39,1. san~iptan gati KA-m6dewa ta.ruQa n bhüpA-la munggw , Jawa 
Qri Ké.meQwara ling nikang wwang i sira n Kä.mänurun bhüpati 
enak tang bhuwané.pagêh makapakö sa.ng hyang Smara n pançliri 
sih sang hyang karuhun GirindrOOuhitA,weh digjayA- ring musuh 
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39,2. wwantên räjyasabhädwitiya pangahä çri Nilakanthê sira 
çri ning swarga siniddhikära ginawe nyäsanya tan popamä 
lwir Täladhwaja pin<;la·pin<;la ni langönyänoraken bhäswara 
ndan sin<;lyan panelah niki ng Dahanaräjyäpürwa de ning jagat 

39,3. lub ning stri ning ari n pejah lwah ika ramyätis <;latêng ring puri 
wungkal ning matukel·tukel hati watunyäkära göng ning SUBU 

rah ning mäti patibratä kasarakat yangken matunjung mirah 
milw äköm pangisinya sak dadi lumut kembangnya munggw ing SUBU 

39,4. byätitan gati sang nareçwara hanêng rä jyängiket kaprabhun 
läwan sang parameJ!ti I;la<;lrtupadängutpatti deçapriyä 
çri dewi KiraI).a ng Wajadrawasutä warI).an muwah ring kathä 
wahw ägatgat ikang manis kadi lahang sidhu n padadyan juruh 

39,5. sotan käpan anin<;lya janma ginawe ring janggha läwan masi 
tan mithyanglêbur ang tikä têkap i lub ning kasrepan denira 
ndi n ng ekarI).awa tan sahänguwati rä t mangke ri päwaknira 
çünya ng lwah madhu tan hana ng gula taya ng mänggil;ltha munggw 

i sira 

39,6. träsa ng wämana rês tumungkul i kasornya n punpunan den ira 
mary äsinwam apätala ng kayu.manis natwang ri lambenira 
tunjung mesi lawönya tan wani gumap kepwan ri tinghalnira 
anghing ng ketaki lot marek phala niki yan sewakê jöngnira 

39,7. mangkä tingkah i rumnirangrês afiêfier lwir sidhu munggw ing wuluh 
ndä n kälap sira ghärapatni linewih de çri Smarängin<;larat 
rowang sang prabhu sêndrapatta n atatä ring ratnasinghäsana 
çri Kämeçwara Padma·Gubya makaçakting Bl?tadewîng daUt 

Zang 38. 

Ietwat bekorten wij 't verhaal van wat de godenschaar, tevreden, 
deed. 

Die eerder in dit boek ter sprake kwam, aan hem de beurt nu voor 
vermelding, 

aan Käma, die, hoewel in vuur vergaan, zijn gave vorm herkreeg. 
't Mysterie van die, schoon vervloekt, herboren werd zij hier (in 

verzen) weergegeven (1). 

Eens ondernam de Heer een tochtje naar de Meru, tot vermaak, 
te zamen met de Dochter van de Berg, in almacht nederdalend ; 
de jonge GaI).a mocht, gehoorzaam, mee, aan moeders hand, 
en van wat god of r~i was of apsara ontbrak er niemand (2) . 

Van 't reizen maak ik geen gewag. Zij raakten vaste grond 
tel' plaatse op de Meru, waar destijds de Heer gewoond had. 
Daar vonden zij zijn äçrama, verlaten ; leeg was elk gebouw, 
maar die zich eens verstorven had was nu, van min verzadigd, 

vrolijk (3). 

De Dochter van de Berg ging spoedig na haar aankomst uit 
om met de Heer de pracht der wereld te aanschouwen. 

http://sidA.it
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Daar zag zij met haar eigen ogen Käma's blanke as, 
niet ver van 't kluizenaarsverblijf, dat er nu vredig uitzag (4). 

"Wie is", vroeg Umä zacht, "tot deze as vergaan1" 
Het was, zo deelde Blauwhals mee, de as van Käma. 
"Ik keek hem aan met giftig vuur. Hij stierf, van kracht beroofd. 
Hij was in overtreding, heeft met min mij 't hart verscheurd. DA-t 

was zijn zonde" (5). 

't Gemoed van Girisutä werd bezwaard, toen zij dit van de Heer 
vernam. 

Zij wist niet, hoe het kwam, maar in haar hart rees meelij, in haar 
ogen tranen. 

"Waarom is eens de Heer ontvlamd in hartstocht1 't Was door heml 
Hoe zou de foltering, die hem het lichaam kostte, mij niet deren 1" (6). 

Zij smeekte: "Laat van die de bloempijl schoot de as herleven tot 
een mens!" 

't Was voor de Heer een kleinigheid; Hij deed wat Umä wenste: 
"Niet langer zij die zonder lichaam is beroofd! Word weder man!" 
Zo kreeg Anangga's onbegrijplijk nieuw bestaan de naam :&ämuliI~i (7). 

De bloemgetooide Rati incarneerde zich in Ratnawati, hooggeacht 
in 't lustoord Mälawa, en koning Wikrama tot dochter. 
Het meditatieoord van Täladhwaja werd betoverd tot haar hof; 
men zou, kon men er komen, haar daar zien, 

~ versmolten met het Niet-zijn. 
( verenigd met Anangga (8). 

De Kaliyuga kwam, waar 't vorig tijdvak week. 
Niet lang daarna nam Smara 't lichaam aan in Hästina, de kraton. 
Daar werd hij van de koningen, wier woonplaats çataçrngga was, 
het hele volk bekend als "Pän<;lu-telg, Udayana, de Koning" (9). 

Bäsa.wadattä, Çri voor 't volk, doch schoner nog dan zij, 
werd Rati (in haar tweede incarnatie), Can<;lasena's dochter; 
doch zij halveerde, naar het lichaam, haar verschijningsvorm: 
ook in de kraton van Ceylon werd zij als vorstentelg herboren (10). 

Ratnäwali, met die naam kende men haar daar 
waar zij de dochter was eens edelmans, Wikramabähu. 
Zij ging naar zee, leed schipbreuk. Buiten kennis, vrijwel dood. 
vond men haar op een roer. Dus heet zij "Uit de zee gewonnen" (U). 

De Kali-tijd, de laatste der (vier) yuga's, was vergaan, voorgoed. 
Tot aards bestaan geheel hersteld, kreeg Smara wederom gedaante, 
in harmonie met Ïça.'s woord, dat voortsproot uit Girindraputri's wens. 
Aldus gaf 't "Fiat!" van de Heer aan Käma 'tgeen Hem/hem paste 

(12). 

http://Wikramaba.hu
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Er is, door Girinätha's dochter aan de hand gedaan, een plaats, 
gelegen in het schone zuiden, Java's Madhyadeça, 
behorend tot de streek der Zoutzee, Meru's concurrent, 
een oord van heiligheid, daar 't (eens) bezocht is door Agastya (13). 

Ziehier 't verhaal, dat van zijn vorig wezen oude boeken doen: 
't Geschrift des Ongerepten, een onkuise uitgeleverd, 
op 'tzelfde ogenblik betoverd, weggeworpen door de Heer, 
is in zijn nieuwe vorm een lieflijk land geworden, .... verheven (14). 

Welnu, daar woont van wie wij spreken, Käma's laatste/hoogste 
vorm: 

aan çri îçänadharma's deugdzaamheid dankt hij zijn leven. 
Wat de godin der min betreft, stipt volgde zij het voorbeeld van 

haar man: 
in Janggala is zij, als vrouw, gelijk een bloem ontloken (15). 

Van vloek bevrijd is zij, zegt men, de maan, wanneer zij helder 
schijnt, gelijk; 

door 't volk bezongen, kreeg zij dra de naam "KiraI.1adhätu". 
Zo maakte zij tweevoudig haar verschijningsvorm, doordat zij anders 

werd 
dan 't uitgegoten toverwater, toen de Zon het/haar kuste (16). 

[De jonge jaren van de Liefdegod, thans Koning, worden niet vermeld, 
noch die der Koningin-Verloofde, die in Java's Madhyadeça woonde. 
Elk minderwaardig koninkje, dat hem weerstond, verging, kwam om, 
door Käma, die het land regeert en die de koker vult met räga (17)]. 

Zang 39. 

Bekorten wij 't verhaal van Smara's jeugd, toen hij op Java koning 
werd. 

Men noemde hem "Kämeçwara", want hij was Käma, neergedaald 
op aarde. 

De wereld werd stabiel en rustig, toen zij vastgenageld werd door 
Smara's koningschap, 

en toen des Heren gunst, gevolg van Umä's wens, hem macht gaf 
om de vijand overal te overwinnen (1). 

Er is een koningshof, waarnaast geen tweede stond, door Blauwhals 
hem bereid: 

uit 's hemels heerlijkheid, door toverkracht vervormd, zijn zo 
gebouwen van een weergaloze pracht geschapen, 

waarvan de zon-verduisterende glans zich telkens openbaart en die 
van Täladhwaja evenaart; 

in woord en zang heet deze hof bij 't volk "het rijk van Daha" , 
nooit tevoren overtroffen (2). 
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De tranen, die des vijands vrouwen stervend schreien, zijn de 
stroom, die, schoon en koel, de stad bereikt. 

Hetgeen de hartband aan gewichten torst zijn daar, zo groot als 
borsten ongeveer, de stenen. 

Het bloed van die, de echtvriend trouw, gestorven zijn, is her- en 
derwaarts uitgestroomd, een waterrozengroep gelijk. 

Der wrong verwelkte tooi verfrist zich eveneens; (in 't water) mos 
geworden, prijkt haar bloem nog op de borsten (3). 

Wij zwijgen van de vorst, die in zijn residentie 't land bestuurt. 
De eega van de Heer van 't Jaargebied, in wie 't geluk des lands 

geïncarneerd is, 
die Toverwatersdochter was en Maanlicht werd, zij kome thans 

ter sprake in 't verhaal; 
haar zoetheid heeft zo juist de top bereikt, als die van verse palmwijn. 

die in stroop verandert (4). 

Hoe zou een vrouw, door toverkracht gevormd, in zang te schetsen 
zijn, op pu<;lak of met inkt 1 

Het beeld werd stellig uitgewist door tranen, in ontroering over 
haar vergoten! 

Hoe zou de Suikerrietrivier, nu Zij in aardse vorm bestaat, 't niet 
hebben opgegeven heul des volks te zijn 1 

l Verdwenen is de Honingstroom, mèt suiker en mèt manggistans, 
nu hij in Haar verblijf houdt. 

Verdwenen is de Honingstroom, en suiker mèt hem; niet bestaat de 
donkerbruine meer, nu hij in Haar verblijf houdt (5). 

Van vrees bevangen is de wämana en buigt beducht zich in zijn 
minderwaardigheid, als Haar bezit. 

De kayu-manis geeft het rode-Ioten-dragen op, daar hij ontzag 
heeft voor Haar lippen. 

De Lotus, die Zijn blad nog niet ontplooid heeft, is niet mans 
genoeg Haar aan te raken, voor Haar blik beschroomd, 

maar 't Blad-waarop-de-tekens-staan doorstaat (Haar blik) en 
nadert; vrucht van dit (Blad) is het slaaf-zijn aan Haar 
voeten (6). 

Zo staat het met Haar schoonheid, zoet en prikkelend, als palmwijn 
in de kruik. 

Zij is door Smara, neergedaald op aarde, tot verheven bruid genomen, 
en zit, als Zijns gelijke, op de paarlen troon van Indraprastha's 

vorst, 
van çri Kämeçwara, Mysterieuze Lotus, die de acht godinnen op 

Zijn bloemblad draagt als çakti (7) m). 
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De lezer, die zich aan de gezwollen stijl en aan frequente onbegrijpelijk
heid der vertaling stoot, moge niet mij er op aankijken; ik heb getracht 
de Oud-Javaanse tekst met zijn eigenaardigheden zo trouw mogelijk 
weer te geven ; hij wemelt nu eenmaal van woord- en zinspelingen, en 
het publiek, dat hem te genieten heeft gekregen, zal ongetwijfeld slechts 
uit geleerde letterkundigen bestaan hebben. Voor het gemak van de niet
Javanici onder de lezers geef ik met de volgende noten bij de vertaling 
een soort sleutel : 

äçrama, kluizenarij 
2 Agastya, een Indische Adam· 

figuur 
3 Anangga, Lichaamloze (22) 
4 apsara(s), hemeling 
5 Blauwhals , Nilakantha (16) 
6 çakti, goddelijk vermogen 
7 {Jataçrngga, de honderdtoppige 

berg, waar Pänçlu woonde 
8 Çri, godin van pracht, geluk 
9 Daha, rijk, thans Kaçliri 

10 Dochter van de Berg, Umä (40); 
haar vader is de Himälaya 

11 Garu;t, Gatteça, zoon van 16/40 
12 Girinätha, Himälaya 
]3 Girindraputri, Umä (10) 
]4 Girisutä, Umä (10) 
15 Hästina, kraton der Kaurawa's 

en der Pänçlawa's 
16 de Heer, god Çiwa 
17 lça, de H eer (16) 
18 1 çänadharma, koning SinçJ.ok 
19 I ndraprastha, kraton der PänçJ.a-

wa's 
20 het Jaargebied, Matahun 
21 Janggala, Brantas-delta 
22 Käma, god van de liefde 
23 Kämeçwara, Çiwa-Käma, bhre 

Matahun 
24 Kali-tijd, -yuga, laatste yuga 

(42) 
25 kayu-manis, onbekende boom

soort 

26 Kira'l)-adhätu, Indudewï = bhre 
Las/lm 

27 Maanlicht (prinses), naam van 26 
28 Madhyadeça , Centraal Indië; op 

Java: Majapahit 
29 Mälawa, gebied rondom Ujjain, 

rijk in Oud-Indië 
30 manggistan, boom met zoete 

vrucht 
31 Meru, de Indische Olympus 
32 Pän4u-telg, afstammeling van 

koning PänçJ.u (7) 
33 puq,ak, kegelvormige pandanus-

bloem 
34 räga, hartstocht, gistingsmiddel 
35 Rati , godin der liefde 
36 rlJi, soort aartsvader 
37 Smara, andere naam van Käma 

(22) 
38 Täladhwaja, bijnaam o.a. van 

Bhïfljma; op Java: naam van 
Käma's lusthof 

39 Toverwatersdochter, Indudewï (26) 
40 Umä, dochter van de Himälaya, 

gemalin van de Heer (16) 
41 wämana, dwerg; naam van een 

plant, van god Wifljnu, van 
een olifant 

42 yuga, aeon, elk der vier wereld
tijdvakken der Indische cos
mologie 

43 Zoutzee, een der oceanen in de 
Indische cosmologie 

1.2222. In het opstel, dat Poerbatjaraka in TBG 58,461 sqq. gepubliceerd 
heeft, heeft hij betoogd, dat het vorstelijke echtpaar van SD 39,7 op 
Java bekend is gebleven in het verhaal van de Panji-roman, en dat de 
Kämeçwara van 39,7 ,d te identificeren is met die koning Kämeçwara 
van Ka<;liri, van wie inscriptieteksten uit het midden van de elfde Çäka
eeuw bewaard zijn gebleven. Op p . 478 heeft hij de aandacht er op gevestigd, 
dat de jongere verhalen een prins van J anggala en een prinses van Kaçliri 
betreffen, terwijl het in SD 38 sq. om een vorst van KaQ.iri en zijn Jang-
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gala.se bruid gaat; hij heeft dit bezwaar echter niet ernstig geacht: "in 
dit opzicht mag men aan de overlevering niet te veel waarde toekennen, 
daar die van onjuistheden en onwaarschijnlijkheden pleegt over te vloeien". 
Al mag men dit laatste beamen, de voorkeur verdient het toch uit te 
zien naar een prins van Koripan en een Ka<;lirise bruid, die voor identi
ficatie met het bruidspaar van de Panji-roman in aanmerking komen. 
Daarom heb ik in BIG 110, 207 sq. het bruidspaar der jongere verhalen 
herleid tot Räjasanagara van Majapahit, in zijn jonge jaren "vorst van 
Koripan", en zijn Dahase bruid Su~unll.ladewi, met als argument, dat 
"de afgekeurde bruid", die de prinses van Ka<;liri in de weg staat, de 
dewi Angreni der Panj i-verhalen , in de Pararaton en bijbehorende litte
ratuur de prinses van Sun(,la is, die sterft vóór Räjasanagara's huwelijk 
met Su~uIIll,ladewi. Ook Räjasanagara zou men "een Kämeçwara" kunnen 
noemen, met het oog op Nag. 7,3, waarin hij een verschijningsvorm van 
Käma heet, in het gezelschap van incarnaties van Ratih. 

Dit maakt Poerbatjaraka's verwijzing naar de Panji-roman niet ongeldig, 
want in de jongere verhalen is er sprake van een dubbel huwelijk, dat 
van de prins van Koripan met een prinses van Daha, en dat van de prins 
van Daha met een prinses van Koripan. Uit Nag. 5 sq. blijkt, dat de 
Koripanse prinses bhre Lasem, Räjasaduhitêndudewi, meestal Indudewi 
genoemd, de gemalin geworden is - volgens de theorie uiteraard - van 
bhre Matahun; dit bruidspaar wordt in Nag. 12,2 zo vermeld, dat wij in 
bhre Matahun een prins van Daha mogen zien. De Kämeçwara van SD 
39,7,d heet in 39,4,b "vorst van ~~upada"; daar Sanskrt ~aif,rtu, "de 
zes jaargetijden", het equivalent is van tahun, "jaar", is $aif,rtupada 
een wangsalan voor Matahun. Poerbatjaraka heeft de CandrakiraQa der 
Panji-verhalen niet kunnen identificeren; er is tegen haar vereenzelviging 
met bhre Lasem geen bezwaar, daar candrakiratw "maanlicht" betekent 
en Indudewi "maangodin". In de Panji-roman zijn de twee echtver
bintenissen elkaars complement, en aangezien in de Majapahitse staats
theorie Janggala en Ka<;liri volgens de bhawacakra-Ieer de twee aspecten 
zijn van het ene rijk en in deze zin elkaars complement, mag men aannemen, 
dat het huwelijk van Räjasanagara met Su~uIIll,ladewi en dat van bhre 
Matahun met Indudewi beschouwd zijn als één "gebeurtenis" ; dit betekent, 
dat wij de dubbele bruiloft mogen fixeren op nieuwjaarsdag 1273, zoals 
wij verderop zullen zien 68). 

De Smaradahana gaat over Çiwa's "bekering" van asceet tot minnaar. 
Die bekering heet in het verhaal een gevolg te zijn van een actie van 
Käma, die de mediterende Heer met zijn bloemenpijl had getroffen en 
op Umä verliefd had gemaakt. Toornig reagerende had Çiwa Käma tot 
as verbrand, doch later stond hij op verzoek der goden toe, dat Käma 
als "de Lichaamloze" zijn activiteit zou hervatten, en wel door zich met 
Rati te verenigen in de coitus van anderen. Die hereniging vond plaats 
in de omgang van Çiwa met Umä, en door de werking van Käma in 
hem is Çiwa als goddelijke minnaar Kàmeçwara, "de door Käma geken-
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merkte Heer", geworden. Wij zullen dit sub 1.243 nader bespreken. Hier 
is van belang, dat de Kämeçwara van SD 39,7,d kennelijk geldt als 
verschijningsvorm van de goddelijke Kämeçwara-Çiwa; als "koning van 
Daha" is bhre Matahun niet minder Çiwa dan Wi~nu, en in zijn omgang 
met Indudewi werkt Käma in hem, zodat men mag zeggen, dat Käma 
zich in hem geïncarneerd heeft, zoals Rati zich geïncarneerd heeft in 
Indudewi. 

In VAWL-NR 59/1 heb ik sub 2,6 betoogd, dat het slot der Smaradahana 
een later toevoegsel is, op grond van de overweging, dat de hoofdtekst 
Käma voorstelt als lichaamloos geworden, en een verhaal over herver
schijning van Käma in menselijke gedaante niet met het gezichtspunt 
van de Smaradahana-dichter in overeenstemming is. De opmerking in 
de vorige alinea, dat Kämeçwara de erotische Çiwa is, verzwakt het 
betoog van VAWL-NR 59/1, want met betrekking tot bhre Matahun 
mag men nu aan "een verschijningsvorm van Çiwa" denken als variant 
van de Wi~nwawatära, de koning van het niet-Buddhistische rijk als 
verschijningsvorm van Wi~nu, en de andere in SD 38 sq. vermelde "incar
naties van Käma" mag men, vanwege de samenhang der mededelingen, 
dan uiteraard in hetzelfde licht zien. Geheel bevredigend wordt het slot 
der Smaradahana daarmee nog niet, omdat Umä in SD 38,6 sq. herstel 
van Käma's as tot menselijke gedaante bewerkt, en met de in de vol
gende strofen genoemde figuren blijkbaar complete verschijningsvormen 
van Käma bedoeld, althans mede bedoeld, zijn. Hoofdzaak is echter, 
dat, indien er enige reden is om de inhoud van SD 38 sq. met de rest 
van het gedicht verenigbaar te achten, de veronderstelling van latere 
toevoeging op losse schroeven komt te staan. 

De reden, waarom ik in VAWL-NR 59/1 sub 2,6 de Smaradahana ter 
sprake gebracht heb, was, dat in SD 38 sq. Janggala en KaQ.iri vermeld 
worden, en deze landen slechts in één adem genoemd worden in de 
Majapahitse rijksdelingstheorie ; door een oudere hoofdtekst en een 
jonger supplement te veronderstellen heb ik in 1953 de vigerende opvatting 
aangaande de ouderdom der Smaradahana zo weinig mogelijk aangetast. 
Is er geen dwingende reden om een jonger supplement van een oudere 
hoofdtekst te onderscheiden, dan brengt de vermelding van J anggala 
en KaQ.iri met zich mee, dat de hele Smaradahana in de Majapahitse 
tijd gedateerd worde. Mevrouw van Lohuizen spreekt in BKI 112,386 van 
"the unprejudiced observer of the Smaradahana who is not concerned 
with the topic of the partition theory", doch haar uitspraak is niet duide
lijk, daar zij tevoren "his theory" in de zin van "Berg's theory" gebruikt. 
De rijksdelingstheorie is echter niet mijn theorie , doch die der geleerden 
van Majapahit; zij is slechts door mij besproken. Wie niet met deze 
theorie "concerned" is, is nauwelijks" unprejudiced", want de Majapahitse 
visie behoort tot de gegevens, waarmee wij bij het dateren van de Sma
radahana moeten werken; is de Smaradahana homogeen, en komt in de 
Smaradahana iets voor, dat slechts uit de Majapahitse rijksdelingstheorie 
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afkomstig kan zijn, dan is de Smaradahana in of na de Majapahitse tijd 
te dateren; om de kakawin ouder te mogen achten zou men moeten 
aantonen, dat Janggala en Kaçliri buiten het verband der Majapahitse 
rijksdelingstheorie ergens in één adem genoemd worden. Nu het $aq,rtupada 
van SD 39,4,b voor "Matahun" blijkt te staan en de Kämeçwara van 
39,7,d met bhre Matahun te identificeren blijkt te zijn, en nu derhalve 
Poerbatjaraka's stelling van 1919 langs een andere weg aangetast is, is er 
weinig reden meer om in de Smaradahana een gedicht uit de tijd van 
Erlangga's opvolgers te zien. Het betoog van Damais in TBG 83,6 sqq., 
waarnaar Mevrouw van Lohuizen in hetzelfde verband verwijst, heeft 
dan niets meer met de Smaradahana-kwestie te maken; Damais' ver
plaatsing van het gedicht naar het begin van de twaalfde Çäka-eeuw 
(TBG 83,10) is een uitvloeisel van zijn bestrijding van Poerbatjaraka's 
opvatting, geen uitvloeisel van Smaradahana-studie, en zij is illusoir, 
nu de hele Kämeçwara-kwestie in ander licht is komen te staan. 

Er is echter nog een heel andere kwestie bij ons betoog betrokken. 
In zijn BKI-opstel van 1948 heeft Bosch de in SD 38 sq. genoemde 
figuren met die van de genealogische passus der Erlangga-hymne in 
verband gebracht, met het oog op het feit, dat in beide passages Udayana 
vermeld wordt. Nu heeft Bosch in 1948 de Kämeçwara van SD 39,7,d niet 
met bhre Matahun in verband kunnen brengen, en de vraag stelt zich 
dus, of zijn betoog door de gelijkstelling Kämeçwara = bhre Matahun 
aangetast wordt. Bosch heeft de NämuE;l~i van SD 38,7,d met de Lokapäla 
der Erlangga-hymne geïdentificeerd, en daarmee in zekere zin gesteld, dat 
de NämuE;l~i van SD 38,7,d van de Udayana van 38,9,d gescheiden wordt 
door één generatie, de Maku~awangçawardhana der Erlangga-hymne. 
De structuur van SD 38 sq. en de samenhang van dit stuk met de genealo
gische passus der Erlangga-hymne brengt dan met zich mee, dat men 
de Udayana van SD 38,9,d van de volgende Käma-incarnatie wederom 
gescheiden acht door één generatie, die dan door Erlangga vertegenwoordigd 
zou zijn. In deze gedachtengang zou de door Poerbatjaraka bedoelde 
Kämeçwara passen, daar hij geacht werd een van Erlangga's opvolgers 
geweest te zijn, en bovendien omdat de Kämeçwara van SD 39,7,d volgens 
de mededeling van 38,15,b een afstammeling van çri Ïçänadharma zou 
zijn; met deze naam heeft Poerbatjaraka in TBG 58,472, noot 1, Sinf,lok 
bedoeld geacht, en zijn latere bekering tot een andere opvatting is geen 
verbetering geweest; in de Erlangga-hymne zijn Lokapäla en Udayana 
géén, doch Erlangga en zijn nakomelingen wèl nageslacht van Sinf,lok 69). 
Wijkt men nu van Poerbatjaraka's opvatting aangaande de identiteit 
van de Kämeçwara van SD 39,7,d af, dan komt men voor de vraag te 
staan, wat in dàt geval de mededeling van 38,15,b inhoudt; in concreto: 
hoe de dichter bhre Matahun een nakomeling van Sinf,lok kan hebben 
genoemd. 

Aan een antwoord op deze vraag helpt ons kennis van de bhawacakra
leer; volgens haar is de WiE;lnuïtische dynastie, die met de Majapahitse 
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coëxistent was, functioneel-identiek met de Wi~nuïtische dynastie, welker 
stichter Erlangga geweest was. In VA WL-NR 69/1 is in hoofdstuk 2 
reeds betoogd, dat Krtaräjasajayawardhana de Erlangga van zijn tijd 
was, en dit betekent, dat Krtaräjasajayawardhana's nakomelingen 
identificeerbaar waren met figuren van het Erlangga-tijdvak, die in hun 
dynastie een overeenkomstige positie hadden. Dat bedoelt, dunkt mij, 
de auteur van SD 39,4,c, wanneer hij KiraJ)adhätu = Indudewi een 
Wajadrawasutii noemt: zij was verwekt door ärya Bharäj, in zijn godde
lijke hoedanigheid Sang Hyang Taya, in zijn aardse verschijningsvorm èn 
Erlangga èn Krtaräjasajayawardhana 70). Men mag derhalve krachtens de 
theorie bhre Matahun/Kämeçwara transponeren in een vroeger Wi~nuïtisch 
tijdvak; krachtens zijn functionele identiciteit met zijn prototypen is 
hij "nakomeling van SinQ.ok". De Majapahitse theorie postuleert derhalve 
een Kämeçwara, kleinzoon van Erlangga, zoals bhre Matahun een klein
zoon van Krtaräjasajayawardhana was; wij komen hiermee tot een 
resultaat, dat zeer dicht komt bij Poerbatjaraka's opvatting van 1919, 
maar dat, omdat wij nu van Majapahitse theorie en niet van gegevens 
van elfde-eeuwse inscriptieteksten uitgaan, onaantastbaar is voor een 
betoog als Damais in TBG 83,6 sqq. geleverd heeft, aangezien de historische 
realiteit van een elfde-eeuwse koning Kämeçwara nu niet in het geding is. 
Intussen is bhre Matahun genealogisch Krtaräjasajayawardhana's klein 
zoon, en bij gelijkstelling van Krtaräjasajayawardhana aan Erlangga zou 
dat voor het beeld van SD 38 sq. betekenen, dat er tussen Udayana en 
Kämeçwara twee generaties zouden staan, anders dan in het geval van 
Nämu~~i en Udayana. In VA WL-NR 69/1 is echter reeds opgemerkt - en 
in dit boek zal dat opnieuw aan de orde zijn -, dat Gäyatri en haar 
"dochter" als één wezen hebben gegolden; in het kader van deze Gäyatri
theorie staat er tussen U dayana en Kämeçwara eventueel één generatie, 
en de Gäyatri-theorie heft derhalve de onregelmatigheid in de betrekking 
tussen de drie Käma-incarnaties van SD 38 sq. op. 

Hiermee is de basis gelegd voor een bespreking van de incarnatietrits 
van SD 38 sq. en haar verhouding tot de genealogische passus der Erlangga
hymne, een bespreking, die, ondanks de andere bepaling der identiteit 
van de Kämeçwara van SD 39,7,d, kan aansluiten bij Bosch' opmerkingen 
in BKI 104,545 sqq. 

1.2223. De eerste vraag, die zich nu stelt, is, wat de SD-dichter bedoeld 
kan hebben, toen hij de figuur, die met de Lokapäla der Erlangga-hymne 
te associëren is, Nämu~~i noemde. Poerbatjaraka heeft in TBG 58,477 
bij de naam een vraagteken geplaatst, doch in BJ 3 acht hij hem, in de 
lijst der eigennamen (p.124), een verbastering van Namuci = Mam. 
Deze opvatting vindt men niet toegelicht, maar op p. XI van de inleiding 
wordt Mara - lees: Mära, daar de verleider van het Lalitawistara-verhaal 
bedoeld wordt - geïdentificeerd met Käma; volgens deze opvatting 
zou de eerste Käma-incarnatie van SD 38 sq. aangeduid zijn met een 
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naam, die Käma ook in ander verband toekwam. Aantrekkelijk is Poer
batjaraka's gissing niet, want Namuci schijnt op Java slechts bekend te 
zijn geweest als naam van een door Indra gedood monster (KBW 1,553), 
en in zijn tweede en derde incarnatie draagt Käma een naam, die hem 
in ander verband niet toekwam; daarbij komt dan, dat niet zeker is, of 
D äm~ti wel tot N amuci te herleiden is. 

Gaan wij er van uit, dat de dichter Mm~ta in de tekst van SD 38,7,c 
gebracht heeft om de naam Dam~# van 38,7,d te verklaren, dan is 
de naam van 7,d zijn uitgangspunt geweest èn ondoorzichtig. Voor de 
bepaling van de identiteit van :&ämuf(!ti beschikken wij over de medede
lingen van. 38,8: wij moeten iemand hebben, die aan het hof van koning 
Wikrama van Ujjayini bekend was, en op wie regel 8,c te betrekken is. 
In 8,c wordt de omtovering van Täladhwajäçrama in Ratnawati's verblijf 
vermeld; daar dit normaliter samenhang èn verschil tussen de twee 
plaatsen suggereert, en daar Taladhwaja een bijnaam van Bhif(!ma is, is 
aan te nemen, dat de dichter met Tiiladhwajiiçrama, "het meditatieoord 
van Bhif(!ma", het pijlenbed bedoeld heeft, waarop Bhif(!ma gelegen zou 
hebben in de tijd, waarin hij Yudhif(!thira de dharma onderwees (MB 
12,50 sqq.); immers, Käma's wapen is de bloemenpijl en zijn bed is het 
bloemenbed, zodat met betrekking tot Käma "pijl" en "bloem" hetzelfde 
was, en een pijlenbed tot bloemenbed om te toveren. Is dit juist, dan moet 
met D am~/i iemand bedoeld zijn geweest, die iets met Bhif(!ma gemeen 
had, doch aan het hof van koning Wikrama verkeerde. Volgens de Indische 
overlevering was koning Wikrama omgeven van "negen juwelen", Ama
rasingha, Kälidäsa, Warähamihira en Wararuci, plus vijf minder beroemde 
geleerden; cf. GIL 3,42 sq. Van de vier beroemden is op Java, als auteur 
van de spreukenverzameling Särasamuccaya (CJ 2,275 sqq.), bekend 
geworden Wararuci, iemand, aan wie encyclopedische kennis toegeschreven 
is en die bovendien staatsman geweest zou zijn en hofkapelaan van koning 
Udayana (GIL 3,390 sq.); waarschijnlijk is, dat zijn naam op Java ten 
gevolge van r-dissimilatie Wanaruci en vervolgens door metathesis 
Nawaruci geworden is, en Nawaruci is in het gelijknamige Javaanse 
boek een goddelijke leraar, die "in het rijk van de dood" aan de Pän<;lawa 
Bhima encyclopedisch onderwijs geeft en in die functie een zelfde figuur 
is als Bhif(!ma; de naam is op Java verder verbasterd tot Awaruci, Dewaruci 
( < Dawaruci n en Bimasuci 71). Ik ben derhalve, zij het uiteraard bij 
wijze van gissing, geneigd om in :&ämuf(!ti de Indische Wararuci te zien. 
De vraag, in welke betrekking Dam~ti tot Wararuci staat, is dan echter 
nog niet beantwoord; te denken is aan versmelting van Wararuci met 
een andere aanduiding van de man, misschien kanyam~# of rajaka
nyam~#, "de met de koningsdochter gehuwde", een samenstelling van het 
da1Ujapa,!"i-type, of aan verbastering van W araruci via een onbekende 
variant. 

De identificatie van Wikrama met de hoofdpersoon van de Indische 
verhalenbundel Wikramacarita is van Bosch (BKI 104,546), en een 
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van de belangrijke opmerkingen in zijn opstel. Bosch heeft echter toe
gevoegd: 

Dat we ons in de 8e strophe op historisch terrein en op Javaanse 
bodem bevinden, kan ten overvloede nog blijken uit de vermelding 
van de Täladhwaja-kluizenarij als het heiligdom waar de as van 
deze dochter werd bijgezet. Dit bouwwerk komt, voorzover mij 
bekend is, niet in de Indische literatuur en oudheidkunde voor, 
doch het heeft wel op Java bestaan, getuige de Nägarakretägama 
die het noemt als een van de op Ayam Wuruk's reis bezochte vrij
stiften (22: 2). 

Dit is een misverstand, dat Poerbatjaraka met zijn vertaling van SD 38,8 
veroorzaakt heeft. Tiiladhwaja is op Java de naam van Käma's residentie, 
en daarom aanduiding van de plaats, waar de koning zich met zijn 
vrouwen vermaakt; dit Javaanse gebruik van het woord is te verklaren 
uit de mededeling van SD 38,8, maar uit die mededeling zelf blijkt niet, 
dat de dichter Wikrama, Ratnawati en Nämui?~i op Java gelocaliseerd 
heeft. Toch heeft Bosch in zekere zin gelijk gehad, maar om een andere 
reden, die verderop in deze paragraaf ter sprake komt 72). 

De bekendheid van de Smaradahana-dichter met de Indische koning 
Wikrama is voor de beoefenaar der Javaanse litteratuurgeschiedenis een 
interessant gegeven, zij het niet geheel nieuw, daar ook de inleiding 
van de Tantri Kämandaka (BJ 2,15) naar een nakomeling van Samu
dragupta verwijst. Wie met Ratnawati bedoeld wordt, is een vraag, 
welker beantwoording het best overgelaten kan worden aan iemand, die 
de betrokken Indische litteratuur goed kent, al bestaat de mogelijkheid, 
dat de Javaanse dichter de naam bedacht heeft; vindt iemand het Indische 
prototype van Ratnawati, dan vindt hij misschien tevens iets ter nadere 
verklaring van de naam Nämui?~i. 

1.2224. De passus aangaande de tweede Käma/Rati -incarnatie, SD 38,9/11, 
is door Poerbatjaraka verduidelijkt in TBG 58,485 sq.: men vindt er 
in terug het verhaal van het Indische drama Ratnäwali, en interessant 
is, dat men ook daar Udayana vermeld vindt als "den verkörperten 
Liebesgott" , volgens de inhoudsopgave van GIL 3,226 sqq. Poerbatjaraka's 
vertaling in TBG 58,469 sq. 73) is, ten dele als gevolg van de corruptheid 
van de Javaanse tekst, niet geheel juist: in 9,c is çatani~tha, wegens de 
gelijkwaardigheid van Sanskrt ni~thii en çrngga in de betekenis "top", 
een nevenvorm van çataçrngga en de plaats bedoeld, waar Pänc.lu zich 
volgens MB 1,118 sq. - cf. Adip. 116,4 sqq. en bepaaldelijk 117,18 sq. - na 
door een ri?i vervloekt te zijn om in coitu te sterven gevestigd zou hebben, 
en daardoor een "woonplaats" van zijn nakomelingen, in 10,b is Biisa
wadattaniima, "de Bäsawadattä genaamde", te lezen, en in 11,c is udaya 
de in KBW 1,162 vermelde Javaanse nevenvorm van Sanskrt udadhi, 
"zee", welks herkenning emendatie van de rest van de versregel nood-



118 

zakelijk maakt. De verbetering der door Poerbatjaraka gemaakte fouten 
brengt echter slechts bevestiging van zijn interpretatie van de passus 
met zich mee: wij hebben in SD 38,9/11 stellig te maken met een Javaanse 
weergave van het Ratnäwali-verhaal. Dit zo zijnde, dient vervolgens 
opgemerkt te worden, dat geen enkel detail van SD 38,9/11 naar een 
Javaanse situatie verwijst; de dichter plaatst de tweede Käma/Rati
incarnatie zonder twijfel in Indië. 

1.2225. Voor het verstaan van het Javaanse beeld van het verleden 
is de plaatsing van Udayana in Indië van belang, en wij zullen er dus 
wat dieper op ingaan. Voor het volgen van het betoog is het gemakkelijk 
van de genealogische passus der Erlangga-hymne en de mededelingen 
van SD 38 een synoptisch beeld te hebben, en daarom geef ik het hier, 
in de volgende vorm: 

hymne Ïçänatungga Wikrama SD 38 

- I 
Lokapäla x Içänatunggawijayä 

I 
Ratnawati x Nämulll~i 

I 
Maku~awangçawardhana Can<;lasena Wikramabähu 

I I I 
Udayana x Mahendradattä Básawadattä x Udayana x Sägarikä 

I 
Erlangga Ïçänadharma 

I 
Kämeçwara x KiraI,ladhätu 

De beelden zijn saamhorig vanwege de vermelding van Udayana en zijn 
gemalin Básawadattä = Mahendradattä zowel links als rechts, alsmede 
krachtens de drieledigheid der structuur. Het verschil is, dat het linkerbeeld 
een doorlopende genealogie voorstelt, terwijl rechts met lijnen gescheiden 
zijn gehouden de drie reincarnaties van het SD-verhaal, die door de SD
dichter niet in genealogisch verband geplaatst worden; afgezien daarvan 
zijn, behalve in de Udayana-regel, de vermelde eigennamen verschillend. 
Het verschil lijkt op het eerste gezicht belangrijker dan de overeenkomst, 
maar dat is toch niet zo, want de van elkaar gescheiden groepen rechts 
zijn onderling functioneel-identiek vanwege de drievoudige Käma/Rati
incarnatie, en wat links de stamboom doet, doet rechts de samenhang 
der functionele identiciteit. 

Wat in het synoptische beeld het meest frappeert is, dat op dezelfde 
regel links Erlangga staat en rechts Içänadharma. In TBG 58,472, noot 1, 
heeft Poerbatjaraka Ïçänadharma met Sin<;lok geidentificeerd, hetgeen 
niet onredelijk was, daar algemeen aangenomen is, dat de koningsnaam 
Ïçänawikramadharmottunggadewa, die wij in de Sin<;lok-inscripties vinden, 
in de Erlangga-hymne verschijnt in de kortere vorm Ïçänatungga, en 
Ïçänadharma als afkorting niet minder bruikbaar is dan Ïçänatungga; 
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overigens hebben de twee vormen dezelfde metrische structuur, zodat 
in SD 38,15,b desnoods çriçänatungga gelezen mag worden. Poerbatjaraka 
heeft zijn gissing van 1919 teruggenomen in TBG 70,181 sq., en daar 
gesteld, dat Ïçänadharma gelicht is uit de koningsnaam, die met Kar7Ja
keçana Dharmawangça begint en die men ook in HJG2 283 vermeld vindt. 
Poerbatjaraka's latere overweging was, dat het in SD 38,15,b voorkomende 
asih, door hem met "liefhebbende" vertaald, op een betrekking tussen 
twee tegelijkertijd levende personen wijst, en dat in verband hiermee 
makapu1Jya huripnira te vertalen is met "vader". Het te berde gebrachte 
argument is niet overtuigend, want asih komt in het oudere Javaans 
ook voor als nadrukwijzer ; het vestigt dan de aandacht op het voor
afgaande, en daar makapu1Jya hurip geen frequent woord is, is de nadruk
wijzer op zijn plaats; de verwekking van een kind heet in het Javaans 
vaak yoga, yoga-beoefening is een verdienstelijke daad, pU1Jya betekent 
"verdienstelijke daad", en mayoga, "een kind verwekken", "een kind 
verwekt hebben" = "vader zijn van", is derhalve in poëtische taal door 
makapu1Jya huripnira te vervangen. Met Poerbatjaraka's veronderstelling 
van een vader/zoon-betrekking ben ik het eens, niet vanwege asih, 
maar omdat in de twee andere stukken van de reïncarnatie-passus de 
vaders der Rati-figuren vermeld worden, en een overeenkomstige medede
ling in het derde stuk op haar plaats is. Het voorstel van TBG 70,181 sq. 
is echter niet plausibel, want kennelijk is de bedoeling van de SD-dichter 
geweest in het licht te stellen, dat de verschijningsvormen van Käma en 
Rati uit beroemde ouders gesproten waren, en zonder kwaad te zeggen 
van de man, die in HJG2 283 vermeld wordt, is toch op te merken, dat 
hij onder de latere Javanen niet bekend is gebleven, en dat dus een 
verwijzing naar hem in SD 38,15,b vreemd zou zijn. In dat opzicht voldoet 
Sin<;lok veel beter, maar tegen hem rijst, zoals Poerbatjaraka terecht 
gemeend heeft, het bezwaar, dat hij moeilijk Kämeçwara's vader te 
noemen is. Het synoptische beeld nu suggereert, dat met Ïçänadharma 
Erlangga bedoeld wordt, en als "beroemde vader" was zeker ook Erlangga 
bruikbaar. De moeilijkheid wordt dan echter, hoe Erlangga aangeduid 
kan zijn met een naam, die op Sin<;lok te betrekken is. 

Om deze puzzle op te lossen letten wij nu eerst op wat de SD-dichter 
in de context zegt. In 38,11 heeft hij het over Ratnäwali, en met het 
verhaal over haar verplaatst hij zijn lezers in de sfeer van de Indische 
litteratuur. In strofe 12 volgt een mededeling over de yuga's: een Kaliyuga 
verstreek, en daarmee werd het voor Käma en Rati tijd om zich opnieuw 
te incarneren, want hun verschijning op aarde betekent het begin van 
een nieuwe Krtayuga. Alvorens die nieuwe "gouden tijd" te gaan beschrij
ven zegt Dharmaja in strofe 13, dat als residentie van het nieuwe Käma/ 
Rati-paar Java-Madhyadeça in aanmerking kwam, voor vervulling van 
die functie aangewezen door Umä. Java, lezen wij in strofe 14, is het 
door Çiwa verworpen "Boek des Ongerepten" , d.w.z. de Achtbladige 
Lotus, zoals deze was in het aan Çiwa's erotische manifestatie vooraf-
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ga.a.nde stadium. Dit stadium keert terug a.a.n het begin van iedere "dag 
van Brahma", en wat zich derhalve op Java bevindt bij het begin van 
de nieuwe Krtayuga, is niet iets afgedankts, maar de opnieuw-prille 
Lotus, die straks de nieuwe erotische manifestatie zal dragen, namelijk, 
wanneer Çiwa wederom Uma zal omhelzen in de geda.a.nte van Kameçw&ra 
van Daha, wiens Uma KiraI)&dhatu, Indudewi alias bhre Lasem, is. Als 
"het land van de Achtbladige Lotus" wordt Indië dus in SD 38,13 sq. 
vervangen door Java, en onmiddellijk na het verha.a.l over de verplaatsing 
van de Achtbladige Lotus, die tot verblijfpla.a.ts van Kameçwara en 
KiraI)&dhatu zal dienen, volgt in 38,15 de mededeling over Kameçw&ra's 
vader. Die vader komt om zo te zeggen met de Achtbladige Lotus mee, 
en hij is een figuur van het einde van de Kaliyuga, omdat de nieuwe 
Krtayuga begint met de bruiloft van Kameçwara en KiraI)&dhatu. Nu 
is de Smarl\<Ïahana een Çiwaitisch gedicht, en in het kader van de Java.a.nse 
bhawac&kra-theorie is voor een Çiwaitische dichter een Buddhistisch 
tijdvak Kaliyuga. Denkt men bij "vader van Kameçw&ra" a.a.n Sin<;lok, 
dan is de chronologische fixering, "einde van de Buddhistische tijd", 
a.a.nva.a.rdba.a.r vanwege hetgeen in de vorige paragra.a.f betoogd is, ma.a.r 
van Sin<;lok lezen wij nergens, dat hij van elders na.a.r Java gekomen is. 
Het synoptische beeld suggereert Erlangga ; Erlangga is wèl van elders 
na.a.r Java gekomen, ma.a.r in de Erlangga-hymne sta.a.t hij a.a.n het begin 
van de Krtayuga, niet a.a.n het einde van de Kaliyuga; a.a.n het einde 
van de Kaliyuga, volgens de Wi~nuitische dichter het Buddhistische 
tijdvak, staat da.a.r Ïçanatungga. Willen wij dus de Ïçän&dharma van 
SD 38,15,b met Erlangga identificeren, dan moeten wij de grens tussen 
het Buddhistische en het niet-Buddhistische tijdvak verleggen; doen 
wij dat, dan wordt de Ïçänatungga der Erlangga-hymne in zijn hoedanig
heid van la.a.tste Kaliyuga-vorst vanzelf Erlangga; met andere woorden: 
de na.a.m Ïçänatungga wordt, eventueel in een variant, overdra.a.gba.a.r 
op Erlangga, zodra Erlangga als la.a.tste Kaliyuga-vorst beschouwd wordt. 
Deze redenering heeft niet in Poerbatjaraka's bereik gelegen, omdat hij 
in termen van de historiografische school dacht en niet in termen van 
Java.a.nse kraton-mythologie. 

In de Erlangga-hymne is Erlangga de stichter van het nieuwe rijk; 
hij is het, wiens overkomst na.a.r Java da.a.rvoor nodig is, en zijn vader 
Udayana hebben de tijdgenoten van de hymnedichter met behulp van 
Balise Udayana-inscripties op Bali geplaatst, zodat diens zoon van overzee 
kon komen. Dat de namen Niralanggha, J alalanggha en het ten dele 
verjava.a.nste Erlangga de betekenis hebben "die over de wateren schrijdt", 
is reeds door van Hinlopen Labberton gesteld in D 1,194 sq., ma.a.r hij 
heeft dit in het kader van zijn betoog tot "die a.a.n de wateren ontkomt" 
vervormd; de primaire gi88ing is, zoals ik in VAWL-NR 69/1,42 sq. 
opgemerkt heb, juist, want uit de Pararaton blijkt, dat men de stichter 
van Majapahit als de Erlangga van zijn tijd Kebo-Anabrang, "de held 
van· overzee", genoemd heeft, en Wijaya/Krtarajasajayawardhana is niet 
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aan de wa.teren ontkomen, maar heeft de zee overgestoken door van 
Madura naar Java te gaan. Aangezien nu Udayana volgens de medede
lingen van SD 38 uit Indië afkomstig is, is het overgestoken water dat 
tussen Indië en Java, en op de route is Bali, elders Madura, niet meer 
dan het laatste station. 

Wat in theologische termen "het Boek des Ongerepten", Çiwa's Acht
bladige Lotus in de fase vóór zijn erotische manifestatie, heet is in termen 
van de koninklijke reïncarnatie, die het Pänçlawa-geslacht op Java 
voortzet, Indraprastha te noemen. Indraprastha is de kraton der Pänçla
wa's in de tijd na de Bhii,rata-oorlog ; de naam komt als zodanig voor in 
BY 51,32,b, en dan ligt Indraprastha in Indië, aangezien de dichter pas 
in zang 52 weer over Java spreekt. Met degene, die het Pänçlawa-geslacht 
op Java voortzet, komt Indraprastha naar Java. In de Erlangga-hymne 
verwerft Erlangga zich het Javaanse koningschap door zijn huwelijk 
met de dochter van "de vorige koning van Java"; blijkens de Balise 
Udayana-oorkonden achtte men in de dagen van de hymnedichter Er
langga's vader nog in het buitenland te wonen, en het is dus "de zoon 
van Udayana" = de Pänçluïde Erlangga, die Indraprastha op Java 
geïmporteerd heeft; "kraton" is iedere plaats, waar zich de koning bevindt, 
en "Indraprastha" mag dus beschouwd worden als de op zichzelf niet 
aan een bepaalde plaats gebonden en derhalve naar Java verplaatsbare 
sfeer, waarin Erlangga leefde. In de hymne wordt dan ook Indraprastha 
vermeld in de strofe, die onmiddellijk op 13, waarin de bruiloft ter sprake 
komt, volgt ; de dichter gebruikt het woord Puruhütar~~ra, door Kern 
in VG 7,93 vertaald met "Indra's rijk" en in aansluiting daaraan door 
Poerbatjaraka in TBG 81,429 met "de residentie van Indra"; dit is 
een misvatting, die uit verkeerde interpretatie van de Udayana-figuur 
voortgevloeid is, want ongetwijfeld is Puruhüta.r~~ra als equivalent van 
Indraprastha bedoeld 74). Dit blijkt bij vergelijking van strofe 14 der 
hymne met SD 39,7,c, waar Kämeçwara, in strofe 2,d in Dahanaräjya = 

Ka<;liri geplaatst, "koning van heel Indraprastha" heet; Poerbatjaraka 
geeft in TBG 58,476 sendrapatta, in BJ 3,53 sendrapatta, en heeft blijkens 
zijn vertaling het woord niet herkend, maar het misverstand is ouder, 
want van der Tuuk geeft het in KBW 3,28 in de vormen saindrapar~ta 
en sendrapet~a, en uit de door hem zonder commentaar vermelde Balise 
glosse arddhanarèçwari blijkt, dat noch hijzelf, noch de nog weer oudere 
Balise geleerden het als sa-I ndraprastha verstaan hebben; de metri 
causa gekozen variant Indraparstha, geïnduceerd door de Javaanse 
uitspraak Indraprsta plus de schrijfwijze Indraprsta, heeft dus merk
waardige gevolgen gehad, en tot die gevolgen is wel te rekenen, dat men 
in latere tijd de Pänçlawa-kraton op Java Marta of Ngamarta is gaan 
noemen 75). 

Het essentiële verschil tussen de Erlangga-hymne en SD 38 sq. is, 
dat in SD 38 Kämeçwara toegevoegd is, en dat het Dharmaja om een 
mededeling over Kämeçwara, niet over zijn "vader", te doen is geweest. 
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Nog afgezien daarvan, dat zijn Kämeçwara een vorst van de Majapahitse 
tijd is, heeft de centraalstelling van de zoon de figuur van de vader 
minder relevant gemaakt. Nu was reeds in de hymne Erlangga evenzeer 
als Udayana "de vorst van overzee", zodat verplaatsing van het accent 
naar Kämeçwara voor Dharmaja tevens het verschil tussen Erlangga en 
Udayana minder belangrijk moest maken. In de hymne vervullen Udayana 
en Ïçänatungga genealogisch dezelfde functie, maar terwijl voor de 
hymnedichter het religieverschil tussen de twee stamvaders een hoofdpunt 
was, in verband met zijn streven naar ontbuddhisering, kon het dat niet 
zijn voor Dharmaja, wiens gedicht, zoals wij sub 1.243 nader zullen zien, 
samenhangt met de Nawanä~ya-passus der Nägarakrtägama; voor 
Dharmaja was een hoofdkwestie Kämeçwara's huwelijk met een Bud
dhistische prinses, in het kader der kapancatathägatan-theorie, en wij 
mogen aannemen, dat hij ook Ratnawati, Bäsawadattä en Ratnäwali 
als Buddhistische prinsessen beschouwd heeft, ja, dat zelfs Umä, die 
als "dochter van de Himälaya" een Girindraputri en dus een "Çailendra
prinses" was, voor hem Çiwa's Buddhistische gemalin was 76). Voor de 
SD-dichter was derhalve het verschil tussen Udayana en Ïçänatungga 
niet bijzonder groot, en de versmelting van Udayana met Erlangga 
in hun hoedanigheid van "vorst van overzee" kon derhalve Ïçänatungga 
onder de naam Ïçänadharma op de oude plaats van Erlangga brengen. 
Daardoor kon Ïçänatungga's plaats op haar beurt ingenomen worden 
door Wikrama van Ujjayinï, volgens de door Bosch in BKI 104,546 
gesuggereerde zienswijze; deze vervanging lag bovendien in de lijn van 
de beklemtoning van Udayana's Indische positie. 

Uit hetgeen betoogd is blijkt, dat Dharmaja nog in 1273 de genealogische 
passus der Erlangga-hymne gekend heeft; dit is van belang in verband 
met de Pararaton, die uit dezelfde passus ontstaan, maar langs een heel 
andere weg geëvolueerd is. Dharmaja heeft zijn kennis echter voor zijn 
eigen, andere doel gebruikt, en de globale overeenkomst der twee prestaties 
gaat dus met het optreden van aanzienlijke verschillen gepaard. In 
SD 38 sq. speelt de Çailendra-koning als stamvader geen rol, want ook 
indien Ïçärwi1harma tot Ïçänatungga te herleiden is, is de man functioneel 
een Erlangga-variant en als zodanig voor Dharmaja identiek met Krtarä
jasajayawardhana van Majapahit; aan vermelding van de Çailendra
koning als stamvader kan Dharmaja in zijn Majapahitse situatie ook 
nauwelijks behoefte hebben gehad, omdat hij in het kader van de bhawa
cakra-theorie de niet-Buddhistische koning van Daha verheerlijkte, en 
de verheerlijking van de Çailendra-koning aan Prapanca mocht overlaten. 
In zekere zin is de uiteenzetting van deze paragraaf in deze subsectie dus 
niet op haar plaats. Het belang er van is echter, dat zij in hoge mate 
bijdraagt tot het vormen van een oordeel over de genealogische passus 
der Erlangga-hymne, omdat er de vrijheid van mythische vormgeving van 
de Javaanse of voor een Javaanse vorst werkende Indische geleerde 
uit blijkt. In het betoog van deze subsectie gaat het om die vrijheid 
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van vormgeving, die ik stel tegenover de door Krom aanvaarde gebonden
heid aan historische feiten. 

Daarom sluit ik het betoog van deze paragraaf af met een opmerking, 
die in de vorige paragraaf minder wel op haar plaats was. In VA WL-NR 
59/1,190 heb ik met betrekking tot de naam Ïçänadharma van SD 38,15,b 
aangetekend, dat hij op Çiwa betrokken zou kunnen worden, die in 
Dharmaja's verhaal reïncarnatie van Käma mogelijk maakt en dus in 
zekere zin "de vader van Kämeçwara" is. De vraag stelt zich in deze 
subsectie, hoe de laatste Çailendra-koning in de genealogische passus der 
Erlangga-hymne een Çiwaïtisch-aandoende naam kan hebben gedragen. 
Mijns inziens is de keuze van de naam een onderdeel van de vrijheid 
van vormgeving, die de dichter genoot: hij heeft door Ïçänatunggawijayä 
een Buddhiste te noemen en door haar zoon aan te duiden als "voortzetter 
van het Çailendra-geslacht" in voldoende mate duidelijk gemaakt, dat 
Ïçänatungga voor hem "de laatste Çailendra-koning" was, maar zijn 
streven was diens nageslacht te ontbuddhiseren, en van dat streven lijkt 
mij de keuze van de naam 1 çänatungga een uitvloeisel te zijn geweest. 
Nu is die naam in verband gebracht met Sin~ok's tweede naam Içllnawi
krama, die hij droeg als patih van Wijayaloka, en men zou dus kunnen 
zeggen, dat de hymnedichter aan een Çiwaïtische naam gebonden was. 
Men mag het verband echter ook anders leggen en aannemen, dat Sin~ok 
als voorvader van Erlangga en als vervuller van de functie van "laatste 
Çailendra-koning" gekozen is, omdat hij als drager van een tweede, 
Çiwaïtisch-aandoende naam bruikbaar was. Mijn voorkeur gaat naar 
deze veronderstelling uit, maar de juistheid er van is niet direct te bewijzen, 
en daarom was het goed eerst de visie van de hymnedichter uit een andere 
hoek te belichten. 

1.2231. In aansluiting aan het betoog sub 1.2121 dient in deze paragraaf 
iets gezegd te worden over de verhouding, waarin de kakawin Bhära
tayuddha tot de Erlangga-hymne staat. 

Te beginnen is met de opmerking, dat de kakawin met de hymne 
bepaalde trekken gemeen heeft; de hymnedichter heeft Erlangga tot zoon 
van Udayana verklaard en hem daarmee erkend als afstammeling van 
Arjuna zowel als van Räma, terwijl Jayabhaya in BY 52 erkend wordt 
als verschijningsvorm van Wi~nu ; de Räma-component van de hymne 
en de Wi~nu-passus der kakawin zijn direct saamhorig, en in ruimere 
zin behoren beide gedichten tot de Hinduïstische gedachtenwereld. Tot 
de overeenkomst behoort ook, dat in beide werken de Çailendra-koning 
ter sprake komt. Op het punt van positiebepaling van de Çailendra-koning 
verschillen de Erlangga-hymne en de kakawin echter van elkaar : in de 
hymne is de Çailendra-koning de Buddhistische betovergroot- en schoon
vader, wiens rijk de Hinduïstische nakomeling van Arjuna en Räma erft, 
en de van overzee gekomen Pänc.luïde brengt zijn Indraprastha uit Indië 
mee, zodat op Java een nieuwe kraton ontstaat, waarin voor het Buddhisme 
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geen plaats is; in de kakawin daarentegen verschijnt de Çailendra-koning 
aan de overwinnende Wi~nu-Koning en verklaart hij niet slechts hem 
zonder wrok te aanvaarden, doch deelt hij tevens mede zijn bestaan in 
de Wi1iJnwawatära te zullen voortzetten en in die hoedanigheid zijn eigen 
heerschappij tot in lengte van dagen te willen bestendigen. In de kakawin 
Bhäratayuddha vinden wij derhalve de theorie van het condominium, 
in deze zin, dat de suprematie van Wi~nu erkend, doch de heerschappij 
van de Buddha niet ontkend wordt. Dit is de bhawacakra-visie, die wij 
met betrekking tot de Wi~nu-Buddha Jayanagara besproken hebben. 
Met deze opvatting staat mpu Segah naast Dharmaja, die het heeft 
over het rijk van bhre Matahun, doch de Smaradahana vervaardigd heeft 
tijdens de regering van de Buddha-Koning Räjasanagara, en wiens visie 
niet verschilt van de Nägarakrtägama.se bepaling van de verhouding 
tussen bhre Koripan en bhre Daha. 

Dat de mededeling van BY 1,4,c een voldoende soliede basis voor 
de getrokken conclusie is, blijkt uit BY 52,6,ajb, waar zij herhaald wordt, 
met hetzelfde tëkwan en met satmya als synoniem van het in 1,4,c gebruikte 
sätmaka; de tekst geeft, in aansluiting aan een onmiddellijk voorafgaand 
W i~w angirujarat: 

têkwsn sätmya. la.wsn bha.~ära. tuha.ningba.la. n a.nga.wa.ki guntur a.dbhuts. 
towin pringga.·jursngnirêningllt·ingllt mapingit a.rusit ewllh ungsirlln 

die mirabile dictu het wezen gemeen heeft met Tuhaningbala, de 
Heilige Heer, daar hij lijflijke vorm van de grootse Vulcaan is, 

ongenaakbaar; Zijn toppeI). en kloven zelfs zijn - men herinnert 
het zich - ontoeganklijk en vol van gevaren; 

het suffix -nim van pringga-iurang impliceert, dat guntur intermediair 
is tussen het beeld van de Berg en de Bhatära, wiens naam Tuhaningbala 
niet doorzichtig is, maar kennelijk een variant van Çailendra 77). In de 
kakawin worden Buddhisten terloops vermeld in 1,2,d en in 21,7,c, maar 
vooral treft ons, dat ter verheerlijking van DroJ}.a gezegd wordt (23,11): 

a.pa. ts.n wsneh kits. Wi~pa.çupa.ti kitàçra.yêng sa.rät 
kits. säri ning Pa.ra.mats.ttwa. wIlkas ing a.ge.na.l kitäQ.llmit 
kits. mllnggllp a.gra.ha. aa.deha. tuhu ta n a.pa.ra.wyamohsna. 
kits. Buddha.rupa. Çiw&rüpa. sa.ka.la. ma.gawe jaga.ddhits. 

Wa.nt geen ander zijt Gij dan de machtige Veeheer, de toevlucht 
der wereld, 

van de Hoogste Essentie de kwintessens; hoogtepunt zijt Gij van 
't stoflijke èn van 't subtiele. 

Voor aan wie Gij U voordoet zijt Gij onwaarneembaar èn lij flij k, 
in waarheid bij 't andere volk geen verwarring verwekkend. 

In de sfeer van de vormen zijt Gij zowel Buddha- als Çiwa-gedaante, 
het heil van de mensheid bewerkend 78). 
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Ook dit doet denken aan Majapahitse theorie, en al laat zich niets 
definitiefs zeggen, zolang niet de hele litteratuur van het aan de kapanca
tathägatan voorafgaande tijdperk bestudeerd is, in die litteratuur is, 
voor zover ik weet, een dergelijke uitspraak nog niet aangetroffen. 

1.2232. Beoordelen wij de inleiding der kakawin Bhäratayuddha volgens 
de bhawacakra-theorie, dan heeft Girinätha's erkenning van Jayabhaya's 
Wi!?nuïtische suprematie slechts voor de duur van het grote Taya-tijdperk 
gegolden; zij was gedoemd haar eindpunt te bereiken aan de vooravond 
van het herstel van het Buddhistische rijk. Over dat herstel heeft Prapanca 
het in Nag. 40. In 40,3 lezen wij, dat de Çailendra-telg Ranggah-Räjasa 
aan Krtajaya, de Kac;lirise koning van die tijd, verschenen is, en het 
gevolg van het bezoek is geweest, dat Krtajaya zijn kraton verlaten heeft: 

ring çäkäbdhi-krtä-Çangkara sira tum1\ke çri narendrt1 Ka.<;lintlln 
sang wiränindita çri Krtajaya nipUI,lêng çästra tattwopadeça 
çighra n panggöng bhayamrih malaj1\ng anusup ing päjaran pärçwa çiinya 
sakweh ning bhrtya mukhya ng para pajurit asing käri ring räjya çirl).a 

In 't Çäka-jaar elfhonderd-vierenveertig wendde hij zich tot Kac;liri's 
vorst, 

Krtajaya, een onbesproken held, ervaren in de schrift, de leer, de 
wetten. 

Van felle angst vervuld verschool de man zich daarop ijlings in 
een ajar-oord, een lege streek, 

en wie van 't personeel en van het leger in de residentie bleef verloor 
het leven. 

Toen Kern Nag. 40,3 vertaalde, was hij vertrouwd met het verhaal 
van Par. 14,7 sqq., waarin een veldtocht van Angrok tegen koning 
J;:>angc;lang-Genc;lis van Daha beschreven en in 1144 gedateerd wordt. Het 
ligt voor de hand, dat het eerder gepubliceerde Pararaton-verhaal hem 
beïnvloed heeft, en dat hij in 1;)angc;lang-Genc;lis dezelfde persoon heeft 
gezien, die als koning Krtajaya heette. In de ons bekende vorm is de 
Pararaton echter veel jonger dan Nag. 40,3, en J;Jangrf,ang-Geruf,is is tot 
Saruf,ang-Garbha, de naam van een mythische figuur, te herleiden, zoals 
in VAWL-NR 69/1,274 sq. aangetoond is; met de mogelijkheid, dat 
Par. 14,7 sqq. uit Nag. 40,3 ontstaan, doch misvormd geraakt is, is dus 
rekening te houden. Nu is het Kern reeds opgevallen, dat de Nägara
krtägama-dichter over Krtajaya anders spreekt dan de Pararaton-man 
over J;:>angc;lang-Genc;lis, maar hij is op dit verschil niet ingegaan. Mij 
dunkt, dat men mag stellen, dat het gebruik van prijzende epitheta in 
regel b op een vriendschappelijke houding van Krtajaya's tegenpartij 
wijst, want een vijand prijzen mag abnormaal heten. Het in regel a 
gebruikte werkwoord verzet zich tegen deze opvatting niet, want tumëke, 
door Kern met "optrekken tegen" en door andere vertalers met iets 
dergelijks weergegeven, laat ook de vertaling "bezoeken" toe; cf. PJNH 
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310 voor het met tumëke overeenkomende jongere nekani. Met een andere 
vertaling van tumëke krijgen wij een heel andere mededeling: de Çailendra
koning, die in 1079 aan Jayabhaya zou zijn verschenen om zonder wrok 
diens Wi~nuïtische hegemonie te aanvaarden, is in 1144, kennelijk met 
dezelfde vriendschappelijke gevoelens bezield, aan de latere Ka4irise 
koning Krtajaya verschenen, nu echter om het einde van het Wi~nuïtische 
tijdvak aan te kondigen. Krtajaya, van de mededeling allicht geschrokken, 
heeft haar niettemin geaccepteerd; de dichter zegt, dat hij zich in een 
päjaran teruggetrokken heeft, maar dat is synoniem met "bhagawän 
worden", en mbagawan of mbegawan - cf. PJNH 31 - heeft in het 
Javaans traditioneel de waarde "abdiceren"; er staat in d iets over 
omkomende bedienden en soldaten, maar dat waren rebellen, die ondanks 
de abdicatie in de kraton bleven, en dus geen beter lot verdienden. In 
Par. 14,25 sqq. abdiceert 1)anggang-Gençlis door ten hemel te varen; 
dit is geen andere handelwijs dan die van Nag. 40,3,c, doch een variant, 
daar de hemel op verschillende plaatsen te vinden is. Tegen de vertaling 
van tumëke met "bezoeken" lijkt zich te verzetten het alah, "de nederlaag 
lijden", van de overgeleverde tekst van regel c; dit woord hoort echter 
in de tekst niet thuis, want het ongedetermineerde bhaydmrih, "felle 
vrees", kan syntactisch slechts object zijn, vereist derhalve een vooraf
gaand transitief werkwoord, en dat werkwoord is, zoals uit Nag. 54,2,80 
blijkt, manggöng; op grond van deze overweging is de tekst te emenderen 
tot çïghra n panggöng bhaydmrih, en daarmee verdwijnt alah. De andere 
betekenis van tumëke, "optrekken tegen", heeft misverstand kunnen 
veroorzaken; vandaar het afwijkende Pararaton-verhaal en de latere 
"correctie" van regel c 79). 

Hetgeen ons hier interesseert is, dat de mededeling van BY 1,4 en die 
van Nag. 40,3 onder één gezichtspunt te brengen zijn, daar dit slechts 
kan betekenen, dat de Nägarakrtägama-dichter met BY 1,4 rekening 
gehouden heeft. De vraag is nu voor ons, hoe mpu Segah in BY 1,4 iets 
heeft kunnen zeggen, waarbij Nag. 40,3 kon aansluiten. 

1.2233. Terwijl uit Jayabhaya's inscriptieteksten afgeleid schijnt te 
mogen worden, dat hij zich als de opvolger van zijn voorgangers gedra
gen heeft - in OJO 68, gedateerd in 1057, bevestigt hij een schenking 
van sang lumah ri Gajapäda, en dezelfde overleden vorst komt volgens 
Krom (HJG2 291) reeds in een edict van Jayabhaya's voorganger ter 
sprake -, blijkt uit de kakawin Bhäratayuddha daarvan niets. In 1079 
moeten, te oordelen naar wat wij in jongere geschriften vinden, de namen 
van Erlangga en zijn illustere vader bekende klanken geweest zijn, maar 
mpu Segah herinnert niet aan deze beroemdheden. Het door Panuluh 
geleverde slotstuk der kakawin sluit zelfs bij Jayabhaya behorende 
voorvaderen uit, want hij zegt, dat na de dood van Yudhi~thira de Kaliyuga 
ingevallen is, dat Java er in die wereldperiode slecht aan toe was, en 
dat daarom Wi~nu, door medelijden bewogen, zich geïncarneerd heeft 
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in Jayabhaya, ten gevolge waarvan de heerlijkheid van de Krtayuga zich 
weer geopenbaard heeft. Het is niet Udayana, naar wie Seçlah en Panuluh 
verwijzen; Jayabhaya heet in de rij der awatära's van Wif[lnu de opvolger 
van Krf[lna, door wie hij tevens de Arjuna en de Yudhif[l~hira van zijn tijd 
was. Wat na Arjuna gekomen is en vóór J ayabhaya geleefd heeft heeft 
blijkens de vermelde tijdvakkenbegrenzing zijn plaats in de Kaliyuga, 
en daarin horen volgens de twee dichters dus ook Udayana en Erlangga 
thuis. Nu betekent Kaliyuga voor een Javaanse Wif[lnuïtische dichter 
"het Buddhistische tijdperk", en de uiteenzetting van BY 52 impliceert 
dus , dat de auteur Erlangga, die hij ongetwijfeld gekend heeft, als Buddhis
tische koning beschouwd heeft of hem als zodanig heeft willen voorstellen. 
Die gedachte is ons niet nieuw, want wij hebben in de vorige paragraaf 
gezien, dat Dharmaja in SD 38 Erlangga vervangen heeft door Ïçäna
dharma, daarmee Erlangga tot de laatste koning van het Buddhistische 
rijk gemaakt heeft, en aan het begin van de nieuwe Krtayuga Kämeçwara 
van Daha geplaatst heeft. Bestaat er tussen zijn uiting en die der Bhära
tayuddha-dichters verband, dan is de Kämeçwara van de één de J ayabhaya 
van de anderen, maar is de kans, dat de Bhlll'atayuddhase Jayabhaya 
met die van OJO 68 te identificeren is, niet groter dan de kans, dat de 
Kämeçwara van SD 38 iets met die van HJG2 291 te maken heeft; die 
laatste kans is nihil, daar Dharmaja's Kämeçwara met bhre Matahun 
te vereenzelvigen is. 

De Bhäratayuddha-dichters trekken de grenslijn tussen het Çailendra
rijk en het daarna komende Wif[lnuïtische dus tussen Erlangga en J aya
bhaya, en daarmee is duidelijk, dat voor hen het contact tussen bha~ära 
Girinätha en J ayabhaya plaatsgevonden heeft niet een eeuw na de vestiging 
van het Wif[lnuïtische rijk door Erlangga, maar bij de aanvang van het 
Wif[lnuïtische tijdvak, door hen gesteld in 1079. Deze opvatting, die 
verwerping van belangrijke elementen van de theorie der Erlangga
hymne impliceert, vinden wij ook in Nag. 68,1 en in de Babad Tanah 
Jawi, beide Buddhistische werken, en in verschillende andere geschriften, 
die tot dezelfde school behoren, zoals het Calonarang-verhaal en enkele 
kleinere werken. Dat de Buddhistische geleerden met de theorie der 
Erlangga-hymne niet ingenomen waren, is begrijpelijk genoeg; wel hield 
de hymne een zekere erkenning van de Çailendra-koning in, maar hoofdzaak 
was voor de hymnedichter geweest Erlangga acceptabel te maken als 
"de zoon van Udayana", nakomeling van Arjuna, en Arjuna was, genea
logisch gezien, een geduchte concurrent van de Çailendra-koning. Vraagt 
men zich nu af, wat de meest effectieve bestrijding der oudere theorie 
voor de latere Buddhistische geleerden moet zijn geweest, en houdt men 
er rekening mee, dat de vertaling van Mahäbhärata- en RämäyaI).a-boeken 
in Erlangga's tijd gediend heeft om de Javanen met het verhaal van 
Erlangga's grote voorvaderen vertrouwd te maken, dan komt men allicht 
tot het antwoord: vervanging van de Mahäbhärata- en de RämäyaI).a
vertaling door iets, dat er sprekend op leek, doch er essentieel van ver-
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schilde, juist door andere bepaling van de positie van de ça.ilendra-koning. 
Aan deze veronderstelde Majapahitse behoefte voldoet de kakawin 
Bharatayuddha volkomen: het gedicht vernietigt geen bestaande traditie, 
maar doet een andere interpretatie aan de hand. Krom zegt in HJG2 295, 
de kakawin met de oudere proza-bewerkingen vergelijkende, dat in de 
kaka.win de stof Javaans is geworden; het is mij niet duidelijk, waarop 
dit oordeel - waartoe Krom vóór de publikatie der Bharata.yuddha
vertaling van Hooyka.a.s en Poerbatjaraka gekomen is - zou kunnen 
slaan, en ik zou daarom niet willen zeggen, dat het Mahabharata-verhaal 
in de kakawin verjavaanst is, maar dat het herinterpretatie in Buddhis
tische zin heeft ondergaan. 

Nag. 68 bevat het rijksdelingsverhaal van de Majapahitse theorie; 
het verhaal aangaande de vliegende heilige(n) is ontleend aan de Lalita
wistara, maar het is tevens betrokken op de bhawa.cakra-theorie, in 
zoverre, dat de eenheid van Java voorgesteld wordt als kenmerkend 
voor een tijdvak, waarin Sang Hyang Hana regeert, terwijl tweespalt 
en gescheidenheid-der-landen bestaan in het tijdvak van Sang Hyang 
Taya. De strekking van 68 is, dat de eenheid van Java hersteld en de 
macht van mpu BharäQ.a uitgeschakeld is door Raja.sa.nagara in het 
uur van zijn eerste verlichting, op nieuwjaarsdag 1273. In verband met 
de mededeling daaromtrent herinnert de dichter aan het ontstaan van 
de situatie, die Rajasanagara ongedaan heeft gemaakt. De excurs begint 
met de vermelding van Erlangga, en krachtens vergelijking met strofe 
6 der Krtanagara-hymne mogen wij zeggen, dat de auteur der niet volledig 
overgeleverde strofe 68,1 Erlangga voorgesteld heeft als de koning, die 
ten behoeve van zijn twee twistende zoons de rijkseenheid prijsgegeven 
heeft. Dit verhaal kan de man gediend hebben om afbreuk te doen aan 
het prestige van Erlangga, doch hier is relevant, dat de aan de rijksdeling 
inherente Taya-situatie ingetreden is met het optreden van Erlangga's 
zonen, en niet de tijd van hun vader gekenmerkt heeft. Ook in dit geval 
staat Erlangga dus aan gene zijde van de grenslijn tussen de oude en 
de nieuwe tijd, die in de kakawin Bharatayuddha getrokken wordt. De 
vraag is, of de auteur van Nag. 68,1 met de verbuddhisering van Erlangga 
geen faux pas begaan heeft, maar de vraag is ook, of wij 68,1 tot de 
oorspronkelijke Nagarakrtägama mogen rekenen; die kwestie is hier niet 
aan de orde, want hier gaat het er om, dat de inhoud met de theorie 
der kakawin Bhärata.yuddha in overeenstemming is. In een der teksten 
van het Calonarang-verhaal heet één van Erlangga's twee zonen J ayabhaya; 
dit is ongetwijfeld een oude Javaanse theorie, verwerpelijk vanuit het 
gezichtspunt der historici, maar alleszins begrijpelijk, indien men van 
de visie der Javaanse geleerden uitgaat. 

Zoetmulder heeft in BKI 113,54 en 58 de jongere verhalen, waarin 
het conflict tussen Jayabhaya en zijn broer vermeld wordt, aangeduid 
als "the Balinese tradition". Het verhaal is stellig op Bali bekend 
geweest, en het door mij vroeger gebruikte materiaal is ook van Bali 
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afkomstig, maar dat houdt niet in, dat het verhaal niet tevens op Java 
in omloop is geweest. In BTJ 1l,24 sqq. vinden wij een koningslijst, 
waarvan een deel getuigt van invloed der Erlangga-hymne. Dit deel 
is van hoge ouderdom, want reeds eerder is opgemerkt, dat Gendrayana, 
in de lijst de opvolger van Yudayana en door Bosch (BKI 104,565, noot 25) 
geïdentificeerd met de Kathäsaritsägarase Y augandharäya~a, toegevoegd 
moet zijn in een tijd, waarin de details van het Udayana-verhaal nog 
bekend waren. Gendrayana nu wordt in de koningslijst van BTJ 1l,24 sqq. 
vermeld tussen Yudayana en Jayabhaya. Dit betekent in de eerste plaats, 
dat Gendrayana Erlangga verdrongen heeft; dit is in overeenstemming 
met de verzwijging van Erlangga in de kakawin Bhäratayuddha en hangt 
samen met de vervanging van Erlangga door Ïçänadharma in SD 38; 
het gegeven van SD 38 is in dit verband bijzonder interessant, omdat 
Ïçänatungga de patih van Wijayaloka geweest is, en in de BTJ-lijst 
de patih van Udayana Erlangga verdrongen heeft. Vervangen wij argu
menti causa Gendrayana weer door Erlangga, dan wordt Jayabhaya de 
zoon van Erlangga, zoals hij dat ook in de door Zoetmulder bedoelde 
Balise traditie is. Van Gendrayana zegt BTJ 1l,37, dat hij Jayabhaya 
tot zoon had, en daarop volgt in 1l,38: 

Anuntlln Bima nêgarinipun. Jayabhaya ing Kê<;liri apêputra ..• 

Het suffix van negari slaat, blijkens de wijze, waarop de verteller voortgaat, 
op de kraton van Jayabhaya's voorganger, dus op Gendrayana, die de 
plaats van Erlangga heeft ingenomen. Ook uit de koningslijst van BTJ 
1l,24 sqq. blijkt dus, dat de auteur van Jayabhaya gehoord heeft als 
van de stichter van een nieuwe kraton, en dat hij diens Gendrayana 
genoemde voorganger tot de vorige dynastie gerekend heeft. De hier 
relevante BTJ-passus gaat terug op Majapahitse traditie, en ook hij 
verschaft ons dus het inzicht, dat volgens de Majapahitse leer Jayabhaya 
de stichter van een nieuw rijk, Erlangga de laatste koning van het vorige 
rijk geweest is 80). 

1.2234. Uit de Erlangga-hymne blijkt bij analyse, dat Udayana als 
PäncJuïde en drager van Hinduïstische traditie tegenover Ïçänatungga als 
laatste Çailendra-koning gesteld wordt. In dezelfde tijd, waarin de Erlangga
hymne vervaardigd is, is een vertaling van het Sanskrt Mahäbhärata, 
het familieëpos van de nieuwe dynastie, ondernomen. In het Sanskrt 
epos wordt de strijd van de PäncJawa's tegen de Kaurawa's beschreven, 
en de aanvaarding der Udayana-mythe door Erlangga's geleerden heeft 
de Javaanse Buddhisten derhalve automatisch in de positie der Kaurawa's 
geplaatst. Vóór de strijd claimen de PäncJawa's, volgens het Indische 
MB-verhaal, niet meer dan het halve rijk; hieraan herinnert mpu Seg.ah 
in BY 1,8, de strofe, die op de manggala-verzen volgt en die dus het 
begin van de hoofdtekst vormt: Kr~na is als onderhandelaar naar Hästina 
gezonden: 
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. . . kinon lumakwa ~at~ngêng Kurupati mangaran Suyodhana 
tan len donanirämalakwa ri kapälihan i pura narärya KauraUJa 

d.i. "belast met de taak zich tot Suyodhana te wenden en halvering van 
het rijk der Kaurawa's te eisen" 81). De eis wordt niet ingewilligd, en 
de weigering leidt tot een oorlog, waarin de Kaurawa's verslagen worden; 
na de oorlog zijn de Pangawa's oppermachtig. De oorlog verschaft de 
Pangawa's dus meer macht dan zij tevoren hadden gevraagd. Met dat 
resultaat waren de Pangawa's uiteraard ingenomen, maar de verslagen 
Kaurawa's mochten er op wijzen, dat zij meer hadden genomen dan hun 
volgens hun eigen vroegere opvatting toekwam. Halvering van het rijk 
is dus door het verloop van de Bharata-oorlog een claim van de Kaurawa's 
geworden, en van de Javaanse Buddhisten, die in de positie der Kaurawa's 
geplaatst waren. Het is dus logisch, dat de Majapahitse Buddhisten het 
recht van condominium claimden met betrekking tot een Wil?nuitisch 
tijdvak, en dit tijdvak voorstelden als door rijksdeling behorende te 
worden gekenmerkt; zij hebben daarmee een Hinduïstische traditie als 
argument tegen de Hinduïsten gebruikt. Daarentegen was het rijk van 
de Buddha-Koning volgens de Buddhistische traditie het rijk van de 
Caturdwipeçwara, gekenmerkt door eenheid, maar tevens door een 
verdraagzaamheid, die aan de Hinduisten een gelijkwaardige plaats gaf. 
Het condominium, waarop in BY 1,4 gezinspeeld wordt, is niet primair 
een geografisch begrip, maar het laat traditioneel, wegens de geografische 
rijksdeling in het MB-verhaal, het gebruik van een geografisch beeld toe, 
en dan is Koripan het geografische symbool van "Buddhistische macht", 
Daha het symbool van Wil?nuïtische macht. 

Het is dus een Buddhistische visie, die in het bepaaldelijk op Java 
betrekking hebbende deel der kakawin Bhäratayuddha, de inleiding 
en de slotzang, tot uiting komt. Uit de Erlangga-hymne blijkt van erken
ning van medezeggenschap der Buddhisten niets, en de Buddhisten konden 
dus tegenover de in die hymne beleden opvatting niet sympathiek staan. 
Hun belang was bestrijding van de leer der Erlangga-hymne en de tekst 
er van op de achtergrond te brengen. Zien wij nu, dat in de kakawin 
Bharatayuddha Erlangga door de mededeling, dat J ayabhaya als incarnatie 
van Wil?nu Krl?na's opvolger was, uitgeschakeld wordt, en dat in de 
Majapahitse Smaradahana zowel als in de onder Majapahitse invloed 
staande Babad Tanah Jawi Erlangga evenmin erkend wordt, dan ligt 
de conclusie voor de hand, dat de kakawin Bharatayuddha tot de Majapa
hitse litteratuur, althans tot de litteratuur van het kapancatathagatan
tijdperk, te rekenen is 82). 

Tot hetzelfde resultaat leidt bezinning op het door de kakawin Bha
ratayuddha gesuggereerde jaar, waarin, na de Bharata-oorlog, het 
condominium tot stand is gekomen. Het jaar is niet in overeenstemming 
te brengen met de gegevens, die in de inscriptieteksten uit de tijd van 
de daarin genoemde Jayabhaya te vinden zijn. Krom heeft daarop reeds 
gewezen in TBG 57,516, maar hij heeft zijn bezwaar later teruggenomen, 
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ten gevolge van verbetering van zijn kennis van een bepaald inscriptie
jaartal. Het bezwaar geldt echter nog steeds, want de manggala-passus 
der kakawin is door zijn inhoud met de gegevens der betrokken inscriptie
teksten in strijd; de manggala-passus suggereert het optreden van 
Jayabhaya in 1079, aangezien de dichter niet kan hebben aangenomen, 
dat de Çailendra-koning met Jayabhaya een condominium-contract 
gesloten heeft, nadat deze reeds 22 jaar aan de regering geweest was. 
Mpu SêQ.ah moet 1079 bedoeld hebben als het jaar van het begin van 
Jayabhaya's regering, en een fout van 22 jaar kan moeilijk gemaakt zijn 
in een tijd, waarin nog directe herinnering aan het Jayabhaya-tijdvak 
bestond; stelt men, om de gedachten te bepalen, mpu Se<;lah in 1273, 
dan is de fout van 22 jaar begrijpelijk en door tijdsverloop minder relevant 
geworden. De Jayabhaya der kakawin Bhäratayuddha is dan echter niet 
dezelfde persoon als de J ayabhaya der inscriptieteksten ; mpu SêQ.ah heeft 
van de koning der inscriptieteksten de naam gebruikt, maar de kakawin
figuur wordt bepaald door haar functie, niet door het opgeplakte etiket 83). 
Interessant is, dat, indien het jaar 1079 in de Majapahitse tijd vastgesteld 
is, de Majapahitse geleerden voor het Wif~muïtische tijdvak niet meer dan 
65 à 95 jaren uitgetrokken hebben (1079 t jm 1143 of 1079 tjm 1173), 

al naar men de uitschakeling van Ka<;liri in 1144 dan wel de geboorte 
van Krtanagara in 1174 als grens beschouwt; het was uiteraard een 
Buddhistisch belang de Wi~nuïtische hegemonie zo kort mogelijk t e 
houden 84). 

De drie in de vorige subsectie genoemde çakakäla's mogen dus alle in 
dezelfde tijd ontstaan geacht worden, en naar hun inhoud saamhorig 
te zijn: de Nägarakrtägama fixeert het kapancatathägatan- en het bijbe
horende kabodhisattwan-tijdvak, het gedicht van mpu SêQ.ah fixeert het 
begin van de Wi~nuïtische tijd, en de Krtanagara-hymne heeft met de 
beide andere çakakäla's te maken, daar een der twistende prinsen van 
de Bharäj-passus Jayabhaya is. Ik herhaal, dat de leer der çakakäla's 
iets geheel anders is dan de reconstructie van oude Javaanse geschiedenis, 
die Krom beoogd heeft; de çakakäla-dichters hebben het belang der 
Buddhistische gemeenschap, zoals zij dat zagen, behartigd, en zich niet 
laten leiden door eerbied voor de feiten. Aanvaarding van deze opvatting 
heeft uiteraard consequenties voor de beoordeling van de waarde van 
andere gegevens; zo is de plaats van de kakawin Hariwangça in de 
Javaanse litteratuurgeschiedenis bepaald aan de hand van het HJG-beeld, 
en die bepaling lijkt mij daarom anatypisch te zijn 85). 

De oplegging van het Majapahitse beeld van de Wi~nuïtische tijd 
heeft, zoals wij gezien hebben, de visie van latere Javaanse schrijvers 
beheerst. Het oudere beeld, dat wij uit de Erlangga-hymne kennen, 
hebben de Majapahitse priesters echter niet volledig kunnen uitwissen, 
zoals blijkt uit het voortbestaan van de Pararaton, die uit de genealogische 
passus der Erlangga-hymne ontstaan is. Ook het Pararaton-verhaal heeft 
de visie van de Mataramse tijd beïnvloed, en daarom zijn er in de Babad 
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Tanah Jawi componenten van verschillende oorsprong te onderscheiden; 
zonder kennis van de oudere patronen en hun onderlinge betrekkingen 
is de Babad Tanah Jawi niet te analyseren. 

1.2241. De Pararaton is een weergave van de genealogische passus der 
Erlangga-hymne, voor zover wij het verhaal op het oog hebben, waarvan 
de Wijaya-roman, met inbegrip van het Ranggalawe-verhaal, het slot 
was; wat op het Ranggalawe-verhaal volgt is jonger materiaal. In die 
Pararaton is de Erlangga van de hymne vervangen door de stichter van 
het Majapahitse rijk, niet uit bezwaar tegen de koning van 963, maar 
omdat Wijaya als Wi~nuïtische koning de Erlangga van zijn tijd was. 
Door de modernisering van het verhaal is Sinc;lok onder de naam Angrok 
naar een latere eeuw verplaatst. De vraag stelt zich, of degenen, die het 
verhaal gemoderniseerd hebben, zich er van bewust zijn gebleven, dat 
Ïçä.natungga = Sinc;lok = Angrok in 963 als laatste Çailendra-koning 
beschouwd werd. 

Dat die vraag bevestigend te beantwoorden is, blijkt uit wat in de 
ons overgeleverde Pararaton het inleidende verhaal is. Ik laat het hier 
in tekst en vertaling volgen, omdat Brandes noch de tekst, noch de 
strekking der mededelingen geheel begrepen heeft; de tekst ontleen ik 
aan de gegevens van VBG 49/1 en VBG 62. 

Niha.n katutura.nira ken Angrok, miilanira, nduk dinadekên (ma.n.). 
Ha.na a.nakira ra.ndhyan ing Jiput. Lumaku tau ra.hayu: amêgati apus(ira) 

pinakape.ma.ncana.ning.hyang.S~ma; sa.h sirs sa.kîng Jiput, angungsi sirs 
ring ma.n~êng Bulalak. 

Parabira sang aba.tur ing Bulalak sira mpu Tapa Wa.ngkêng. Agawe gopura 
ning äçrama, pinalampahan wêc;lus ba.ng sapaJaki de ning hya.ng ing lawang. 
Lingira Tapa Wa.ngkêng: "Nora olih ing apêningan! Dadi agawea papa
pataka ning awak, ya.n amati-matia ja.nma, norAna ta amutusakêna papalakon 
ing caru wêc;lus bang ika". Dadi ta sang amêgati apus a.ngling, a.sa.nggup 
maka.carua ning lawangira mpu Tapa Wa.ngkêng. Satya ta sirs a.sa.nggup 
minakacaru, märganira muliha marîng W~nubhawa.na, tumitisa marêng 
wibhawaja.nma, marêng madhyapada muwah. Ma.ngka.na pamalakunira. 

Irika. ta, nduk inastwan tumitisa denira mpu Tapa Wangkêng tinut i rasa 
ning kapraliI}.anira, amuktia ta sira pitung ma.nc;lala ri huwusnira praliI}.a, 
irika ta sira pinaka.caru denira mpu Tapa Wangkêng. TêIasirs ma.ngka.na, 
mur ta sira maring Wil;lnubhawa.na. 

Ta.n Mok ing rasa ning BWlgketanira BWlg pinaka.caru - amalaku (ta sira) 
titisakêna ri wetau ing Kawi -, sira bha~ara Brahma angiling-ilingi ta sira 
rowanga.nirAyugaa. HUWUB ing ma.ngkana, ha.na ta wong apanga.ntena.n 
hanar, sêc;lêng akurêna.n sih; Ia.nang ara.n sira Gajah-Para, wadon ara.n sira 
ken Nc;lok. Angulahakên, atatauen maring sawah; ken Nc;lok a.ngirimi Iakine 
Gajah-Para. Aran ing sawah nggenirAngirim "ring Ayuga", pradeça.nira ken 
N c;lok ara.n "ing Pa.ngkur". Tumurun sira . . . bha1;ära Brahmä, a.sa.nggama 
Iawa.n ken Nc;lok; nggenirAyuga "ring têgal IaIatêng" ... 

Dit is het verhaal over Angrok, over zijn herkomst, over het 
tijdstip, waarop hij Man werd gemaakt. 

Er was eens een zoon van de Heer van Jiput. Het was hem niet 
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goed gegaan, want hij had de hem door God ter verleiding gezonden 
widadari ontkleed; daarop had hij Jiput verlaten en zich naar de 
prior van Bulalak begeven. 

Die prior van Bulalak heette Tapa Wangkeng. Hij was bezig zijn 
äçrama van een poort te voorzien, en de poortgod had hem één 
bruine bok (tot poortoffer) gevraagd. Tapa Wangkeng had hem 
geantwoord: "Ik kan niet toveren! Al was ik bereid om mij aan 
verdoemenis bloot te stellen, al was ik bereid een mens te slachten, 
er is eenvoudig niemand om er mee aan die offereis, een bruine 
bok, te voldoen". Maar toen sprak de man hem aan, die de widadari 
ontkleed had, en zei, dat hij bereid was het demonenoffer te zijn 
voor de poort van Tapa Wangkeng. Hij bleef bij zijn bereidver
klaring tot demonen offer te dienen, (want, zei hij,) dat zou voor 
hem de weg zijn om in het huis van Wi!?nu te komen en om zich 
dan (later), bij terugkeer naar de aarde, te incarneren in een poten
taat. Dat was hetgeen hij (met medewerking van Tapa Wangkeng) 
wilde bereiken. 

Na van Tapa Wangkeng de plechtige verzekering te hebben 
gekregen, dat hij herboren zou worden in overeenstemming met 
de zin van zijn dood, en dat hij, na nu gestorven (en later herboren) 
te zijn, gedurende een dynastieke periode van zeven generaties 
zou regeren, diende hij Tapa Wangkeng tot demonenoffer. Toen 
het hem zo vergaan was, ontvlood hij naar het huis van Wi~nu. 

Zich houdende aan de zin van het contract van de man, die 
tot demonenoffer gediend had - deze had namelijk gevraagd, dat 
hem reïncarnatie zou worden geschonken ten oosten van de Kawi -, 
keek Brahmä steeds uit naar een vrouw, bij wie Hij een kind zou 
kunnen verwekken. Toen hij reeds lang had uitgekeken, was er 
eens een jong paar, dat in de bruidsdagen was; de man heette 
Gajah-Para, de vrouw Ngok. Zij oefenden hun bedrijf uit door 
boerenwerk te doen op de sawah; Ngok bracht haar man Gajah-Para 
daar zijn maaltijd. De sawah, waarheen Ngok (ditmaal) het voedsel 
bracht, heette "de Verwekker", en de streek van Ngok heette 
"de kit". Daar daalde Brahmä neer en had omgang met Ngok; 
hij practiseerde gedachten concentratie op "het ruige terrein" .. . IV). 

1.2242. Brandes heeft de strekking van het verhaal niet begrepen, 
omdat hij enkele woorden verkeerd vertaald en enkele stukken zin ver
keerd tot een geheel verenigd heeft. Met "Gods pamancana" is bedoeld 
de widadari, nimf uit Indra's hemel, die op goddelijk bevel een heilige 
tracht te verleiden, wanneer daartoe aanleiding bestaat. Er zijn beroemde 
verhalen, waarin de widadari - of de groep widadari's; ook in ons geval 
kan een meervoud bedoeld zijn - geen succes heeft; in de Lalitawistara 
trachten de dochters van Mära op vaders bevel de Bodhisattwa aan de 
vooravond van de definitieve verlichting gevoelig te maken voor vrouwe-
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lijke charme, maar de heilige blijft onbewogen; in de Arjunawiwäha 
beoefenen speciaal tot dat doel vervaardigde widadari's de verleidingskunst 
ten overstaan van de mediterende Arjuna, eveneens zonder succes. De 
Arjunawiwäha is functioneel een verhaal over een dynastiestichter, 
iemand, die per se van zodanige kwaliteit is, dat hem geen menselijke 
zwakheid eigen is. Tegenover de stichter der dynastie stellen Javaanse 
verhalen de laatste koning van een reeks, die zwak dient te zijn, omdat 
anders de dynastie niet in hem onder zou kunnen gaan86). Zo'n laatste 
koning is geen losbol of nietsnut, doch een verheven wezen, dat slechts 
één steek laat vallen; onze gevallen man is nog heilig genoeg om vrijwillig 
afstand van het leven te doen en zich door deze daad van zelfopoffering 
te rehabiliteren, zodat hij in zijn volgende incarnatie dynastiestichter 
kan zijn. Met sang amegati apus is dan ook in het onderhavige geval 
geen vrouwenschender bedoeld, zoals Brandes gemeend heeft, noch een 
losbandige; met apus wordt geen morele band aangeduid, maar een 
deel der vrouwenkleding, en de hele uitdrukking staat voor "een vrouw 
ontkleden"; in menig erotisch verhaal der Javaanse litteratuur komt 
deze of een gelijkwaardige uitdrukking voor, en de vrouw is dan vaak 
de maagdelijke geliefde, die traditioneel bang is en zich verzet, maar 
daarom nog geen slachtoffer van een bruut is. Brandes heeft, door op 
deze punten de bedoeling van de Javaanse schrijver verkeerd te verstaan, 
de Pararaton-inleiding uit haar verband getrokken. 

De Angrok, over wie het eerste hoofdverhaal der Pararaton gaat, is 
dan ook slechts een boerenzoon, omdat hij als stichter van een nieuwe 
dynastie geen geboren prins kan zijn. Hij is een rex designatus, krachtens 
zijn identiciteit met de figuur, die hij in zijn vorige incarnatie was, en 
die figuur is dan ook niet de zoon van "een weduwe te Jiput", zoals 
Brandes' vertaling geeft, maar de zoon van "de Heer van Jiput". Nu 
is deze term ons niet van elders bekend, maar aangezien de naam A ngrok tot 
Si1Ujok te herleiden is, en Si1Ujok voor "de laatste Çailendra-koning" 
staat, kan met "de Heer van Jiput" slechts de voorlaatste Çailendra
koning bedoeld zijn 87). Het gaat de zoon niet goed, omdat hij de laatste 
in de reeks der Çailendra-koningen is; hij kent zijn lot na met de widadari('s) 
geconfronteerd te zijn, weet, dat hij door de Wi~nuitische tijd moet gaan 
alvorens opnieuw Buddha-Koning te kunnen worden, en begeeft zich 
dus naar Tapa Wangkeng om zijn verblijf "in het huis van Wi~nu", 
waarin hij zal wonen zoals bhatära Girinätha in de Wi~nuitische koning 
Jayabhaya, te regelen, met het oog op zijn terugkeer. 

De priester, die dit regelt, is Tapa Wangkeng, en Yama heeft aan 
deze priester een mensenoffer gevraagd, uiteraard omdat de Heer van 
het Dodenrijk de komst van de laatste Çailendra-koning tegemoet zag. 
Tapa Wangkeng is de Buddhistische hogepriester van het vorige tijdvak, 
die tot de zoon van de Heer van Jiput staat als Gajah-Mada tot de Buddha
Koning van het kapancatathägatan-tijdperk; hij is in ons Pararaton
verhaal "de vorige Gajah-Mada", zoals in VAWL-NR 69/1,170 sqq. 
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iuncto 290 sqq. reeds uiteengezet is; zoals Angrok de verbasterde vorm is 
van Siruf,ok, is Tapa Wangkeng de verbasterde vorm van een term, die 
"de prior van Wanjang" betekend heeft. 

1.2243. Zoals in VA WL-NR 69/1 sub 2 betoogd is, is de Pararaton, 
met uitzondering van de laatste zes à zeven bladzijden van Brandes' 
tekst, uit de genealogische passus der Erlangga-hymne ontstaan, maar 
de Javaanse weergave van het Sanskrt gedicht is eerst in mondelinge 
overlevering op allerlei punten vervormd geraakt, en heeft vervolgens 
een andere functie gekregen, toen Wijaya/Krtaräjasajayawardhana, als 
de Erlangga van zijn tijd, voor de Erlangga van het oudere verhaal in 
de plaats is gesteld; de modernisering is bereikt door Makutawangça
wardhana te vervangen door Wü:muwardhana, en van dit punt af het 
verhaal te vertellen, dat in hoofdzaak op het relaas van OJO 81 steunt. 
Van Sinçlok zegt de Erlangga-hymne niet veel, maar de Pararaton-man, 
die blijkbaar wist, dat met Ïçänatungga de laatste Çailendra-koning 
bedoeld was, is tot een lang Angrok-verhaal kunnen komen door, zoals 
wij verderop zullen zien, gebruik te maken van een hem bekend Lalitawis
tara-verhaal; ook dat Lalitawistara-verhaal is echter vermengd geraakt 
met allerlei ander materiaal, dat in de tijd van de genesis der Pararaton 
in omloop was. Uit details blijkt, dat Nçlok, hoewel ook haar naam zonder 
twijfel uit Siruf,ok ontstaan is , de Mäyä van het Lalitawistara-verhaal 
is; ook Mäyä is van haar zoon op bovennatuurlijke wijze zwanger geworden, 
maar Brahmä is in de Pararaton Angrok's vader geworden ten gevolge 
van verwarring van details: in het Lalitawistara-verhaal treedt Brahmä 
op als assistent bij de geboorte van Siddhärtha, en blijkbaar heeft de 
vertellende gemeente op Java de aard van zijn dienstbetoon enigszins 
gewijzigd 88). 

De vraag, wanneer het detail betreffende het verblijf van de gevallen 
koning in de Wil~mubhawana in de inleiding der Pararaton opgenomen 
is, stelt ons voor een zelfde moeilijkheid als in de vorige paragraaf besproken 
is: is de bhawacakra-theorie op Java vóór het kapancatathägatan-tijdvak 
in zwang geweest, dan heeft zich reeds vroeg de opvatting kunnen vormen, 
dat de zoon van de Heer van Jiput een tijd in "het huis van Wi~nu" 
moest vertoeven alvorens in een nieuwe verschijningsvorm het manifeste 
rijk van de Buddha-Koning te kunnen voortzetten. In het andere geval 
kan de inleiding der Pararaton pas in het kapancatathägatan-tijdperk 
ontstaan zijn. Anders dan in de vorige paragraaf is dit punt echter slechts 
relevant in het kader van een onderzoek aangaande de hele ontwikkelings
geschiedenis van de Pararaton, want de man met de verbasterde naam, 
die grootvader van Wi~nuwardhana en stamvader van de koningen van 
Singhasäri en Majapahit is, heeft in de ons bekende tekst een plaats in 
het begin van het kapancatathägatan-tijdvak, en de auteur, die ons 
deze tekst verschaft heeft, heeft Angrok dus beschouwd als de gereïn
carneerde Çailendra-koning, die gedurende de kawi~nwan, het Wi~nuïtische 
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tijdvak, het jaar van zijn terugkomst verbeid heeft. Wat deze auteur 
W i~ubhawana noemt is een hemel van Wil~mu, iets concreters dan het 
chronologische begrip kawi~wan. Brandes heeft in VBG 49/1,36, noot 2, 
aangetekend, "dat de amigati apus . . . niemand anders dan Wi~I,lu zelf 
was"; dat zouden de Majapahitse geleerden, die in Sang Hyang Taya 
Wi~nu zagen, beamen, doch krachtens een theologische visie, welke niet 
die van de verteller van het Pararaton-verhaal is; voor deze verteller 
was de zoon van de Heer van Jiput eer een soort gast van Wi~nu. 

Beschouwt de dichter der Erlangga-hymne de Çailendra-koning als 
de Heer van een afgesloten tijdvak, en die van BY 1,3 sq. hem als met 
Jayabhaya in een latent bestaan coëxistent, de Pararaton-man heeft 
het over de stamvader van het tweede Buddhistische rijk, een reïncarnatie 
van "de zoon van de Heer van Jiput", die Buddha-Koning geweest was 
in een v66r-Wi~nuitisch verleden, en toen zijn tijd was gekomen, op aarde 
teruggekeerd is. 

1.2251. Het verhaal over de Majapahitse tijd begint in de Babad Tanah 
Jawi, volgens de inhoudsopgave van Krtapraja in de weergave van 
Olthof, met de vermelding van raden Susuruh, de latere koning Bra-Wijaya, 
in 12,27. Het voorafgaande stuk van ruim vijf bladzijden zou men "de 
voorgeschiedenis van Majapahit" kunnen noemen. Het is niet nodig het 
hier in zijn geheel weer te geven; ik kan volstaan met een nog beknoptere 
samenvatting dan Krtapraja geleverd heeft, als volgt: 

In de hemel regeert Ba~ara Guru, vader van vijf kinderen; zijn 
jongste zoon Wi~nu regeert op Java onder de naam Prabuset. 

Op een tocht door zijn rijk ontmoet Prabuset de prinses van 
Men<;lang. Deze prinses is Ba~ara Guru's verloofde, voorbestemd 
om eenmaal zijn bruid te zijn, doch nog niet naar zijn residentie 
overgebracht. Niet van zijns vaders plannen op de hoogte, neemt 
Prabuset de prinses van Men<;lang tot vrouw. Dit wekt de toorn 
van Ba~ara Guru en hij ontneemt zijn zoon het koningschap over 
Java. Daarop besluit Prabuset om ascese te gaan doen onder "de 
zeven waringin's" . 

Dan treedt als koning op, te Giling-Wesi, prabu Watu-Gunung 811). 
Deze heeft als jongen van zijn moeder een klap op het hoofd gekregen 
en haar daarom verlaten. Na lange afwezigheid keert hij in zijn 
land terug, herkent er zijn moeder, dewi Sinta, niet, en trouwt 
haar; het paar krijgt 27 kinderen. Op een dag haar man ontluizende, 
ontdekt dewi Sinta een litteken op zijn hoofd en krijgt op haar 
vraag van hem te horen, hoe het ontstaan is. Dewi Sinta begrijpt 
dan, dat de rampen, die Giling-Wesi teisteren, het gevolg zijn van 
haar incestueuze omgang met prabu Watu-Gunung. Om daaraan 
een einde te maken raadt zij haar man aan hemelnimfen ten huwelijk 
te vragen, zeggende, dat hij daarop als machtige koning recht heeft; 
zij voorziet, dat het aanzoek tot prabu Watu-Gunung's ondergang 
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zal leiden, maar deze laat zich bepraten en trekt met zijn leger 
tegen de hemel op om zich van de nimfen meester te maken. 

Voor een nederlaag bevreesd, besluiten de goden de hulp van 
Wi!?nu in te roepen. Deze gehoorzaamt, doch gaat eerst afscheid 
nemen van zijn vrouw, die intussen moeder geworden is van een zoon 
Srigati. Deze Srigati volgt zijn vader naar de hemel, ondanks diens 
verbod. Wanneer Ba~ara Guru de zoon van zijn ex-verloofde ziet, 
eist hij hem op om hem als tawur ing 8warga, "zoenoffer voor de 
hemel", te doden. Hij raakt hierover in twist met Wi!?nu. Ba~ara 
Guru moet zijn eis laten vallen, wanneer prabu Watu-Gunung de 
hemelpoort nadert, aangezien slechts Wi~nu de vijand zal kunnen 
overwinnen. In een raadselwedstrijd 90) verliest prabu Watu-Gunung 
en wordt daarop door Wi!?nu gedood. 

Dit vernemende begint dewi Sinta zo te huilen, dat de cosmos 
er door in verwarring raakt en Ba~ara Guru zich gedwongen ziet 
haar te beloven, dat prabu Watu-Gunung over drie dagen in zijn 
koningschap over Giling-Wesi hersteld zal worden. Hij houdt zich 
echter niet aan zijn woord, zodat dewi Sinta opnieuw begint te 
huilen, en hetzelfde gevolg Ba~ara Guru dwingt zijn belofte te 
herhalen. Ditmaal doet hij prabu Watu-Gunung herleven, doch 
deze verkiest in de hemel te blijven 91). 

De volgende regeling wordt dan getroffen: Wi~nu ontvangt zijn 
loon in de vorm van benoeming tot koning der geesten op aarde, 
terwijl Brama naar de aarde gestuurd wordt om prabu Watu-Gunung 
op te volgen in Giling-Wesi. Brama is de stamheer der Javaanse 
koningen, daar hij aan het begin staat van de volgende genealogische 
reeks: 

Brama 
Bramani 
Tritru~~a 

Parikenan 
Manumanasa 
Sakutrem 
Sakri 

Palasara 
Abiasa 
Pänçlu 
Arjuna 
Parik!?it 
Udayana 
Gendrayana 

Jayabhaya 
Jayamijaya 
Jayamisena 
Kusumawicitra 
Citrasoma 
Pancadriya 
Anglingdriya 

Selacala 
[Dewata Cengkar] 92) 

Mahapunggung 
Kançli -Awan 
Resi Ga~ayu 
Lembu-Amiluhur 
Panji 
Lalean 

Banjaran-Sari 
Munçling-Sari 
Munçling-Wangi 
Pamekas 

De laatste koning in deze lijst héét ook "de Laatste"; hij is in de Babad 
Tanah Jawi de vader van raden Susuruh, de stichter van Majapahit. 
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1.2252. De Babad Tanah Jawi in engere zin, het verhaal over de afstam
ming van Aîiakrakusuma van Mataram en zijn bestijging van de Mataramse 
troon, is waarschijnlijk geschreven in ongeveer dezelfde tijd, waarin de 
thans nog gebruikelijke Javaanse tijdrekening, als telling van lunaire 
Mohammedaanse jaren met Çäka-jaartallen, ingevoerd is, d.w.z. omstreeks 
1633 A.D. Deze Babad Tanah Jawi kan niet veel jonger zijn geweest 
dan de oudste Pararaton-handschriften, die wij kennen, doch is wel vele 
eeuwen later dan de Pararaton bedacht; de Pararaton immers is in het 
Kaçlirise tijdvak ontstaan, doch heeft in het Pajangse de ons overgeleverde 
vorm gekregen. De auteur van de oorspronkelijke Babad Tanah Jawi 
heeft kennelijk de Pararaton gelezen en er menig detail aan ontleend, 
maar zijn doel is door de Mataramse ideologie bepaald: aantonen, dat 
Mataram het nieuwe Majapahit was, het rijk van de Buddha-Koning, 
die ditmaal intussen niet het Çiwaïsme of het WÎ!;llluïsme, maar de Isläm 
als gelijkwaardige godsdienst erkende. In de Pararaton komen drie 
kratons ter sprake, die van Ka<;liri, die van Singhasäri en die van Majapahit, 
en in latere tijd moet die van Majapahit als de Buddhistische kraton bij 
uitstek beschouwd zijn, omdat men van Majapahit nu eenmaal het meest 
wist. Het verhaal over het wereldschokkende geschrei van dewi Sinta is 
dan ook wel zo te verstaan: prabu Watu-Gunung, de Buddhistische 
Çailendra-koning, zou volgens de belofte van Ba~ara Guru in zijn aardse 
heerschappij hersteld worden op de derde dag, die van Majapahit, na 
het voorbijgaan van de dag van Kaçliri en de dag van Singhasäri, maar 
het is een herstel geworden op de zesde dag, nadat een tweede eerste 
dag en een tweede tweede dag voorbijgegaan waren, resp. die van Giri 
en die van Demak. De auteur van de oudste Babad Tanah Jawi heeft 
de dag van Giri geïdentificeerd met de dag van Kaçliri door de Prabuset 
van Ka<;liri ook in Giri te laten regeren, en de dag van Demak met die 
van Singhasäri door het verhaal over de dynastie van Demak in overeen
stemming te brengen met het verhaal over de dynastie van Singhasäri, 
dat hem uit de Pararaton bekend was; de twee identificaties leiden vanzelf 
tot de gelijkstelling van Mataram aan Majapahit. 

Met deze positiebepaling van het Mataramse rijk is de auteur der 
oudste Babad Tanah Jawi afgeweken van de Majapahitse bhawacakra
theorie, volgens welke de kratonsuccessie diende te zijn: Majapahit
Pajang-Mataram, met het niet-Buddhistische rijk van Pajang tussen 
de twee Buddhistische rijken Majapahit en Mataram. De oudere opvatting 
vinden wij nog in de lakon Pançlu Papa, waar Ba~ara Guru (BP 59b,38) 
de heerschappij van Pänçlu's nakomelingen regelt tot de Majapahitse 
tijd, en toevoegt, dat de dan volgende kratons van Pajang en Mentaram 
buiten zijn competentie vallen. Dat de BTJ -man de oudere Pajang
theorie niet zonder meer heeft kunnen elimineren en daarom naar een 
compromis gezocht heeft, is duidelijk, wanneer men de Babad Tanah 
Jawi met enige kennis van oudere Javaanse opvattingen leest 93). Doordat 
ook de Buddhistische schaduwkoningen, de figuren, die Aîiakrakusuma 
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tot nakomeling van de laatste koning van Majapahit maken, in de Babad 
Tanah Jawi uitvoerig besproken worden, is het BTJ-verhaal over de 
tijd, die Mataram van Majapahit scheidt, ingewikkeld geworden. Elimineert 
men het bijkomstige, dan houdt men als geraamte over de figuur: 

la. 
2a. 
3a. 

prabu Watu-Gunung 

dynastie van Ka<,liri S lb. 
dynastie van Singhasäri 2b. 
dynastie van Majapahit 3b. 

dynastie van Giri 
dynastie van Demak 
dynastie van Mataram, 

waaruit de positie van prabu Watu-Gunung duidelijk blijkt 94). 

1.2253. Het verhaal van de Pararaton-inleiding, volgens hetwelk de zoon 
van de Heer van Jiput toegegeven heeft aan verleiding door een widadari 
en ten gevolge daarvan in de hemel van Wit;lnu het tijdstip van het 
herstel van zijn macht heeft moeten afwachten, vinden wij in de inleiding 
der Babad Tanah Jawi terug, maar in het BTJ-verhaal zijn heterogene 
tradities versmolten tot een geheel, dat de bewerker niet sluitend heeft 
kunnen maken. De in Par. 1,3 sq. niet met name genoemde pamancana 
heet in de Babad Tanah Jawi dewi Sinta; zij is de Sitä van het Rämäyal.la
verhaal, daar de trouwe echtgenote van Räma. Haar hoofdfunctie is 
prabu Watu-Gunung te verleiden, maar zij richt prabu Watu-Gunung's 
sexuele begeerte niet op zichzelf, doch op de widadari's in de hemel; 
door aan de aldus gewekte begeerte toe te geven vindt prabu Watu
Gunung de dood in een tweegevecht met Wit;lnu, die op aarde regeert en 
daardoor "de Wit;lnuïtische koning" is. Die Wit;lnuïtische koning is Erlangga, 
krachtens zijn afstamming van Udayana een Arjuna van zijn tijd en 
daarom in de Arjunawiwäha verheerlijkt als overwinnaar van Niwäta
kawaca, die zich van widadari's meester had gemaakt, en om de mooiste 
der nimfen te krijgen de hemel bestormde en daarbij de dood vond. De 
Wit;lnuïtische koning is in de Erlangga-hymne ook Räma, die Räwal.la 
bevocht, omdat deze Sitä geroofd had en gevangen hield. Prabu Watu
Gunung, de Buddhistische Çailendra-koning, is in de Ka<,lirise tijd een 
Niwätakawaca en een Räwal.la 95) geworden, en als Räwal.la hield hij 
Sitä gevangen zoals Niwätakawaca een aantal widadari's ; de mogelijkheid 
van versmelting van Sitä met "de widadari's" was daarmee gegeven. 
Volgens de Majapahitse opvatting is echter de Buddhistische koning 
qualitate qua met een Wit;lnuïtische prinses getrouwd; als wettige echtge
note mocht de Wit;lnuïtische prinses Sitä bij prabu Watu-Gunung kinderen 
hebben, en het aantal van deze kinderen is in het BTJ-verhaal een 
nadrukkelijke erkenning van dat recht. De BTJ -dichter heeft ter ver
mindering van het verschil tussen Sitä's tegenstrijdige functies een 
tussenweg gevonden door het enerzijds gezegende huwelijk anderzijds 
incestueus te maken, waardoor Sitä voor prabu Watu-Gunung, toevallig, 
een stri larangan was, maar een versmelting van de widadari, die haar 
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prooi verleidt en de dood injaagt, met de trouwe gade, die het voor haar 
overwonnen man opneemt, heeft de BTJ -man niet kunnen verwezenlijken, 
en daarom huilt dewi Sinta in de inleiding der Babad Tanah Jawi na 
prabu Watu-Gunung's dood onlogisch. 

Räma is in het Rämäyal).a-verhaal de bondgenoot van Sugriwa, de 
apenkoning. Dit heeft er toe geleid, dat de met Räma geïdentificeerde 
Wifllnu later zelf als "de Aap" aangeduid is, misschien ten gevolge van 
misverstand, misschien door spottende andersdenkenden, maar stellig 
mede in verband met de eerder besproken "verdringing van Erlangga" ; 
in OJO 81, van 1216, is "de Aap" nog de helper van de aanstaande stichter 
van Majapahit, maar het is niet uitgesloten, dat "de Aap" helper gebleven 
is in het ene milieu en voor "de Wifllnuïtische koning" in de plaats is 
getreden in het andere. Prabuset is een nevenvorm van buset, "aap", 
waarin het verfraaiende pra- waarschijnlijk gebruikt is in verband met 
Sugriwa's hoge positie; cf. KBW 4,134, waar van der Tuuk op de structuur 
van het woord prabuset reeds de aandacht gevestigd heeft, doch in verband 
met de betekenis "passiebloem", niet met het oog op de BTJ-passus. 

Dat de kinderen van prabu Watu-Gunung en dewi Sinta wuku-namen 
dragen, is een detail van het verhaal, dat ik buiten de inhoudsopgave 
gelaten heb. Als de Çailendra-koning, die aan het begin der Javaanse 
geschiedenis staat, is prabu Watu-Gunung voor het nageslacht de uitvinder 
van de Javaanse kalender geworden, in concurrentie en taakverdeling 
met Aji Saka, die de vader van de Çäka-jaartelling en van het Javaanse 
alfabet is. Het detail is van bijkomstig belang; het heeft echter zozeer de 
aandacht der eerste Europese Javanici getrokken, dat prabu Watu-Gunung 
als "de Çailendra-koning" vroeger te weinig aandacht gekregen heeft. 

1.2254. In het verhaal van de inleiding der Babad Tanah Jawi zijn 
Prabuset, de Wi~nuïtische koning, en prabu Watu-Gunung, de Buddhis
tische koning, coëxistent, doch is het bestaan van de een latent, wanneer 
de ander de hegemonie heeft; dit is bhawacakra-theorie, die, zoals reeds 
eerder opgemerkt is, misschien van de Majapahitse tijd, en in dat geval 
in de Majapahitse tijd in het verhaal over de Çailendra-koning verwerkt 
is, doch ouder zou kunnen zijn. Hoe dit ook zij, het BTJ-verhaal over 
Prabuset heeft met dat over prabu Watu-Gunung een aantal trekken 
gemeen. Met "de prinses van Men~ang" heeft de auteur - die lang vóór 
de opname van het verhaal in de Babad Tanah Jawi geleefd kan hebben -
waarschijnlijk "de Buddhistische prinses" bedoeld; Men~ang komt als 
Mbf,ang i bhümi Mataräm in vóór-Erlanggase inscriptieteksten voor; 
interessant is, dat in een door Stutterheim in TBG 67, 172 sqq. uitgegeven 
en besproken inscriptietekst van 829 M~ang en Poh-Pitu in één adem 
genoemd worden - op p. 210, in B 8 -, want uit dit Poh-Pitu zou het 
Waringin-Pitu van het BTJ-verhaal ontstaan kunnen zijn 96). De tekst 
van Stutterheim dient hier uiteraard niet als bewijsmiddel; de prinses 
van Men~ang in het Prabuset-verhaal is allicht direct te herleiden tot de 
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dochter van de Pfuwayawädhipa der Erlangga-hymne, de Buddhistische 
erfprinses, via wie de macht op de Wi:;llluïtische koning overgaat. 

Met de prinses van Mengang sluit Prabuset een incestueus huwelijk, 
omdat zij als verloofde van zijn vader zijn stiefmoeder was. Ook door 
zijn incestueuze huwelijk staat Prabuset op één lijn met prabu Watu
Gunung; in beide gevallen wordt het incest onbewust gepleegd, doch 
veroorzaakt het de val van de "schuldige". De val van Prabuset gaat 
aan het optreden van prabu Watu-Gunung vooraf, zodat tijdens de 
regering van prabu Watu-Gunung Prabuset in eenzaamheid leeft, d.i. 
latent bestaat. De auteur van de inleiding der Babad Tanah Jawi laat 
dus aan het rijk van prabu Watu-Gunung een Wi:~llluïtisch rijk voorafgaan, 
doch dat is louter een consequentie van het streven om met betrekking 
tot Prabuset hetzelfde verhaal te vertellen als met betrekking tot prabu 
Watu-Gunung; het oudere WÜ;llluïtische rijk heeft in de structuur der 
oorspronkelijke Babad Tanah Jawi geen functie, en de naam van Prabuset's 
residentie wordt dan ook niet genoemd: hij is "koning van Java" zonder 
nadere aanduiding. 

Door prabu Watu-Gunung's val komt Prabuset weer aan de beurt; de 
Wi!?nuïtische en de Buddhistische dynastie zijn in beide gevallen gecon
centreerd in één persoon. De auteur van de inleiding der Babad Tanah 
Jawi was echter geïnteresseerd in het herstel van de macht van prabu 
Watu-Gunung, niet in het herstel van de macht van Prabuset; in dit 
verschil komt de Majapahitse visie, die ook de visie van het latere Mataram 
was, tot uiting. Het relevante element van het Prabuset-verhaal is daarom 
de mededeling over Srigati, die als zoon van Prabuset de toekomstige 
Wi!?nu-Koning had kunnen zijn; hij komt in de situatie van de Pararatonse 
zoon van de Heer van Jiput, doch terwijl deze bereid is zich door Tapa 
Wangkeng als demonenoffer te laten gebruiken en zich daarmee het 
recht verwerft om na zijn wachttijd dynastiestichter te worden, gaat 
de executie van Srigati als demonenoffer niet door, en verliest deze dus 
zijn recht op toekomstige dynastiestichting ; het verhaal van de inleiding 
der Pararaton is dus in een negatieve variant in de Babad Tanah Jawi 
overgegaan 97). Hierbij sluit aan de BTJ-mededeling, dat Wi!?nu beloond 
is met heerschappij over het geestenrijk; zij correspondeert met het 
Majapahitse streven om het tijdvak der Erlangga-dynastie in het vage 
te laten, en wordt in de BTJ -litteratuur zelf gevolgd door mededelingen 
over soortgelijke geestenrijken van niet-Buddhistische kleur, zoals dat 
van Giri en dat van de bruid van Banjaran-Sari in de Serat Aji Saka. 

1.2255. Op de notitie betreffende de benoeming van Wi!?nu tot koning 
van het geestenrijk volgt in BTJ 11,24 sqq. een genealogische lijst, 
beginnende met de mededeling, dat Ba~ara Brama naar de aarde gezonden 
wordt om in Giling-Wesi het koningschap van prabu Watu-Gunung voort 
te zetten. Dit is in overeenstemming met de Pararaton, in welks inleidende 
verhaal Brahmä bij Ngok Angrok, d.i. Singok, de Çailendra-koning alias 
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prabu Watu-Gunung, verwekt, en waarin over de koningen van het 
voorafgaande Kaçlirise tijdvak vrijwel niets gezegd wordt. Men ziet, 
de samenhang opgemerkt hebbende, uit naar Angrok's vermelding in 
de BTJ-genealogie na Brama. In de ons bekende BTJ-versie volgt op 
Brama echter niet Angrok, doch eerst een reeks andere namen, en Angrok 
vinden wij pas aan het einde van die reeks; hij heet dan bovendien niet 
Angrok, doch (prabu) Banjaran-Sari. De identificatie is niet bijzonder 
moeilijk, want de laatste koning van de betrokken groep is Pamekas, 
en hetgeen over hem verteld wordt maakt duidelijk, dat de BTJ -man 
met Pamëkas, "de Laatste", Krtanagara bedoeld heeft. Deze Pamekas 
regeert niet in Singhasäri, maar in Pajajaran, in West-Java. Ook deze 
afwijking is te verklaren: in de Mataramse tijd was "de andere kraton" 
het Nederlandse Batavia in West-Java, en na Aiiakrakusuma's verovering 
van Java en zijn mislukte veldtocht tegen Batavia was het Nederlandse 
gebied ook het enige andere rijk; daar Mataram zich als het nieuwe 
Majapahit beschouwde, en de Pararaton Singhasäri tegenover Majapahit 
stelt, kon Singhasiiri vervangen worden door Pajajaran als Javaanse 
aanduiding van West-Java; dat Pajajaran voor Singhasiiri in de plaats 
gesteld is, blijkt uit het verhaal van BTJ 17,3 sqq., waar raden Susuruh, 
de latere eerste koning van Majapahit, de reis van Pajajaran naar Majapahit 
via Singhasäri maakt, zodat het laatste stuk van de route samenvalt 
met die van Wijaya in het verhaal van Par. 18 sqq. De vader en de 
grootvader van Pamekas, de Pararatonse Wi~nuwardhana en sang Anü~a
pati, hebben als vorsten van Pajajaran Sundaas-klinkende namen gekregen, 
resp. Mun<;ling-Wangi en Mun~ing-Sari; munding is het Sundase equivalent 
van këbo, dat in vele Pararatonse eigennamen voorkomt. Mun<;ling-Sari's 
vader Banjaran-Sari is dus de Pararatonse Angrok; in de Serat Aji Saka 
komt een uitgebreid Banjaransari-verhaal voor, en dat is, hoewel de 
details aanzienlijk verschillen, qua strekking een Angrok-verhaal; prabu 
Banjaran-Sari is voorts - cf. KBW 4,1039 - "de vorst uit het dodenrijk", 
en die naam past bij Angrok, die immers als zoon van de Heer van Jiput 
door mpu Tapa Wangkeng gedood was en vervolgens in de Wi~nubhawana 
vertoefd heeft in afwachting van zijn reïncarnatie. Wij behoeven dus al 
hetgeen in de BTJ-genealogie Brama van Banjaran-Sari scheidt slechts 
te schrappen om een tot de Pararaton herleidbare koningslijst te krijgen. 

Bestuderen wij nu de ingeschoven figuren, dan zien wij, dat er een 
zevental in voorkomt, hetwelk met Palasara begint en met Gendrayana 
eindigt, vervolgens een zevental, dat met Jayabhaya begint, en ten 
slotte een zevental - zonder Dewata Cengkar -, dat met Selacala begint 
en met Lalean eindigt. Selacala is een synoniem van Watu-Gunung = Çai
lendra, maar bedacht in een tijd, waarin -Gunung niet meer begrepen 
werd als woord voor "groot" 98) en in bepaalde zin gelijkwaardig met 
het indra in Çailendra, doch als woord voor "berg" en in die betekenis 
te vervangen door acala; daar prabu Watu-Gunung in de Babad Tanah 
Jawi terecht in het eerste verhaal besproken wordt, getuigt opname 
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van Selacala in een genealogie, waarin hij na de Kagirise koningen komt, 
van vèrgaand misverstand. Op Selacala volgen Mahapunggung, Kançli
Awan en Resi Gatayu, die allen Erlangga-varianten zijn, en die na 
Gendrayana = Erlangga eveneens verkeerd ondergebracht zijn 99) . Lembu
Amiluhur en Panji zijn figuren, die aan de Panji-roman ontleend zijn, 
en die blijkbaar slechts dienen om het Selacala-zevental compleet te 
maken. De laatste van dit zevental is Lalean, en diens naam is, naar 
het mij voorkomt, slechts te verklaren als variant of wangsalan-term 
voor JJangg,ang-Genrf,is, zelf, zoals wij eerder gezien hebben, uit Sang,ang
Garbha ontstaan, doch in de Pararaton gebruikt ter aanduiding van de 
laatste koning van Kaçliri; uit KBW 2,541 blijkt, dat g,angg,ang-genrf,is 
als metrumaanduider naast gula-drawa = gula-mili voorkomt, en wanneer 
men aanneemt, dat gula-mili het prototype is van gulali, "suikerstroop
balletje" - gula-mili betekent "vloeibare suiker", "stroop" -, dan is een 
brug te slaan naar lalean, want in Javaanse dialecten is kelali een neven
vorm van gelali, en in het morfologische systeem staan bepaalde vormen 
van het accidentele passief met ke- zeer dicht bij het passieve participium 
met -an - b .v. Oud-Javaans katibä , "neer komen vallen", naast ti ban, 
"uit de lucht gevallen" -, zodat kelali in spel te vervangen was door 
*lalian > lalean 100). De gelijkstelling van Lalean aan J;:>angçlang-Gengis 
brengt echter met zich mee, dat wij Lalean op de plaats moeten zetten, 
waar nu Anglingdriya staat. Het is dan duidelijk, dat Anglingdriya 
- wiens naam te zeer op die van zijn voorganger lijkt om als echt beschouwd 
te kunnen worden - plus Selacala, Mahapunggung, Kançli-Awan, Resi 
Gatayu, Lembu-Amiluhur en Panji jongere elementen in een geslachts
boom van oudere datum zijn. Ook in de Jayabhaya-reeks komen figuren 
van jongere datum voor; dat is begrijpelijk, want wij kennen opvolgers 
van Jayabhaya uit inscriptieteksten, maar de latere Javanen, die geen 
toegang tot de Nägarakrtägama hadden, konden als Kaçlirise koningen 
slechts Jayabhaya en J;:>angçlang-Gengis kennen 101). Het sub 1.2251 
gegeven overzicht is dus te reduceren tot het volgende beeld: 

Palasara Jayabhaya Banjaran-Sari 
Abiasa 
Pänçlu 
Arjuna 
Parikl?it 
Udayana 
Gendrayana Lalean 

Munçling-Sari 

Munçling-Wangi 

Pamekas, 

welks laatste vijf namen staan voor resp. J;:>angçlang-Gengis, Angrok, 
sang Anül?apati, Wil?nuwardhana en Krtanagara. Het is nu aannemelijk, 
dat iemand, die het verband tussen Brahmä en Angrok niet begrepen 
heeft of niet heeft willen begrijpen, aan Brahmä als god een ander koninklijk 
nageslacht toegekend heeft, en daartoe gebruik gemaakt heeft van de 
Erlangga-genealogie volgens de J alatunçla-reliëfs, maar van die genealogie 
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de variant heeft gekozen, waarin de positie van Jayabhaya bepaald is 
volgens de leer der kakawin Bhäratayuddha. 

De gecomprimeerde genealogie was in Majapahit bekend blijkens de 
uiteenzetting in SD 38. Ook moet in de na-Majapahitse tijd een Watu
gunung-verhaal in omloop zijn geweest, waarin de huilbui van Sinta leidt 
tot een goddelijke toezegging van zijn reïncarnatie op de derde dag, d.i. 
in het Buddhistische Majapahit; dat verhaal moet in de Ka.Qirise tijd 
Wi!}nuïtische invloed ondergaan hebben blijkens de gelijkstelling van 
prabu Watu-Gunung aan Niwätakawaca en aan RäwaI).a. De Pajangse 
geleerden hebben dus aan de Mataramse tijd doorgegeven een Majapahitse 
versie van de Palasara-genealogie plus een prototype van het verhaal 
aangaande Sinta's huilbui en aangaande de toezegging van prabu Watu
Gunung's reïncarnatie. De Palasara-genealogie is in de Pajangse tijd, of 
in de Mataramse tijd, of in beide tijdvakken verder vervormd, en te 
eniger tijd is zij met het Watugunung-verhaal versmolten. Het Watugunung
verhaal is in de Mataramse tijd - niet eerder, omdat daarvoor geen reden 
bestond - uitgebreid met een verhaal over een tweede huilbui, die de 
eerste vruchteloos maakte, omdat de Mataramse geleerden prabu Watu
Gunung's reïncarnatie in Mataram wilden laten geschieden. De invoering 
van de tweede "derde dag der belofte" vereiste een tweede "eerste dag" 
en een tweede "tweede dag", en met erkenning van Pajang kwamen dus 
de Mataramse geleerden niet uit; vandaar, dunkt mij, de schepping van 
een nieuw drietal, Giri, Demak, Mataram, als equivalent van het Parara
tonse drietal Ka.Qiri - Singhasäri - Majapahit. Het Pajangse rijk heeft 
men in de Mataramse tijd echter niet geheel kunnen negeren; de Babad 
Tanah Jawi vertoont, zoals reeds opgemerkt is, nog talrijke sporen van 
de oudere opvatting, volgens welke Mataram de opvolger was van Pajang 
en Pajang de opvolger van Majapahit 102). 

Nu is evident, dat i~ de Mataramse tijd prabu Watu-Gunung bekend 
was als "tegenstander van Wi!}nu" en als "oudste koning van Java". 
De vraag, die ons in deze subsectie interesseert, is, of hij toen ook nog 
als Buddha-Koning gold. Die vraag is slechts te beantwoorden na bestu
dering der Mataramse cultuurgeschiedenis met andere veronderstellingen 
dan de gebruikelijke als uitgangspunt. Hetgeen het onderzoek bemoeilijkt 
heeft is de mythe aangaande de invoering van de Isläm na "de val van 
Majapahit" . Men behoeft de feiten aangaande de verspreiding van de 
Isläm niet te ontkennen om tot een ander kader te komen. De Majapahitse 
Buddhisten hebben het Wi!}nuïsme als religie der parajana, "de anderen", 
aanvaard, en ook in de niet-Buddhistische cultus had de koning van 
Majapahit zijn plaats; die plaats tast de dominant-Buddhistische kleur 
van het kapancatathägatan-rijk niet aan. Dat de Mataramse koningen 
de religie der parajana van hun tijd erkend hebben en in de Muslimse 
cultus een plaats hebben ingenomen, pleit derhalve niet tegen de ver
onderstelling, dat het Buddhisme in Mataram dominant was. Er staan 
vele gegevens ter beschikking, waaruit dit laatste op te maken is, maar 
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het wachten is op een competente bewerker, die goed in de Mataramse 
litteratuur thuis is. Voor het betoog van deze subsectie is het voorshands 
voldoende in te zien, welke belangrijke plaats prabu Watu-Gunung nog 
in de Mataramse Babad Tanah J awi inneemt. 

1.2261. In de laatste paragraaf van subsectie 1.22 zullen wij ons nu 
bezighouden met een beschouwing over de positie van Ranggah-Räjasa 
in de Nägarakrtägama. Wij hebben eerder gezien, dat hij in Nag. 40,1 
een niet-uit-de-moederschoot-geboren Çailendra-telg genoemd wordt, 
dat de latente Çailendra-koning in de inleiding der kakawin Bhäratayuddha 
en in die der Pararaton ter sprake komt, en dat de mededeling van Nag. 
40,3 niet op een veldtocht van Ranggah-Räjasa tegen Ka<.liri behoeft 
te slaan, doch geïnterpreteerd mag worden als vermelding van zijn ver
schijning aan Krtajaya. De chronogrammen, die in het hier relevante 
deel der Nägarakrtägama voorkomen, zijn ten dele wat hun jaartalwaarde 
betreft dubbelzinnig, en duidelijk is geworden, dat Ranggah-Räjasa door 
de dichter in twee verschillende aeonen geplaatst wordt. Dit verheldert 
intussen slechts een bepaald aspect van zijn wezen; in de Nägarakrtägama 
is uiteraard zijn verschijning kort vóór het begin van het kapancatathä
gatan-tijdperk relevant. Stellen wij het begin van dit tijdperk in 1174, 
dan heeft Prapanca het, voor zover hij in Nag. 40 sq. jaren van de twaalfde 
Çäka-eeuw gesuggereerd heeft, over een aan het kapancatathägatan
tijdperk voorafgaande advent, die zeventig jaar geduurd heeft, indien 
wij van 1104 uitgaan, dertig jaar, indien wij uitgaan van 1144. Die advent 
is "de tijd van Ranggah-Räjasa en sang Anul?anätha"; blijkens de ver
melde duur van sang Anul?anätha.'s regering is hij de Buddha-Koning 
van het tijdperk, terwijl de Ranggahräjasa-figuur correspondeert met die 
van "de voogd van de Buddha-Koning"; "voogd" is dan echter niet 
meer dan een term ter bepaling van hun saamhorigheid, daar hetgeen 
aan de term inhoud geeft, de jeugdige leeftijd van de betrokkene, niet 
toepasbaar is op een Ayonija en zijn zoon. 

Wat kenmerkt nu volgens Prapanca de advent? Primair de verschijning 
van Ranggah-Räjasa aan Krtajaya, de aankondiging van het einde der 
Wil?nuïtische dynastie; dit is tegelijkertijd aankondiging van de kap anc a
tathägatan-dynastie, en zij houdt dus effectuering van "de val van Ka4iri" 
en van "het herstel der rijkseenheid" in. In de tweede plaats Ranggah
Räjasa's beoefening van de dharma ter verwezenlijking van de stabiliteit 
der wereld, vergroting van het geluk der vromen en uitschakeling van 
de slechtaards; ook hiermee is een vanzelfsprekende taak van de Voorloper 
geformuleerd. In de derde plaats is een kenmerk, dat de Buddhistische 
residentie Kutaräja heet; bij het optreden van Krtanagara gaat volgens 
de mededeling van Nag. 41,3,d hetgeen tijdens de advent Kutaräja 
geheten had Singhasärinagara heten, en er is dus kennelijk een verband 
tussen het gebruik van de eerstvermelde naam en de adventfunctie van 
het tijdperk. 
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De in Nag. 41,3,d vermelde naamsverandering heeft in de vaklitteratuur 
niet veel commentaar uitgelokt. Kern heeft zich beperkt tot de opmerking, 
dat Kutaräja niet in de Pararaton genoemd wordt en dat dit bevreemdend 
is. Krom tekent in HJG2 316 aan, dat het rijk van Ranggah-Räjasa 
Tumapel heette, doch naar de hoofdstad doorgaans Singhasäri genoemd 
wordt, "hoewel wij weten, dat die naam eerst later in zwang is gekomen 
en ... Räjasa's kraton nog. Kutaräja heette"; dit getuigt van misverstand, 
want Tumapel staat niet voor een ruimer gebied, doch is een naast de 
Sanskrt aanduiding gebruikte Javaanse naam, en is als commentaar 
ontoereikend, daar de vraag, waarom Singhasärinagara voor K U#aräja 
in de plaats moest treden, niet gesteld, laat staan beantwoord is. Ook 
Pigeaud maakt zijn lezers ten aanzien van deze kwestie niet wijzer; zijn 
opmerking in JFC 4,121, dat Kutaräja "as a manor and a mandarin's 
residence" onderhorig was aan Ka<;liri, steunt op de aanvechtbare vertaling 
van het inadeh van 40,2,b met "vanquished" - KBW 1,155 geeft voor 
BK 10,10 silih-adeh, dat uiteraard niet "elkaar overwinnen" kan betekenen, 
doch door Teeuw terecht met "elkaar pogen te verdringen" vertaald is; 
inadih betekent "onder druk gezet worden" -, en de opmerking in 
JFC 4,125, dat Kutaräja "a name fit for a manor and a country district" 
was, steunt op interpretatie van de context, niet op een adequaat 
argument. 

Het komt mij voor, dat Prapanca iets heel anders bedoeld heeft. De 
Singhasärinagara is de kraton van de Buddha-Koning als zich op aarde 
manifesterende verschijningsvorm (temahan; cf. Nag. 1,I,d) van de 
Eeuwige Buddha; als sterveling is Krtanagara een volgeling (särin) van 
de Çäkyasingha, "de Leeuw uit het Çäkya-geslacht", d.i. Gautama, en 
zijn residentie is derhalve de kraton (nagara) van de volgeling (säri -) 
van de Leeuw ([Çäkya]singha). Ranggah-Räjasa echter is als Ayonija 
een wezen, dat in het vacuum tussen het Çailendra-rijk en het Pan
catathägata-rijk optreedt, en niet zonder meer een sterfelijke ver
schijningsvorm ter opvolging van de Çäkyamuni. De op aarde vertoevende 
Gautama is neergedaald uit de Tu~ita-hemel, en in de tijd, waarin hij 
daar vertoefde, zijn de besluiten genomen en de maatregelen getroffen, 
die met het oog op zijn incarnatie te nemen resp. te treffen waren. De 
incarnatie van de Pancatathägata begint in 1174. De Heer van de advent, 
waarover Prapanca in Nag. 40 en 41,1 spreekt en die aan 1174· voorafgaat, 
hoort dus in de Tu~ita-hemel thuis; dit leidt tot de conclusie, dat met 
K $räja de Tu~ita-hemel bedoeld moet zijn, of anders iets, dat met de 
Tu~ita-hemel op één lijn te stellen was. 

1.2262. Houden wij ons aan de naam, dan valt er tegen Kern's opmer
king, dat Kutaräja in de Pararaton niet vermeld wordt, niets in te brengen. 
De vraag is echter, of de plaats, die Prapanca in Nag. 40,2 bedoeld 
heeft, ook in de Pararaton genoemd wordt. Een andere formulering van 
de vraag kan, dunkt mij, tot een ander antwoord leiden dan Kern gegeven 
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heeft; vervanging van een plaatsnaam door een synoniem is in het Javaans 
niet ongebruikelijk. 

Nu vinden wij in Par. 8,6 sqq. over Angrok, toen hij reeds een aantal 
avonturen beleefd, omgang met een meisje gehad (Par. 5,1 sqq.), en derhalve 
de mannelijke leeftijd bereikt had, het volgende verhaal verteld: 

Wekasan ananakti sira ken Angrok marîng rabut k6l;lung panitikan. 
Katurunan sira widhi, kinon maraa. ring rabut gunung Lejar, ring dina budha 
hireng ing warigadyan. "Sira paradewa ahum akukumpul", mangkana 
lingira nini ring panitikan. "Mami angrowangana asenetana kita, bapa; tan 
hana ning wruha. Mami ta ananapua ring gunung Lejar, s6l;leng ing dewa 
ahum kabeh" . Mangkana lingira nini panitikan. 

Ya ta mara sira ken Angrok ring gunung Lejar. Katekan pwa budha hireng 
ing warigadyan, mara pwa sira ring paheman. Ya ta sira asenetan ing pawuhan, 
ingurugan suket denira ranini panitikan. Teher munîkang saptaswara: genter, 
pater, linçlu, ketug, kilat, halisyus, haliwawar; hudan salah.mäsa, tan pa.ntara 
teja wangkawa. Ndan samangkana sira angrengö çabda tan pa.ntara, humwang 
gumuruh. Rasa ning ahuman, ing watek hyang, ikang angukuhana ring 
n~a Jawa. "Yaya ooi tan mandela", mangkana ling sang watek dewatä. 
kabeh, sama asalanggapan ujar. "Ndîkang yogya prabhua ring n~a Jawa?", 
patakon ing watek hyang kabeh. Sumahur hyang Guru: "Wruhanta kabeh, 
watek dewatä.: hana si yugamami, mä.nufilya wijil (ing wong) pangkur, ikang 
angukuhi bhümi Jawa!" 

Samangka metu ta sira ken Angrok sakîng pawuhan. Katinghalan sira de 
ning watek hyang, sama kayogyan sang watek dewatä.. Ya ta inastwaken sira.· 
bhifileka Bhatä.ra Guru; mangkana kastwanira de sang watek dewatä., asurak 
asanggaruhan. Winidhyan sira ken Angrok angangkena bapa ring sang brä.h· 
maI,la makanä.ma sira çlang hyang Lohgawe, wahu teka sakîng Jambudwipa, 
kinen apapanggiha ring taloka. 

De tekst wijkt in enkele details van die van Brandes af, omdat enige 
varianten, die Brandes niet gekend heeft, een betere lezing verschaffen. 
In de laatste regel geeft één handschrift het betere apapanggiha in plaats 
van Brandes' apanggiha, en hetzelfde handschrift geeft het mijns inziens 
betere wijil pangkur, waar Brandes' tekst wijil ing wang pangkur heeft. 
Mijn ndi tan marulela is een emendatie; Brandes' tekst geeft tandi mar,u1ala, 
de grote meerderheid der handschriften tooi maruf,ala. 

De emendatie berust op de veronderstelling, dat met ikang angukuhi 
bhumi Jawa hetzelfde bedoeld is als met pakö plus bhuwana in SD 39,I ,c, 
en dus als met de naam Paku-Bhuwana in latere eeuwen. Het gebruik 
van de term in SD 39,1 sluit aan bij het verhaal over de verplaatsing van 
de zetel van Çiwa in 38,13 sq.; de Javaanse koning, die de zetel van 
Çiwa bezet, houdt door zijn macht het land in rust (enak en apageh in 
SD 39,I,c, mandel in de Pararaton-tekst). Een der vormen van de zetel 
van Çiwa is de top van de Mahämeru (cf. MB 12,283), en daarom vindt 
men in de Javaanse litteratuur, o.a. in het begin van de Tantu-Panggelaran, 
ook verplaatsing van de top van de Mahämeru naar Java vermeld; dat 
verhaal heeft de Pararaton-man bij het schrijven van de passus 8,14 sqq. 
kennelijk in gedachten gehad. Het verhaal is echter van Javaans-Bud-
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dhistische oorsprong; in de Lalitawistara is Madhyadeça in Jambudwipa 
het land, dat in de raad der goden aangewezen wordt om geboorteland 
van de aanstaande Buddha te zijn, en men heeft dus de volgende aan
staande Buddha zich niet op Java kunnen laten incarneren zonder 
Madhyadeça naar Java verplaatst te achten; uit SD 38,13 sq. blijkt, 
dat het verplaatsingsverhaal een Hinduïstische variant heeft gekregen, 
en zo heeft "de verplaatsing van Madhyadeça" tot "verplaatsing van 
de Meru" geleid. Het verhaal van Par. 8,6 sqq. gaat over het optreden 
van Angrok als Buddha-Koning van Java; daartoe verplaatsen de goden 
de Zetel naar Java, om bij het beëindigen van het werk de vraag te 
stellen, wie nu de Zetel gaat bezetten en daarmee Java mandil zal maken. 
Met adhimaruf,ala of ädimaruf,ala komt men niet uit, en Brandes heeft 
zich daarom in VBG 49/1,44 terecht van vertaling onthouden. 

Angrok krijgt op de gunung Lejar een nieuwe status; de verwerving 
er van is een soort incarnatie, en daarom is het verhaal van Par. 8,6 sqq. 
een soort geboorteverhaal, met de nini panitikan als een soort vroedvrouw 
of geboortefee ; KBW 2,659 geeft, zij het met een vraagteken, voor titik 
"geboren" op, en in aansluiting daaraan vat ik panitikan op als woord 
voor "geboorte". Angrok gaat vóór de grote gebeurtenis een nacht door
brengen (ananakti, van Sanskrt nakti, "nacht") op een heilige plaats 
om voorlichting te krijgen over hetgeen hem te doen staat; de openbaring 
(widhi), die hij ontvangt, wordt hem door nini panitikan verduidelijkt. 
Zij vergezelt hem naar de top van gunung Lejar en veegt daar dorre 
bladeren bijeen, niet zozeer om er Angrok onder te kunnen verbergen 
als wel om hem gelegenheid te geven uit de afval in andere hoedanigheid 
te voorschijn te komen. Angrok immers is vóór de verwerving van zijn 
nieuwe status een wurung; de tegenstelling tussen wurung en dadi/sida 
- het laatste woord is de verjavaanste vorm van siddha, dat in het 
Sanskrt als substantief "een heilige" betekent - speelt in het Angrok
verhaal een belangrijke rol: het gedrag van de wurung is tegenovergesteld 
aan dat van de sida of dadi. Nu heeft, zoals uit het gebruik van het 
Sundase burung blijkt, wurung in het Javaans ook het afgevalTen boomblad 
en de afgevallen vrucht aangeduid, en de in het verhaal vermelde pawuhan, 
"afvalhoop", is derhalve het symbool van de wurung-status, die Angrok 
van zich afschudt, wanneer hij voor de goden verschijnt in de nieuwe 
gedaante van aanstaande Buddha-Koning van Java. 

In de Lalitawistara beraadslagen de goden over de incarnatie van de 
aanstaande Buddha en over de omstandigheden, waaronder zij zal plaats
vinden, in de Tu~ita-hemel, waar de aanstaande Buddha het tijdstip 
van zijn menswording afwacht. Een der besluiten van de goden is om als 
brahmanen vermomde hemelingen naar de aarde te sturen om de aardse 
brahmanen de lichaamstekenen te onderwijzen, waaraan de Verhevene 
te herkennen zal zijn. Die functie vervult in het Angt"ok-verhaal de 
brahmaan Lohgawe; de tekst laat daaromtrent geen twijfel bestaan 103). 

Lohgawe begeeft zich naar taloka, d.i. Sanskrt martaloka, "de aarde", 
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en hij zou dus uit de hemel moeten komen; het verhaal van de verplaatsing 
van de Zetel brengt echter met zich mee, dat hij uit Jambudwipa komt, 
en zo zijn in Par. 8,6 sqq. J ambudwipa en taloka, hoewel eigenlijk niet 
saamhorig, naast elkaar komen te staan. Het feit, dat het Lohgawe
verhaal onmiddellijk aansluit bij het verhaal over de beraadslaging der 
goden, bewijst, dat wij met een Javaanse weergave van een stuk Lalita
wistara te maken hebben. 

Bezien vanuit dit gezichtspunt is de gunung Lejar de Tu~ita-hemel. 
Hoe de Javanen aan de naam "gunung Lejar" gekomen zijn, is niet 
moeilijk te raden: lejar betekent "verheugd" (KBW 3,748) en is dus een 
Javaans equivalent van Sanskrt to~ita (CSW 156); lejar is een synoniem 
van tU$ita geworden, omdat het verschil tussen to~ita en tu~ita in het 
Javaans, waarin de functionele belasting der u/o-oppositie gering is, 
niet relevant was ; vergelijkbare gevallen zijn Korawa naast K urawa, 
dopara (Sanskrt dwäpara) naast dupara. Onder invloed van het verhaal 
over de verplaatsing van de Zetel 104) is op Java de Tu~ita-hemel de top 
van de gunung Lejar geworden ; de plaats ligt echter buiten de wereld, 
waarin de Javanen leven, want de goden, die op gunung Lejar in vergade
ring bijeen zijn, gebruiken ter aanduiding van het land, waar Angrok 
regeren zal, niet het woord "hier", maar spreken van bhümi Jawa, dat dus, 
vanuit de top van de gunung Lejar bezien, buitenland is. 

Er is dan nog één dubieuze kwestie. Volgens Brandes' vertaling besluiten 
de goden, dat Angrok als koning Bha~ära Guru zal heten. Brandes heeft 
dit begrijpelijk geacht, omdat in Par. 13,12 sqq. een verhaal te vinden 
is, waarin Angrok deze naam inderdaad aanneemt. Ik ben er niet zeker 
van, dat dit argument bruikbaar is; de passus Par. 13,12 sqq. lijkt mij 
jonger dan de passus Par. 8,6 sqq. Tegen de opvatting, dat bhafö,ra Guru 
in Par. 8,23 agens aanduiding bij inastwaken is, rijzen echter grammaticale 
bezwaren. Nu fungeert sang Anü~anätha in Nag. 41 ,1 als Buddha-Koning 
tijdens het Wi~nuïtische tijdvak en dus als Sang Hyang Taya. Aangezien 
met deze conceptie Angrok's aanduiding als Bha~ära Guru niet in strijd 
is, sluit ik mij bij Brandes' opvatting aan, doch met de opmerking, dat 
de auteur misschien iets anders bedoeld heeft, en die bedoeling dan 
uitgedrukt heeft in termen, die ons in corrupte vorm bereikt hebben. 

Na deze inleidende opmerkingen kom ik tot de volgende, misschien 
niet in alle opzichten definitieve vertaling: 

Ten slotte ging Angrok een nacht doorbrengen in het heiligdom 
van de panitikan-kolk. Een openbaring daalde op hem neer : hij 
kreeg opdracht om zich naar de heilige plaats op gunung Lejar te 
begeven en (daar aanwezig te zijn) op zwarte woensdag in de wuku 
warigadyan. "De Hindu-goden komen er in vergadering bijeen", 
zo sprak nini panitikan (ter verklaring van Angrok's droom) . "Ik 
zal helpen om je verborgen te houden, vriend, en niemand zal je 
(b~j het begin van de vergadering) zien. Ik ga op gunung Lêjar 
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dorre bladeren bijeenvegen tegen de tijd der godenvergadering" . 
Aldus sprak nini panitikan. 

Angrok begaf zich dus naar gunung Lejar, wachtte zwarte woens
dag van warigadyan af, en ging toen naar de vergaderruimte. 
Nini panitikan stortte het gras (etc., dat zij bijeengeveegd had,) 
op hem uit, zodat hij schuilging in een hoop afval. Nauwelijks 
was dit geschied, of de zeven geluiden weerklonken: gedreun, 
gerommel, aardbevingsgedruis, lawaai, donderslagen, stormgeweld 
en orkaangehuil ; het regende, hoewel het droge tijd was, en aan 
alle kanten glansden regenbogen. Terwijl dat alles gebeurde, ver
nam hij een onafgebroken daverend stemmengeluid; de in verga
dering samenkomende goden hadden het over de man, die Java 
vastheid zou geven. "Hoe zou het (onder zijn bestuur) niet in rust 
zijn 1", zeiden de goden al converserende. "En wie komt nu in 
aanmerking om koning van Java te zijn1", zo vroegen de goden. 
Daarop antwoordde Guru: "Weet, goden, dat mijn uit-pangkur
geboren zoon, de vastleggel' van Java, bestaat!" 

Toen hij die woorden sprak, kwam Angrok te voorschijn uit de 
hoop afval. De goden zagen hem en zeiden: "Dat is hij!"; plechtig 
verklaarden zij, onder luide toejuichingen, dat hij Bhatära Guru 
zou heten. Zij regelden het zo voor Angrok, dat hij als vader zou 
aannemen de brahmaan Lohgawe, die pas uit Jambudwipa gearri
veerd was met de opdracht hem in de mensenwereld te ontmoeten. 

Met het verhaal van Par. 8,6 sqq. is te vergelijken dat van het begin 
van het tweede hoofdstuk der Sejarah Melayu. Daarin daalt uit de hemel 
van Indra af een nakomeling van Iskandar Dhü '1-J5:arnain (Alexander 
de Grote), rijdende op een witte stier, begeleid door Nila Pahlawan en 
Karna Pandita; zijn nederdaling doet de top van de berg en het daarbij 
behorende rijstveld in goud veranderen. De berg wordt aangeduid als 
"de in de Melayu-rivier liggende Siguntang Mahameru", waarin vermoe
delijk een verbastering te zien is van si gunung M ahiimeru; met betrekking 
tot de top worden de termen nagara bukit en mahkota of mahkuta gebruikt, 
"de koningsstad op de berg", het Javaanse wwatan mas, niet per se 
vanwege de aanwezigheid van gebouwen, maar vanwege de schittering
van-goud, die de aanwezigheid van de goddelijke koning kenmerkt 105). 

De bewoners van de berg zijn twee vrouwen, op huwbare leeftijd volgens 
de bekendste SM-redactie, oude weduwen volgens de tekst, die Westenenk 
m TBG 63,216 vermeldt; zij zijn allicht met de nini panitikan van het 
Pararaton-verhaal op één lijn te stellen. Ook een Lohgawe-figuur speelt 
in het Maleise verhaal een rol; hij ontstaat uit schuim, dat door de witte 
stier uitgebraakt wordt, en zijn priesterlijke functie blijkt behalve uit 
zijn naam, die wel tot Sanskrt bhatta, "geleerde", te herleiden is, uit de 
mededeling, dat hij gebeden over de neergedaalde uitspreekt en hem 
een koningsnaam geeft 106). De aldus gewijde koning, die aan het begin 
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van de Maleise dynastie staat, is een Maitreya, die de mensheid, vertegen
woordigd door de twee vrouwen, onmetelijk rijk maakt, volgens het 
verhaal, dat ook op Java - waar hij thans Ratu Adil heet en het schatrijk 
(Sanskrt maharddhika) zijn tot onafhankelijk zijn (merdeka) geworden 
is - nog steeds bekend is, maar hij is ook Çiwa als berijder van de witte 
stier N andi, en ten slotte nog afstammeling van Iskandar; het is niet 
moeilijk in hem de min of meer vermohammedaanste Çiwa-Buddha der 
Javaanse dynastieke traditie te herkennen. 

Er zijn meer verhalen over uit de hemel neergedaalde residenties 
bekend; in TP 121,24 sqq. ontstaat aldus de mançlala ring Bulalak, 
dezelfde plaats, die in de inleiding der Pararaton genoemd wordt, en 
van de prior heet het daar, dat hij tevoren onder stro en dorre bladeren 
gelegen had, als van Angrok in het hierboven weergegeven verhaal. 
Tegenover de neerdalende kraton staat in Par. 14,32 de ten hemel varende 
kraton van 1;>angçlang-Gençlis; de stichter der dynastie komt uit de hemel 
en de afsluiter gaat daarheen; het verhaal over de neerdalende of ten
hemel-varende residentie is gegeven met de dubbele betekenis van kraton, 
dat "dynastie" èn "residentie", en van parahyangan, dat "hemel" en 
"kraton" betekent. 

Het geografische wereldbeeld der betrokken gemeenschap speelt in 
zulke verhalen uiteraard een rol, doch de mythe zelf is er niet van afhan
kelijk, en verandering van het milieu der gemeenschap leidt dus tot andere 
localisering. Op het Diëng-plateau heeft men, met het oog op of ter 
gedachtenis aan de nederdaling van de dynastiestichter vermoedelijk 
een godenstad gebouwd; de naam rf,ihyang zou uit puri hyang, "godenstad" , 
of een dergelijk woord ontstaan kunnen zijn. Krom spreekt in IHJK2 
1,172 van een "Çiwaïtische vestiging in het hooggebergte", het adjectief 
op p. 202 toelichtende met de opmerking, dat van Buddhisme op het 
Diëng-plateau niets blijkt; de aantekening is geen argument tegen de 
veronderstelling, dat het gebouwencomplex op het plateau iets met de 
nederdaling der Çailendra-dynastie te maken gehad heeft, want in het 
Lalitawistara-verhaal zijn het de leden van het Hindu-pantheon, die de 
aanstaande Buddha op zijn tocht naar de aarde, waar hij zich gaat 
incarneren, begeleiden, zoals het in Par. 8,8 de paradewa, "de Hindu
goden", zijn, die de entourage vormen. Het nog steeds in gebruik zijnde 
heiligdom van Imagiri, de begraafplaats der Javaanse vorsten op de 
top van een heuvel, die via 360 stenen treden te bereiken is (cf. ENI2 
2,136), is de hemelvaartsberg, die het complement van de "berg der 
nederdaling" is; van belang is Pigeaud's mededeling in D 7,354, dat daar 
de geest woont, die de lotgevallen van het rijk heet te voorspellen, en 
die dus wel te identificeren is met prabu Watu -Gunung. Het door Westenenk 
in TBG 63,212 sqq. besproken heiligdom bij Palembang, op een heuveltop, 
waar oude graven liggen en waar een merkwaardig Buddha-beeld gevonden 
is (HJG2 132), doet aan het Javaanse Imagiri denken; is er verband, dan 
pleit dat tegen het hoofdbetoog van Westenenk, want dan is waarschijnlijk 
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een "berg der nederdaling" in het bovenland het complement geweest 
van de heuvel bij Palembang, zoals op Java het Diëng-plateau het 
complement van Imagiri is 107). 

1.2263. Rekening houdende met hetgeen in de vorige subparagraaf 
uiteengezet is, zou ik in Ranggah-Räjasa's kraton Ku~aräja de mythische 
"stad op de berg" willen zien, die uiteraard identiek is met de Sing
hasärinagara, waarin later Krtanagara resideert, doch daarom nog niet 
da.a.rvan dezelfde verschijningsvorm is; de stad van het laagland is 
zichtbaar, omdat de geïncarneerde Buddha-Koning er woont, maar ligt 
hoger en onttrekt zich aan de waarneming der gewone stervelingen, zolang 
de latere Buddha-Koning nog sang Anü/?anätha heet en in het paleis van 
zijn vader Ranggah-Räjasa vertoeft. De residentie van de Ayonija, die 
in de Pararaton Angrok heet, mag men zich voorstellen als het Nägarakrtä
gamase equivalent van de top van gunung Lêjar, een TUi?ita-hemel, die 
bij zijn nederdaling de top van de wereldberg reeds bereikt heeft. Geen 
enkel detail van Nag. 40 is met deze interpretatie in strijd; op de bergtop 
beoefent Ranggah-Räjasa de dharma en behartigt hij het algemeen 
welzijn, en vandaar verschijnt hij aan Krtajaya in een droom of in diens 
meditatie om hem de Wi/?nuïtische hegemonie op te zeggen. Daarentegen 
passen verschillende details van Nag. 40,2 goed en beter in het nieuwe 
beeld. Goed passen de woorden kuW'U, kamantryan en wwang niM Mp: 
de kuwu's zijn vergelijkbaar met de gebouwtjes op het Diëng-plateau, de 
lcamantryan is, vanwege de betekenis "raadsheer" van Sanskrt mantrin, 
de pahörnan van Par. 8,13, en het veelkoppige volk zijn de paradewa van 
Par. 8,8, de Hindu-goden, die volgens de Lalitawistara de nederdalende 
Bodhisattwa assisteren. Ook de termen pénuh ing saruxibhoga en atiramya 
van regel a leveren geen moeilijkheid op, want de nederdaling van Maitreya 
brengt per se welvaart en verandert per se de bergtop in een gouden 
residentie, zoals uit het vermelde SM-verhaal blijkt. Bepaald beter komen 
wij met de nieuwe interpretatie uit ten aanzien van het overgeleverde, 
doch onvertaalbare inadëh; ik heb in VAWL--NR 69/1,149 inadig gelezen, 
doch het volgende wwang niM Mp daaraan toegevoegd als agensaandui
ding ; wwang niM Mp is als afzonderlijke zin op te vatten, zoals Pigeaud 
gedaan heeft in JFC 3,45, en dan kan in inadig de naast inadigaken 
staande vorm van het accidenteel passief gezien worden, die vergelijkbaar 
is met het naast didirikan staande Maleise terdiri en "er (plotseling) 
komen te staan", als gevolg van een goddelijke scheppingsdaad, suggereert. 
Verdere verbetering van de vertaling van VAWL--NR 69/1,149 is te 
bereiken door het yêki van Nag. 40,2,c met de mededeling van d ver
duidelijkt te achten en de rest van regel c op te vatten als een perifrastisch 
passief participium, en door in het manggöng kaç'Üran een kwalificatie 
van de dynastie stichter te zien, die in oppositie staat tot het in n panggöng 
bhaya van 40,3,c opgesloten manggöng bhaya als kwalificatie van het 
laatste lid van een dynastie, plus een equivalent van Sanskrt M ahawira, 
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"de grote held", epitheton van de Buddha van het Wit,muïtische tijdvak 
als epitheton van Wi!?nu (CSW 327); wij krijgen dan als geheel: 

Met de naam Kutaräjya, complex van gebouwen als oord van beraad, 
ging beoosten de Kawi, vol voedsel en stralend van schoonheid, 

(door een goddelijk woord gecreëerd) zich een hemelse stad met 
een dichte bevolking verheffen. 

Wat de telg der Çailendra's, heldhaftigheid plegend, aan dharma 
in acht nam, is zo te omschrijven: 

naar vergroting te streven van 't welzijn der goeden en 't falen 
der slechten, tot stabiliteit der gehoorzame wereld. 

De laatste woorden, sthitya ning rat subhakti, zijn weergegeven in aan
sluiting aan het mandel van Par. 8,17. 

Het Kutaraja van de overgeleverde tekst van Nag. 40,2,b heb ik met 
"Kutaräjya" weergegeven, omdat de wijziging van de woordvorm geen 
metrische consequenties heeft en gelegenheid geeft het woord op te vatten 
als aanduiding van het Çailendra-rijk of van de Çailendra-kraton; in 
Nag. 40,I,b treedt Ranggah-Räjasa op als Çailendra-telg, en de vertaling 
van de eigennaam van 40,2,b met "Çailendra-kraton" past dus in het 
verband. Bij de bespreking van Ïçänatungga's kleinzoon sub 1.2214 
hebben wij gezien, dat diens naam zich vertalen laat met "voortzetter 
van het Çailendra-geslacht", indien wij het eerste lid, als Makuta- of 
als Imakuta- te lezen, herleiden tot Sanskrt Hemaküta, met dien ver
stande, dat wij het gebruik van een korte u als een gevolg van verjavaansing 
van het Sanskrt woord aanvaarden. Verdere afbraak van het woord 
makuta tot kuta zou geen opvallend verschijnsel zijn, daar ma- begrepen 
kon worden als het prefix van adjectiva en predicaatswoorden, dat in 
woorden met een substantivische betekenis niet op zijn plaats was. Ik 
neem aan, dat M akuta als aanduiding van de Çailendra-kraton of een 
daarmee vergelijkbare residentie zich gehandhaafd heeft in het mahkuta 
of mahkota van SM 2,3; Suparba heeft het daar over iets, dat de waarheid 
van zijn bewering bevestigt, en als alamat kan daar geen kroon dienst 
doen, maar wel de nagara bukit, omdat de twee vrouwen van het verhaal 
de gedaanteverandering van de bergtop konden constateren; in het 
Maleis is ma- geen adjectivisch prefix, zodat de Javaanse reductie daar 
niet is kunnen optreden. Makuta wordt in het Javaans en in het Maleis 
ook gebruikt als woord voor "kroon" en maakt de indruk te horen bij 
Sanskrt mukuta, "Diadem" (CSW 334); die andere betekenis pleit echter 
niet tegen de veronderstelling, dat het eerste lid van de naam van Ïçäna
tungga's kleinzoon voor "Çailendra-kraton" staat, omdat -wangçawardhana 
niet bij makuta- als woord voor "kroon" past. De verkorte vorm K uta is 
in het Javaans samengevallen met de Javaanse nevenvorm van Sanskrt 
kata, "vesting"; ook dit pleit niet tegen de hierboven voorgestelde ver
klaring van het Kuta- van Nag. 40,2,b, al moeten wij er wel rekening 
mee houden, dat de Javaanse lezers van Nag. 40,2 later eer aan "burcht" 
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dan aan "Çailendra-kraton" gedacht hebben; de overgeleverde vorm 
Kutaräja en het angadegaTcen kuta van Par. 18,8 wijzen in die richting. 

De Ku~aräjya is dus wel op te vatten als een hemelse stad op de top 
van een berg, een Parahyangan 108). De in Nag. 40,2,a voorkomende 
plaatsbepaling "ten oosten van de Kawi" is ruim; ten oosten van de 
Kawi ligt Java's hoogste berg, door de Nederlanders aangeduid als "de 
Smeroe", door de Javanen als Sumeru, een naam, die naast Meru en 
Mahämeru voorkomt en de Indische goden- of wereldberg aanduidt; de 
Sumeru kwam bij uitstek in aanmerking om op zijn top de hemelse 
Çailendra-kraton te dragen, en men mag aannemen, dat de berg ten 
oosten van de Kawi in verband met die functie in het kapancatathägatan
tijdvak Sumeru genoemd is. De belendende berg heet nu Brama, in 
Nederlandse weergave "de Bromo"; het is niet uitgesloten, dat hij die 
naam draagt vanwege het Pararaton-verhaal, dat in Brahmä de verwekker 
van Angrok/Ranggahräjasa ziet. Ten slotte is nog mogelijk, dat de Kawi 
als "berg van Lohgawe" beschouwd is, toen men het Lalitawistara-verhaal 
over de nederdaling van als brahmanen vermomde hemelse boodschappers 
nog kende. Volledige zekerheid is met betrekking tot de oorsprong van de 
bergnamen niet te bereiken, maar wel mag men in het algemeen aan
nemen, dat de Javanen bij de invoering van geografische namen in hoge 
mate beïnvloed zijn door de onder hen in zwang zijnde mythen. 

1.2264. In VAWL-NR 69/1,150 heb ik de veronderstelling geuit, dat 
Prapanca de mededeling van Nag. 40,2,b gedaan heeft op grond van 
kennis van het Pararaton-verhaal aangaande Wi~nuwardhana's stichting 
van een ku~a te Canggu, en dat hij zich de vrijheid veroorloofd heeft om 
deze ku~a naar Singhasäri te verplaatsen. In 1962 had ik mij echter 
nog geen definitieve mening gevormd over de betekenis van de naam van 
Ïçänatungga's kleinzoon, zodat de gedachte, dat K utariija voor "de 
Çailendra-kraton" zou kunnen staan, mij toen nog vreemd was. Thans 
lijkt het mij beter de mededeling van Par. 18,8 uit die van Nag. 40,2 
te verklaren, en te stellen, dat de Pararaton-man aan Wi~nuwardhana 
ku~a-bouw toegeschreven heeft, omdat hij een verhaal over de ku~a 
van de dynastiestichter kende, doch niet het detail aangaande de mira
culeuze verschijning er van; in dat geval is hij min of meer het slachtoffer 
geworden van Prapanca's cryptische gebruik van het woord kuta en 
van de geringe doorzichtigheid van Nag. 40,2 in het algemeen. 

Het is niet nodig de uiteenzetting van VAWL-NR 69/1,147 sqq. in 
gewijzigde vorm te herhalen. Ik kan hier volstaan met de opmerking, 
dat het overgeleverde jaartal 1193 van Par. 18,9 voor 1173 in de plaats 
moet zijn getreden, omdat 1173 het jaar is van "de verwijdering van 
de Lingga", d.i. "de liquidering der Ka4irise hegemonie", als het jaar, 
dat aan de vestiging van het kapancatathägatan-rijk voorafgegaan is; 
ik vraag mij tevens af, of niet het Mahibit van Par. 18,9 sq. te herleiden 
is tot Sanskrt mahibhrt, "koning", en of dus niet met amerep ing mahibit 
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hetzelfde bedoeld is geweest als met angilangaken sang lingga ning pati 109). 

Indien het nageslacht geweten heeft, dat 1174 het eerste kapancatathä
gatan-jaar en 1173 dus een laatste jaar van de Kaçlirise tijd geweest is, 
kan het tot een verhaal over de bouw van een vesting te Canggu gekomen 
zijn, omdat in de materiële sfeer voor een koning van Kaçliri weinig 
dingen zo dodelijk waren als vijandelijke beheersing van Canggu. 

Bij deze kwestie is betrokken het verschil tussen realistisch en mythisch 
denken, dat in iedere menselijke gemeenschap op ieder niveau van ont
wikkeling optreedt. Een buitenstaander kan uit de gebruikte complexe 
taalvorm niet altijd afleiden, welke gedachtengang deze weergeeft, en 
dat zo'n buitenstaander Prapanca's mythische uiting als realistisch 
opgevat heeft, behoeft dus niet van domheid te getuigen. De Nederlandse 
Javanici hebben aan realistische Nägarakrtägama-interpretatie de voor
keur gegeven krachtens een algemeen-menselijk instinct en omdat in de 
eerste jaren der Nägarakrtägama-studie voor een realistische benadering 
meer hulpmiddelen ter beschikking stonden dan voor een mythische 
analyse. Neem bij voorbeeld het geval van Saçleng en Keta, volgens 
Nag. 49,3 plaatsen, die in 1253 door Gajah-Mada veroverd zouden zijn. 
De eerste Nederlandse reactie is geweest de verovering als historisch 
feit te aanvaarden, en uit deze reactie is het raadplegen van een land
kaart voortgevloeid; cf. HJG2 388, waar Krom Keta ten noordoosten 
van Besuki plaatst en in aansluiting aan Brandes met Saçleng een berg 
in het gebied van Puger bedoeld acht. Indien echter de Javanen aan 
plaatsen in hun landschap mythische namen gegeven hebben, verschaft 
de landkaart niet per se zekerheid, want het is mogelijk, dat zij Prapanca's 
mythische Saçleng secundair een plaats in het Pugerse aangewezen hebben. 
Nu heeft Gajah-Mada Saçleng veroverd in een jaar, waarin het Wi1?nuï
tische rijk van Jayanagara om te zetten was in een Buddhistisch rijk, 
en daar deze taak uit de bhawacakra-theorie voortvloeide, is denkbaar, 
dat Prapanca Saq,eng als mythische term gebruikt heeft; het is niet 
bezwaarlijk in dat geval Saq,eng te herleiden tot een Ni~ad-Hyang, "de 
Zetel des Heren", dat bij verjavaansing de als lidwoord begrepen eerste 
lettergreep verloren heeft, en de herleiding is aantrekkelijk, omdat er 
een berg Saçleng gevonden is, en bergen als godenzetels beschouwd werden. 
Aan het Saçleng-verhaal der Pararaton (27,28 sqq.) heeft men voor het 
doen van een keuze niet veel, want het geeft ons meer raadsels op dan 
wij voorshands kunnen oplossen. Wel bevestigt misschien een nog jonger 
verhaal, dat vereenzelviging van de Saçleng-oorlog met "liquidatie van het 
Wi~nuïtische rijk van Jayanagara~' op de goede weg leidt: de Menak-Jingga 
van het Damarwulan-verhaal, die op onbehoorlijke wijze naar de hand 
van Prabu Kenya dingt, is gemakkelijk te herleiden tot de Jayanagara 
van het verhaal van Par. 27,1 sqq., zijn overwinnaar Damar-Wulan 
is een jongere verschijningsvorm van Gajah-Mada, en in Damar-Wulan's 
concurrenten Layang-Seta en Layang-Kumitir is de Kembar of zijn "de 
tweelingen" van Par. 28,2 sqq. te herkennen. 
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In Nag. 49,3 noemt Prapanca SaQ,eng en Keta in één adem, in Nag. 
70,3 SaQ,eng en Bali. Dit suggereert, dat Keta en Bali voor Prapanca. 
hetzelfde geweest is. Maar in Nag. 29,3 sqq. heeft de dichter het over 
een door hem bezocht Keta, dat in het gebied van Besuki geplaatst 
wordt, waar Krom het dan ook in HJG2 388 localiseert. Keta is een neven
vorm van kuta of kota; cf. Javaans keti, "honderdduizend", dat tot 
Sanskrt koti of koti te herleiden is. Heeft Prapanca er in Nag. 49,3 "de 
Rijkszetel van de Wi~nuïtische koning" mee bedoeld, dan past het se
mantisch bij Baq,eng als verjavaanste vorm van Ni~ad-Hyang, maar dan 
draagt het verhaal over het Keta in het gebied van Besuki bepaaldelijk 
niet bij tot verduidelijking van Prapanca's bedoeling. Dat kan opzet 
geweest zijn, want wie het over de Javaanse incarnatie van de Panca
tathägata heeft bespreekt een geheim des geloofs, en mystificatie is met 
betrekking tot zulke geheimen niet tot de uitlatingen van Javaanse 
priesters beperkt. 

Uit de beschouwing van deze subparagraaf blijkt meer onzekerheid 
dan uit die van VAWL-NR 69/1,147 sqq. Dit houdt in, dat ik mij over 
het Keta, dat in een der twee lezingen van het chronogram van Nag. 
15,2,c een rol speelt, negatief moet uitlaten voor zover zijn ligging in 
geografische zin in het geding is. Het is misschien het beste om het op 
"het Rijk" in het algemeen te laten slaan, en er derhalve een nevennaam 
in te zien van het Kutarajya van Nag. 40,2,b, welks aanwezigheid geen 
object van algemene waarneming geweest is, doch door de priester gecon
stateerd is met "het oog der verlichting". 

1.2265. Tot slot van deze paragraaf nog een opmerking over de naam 
Ranggah-Räja8a, in aansluiting aan hetgeen sub 1.2211 gezegd is. 

Ik neem aan, dat zowel Poerbatjaraka als Pigeaud KBW 1,828 geraad
pleegd heeft, doch zonder de tekst na te slaan, waarnaar van der Tuuk 
verwijst. Die tekst is R 22,70, waar van een geweldige krijgsman gezegd 
wordt: 

r·unc;iónc;ia. têkang kayu ghora.rupa. ka.dika.na.ng Ta.~ka nága.rája. 
ra.ngga.h niká wwa.dnya. ya. têla.ta.nya. ta.mbinya. ma.lwá pa.miwiknya. tulya. 

Hij drilde de boom, ontzagwekkend van vorm, die aan Tak~aka, 
koning der slangen, deed denken: 

de gaffel der wortels er van zou diens tong kunnen heten, 
en muil van de naga des booms brede tambi. 

Tak~ka is een bekende demon in slangengedaante, die het vermogen heeft 
door de lucht te vliegen. Onze geweldige krijgsman rukt een boom uit 
de grond en slingert deze zijn tegenstander tegemoet. Deze tegenstander 
ziet van de boom, die op hem afkomt, de ranggah en de tambi, en die 
doen hem denken aan de gevorkte tong, die uit de gapende muil van 
Tak~ka steekt. Hieruit blijkt, dat ranggah de gevorkte boomwortel is, 
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die uit de tambi, de uitstaande wortellijst, naar voren steekt. H et ranggah 
van R 22,70 interesseert ons, omdat er een deel van een boom mee bedoeld 
wordt, en omdat räjasa niet slechts in de koningsnamen van het kapanca
tathägatan-tijdperk voorkomt, maar ook de naam is van een boom, de 
Elaeocarpus; ranggah räjasa is met "vertakte Elaeocarpus-wortel" te 
vertalen. 

"Elaeocarpuswortelvertakking" zou voor een historische koning allicht 
een eigenaardige naam zijn. Ranggah-Räjasa is echter geen historische 
koning, maar een ongeboren Çailendra-telg, die Prapanca met het chrono
gram van Nag. 40,I,a in twee aeonen plaatst. Zetten wij de uitgerukte 
boom van R 22,70 weer in de grond, dan zien wij in de geest één stam 
zich verheffen uit twee wortels. Het beeld spreekt, indien wij de twee 
wortels identificeren resp. met de Çailendra-tijd en het kapancatathägatan
tijdvak, want hoewel de wortels chronologisch onderscheiden zijn, is 
het dan één dynastie, die zich als Räjasa-boom verheft. 

Pigeaud heeft in JFC 4,121 aangetekend : 

In connection with his peculiar theory on Javanese historiography 
Berg posited that the name Räjasa was given to the fust King by 
Prapaiica in imitation of the official name of the poet's Royal 
master Räjasanagara ... The reverse seems much more plausible. 
Several members of the Majapahit Royal Family had Räjasa in 
their official names ... The name might be considered as a family 
name. As the founder of the dynasty also is called Angrok (the 
Assailant, in the Pararaton) Räjasa (the Impetuous One) probably 
is a Sanskrit translation of an old name. 

De theorie betreffende het gebruik van een familienaam heeft Pigeaud 
ontleend aan van Lith's opstel in TBG 66,435 sqq., zonder vermelding 
van bron, en onkritisch, daar tegen de theorie pleit, dat de Javanen 
in latere eeuwen geen familienamen gebruikt hebben. De vertaling van 
Angrok is ontleend aan GNI 2,20; ik heb mijn verklaring van 1938 in 
MA WL-NR 14,127 sq. door een betere vervangen, doch daar Pigeaud 
GNI 2,20 niet als bron vermeldt, is hij consequent geweest door de cor
rectie in MAWL-NR 14,127 sq. te verzwijgen. Ook deze werkwijze zou 
men "peculiar" kunnen noemen, maar belangrijker is de vraag, hoe 
Prapanca aan de naam van de koning van Nag. 40,1 gekomen is. Ik heb in 
deze subsectie trachten aan te tonen, dat Nag. 40 het over een Ayonija 
heeft, die in twee verschillende aeon en bestaan heeft en wiens residentie 
de Tu~ita-hemel is. Het staat Pigeaud vrij tegenargumenten te berde 
te brengen, maar zolang ik deze niet in druk vóór mij zie, houd ik vast 
aan de mening, dat de dichter, aan wie wij het verhaal van Nag. 40 te 
danken hebben, ook de bedenker is van de daarin voorkomende konings
naam, en dat Prapanca het beeld van de Elaeocarpuswortel gebruikt 
heeft, omdat de eerste helft van de naam van Räjasanagara hem dit 
beeld ingegeven heeft. 





1.2311. De opmerking, die in V A WL-NR 69/1 uitgangspunt voor een 
onderzoek betreffende de chronologische structuur van het kapanca
tathägatan-tijdperk geweest is, was, dat in de Nägarakrtägama zowel 
met betrekking tot Krtanagara als met betrekking tot J ayanagara een 
koningswijding vermeld wordt, die de betrokkene ontvangen zou hebben 
geruime tijd vóór het overlijden van de regerende koning, resp. Wi~nu
wardhana en Krtaräjasajayawardhana. Krom had in HJG2 325 reeds 
uiteengezet, dat de in Nag. 41,3 vermelde wijding van Krtanagara geen 
"wijding tot kroonprins" geweest kan zijn, daar in een inscriptietekst 
van 1188, een jaar, dat aan Wi~nuwardhana's sterfjaar voorafgaat, 
Krtanagara hoofdpersoon is, terwijl Wi~nuwardhana aangeduid wordt als 
zijn manggalya, " bron van zegen"; "zelfs in een tien jaar oudere inscrip
tie ... zijn de titels van Krtanagara, niet die van Wi~I).uwarddhana 
ontcijferd", voegt Krom toe, om even verder te laten volgen, dat hem 
"de reden voor deze handelwijze" niet duidelijk was. De Nägarakrtägama
mededeling over de regering van Krtanagara onder het patronaat van 
zijn vader, dat ik "voogdij" genoemd heb, heeft precies dezelfde structuur 
als de mededeling over Jayanagara's bevoogde regering. Met het oog 
daarop heb ik toeval uitgesloten geacht, en mij vervolgens afgevraagd, of 
het streven naar uniformiteit, dat uit het genoemde geval blijkt, ook 
uit andere details af te leiden valt; het bleek toen, dat het hele dynastieke 
patroon van het kapancatathägatan-tijdperk door een regelmatige 
chronologische structuur gekenmerkt wordt. Dit resultaat maakt de 
opmerking van de Casparis in BSOAS 26,464, dat de Jayanagara-wijding 
van 1217 niet meer dan een benoeming tot yuwariija, "kroonprins", 
was, illusoir; juist die mogelijkheid heeft Krom in HJG2 325 op goede 
gronden uitgesloten. Pigeaud heeft in JFC 5,433 het voorstel gedaan 
het betoog van VA WL-NR 69/1 door "an expert in psychology" te laten 
onderzoeken; het zou onvriendelijk zijn om over de zin van deze opmerking 
een vermoeden uit te spreken, en ik beperk mij dus tot het antwoord, dat 
ook deze psycholoog zou moeten beginnen met verificatie der in VA WL-NR 
69/1 gemaakte berekeningen, aan de hand der Javaanse gegevens, die 
in VA WL-NR 69/1 zonder uitzondering en met vermelding van de bron 
zijn opgesomd. 

Het onderzoek van de chronologische structuur der kapancatathägatan
periode kon slechts, mede vanwege het grote aantal nevenvragen, dat 
om beantwoording vroeg, in een vrij lijvig boek weergegeven worden. 
De vraag, of ook de voogdijtijd, die in de totale kapancatathägatan
chronologie regelmatig optreedt, een karakteristieke structuur heeft, 
moest voorshands buiten beantwoording blijven. Nader onderzoek heeft 
mij de overtuiging geschonken, dat het antwoord bevestigend moet luiden. 
Van dit onderzoek bevat deze subsectie het gesystematiseerde verslag. 
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Het bevestigende antwoord sluit aan bij de opmerkingen, die sub 1.21 
over de Nägarakrtägama als çakakäla gemaakt zijn; het geeft tevens zin 
aan een groot aantal der in het gedicht voorkomende chronogrammen, 
die in VAWL-NR 69/1 niet ter sprake gebracht zijn. De vraag, of ook 
de hele groep Nägarakrtägama-chronogrammen een eigenaardige structuur 
vertoont, beantwoord ik niet in deze subsectie, die over de voogdijtijd 
gaat; ik kom op die kwestie sub 1.25 terug. 

1.2312. In VA WL-NR 69/1 heb ik op p. 99 een eerste abhif?eka van een 
tweede abhif?eka onderscheiden. De tweede abhi~eka valt in het jaar na 
dat van het overlijden van de betrokken voogd en geeft aan de tevoren 
onder het patronaat van zijn vader regerende de status van onbevoogde 
koning. Duidt men de onbevoogde koning, die zich de volkomen konings
macht verwerft, aan als "Buddha-Koning", dan ligt het voor de hand 
om hem met betrekking tot zijn voogdijtijd aan te duiden als Bodhisattwa, 
en in aansluiting aan het gebruik van de term kapancatathagatan zou 
dan de voogdijtijd kahodhisattwan genoemd kunnen worden. De bekende 
legendarische levensgeschiedenis van Siddhärtha Gautama, de Lalita
wistara, valt in hoofdzaak in een kabodhisattwan; het boek bestaat 
uit 27 hoofdstukken, en pas het 24ste vermeldt de tweede verlichting; 
de laatste drie hoofdstukken hebben min of meer het karakter van een 
supplement. Is Räjasanagara te beschouwen als een Buddha-Koning, 
dan is het verhaal, dat de Nägarakrtägama over Räjasanagara's voogdijtijd 
doet, in beginsel een Lalitawistara-verhaal. Zoeken wij derhalve naar 
iets, dat als sleutel dienst kan doen bij een poging om de chronologische 
structuur van "de voogdijtijd" te verstaan, dan moeten wij in de eerste 
plaats de Lalitawistara raadplegen. 

Er komt in de Lalitawistara niet veel chronologie voor, maar het 
beetje, dat wij aantreffen, is voldoende. De Lalitawistara bevat een 
verhaal over vier excursies, die Siddhärtha ondernomen heeft, en na de 
vierde excursie maakt hij zijn vader het besluit bekend monnik te worden; 
dit besluit voert hij in de nacht na de vierde excursie uit. Tussen het 
afscheid van het vaderhuis en de verwerving der verlichting heeft volgens 
de Lalitawistara een tijdvak van zes jaren ascetisch leven gelegen (HBB 
1,54). In de Nägarakrtägama worden verschillende reizen van Räjasa.nagara 
vermeld, en daarvan is de belangrijkste die van 1281. In de daarop volgende 
jaren maakt Räjasanagara nog tweemaal een reis naar Simping, maar 
hetgeen daarover gezegd wordt is niet in de eerste plaats een reisverhaal; 
het is een mededeling over koninklijke activiteiten, die de functie van 
de Simping-tempel betroffen, en de vermelding van 's vorsten reis naar 
Simping en terug is in de betrokken passus ondergeschikt aan de medede
ling over de genoemde activiteiten. Laten wij de Simping-reis derhalve 
even buiten beschouwing, dan is de reis van 1281 Räjasanagara's laatste 
excursie. Räjasanagara's tweede abhi~ka is op grond van het in VA WL
NR 69/1 betoogde in 1288 te stellen. Identificeren wij nu de tweede 
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abhi~eka met "de definitieve verlichting", dan ligt tussen 1281 en 1288 
een zesjarig tijdvak. Op grond van al hetgeen eerder betoogd is is er 
reden om dit zesjarige tijdvak in beginsel te identificeren met het in 
HBB 1,54 vermelde. De beschikking over een sleutel hebben wij hiermee; 
na te gaan is nu, of de sleutel past. 

1.2313. Volgens een traditie, die in vele boeken over het Buddhisme 
vermeld wordt - om mij tot Nederlandse werken te bepalen noem ik de 
aantekening van Kern in GBI 1,53 en die van Zürcher in ZB 19 -, heeft 
de abhini~kramatw, Siddhärtha's vertrek uit Kapilawastu, plaatsgevonden, 
toen hij 29 jaar oud was. Räjasanagara's geboortejaar is volgens Nag. 
1,4,a 1256, en zijn 29ste levensjaar is derhalve 1284. Het jaar 1284 is 
interessant in verband met hetgeen in dit boek sub 1.1 ter sprake gebracht 
is, maar het stelt ons voor de moeilijkheid te verklaren, hoe Prapanca 
1282 als het eerste jaar van het ascetische leven en eventueel 1284 als 
abhini~kramal).a-jaar kan hebben laten gelden. Het betoog van deze 
subsectie dient dus mede tot verklaring hiervan te leiden. 

1.2314. In deze subsectie zullen wij in paragraaf 1.232 nagaan, hoe 
Prapanca de Lalitawistara-excursies weergegeven heeft, en sub 1.233, 
hoe hij de tijd van "het ascetische leven" opgevat heeft. In aansluiting 
daaraan zal sub 1.234 het reeds in VA WL-NR 69/1 even ter sprake 
gebrachte vermoeden, dat aan Räjasanagara een dubbele voogdijtijd 
toegekend is, nader besproken worden. Ter afronding van het hele 
betoog blijft er dan nog iets te verduidelijken over; dit zal sub 1.235 
geschieden. 

1.2321. Van de verschillende reizen, die in de Nägarakrtägama aan 
Räjasanagara toegeschreven worden, zijn er - afgezien van de ook in 
deze paragraaf buiten beschouwing blijvende Sim ping-reis - vier met 
een chronogram in een bepaald jaar geplaatst. De chronogrammen zijn, 
zoals zal blijken, niet krachtens een gril gebruikt, doch systematisch. 
Tot de gedateerde reizen behoort die van 1281, en deze hebben wij in 
de vorige paragraaf met "de vierde excursie" van het Lalitawistara
verhaal kunnen identificeren, omdat zij onmiddellijk aan een periode 
van zes jaren voorafgaat. Het ligt daarom voor de hand het hele viertal 
gedateerde excursies van de Nägarakrtägama met het viertal excursies 
van de Lalitawistara in verband te brengen 110). 

Ook Pigeaud heeft voor deze vier Nägarakrtägama-excursies belang
stelling aan de dag gelegd, in JFC 4,47 sq.; hij heeft aangetekend, dat 
Räjasanagara achtereenvolgens een reis naar het westen, het noorden, 
het zuiden en het oosten gemaakt heeft, en wegens de vermelding van 
Pajang en Lasem in Nag. 17,6,a/b heeft hij de veronderstelling geuit, 
dat Räjasanagara achtereenvolgens het gebied van zijn zuster, dat van 
zijn cousine, dat van zijn dochter en dat van zijn nièce heeft bezocht lll). 



162 

Nu heet de dochter bhre Kabalan, en het aan Pigeaud bekende Kabalan 
ligt niet ten zuiden, maar ten noorden van Majapahit, zodat Pigeaud 
op dit punt met zijn veronderstelling niet uitkomt. Nog minder komt 
hij uit met de vierde reis, want hoewel hij de identificatie van Wirabhiimi 
met Lumajang "certain enough" noemt, berust zij in feite op associatie 
van de mannelijke bhre Wirabhiimi van een Pararaton-verhaal, die over 
Oost-Java geregeerd zou hebben, met een door Prapanca vermelde 
vrouwelijke bhre Wirabhiimi; er is geen enkele zekerheid, dat de naam 
van de bedoelde Pararaton-figuur iets met zijn heerschappij over Oost
Java te maken heeft, en daarom moet de ligging van Wirabhiimi onbekend 
genoemd worden. Daar Rajasanagara in 1281 26 jaar oud was, kan zijn 
nièce bhre Wirabhiimi in dat jaar slechts een meisje van omstreeks tien 
jaar geweest zijn. Zouden wij Pigeaud volgen, dan zouden wij moeten 
aannemen, dat Prapanca Rajasanagara's reis naar het gebied van bhre 
Pajang afgedaan zou hebben in één regel, doch die naar het gebied van 
bhre Wirabhiimi uitvoerig behandeld zou hebben, hoewel bhre Pajang 
aan het Majapahitse hof een veel belangrijkere plaats innam dan haar 
dochter bhre Wirabhiimi, over wie in Nag. 6,3,ajb praktisch geen infor
matie verstrekt wordt. Pigeaud heeft over haar positie aan het hof wel 
een opmerking gemaakt in JFC 4,18 sq., maar ook deze berust op Krom's 
veronderstelling (HJG2 424 sq.), dat de Pararatonse en de Nagarakrta
gamase bhre Wirabhiimi met elkaar getrouwd zijn geweest, een ver
onderstelling, die kennelijk steunt op de notitie Par. 29,22 sq., doch 
nauwelijks houdbaar is, daar de twee dochters van bhre Pajang, in Nag. 6 
resp. vorstin van Wirabhiimi en vorstin van Pawwan-awwan, er bhre 
Lasem resp. bhre Kahuripan in genoemd worden; Pigeaud heeft de 
veronderstelling van Krom niet geverifieerd, en is ten gevolge daarvan 
in JFC 4,48 op een dwaalspoor geraakt. Uit niets blijkt, dat Rajasanagara's 
reizen van 1279 en 1281 kennismaking met het gebied van zijn dochter 
resp. nièce ten doel hebben gehad, en daarmee vervalt de reden om de 
twee andere gedateerde reizen op soortgelijke wijze te verklaren. 

Bruikbaar is van Pigeaud's betoog, dat hij de vier gedateerde reizen 
met de vier hemelstreken in verband heeft gebracht. Dit detail is echter 
uit de Lalitawistara te verklaren, want daar lezen wij (HBB 1,45 sq.), 
dat Siddhartha zijn vier excursies gemaakt heeft resp. via de ooster-, 
de zuider-, de wester- en de noorderpoort van Kapilawastu. De vierde 
reis van Räjasanagara heeft hem naar Oost-Java gebracht, doch hij 
heeft bij die gelegenheid Majapahit verlaten via de noorderpoort, want 
in de routebeschrijving van Nag. 17,10 is de eerste plaats buiten Majapahit, 
die hij passeert, het ten noorden van Majapahit gelegen Japan. Op dit 
punt sluit dus de Nägarakrtägama bij het Lalitawistara-verhaal aan. 
Een dergelijke samenhang blijkt niet uit de mededelingen van Nag. 17,6, 
doch juist die mededelingen wijken van het Lalitawistara-verhaal af, 
doordat zij niets meer dan het geografische reisdoel vermelden. Er is 
dus reden om aan te nemen, dat Prapanca's zwijgzaamheid over het 
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niet-geografische reisdoel samenhangt met het ontbreken van een suggestie 
betreffende de gepasseerde stadspoort, en de vraag, die zich stelt, is, 
waarom de eerste drie gedateerde reizen slechts in enkele woorden vermeld 
zijn, terwijl aan de vierde uitvoerig aandacht is geschonken. 

Dit antwoord is gemakkelijk te geven, zodra men zich realiseert, dat 
Prapanca in Nag. 17,6 sqq. het Lalitawistara-verhaal niet volledig kàn 
overnemen. De Lalitawistara vertelt namelijk, dat Siddhärtha bij gelegen
heid van zijn eerste, tweede en derde excursie een schokkende ervaring 
heeft opgedaan, kennismaking met resp. ouderdom, ziekte en dood, 
doch bij gelegenheid van de vierde excursie een verheugende ervaring, 
kennismaking met de levenswijze van de monnik. Het totale resultaat 
van de vier excursies is in de Lalitawistara, dat Siddhärtha de weg van 
de monnik kiest om aldus ouderdom, ziekte en dood te overwinnen. De 
bij de vierde excursie aansluitende abhinif;lkramaI.J.a is verzaking van 
het koningschap en van het familieleven. Räjasanagara was echter voor
bestemd om Buddha-Koning te worden, zodat verzaking van het koning
schap niet op zijn weg lag, evenmin waarschijnlijk als verzaking van het 
huwelijk, al is de maritale status van de Buddha-Koning moeilijk vast 
te stellen. Aan de abhinif;lkramaI.J.a moet de Javaanse dichter dus een 
andere functie toegekend hebben dan de auteur der Lalitawistara. In 
de volgende paragraaf zullen wij zien, dat Prapanca van de abhinif;lkramaI.J.a 
inderdaad iets anders gemaakt heeft. Hier is de opmerking op haar 
plaats, dat hij geen enkele reden had om Räjasanagara bij gelegenheid 
van de eerste drie excursies een ervaring te laten opdoen, die tot verzaking 
van het koningschap geleid zou hebben. De opvallende kortheid van 
de mededeling over de eerste drie gedateerde reizen is derhalve uit de 
kapancatathägatan-theorie te verklaren. De vierde excursie, die Räja
sanagara met het leven van de monnik in aanraking gebracht zou hebben, 
hield geen conflict met de kapancatathägatan-theorie in, aangezien de 
Buddha-Koning, de Caturdwipeçwaramuni, als muni het monnikenleven 
diende te kennen; vandaar dat de dichter de vrijheid had om aan de 
vierde excursie uitvoerig aandacht te schenken. Wij komen dus tot de 
conclusie, dat Prapanca zich formeel aan het Lalitawistara-verhaal gehouden 
heeft, en dat hij aansluiting aan zijn prototype zo zwaar heeft laten wegen, 
dat hij de jaren van alle excursies door gebruikmaking van een chronogram 
belangrijk verklaard heeft, maar dat hij de eerste drie excursies op grond 
van andere overwegingen als min of meer irrelevant heeft moeten voor
stellen, en dat hij dat gedaan heeft door zich te beperken tot vermelding 
van een geografisch reisdoel. 

Leest men het verhaal van de reis van 1281 door, dan blijkt, dat vele 
plaatsen vermeld worden om de route aan te geven, niet, omdat zij zelf 
interessant waren als grondgebied van bhre Wirabhümi. Twee stations 
worden uitvoeriger vermeld, de residentie van Gajah-Mada en de wanä
çrama van Nag. 32,2 sqq. Daar Gajah-Mada functioneel Räjasanagara's 
vader was, is de Madakaripura van Nag. 19,2,a in het verjavaanste 
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Lalitawistara-verhaal "Çuddhodana's residentie" en niet minder dan 
Majapahit uitgangspunt voor de vierde excursie. Tijdens de reis geniet 
Räjasanagara nog het privilege van de vorst; in Nag. 31,4,c/d krijgt 
hij mooie meisjes aangeboden. De terugreis begint blijkens het muliha 
van Nag. 33,3,a na het bezoek aan de wanäçrama, en op die terugreis 
is de jonge koning zo gepreoccupeerd, dat hij voor bezienswaardige 
gebouwen geen belangstelling toont (34,2,a/b), en wel apan tumampa. 
Het slot van 34,2,a bevat, blijkens apan, een verklaring, maar wat wordt 
hoe verklaard? Kern heeft aan snelheidsvermindering gedacht, en Poer
batjaraka vertaalt in BKI 80,234 apan tumampa met "omdat men naar de 
laagte ging"; dit laatste is door Slametmuljana overgenomen met "menu
run" en door Pigeaud met "descended", in JFC 3,37 en in 5,236. Ik vind 
echter nergens in de woordenboeken een met "afdalen" weer te geven 
tumampa vermeld; blijkbaar heeft Poerbatjaraka iets bedacht, dat in 
het verband leek te passen, en hebben Slametmuljana en Pigeaud ver
zuimd de bruikbaarheid der gissing te controleren. Tumampa betekent 
"in ontvangst nemen", maar ook "in zich opnemen", "verstaan", "zich 
iets aantrekken" (JNHW 1,695). In Nag. 33,2 nu, de strofe, die aan het 
genoemde muliha onmiddellijk voorafgaat, leest men, dat Räjasanagara 
met de bewoners van de wanäçrama openhartig over de rasa ning kawikun, 
"de zin van het kluizenaarschap" , gesproken heeft, en op zijn daarbij 
aansluitende wandeling louter blijmoedige kluizenaars en kluizenaressen 
gezien heeft. Dit is hetgeen men, aan het Lalitawistara-verhaal denkende, 
in het Javaanse verhaal aangaande de vierde excursie verwacht te vinden, 
en daarom lijkt mij apan tumampa te vertalen met "want hij had het 
begrepen", namelijk: hoe het kluizenaarschap gelukkig maakt; wie van 
deze gedachte vervuld is heeft uiteraard geen oog voor fraaie gebouwen, 
en Nag. 34,2,b sluit dus logisch bij apan tumampa aan 112). Overweegt 
men dan tevens, dat in het begin van de Sägara-passus, in Nag. 32,3/4, 
een kawilllälalana voorkomt zoals er een volgt op Nag. 95, waarin het 
Buddhistische alternatief der wereldverzaking bezongen wordt, dan lijkt 
niet te betwijfelen, dat Räjasanagara's reis van 1281 te identificeren is 
met de vierde excursie van Siddhärtha, aan de vooravond van het zesjarige 
tijdvak van "het eenzame leven". 

1.2322. Tegen de in de vorige subparagraaf bereikte conclusie schijnt 
zich te verzetten, dat Prapanca in Nag. 17 niet vier excursies van Räja
sanagara vermeldt, doch een groter aantal. Over de andere reizen spreekt 
de dichter in Nag. 17,4/5, in de volgende woorden: 

baryan war~a ri sampun ing çiçirakäla sira mahas-ahas macangkrama 
wwantên thäny angaran ri Sima kidul ing Jalagiri mangawetan ing pura 
ramyäpan papunagyan ing jagat i kAla ni sawung ika moga tan pêgat 
mwang Wewe-Pikatan ri Cançl.i-Lima lot para-paranira t~~ lälana 

yan tan mangka marêng Palah marêk i jöng hyang acalapati bhakti sädara 
pantêe yan panulue çlatêng ri Balitar mwang i Manguri ÇilA.hrit anglêngöng 
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mukhya ng Polaman ing Dahê Kuwu ri Lingga-Marabangun ikang lanênusi 
yan ring Janggala lot sabhä nrpati ring Surabhaya manulus marê Buwun 

In ieder jaar maakt hij na afloop van de wintertijd een reis, tot 
zijn vermaak_ 

Er is een streek, die Sima heet, bezuiden Jalagiri en ten oosten 
van de pura, 

ten tijde van de sawung druk bezocht, want papunagyan voor het 
volk met onbetaalde schuld. 

Ook Wewe-Pikatan en Can<;li-Lima worden steeds door hem bezocht; 
tevreden heeft hij daar voor alles aandacht. 

Een ander doel is Palah, waar hij aan de voet van de verheven 
berg devotie pleegt, 

om dan - het spreekt vanzelf -, van 't schoons genietend, door 
te reizen naar Manguri, Çihîhrit en Blitar. 

Hetgeen hij steeds bezoekt in Daha is vooral de Vijver, Lingga
Marabangun en het Kamp(?). 

In J anggala vergeet hij nooit de Heer van Surabhaya te bezoeken; 
daarna reist hij door naar Buwun V). 

Wat in deze twee strofen meegedeeld wordt is in allerlei opzicht interes
sant, maar ik heb mijn aantekeningen er over in noot V ondergebracht, 
omdat in deze paragraaf niet het detail, maar de vermelding van de 
reizen zelf hoofdzaak is. Het gaat om reizen van een of ander jaar, blijkens 
de bepaling ri sampun ing çiçirakäla, die vervanging van het onbruikbare 
mäsa van de overgeleverde tekst van 17,4,a door war~a vereist. Van 
deze reizen wordt de eerste blijkens de term mangawetan in oostelijke 
richting ondernomen, de tweede in zuidelijke richting, daar de bekende 
plaatsen Palah en Blitar ten zuiden van Majapahit liggen, de derde, 
naar Daha, in westelijke richting, en de vierde in noordelijke richting, 
daar aan te nemen is, dat ook op deze reis Japan de eerste pleisterplaats 
geweest is. Wij hebben hier dus te maken met een tweede stel reizen 
volgens de hoofdrichtingen van het compas, indien de in de vorige sub
paragraaf besproken reizen als equivalent van Siddhärtha's excursies 
beschouwd mogen worden. Het is opvallend, dat de richtingaanduiding 
in het onderhavige geval veel duidelijker is dan in het vorige. 

Het is kennelijk Prapanca's bedoeling geweest verband tussen de twee 
viertallen te suggereren, want de ruimteverdeling is in beginsel sym
metrisch: de gedateerde reis van 17,6,a en de ongedateerde van 17,5,d 
worden beide in één regel vermeld, de gedateerde van 17,6,b en de onge
dateerde van 17,5,c wederom elk in één regel, de gedateerde van 17,6,cjd 
en de ongedateerde van 17,5,ajb elk in twee regels, terwijl de gedateerde 
reis van 17,7 sqq. en de ongedateerde van 17,4 beide een hele strofe 
krijgen; de reis van 1281 wordt, in tegenstelling tot die van 17,4, zeer 
uitvoerig besproken, doch 17,7 is van het uitvoerige reisverhaal gescheiden 
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door de twee strofen 17,8 en 17,9, die een mededeling over Prapanca 
bevatten, zodat de nagestreefde symmetrie formeel volkomen is. 

Om nog iets verder te komen moet ik eerst een opmerking maken over 
het chronogram van Nag. 17,6,80, ak~ati8Ürya, door Kern weergegeven 
met ,,1275", en in aansluiting aan hem ook door Slametmuljana en 
Pigeaud. Het laatste lid, sürya, "zon", duidt de dertiende eeuw aan; 
hieromtrent bestaat geen onzekerheid. De tenggek van het chronogram, 
voor Kern een raadsel gebleven, door mej. Muusses (OV 1922,55 sq.) 
en Pigeaud (JFC 2,36) herleid tot tithi, is mijns inziens - cf. VA WL-NR 
69/1,202 - tis, met de cijferwaarde ,,7"; Pigeaud heeft tegen mijn opvat
ting bezwaar gemaakt in JFC 5,437, en ik heb tegen de zijne in te brengen, 
dat tithi als aanduiding der lunaire dagen niets met de zevendaagse week 
te maken heeft, maar alle omrekenaars zijn het er over eens, dat de 
tenggek voor" 7" staat. Het gaat hier intussen om de sirah en het daarvoor 
gebruikte woord a~a, "Würfel" (CSW 2). Kern heeft waarschijnlijk 
geldige redenen gehad om dit woord met ,,5" weer te geven, maar het 
lijkt mogelijk, dat Prapanca de ongeluksworp Kali niet meegeteld heeft, 
omdat het ongeluksjaar Kali in de chronologie van het kapancatathägatan
tijdperk niet per se meetelt, of dat hij a~a behandeld heeft als synoniem 
van krta, dat in het chronogram van Nag. 40,3,80 opgesloten ligt en daar 
de cijferwaarde ,,4" heeft; in dat geval is het chronogram van Nag. 17,6,80 
met ,,1274" weer te geven. Dit is van belang, omdat de gedateerde reizen 
dan te stellen zijn in 1274, 1276, 1279 en 1281, en in deze reeks vier open 
plaatsen voorkomen, die met de jaren der ongedateerde reizen te vullen 
ZIJn. 

Doen wij dat, dan krijgen wij het volgende geheel: 

1274: jaar van de eerste excursie 
[1275]: jaar van de reis naar het oosten 
1276: jaar van de tweede excursie 

[1277]: jaar van de reis naar het zuiden 
[1278]: jaar van de reis naar het westen 
1279: jaar van de derde excursie 

[1280]: jaar van de reis naar het noorden 
1281: jaar van de vierde excursie. 

Schrijven wij in een formule de excursiejaren met x en de andere met 0, 

dan levert dit 

xoxoloxox 

en dus een symmetrisch beeld op. Aangezien wij de ruimteverdeling 
symmetrisch bevonden hebben, is de kans groot, dat ook het jaartallen
complex symmetrisch geordend is, en deze overweging mag dan als een 
additioneel argument voor de weergave van het chronogram van Nag. 
17,6,80 met ,,1274" gelden. 

Hierbij passen twee opmerkingen. 
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De eerste is, dat een fusie van twee viertallen niet inniger kan zijn 
dan die, welke met een symmetrische groepering bereikt wordt. Vinden 
wij derhalve een symmetrische groepering, dan wijst dat op behoefte 
aan innige versmelting. Die versmelting dateert de reizen van Nag. 17,4/5 
indirect, en deze zijn dus slechts formeel ongedateerd : de ontbrekende 
jaartallen zijn met de andere gegeven, omdat de open plaatsen op grond 
van de richtingaanduidingen, oostwaarts, zuidwaarts, westwaarts en 
noordwaarts, te bezetten zijn. 

De tweede opmerking is, dat de dateerbaarheid der formeel ongeda
teerd gelaten reizen de basis ontneemt aan Kern's veronderstelling (Nag.ed. 
60), dat Prapanca de gedateerde reizen als belangrijker dan de onge
dateerde heeft willen voorstellen ; tegen deze opvatting rijst trouwens 
nog een ander bezwaar: dat de ongedateerde reis van Nag. 17,5,a/b 
met de gedateerde van 17,6,c/d zoveel gemeen heeft, dat verschil niet 
gemakkelijk te maken is. 

1.2323. De moeilijkheid, waarop in het begin van de vorige subparagraaf 
gewezen is, is tot op zekere hoogte te overwinnen via raadpleging van 
de Lalitawistara. In de Sanskrt tekst komt namelijk een verhaal voor, 
dat bepaalde trekken met het verhaal over de viervoudige excursie 
gemeen heeft, en wel in het zevende hoofdstuk, waarin het aansluit 
aan het verhaal over de geboorte van de Bodhisattwa. Wanneer de 
Bodhisattwa van Indra en Brahmä kleding ontvangen heeft, betreedt hij 
de aarde, en na door Nanda en Upananda gebaad te zijn, richt hij, staande 
op een grote lotus, die de aarde hem voortgebracht heeft, de blik op 
de tien hemelstreken en neemt alles in zich op, dat zich in de wereld 
voordoet. Vervolgens wendt hij zich, telkens zeven passen doende, naar 
het oosten, het zuiden, het westen, het noorden, de onderwereld en de 
bovenwereld ; aan het einde van iedere verplaatsing spreekt hij een zin 
uit, waarmee hij zichzelf en zijn roeping bekend maakt, en de proclamatie, 
die hij tot het westen richt, is, dat hij een einde zal maken aan geboorte, 
ouderdom, ziekte en dood 113). In het kader van deze plechtige inbezit
neming der wereld zijn de zeven passen een symbolische verplaatsing; 
Erlangga en Krtanagara hebben voor de inbezitneming der wereld grotere 
afstanden in de vier richtingen afgelegd, maar de Bodhisattwa kon met 
enkele stappen volstaan, zoals Wü:mu als Triwikrama aan drie stappen 
genoeg had gehad om dwars door het heelal te gaan. 

De vier excursies, die Siddhärtha aan het einde van zijn prinsentijd 
maakt, zijn als hernieuwing van zijn confrontatie met de wereld te 
beschouwen. Na de vierde excursie wendt Siddhärtha zich tot zijn vader 
Çuddhodana en stelt hem de vraag, of hij hem eeuwige jeugd, eeuwige 
gezondheid en eeuwig leven kan garanderen, of althans geen weder
geboorte na dit leven. Het is het ontkennende antwoord van Çuddhodana, 
dat aan de abhinif?krama:t:ta zin geeft: de verzaking moet leiden tot over
winning van geboorte, veroudering, ziekte en dood. Wie het verband 
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tussen de passus van hoofdstuk 7 en die van hoofdstuk 15 der Lalitawistara 
als belangrijker dan tijdsverschil beschouwt, kan het verhaal over de 
eerste confrontatie met dat over de tweede in verband brengen, en ze 
versmelten tot een mededeling over een tienvoudige confrontatie, dezelfde 
tienvoudige overigens, die in het zevende Lalitawistara-hoofdstuk reeds 
genoemd wordt. 

Het feit, dat Prapanca de reizen naar de vier windstreken alle in twee
voud vermeldt, de leden van elk paar formeel van elkaar onderscheidt 
als niet en wel per chronogram gefixeerd, en de twee viertallen innig 
versmolten heeft door van een symmetrisch patroon gebruik te maken, 
is met de veronderstelling, dat hij twee saamhorige Lalitawistara-verhalen 
in één chronologisch systeem ondergebracht heeft, in harmonie. In dat 
geval is echter waarschijnlijk, dat ook de hemel- en de heloriëntatie, die 
in hoofdstuk 7 der Lalita.wistara vermeld worden, in de Nägarakrtägama 
verwerkt zijn. Daar de details van de beschrijving der reis van 1281 tot 
identificatie van deze reis met de vierde excursie van het vijftiende 
Lalitawistara-hoofdstuk leiden, en de niet met een chronogram gefixeerde 
reizen derhalve met het oriëntatieverhaal van hoofdstuk 7 in verband 
te brengen zijn, mogen wij voorts veronderstellen, dat ook het Nägarakrtä
gamase equivalent van de hemel- en de heloriëntatie niet door een chrono
gram gefixeerd is, d.w.z. niet direct, daar in Nag. 17 wel indirecte fixering 
bereikt is. 

Het equivalent van de hemeloriëntatie, dat aan de verwachting beant
woordt, is gemakkelijk genoeg te vinden: in Nag. 2,2 wordt Räjasanagara's 
optreden te Majapahit, dat, gezien de samenhang van de termen kraton 
en parahyangan, een betreding van de hemel is, vermeld, en dat optreden 
wordt in de strofe niet chronologisch gefixeerd; het is "de gebeurtenis 
van 1273", en dat blijkt uit de datering van het overlijden der Räjapatni 
in 1272 in Nag. 2,1 plus vergelijking van de twee strofen met Nag. 48,3 sq., 
waar Jayanagara's overlijden in 1250, bhre Koripan's optreden in 1251 
gesteld wordt. De figuur is hier intussen enigszins anders dan in Nag. 17. 
Het jaar 1273 wordt in de Nägarakrtägama namelijk wel ter sprake 
gebracht, doch in een heel ander verband, en wel in Nag. 67,3. De opvatting 
der Javaanse chronologen is, dat een jaar door zijn "gebeurtenis'" geken
merkt wordt, en indien die "gebeurtenis" Räjasanagara's troonsbestijging 
is, moet de mededeling van Nag. 67,3 op die troonsbestijging te betrekken 
zijn, Nu is het verhaal van Nag. 68 in verband te brengen met dat van 
het elfde Lalitawistara-hoofdstuk, waar wij lezen, dat Siddhärtha als 
knaap "de eerste verlichting" bereikt heeft in meditatie onder een jambu
boom, en dat de kracht, die bij die gelegenheid van hem uitgegaan is, 
vijf r~i's, door de lucht op reis naar het noorden, gedwongen heeft naar de 
aarde af te dalen om de knaap hun hulde te betuigen; in Nag. 68 is de 
naar de aarde afdalende luchtreiziger mpu Bharä<,ia, één persoon, doch 
als verschijningsvorm van de Pancatathägata een vijfvoudige r~i, en de 
mededeling van Nag. 67,3,cjd heeft dus betrekking op Räjasanagara's 
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eerste verlichting in 1273; de in 67,3,d gebruikte term mabrahmayajna 
geeft in deze gedachtengang minder moeilijkheid dan vroeger, daar 
brahmayajna, volgens CSW 297 "Andachtsopfer, heiliges Studium" , nu 
op "meditatie onder de jambu-boom" te betrekken is 114). Räjasanagara 
is een Buddha-Koning, die als koning de abhif?eka ontvangen heeft in 
1273 en in 1288, en die als Buddha volgens het Lalitawistara-verhaaJ 
tweemaal de verlichting bereikt heeft, in zijn kinderjaren en op volwassen 
leeftijd; in de tweeëenheid "Buddha-Koning" ligt opgesloten, dat de 
eerste abhif?eka en de eerste verlichting als één "gebeurtenis" te beschou
wen zijn, en dat hetzelfde geldt voor de tweede abhif?eka en de definitieve 
verlichting. In dat geval slaat de mededeling van Nag. 67,3,cjd indirect 
op de eerste abhif?eka, en is dus te stellen, dat de troonsbestijging van 
Nag. 2,2 in de Nägarakrtägama wel gefixeerd wordt, maar wederom 
indirect, en ditmaal op grote textuele afstand. 

Ook de heloriëntatie is in de Nägarakrtägama terug te vinden. Wij 
hebben sub 1.231 gezien, dat Prapanca op het jaar van de vierde excursie, 
1281, een tijdvak van zes jaren laat volgen, dat aan het in de Lalitawistara 
vermelde zesjarige tijdvak doet denken ; nu wij in de vorige alinea tot de 
conclusie gekomen zijn, dat 1288 het jaar van Räjasanagara's definitieve 
verlichting is, is nog duidelijker, dat het tussen 1281 en 1288 liggende 
zesjarige tijdvak met dat van HBB 1,54 te maken heeft. Het 18de Lalita
wistara-hoofdstuk begint met de mededeling, dat Päpiyän, de duivel, 
die ook Mära genoemd wordt, gedurende het hele tijdperk van " het 
eenzame leven" zich in Gautama's nabijheid heeft opgehouden, en dat 
hij geen gelegenheid heeft laten voorbijgaan om de Bodhisattwa het 
bereiken van zijn doel te beletten. Het "eenzame leven" wordt door de 
auteur der Lalitawistara dus ondubbelzinnig voorgesteld als confrontatie 
met de duivel. Levert derhalve de identificatie der heloriëntatie zelf 
geen moeilijkheden op, wèl is dat het geval met het chronologische aspect 
er van, omdat zonder moeite de hemeloriëntatie, zij het indirect, in een 
bepaald jaar te fixeren is , de heloriëntatie niet ; het is dus bepaaldelijk 
de chronologische kant van het vraagstuk, die nadere studie vereist. 

In de Lalitawistara is de volgorde der zes oriëntaties: naar het oosten, 
het zuiden, het westen, het noorden, de onderwereld en de hemel. Van 
deze volgorde is Prapanca niet afgeweken, daar hij, zoals wij nog zullen 
zien, met de hele opzet van de Nägarakrtägama en bepaaldelijk met 
hetgeen hij in Nag. 95 zegt de aandacht van de lezer op 1288 als het 
jaar der definitieve verlichting richt. Niettemin wordt het jaar 1288 in 
het gedicht niet genoemd. Dit is geen onoverkomelijk bezwaar, want in 
de Lalitawistara wordt tussen de eerste en de definitieve verlichting expres
sis verbis verband gelegd ; in de samenvatting van HBB 1,55 houdt de 
Bodhisattwa tegen het einde van het zesjarige tijdvak zich voor : 

So wie ich damals, in Vaters Garten im Schatten des Rosenapfel
baumes sitzend, die erste Stufe der Meditation erreichte, und durch 



170 

alle Zwischenstufen hindurch bis zur vierten mich erhob, so möchte 
ich auch jetzt, dem Pfade der geistigen Versenkung folgend, zur 
Buddhaerleuchtung erwachen, die das Leiden von Geburt, Alter 
und Tod endet. 

Zoals de definitieve verlichting herhaling van een jeugdprestatie of 
-ervaring is, is de definitieve abhi~ka herhaling van de eerste, en derhalve 
niet iets wezenlijk anders; in termen van chronologie betekent dit, dat 
het jaar 1288 functioneel-identiek is met het jaar 1273. Ook dit punt dient 
uitgewerkt te worden, doch voorshands is te stellen, dat het wèl in de 
Nägarakrtägama vermelde jaar 1273 als substituut van het niet vermelde 
1288 kon optreden. 

Het in de vorige subparagraaf gegeven overzicht is dus aan de bovenkant 
en aan de benedenkant met een lid uit te breiden. Om een ononderbroken, 
homogene reeks jaartallen te bereiken fixeer ik voorlopig de heloriëntatie 
in 1282, en krijg dan: 

[1273] : 
1274 : 

[1275] : 
1276 : 

[1277] : 
[1278] : 
1279 : 

[1280] : 
1281 : 

[1282] : 

jaar der hemeloriëntatie 
jaar der eerste excursie 
jaar der oriëntatie naar het oosten 
jaar der tweede excursie 
jaar der oriëntatie naar het zuiden 
jaar der oriëntatie naar het westen 
jaar der derde excursie 
jaar der oriëntatie naar het noorden 
jaar der vierde excursie 
jaar der heloriëntatie. 

Aangezien noch de hemel-, noch de heloriëntatie - deze laatste als 
zodanig - per chronogram gefixeerd is, is de formule van de vorige 
subparagraaf in uitgebreidere vorm als volgt te schrijven: 

o x 0 x 0 I 0 x 0 x 0, 

hetgeen behoud van de symmetrische structuur oplevert. 

1.2324. In het zevende Lalitawistara-hoofdstuk wendt zich de pasgeboren 
Bodhisattwa eerst naar de tien hemelstreken om alles in zich op te nemen, 
en verplaatst hij zich vervolgens in zeven stappen ten einde zich tot zes 
hemelstreken te richten. De viervoudige excursie is enerzijds het comple
ment van de zesvoudige oriëntatie krachtens het thema "overwinning 
van geboorte, ziekte, ouderdom en dood", anderzijds de herhaling van 
de aanschouwing der tien hemelstreken. Dit laatste interesseert ons in 
bijzondere mate, omdat wij sub l.2142 gezien hebben, dat het chronogram 
van Nag. 40,1,80 voor ,,1-4--4" zowel als voor ,,1-10-4" staat krachtens 
de dubbele cijferwaarde van het woord deça, opgevat als synoniem van 
dir;. De dubbele herleidbaarheid van het chronogram van Nag. 40,1,& 
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is in de Nägarakrtägama geen zaak van ondergeschikt belang, want 
wij hebben in de vorige subsectie gezien, dat Ranggah-Räjasa de Çailendra
telg is , die, als Ayonija tot de aardse tijd in een bijzondere betrekking 
staande, het kaçailendran-tijdperk met het kapancatathägatan-tijdperk 
verbindt, zodat het tweede Buddhistische tijdvak als herhaling van het 
eerste kon worden voorgesteld. Het is daarom niet waarschijnlijk, dat 
Prapanca de Nägarakrtägama, in allerlei opzichten een zorgvuldig gecon
strueerd gedicht, in Nag. 94,2,c en 94,4,c Deçawarr:tana zou hebben 
genoemd zonder zich bewust te zijn van de functie, die het woord deça 
in de Nägarakrtägama vervult. 

Volgens Prapanca zelf is de rechtvaardigingsgrond van de titel de 
kwek ning deça rininci , " het aantal stuk voor stuk genoemde deça's". 
Kern heeft deçawarr:tana met "plaatsbeschrijving" vertaald, en die op
vatting heeft vooral Pigeaud van hem overgenomen. In reactie op Poer
batjaraka's opmerking in TBG 56,194, dat Deçawarr:tana " de" titel van 
Prapanca's gedicht is, heeft Kern in 1915 - cf. Nag.ed. 206, noot 2 -
gewaarschuwd "niet uit het oog te verliezen dat het dichtwerk in hoofd
zaak geen beschrijving of vermelding van « deça's» is, maar een verhaal 
van de rondreis des konings"; deze visie vinden wij terug in het door 
Krom in FBG 1,375 sqq. gepubliceerde opstel, waarin hij de DeçawarI,lana 
als reisverhaal in verband brengt met de Indische gewoonte om in litteraire 
werken een anusamyäna, een beschrijving van 's vorsten reis door zijn 
rijk, op te nemen. Voor Kern's opvatting pleit, dat slechts Majapahit 
in de Nägarakrtägama uitvoerig beschreven wordt, enkele andere plaatsen 
min of meer gekenmerkt worden, doch de meeste plaatsen uitsluitend 
vermeld worden, alsmede, dat de reis van 1281 een dominante plaats 
in het gedicht inneemt, daar formeel het verhaal er over 44 zangen beslaat, 
d.i. de helft van het totale aantal, zoals wij dat sub 1.251 zullen berekenen. 
Toch is de kwestie met Kern's antwoord aan Poerbatjaraka niet geheel 
afgedaan, want "reisverhaal" past noch geheel bij de betekenis van 
deçawarr:tana, noch bij de door Prapanca gebezigde rechtvaardigingsgrond 
kwek ning deça rininci . 

Ik vraag mij daarom af, of kwek ning deça rininci niet anders te verstaan 
is dan tot dusver is aangenomen. Neemt men aan, dat ook het deça van 
Nag. 94,2,c als equivalent van diç gebruikt is, dan is kwek ning deça 
rininci "het aantal opgesomde hemelstreken", en kwek is dan nader te 
bepalen op "vier" of "tien", vanwege de dubbele cijferwaarde van diç. 
Ook het overzicht, dat in de vorige subparagraaf opgenomen is , is een 
kwek ning deça rininci. In dat overzicht zijn de hemelstreken gekoppeld 
aan jaartallen, en dat is van belang, omdat in Nag. 94,3,d de Nägarakrtä
gama aangeduid wordt als lambang mwang çakakäla. Bedenken wij dan 
verder, dat ,,1282" in het overzicht staat voor "het zesjarige tijdperk 
van het eenzame leven", en dat dus ,,1282" vervangen kan worden door 
,,1282 t/m 1287", dan heeft het overzicht betrekking op een volledige 
voogdijtijd, en voor zover "voogdijtijd" samenvalt met kabodkisattwan 
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en kabodhisattwan met "Lalitawistara-verhaal", op het çakakäla-aspect 
van het Majapahitse Lalitawistara-verhaal. Wegens de implicaties van 
het woord deça zou dan Deçawar1Jana vrijer weergegeven kunnen worden 
met "een verhaal over de verschijning van de Bodhisattwa op aarde, 
leidende tot de Verheven Verlichting als triomf van de Buddha-Koning"; 
die triomf wordt aangeduid met de woorden kadigwijayanira narendra 
ring prajä van Nag. 94,2,b. De notie "overwinning van geboorte, ver
oudering, ziekte en dood" loopt als een rode draad door het hele Lalita
wistara-verhaal, vrijwel alle Nägarakrtägama-elementen zijn tot elementen 
van het Lalitawistara-verhaal te herleiden, en de Nägarakrtägama is dus 
een verhaal over de weg naar de geestelijke overwinning, die onder de 
Bodhi-boom eindigt. 

Wil de in de vorige alinea vervatte suggestie bruikbaar zijn, dan zal 
aannemelijk gemaakt moeten worden, dat het tienledige overzicht van 
de vorige subparagraaf onder hetzelfde gezichtspunt te brengen is als 
de vijftienjarige voogdij periode , en dat die vijftienjarige voogdij periode 
op haar beurt te integreren is met de overige informatie, die de Nägarakrtä
gama met betrekking tot Räjasanagara's levensloop verschaft. Het gaat 
in dit boek om interpretatie van de Nägarakrtägama, en het stellen van 
dit doel betekent het trekken van een grens. Dat aan gene zijde van de 
grens geen interessant materiaal te vinden is, is daarmee niet gezegd. 
Het verdient de aandacht, dat in SHK a 27 sqq. de ~atpäramitä besproken 
worden en in b 35 sqq. de caturpäramitä, en dat in a 39 de zes päramitä's 
en de vier päramitä's samengevoegd worden tot een tiental; de beoefening 
der transcendente deugden heet in a 27 paramabodhimärga, hetgeen in 
b 27 met hawan abener marêrikang mahäbodhi, "de rechte weg naar de 
verheven verlichting", in het Javaans weergegeven wordt. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft Prapanca de Sang Hyang Kamahäyänikan of 
althans de daarin vervatte päramitä-theorie gekend; het hierboven 
besproken complex, dat in het jaar 1288 een eindpunt vindt, is eveneens 
een hawan abener marêrikang mahäbodhi, zodat verband tussen de Deça
warJ}.a.na en de SHK-passus aannemelijk is. Van de zesvoudige oriëntatie 
is de hemeloriëntatie de laatste, en van de ~a~päramitä is de prajnäpäramitä 
de laatste; de hemeloriëntatie heeft dus voor Prapanca vermoedelijk in 
het teken van Prajnäpäramitä gestaan. In SHK ed. -133 sq. heeft Kats 
aangetekend, dat de SHK -auteur bij de vermelding der päramitä-getallen 
een Indische traditie in acht genomen heeft. Ik heb allerminst reden 
om dat in twijfel te trekken, maar het inslaan van de door Kats aangeduide 
weg zou mij op onvoldoend bekend terrein voeren; Nägarakrtägama-studie 
vereist, evenals Barabuc:lur-studie, overschrijding van de grenzen der 
Javanistiek, doch die overschrijding mag overgelaten worden aan een 
Javanicus, die tevens in voldoende mate Buddholoog is. 

1.2331. Hoezeer Prapanca ook zijn gedicht als Buddhistische priester 
en onder de invloed van Buddhistische opvattingen en tradities geschreven 
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heeft, hij was toch tevens woordvoerder van een Javaanse gemeenschap 
en als vervaardiger van een çakakäla drager van een waarschijnlijk 
Javaanse chronologentraditie. Wij hebben gezien, dat hij de aan de 
abhinif?kramaI).a voorafgaande viervoudige excursie van het Lalitawistara
verhaal anders dan de Indische auteur behandeld heeft, omdat hij het 
oog gevestigd hield op de definitieve verlichting van een Buddha-Koning, 
die als koning de wereld niet op dezelfde wijze verzaken kon als Gautama. 
Van de zes verplaatsingen der eerste oriëntatie en de vier aan de abhinif?
kramaI).a voorafgaande excursies heeft Prapanca een geheel gemaakt, 
dat van het Lalitawistara-prototype aanzienlijk afwijkt juist in zijn 
chronologische aspect; de vrijheid van fixering, die uit de afwijking 
blijkt, mag beschouwd worden als het privilege van de çakakäla
dichter. 

Nu moet de çakakäla-dichter in Prapanca bij de verwerking van 
Lalitawistara-gegevens voor de moeilijke vraag zijn komen te staan, 
wat te doen met de abhinif?kramaI).a en wat te doen met de aan "gebeur
tenissen" arme periode van het eenzame leven. Wat de abhinif?kramaI).a 
betreft, het afscheid van Çuddhodana voltrekt zich in de Lalitawistara 
in de nacht tussen de dag van de vierde excursie en de dag, waarop Gautama 
als monnik in een volkomen andere situatie verkeerde; de Javaanse 
chronologen werken met "de gebeurtenis van een bepaald jaar", zodat 
het gekozen çäka-jaar als geheel bij de gefixeerde "gebeurtenis" behoort, 
en die "gebeurtenis" omgekeerd het hele jaar kenmerkt. Wat de zesjarige 
periode betreft, zij moest in deze gedachtengang weer te geven zijn als 
een complex van zes "gebeurtenissen". Bovendien moet voor Prapanca 
van groot belang zijn geweest, dat volgens de Lalitawistara Gautama 
zelf na een aantal jaren tot het inzicht gekomen is, dat de weg der ver
sterving niet tot het nagestreefde doel leidde, en dat een betere methode 
was de beoefening van yoga-meditatie; de latere volgelingen van de 
Buddha kregen deze les van de Meester mee, en Räjasanagara behoefde 
dus volgens het betere inzicht van de Meester niet zes jaren een eenzaam 
leven te leiden om Buddha-Koning te worden; de theorie betreffende 
het koningschap van de Buddha is een uitvloeisel van het inzicht, dat 
de verlichting bereikt kan worden door een beoefening der yoga-meditatie, 
die niet met het doden der normale menselijke behoeften gepaard gaat. 
In de Nägarakrtägama is de opvatting aangaande de betere weg tot 
uitdrukking gebracht in zang 95: 

purib ing awä n lanênall;h ing adyah akikuk i <;lusun 
arl;tu kurang prahäsa n akumul tunna ring ujar arum 
duga-duga satya sädhu juga sib lalis ika matiJar 
mapa karikäpadon wruh ika ring smarawidhi wiphala 

karalfa nikänapih wi~aya tan karakêtan ing ulah 
wuta tuli tan wrulagrin inalêh ning alara katilar 
pawara-warah mahämuni dudüga rinl;gl;p i hati 
pijêr angiwö kriyädwaya matang(n)ya tan umur atilar 



174. 

lêkas ika tan pahi mwang atapêng giriwana manusup 
agaway umah pahoman a.sênêt jênêk amati tutur 
ka.mala natarnya len a.sa.na tanduran ika maruhur 
kamala.sa.na ywa näma nika sampun alawa.s amatêk 

Van wie door hartstocht zich bevangen laat is 't lot, dat hij door 
lompe boerenmeiden altijd wordt geplaagd, 

ontstemd, wanneer zij op de legerstee te weinig kussen krijgen en 
te spaarzaam lieve woorden. 

Hij doet zijn best, is trouwen goed, maar Ct eind is, dat) hij zich 
vermant en ze verlaat. 

Zij stoeien wel, maar baat het? Gene kent de ars amandi, maar 
hij blijft van vrucht verstoken. 

't Is daarom, dat hij zich van lusten speent, en onbesmet door 
amoureus gedoe 

(als) blind en doof niet reageert; geplaagd door minziek (vrouw
volk), (dan) met rust gelaten, 

neemt hij in acht hetgeen in vele vormen door de Grote Monnik 
is uiteengezet, 

en wijdt zich onvermoeid aan kriyä en adwaya, daardoor niet 
ontvluchtend, (wèl) verzakend. 

Niet minder is die handelwijs dan die des kluizenaars, die, diep 
het bergwoud ingegaan, 

daar huis en altaar bouwt in eenzaamheid, in 't doden van 't bewust
zijn vreugde vindend. 

(Voor gene) is zijn matje lotus èn asana; zulk een plant-en-plaats 
is hoog, 

(want) hij (verwerft er door) de naam "Die-in-de-Iotus-zetelt", 
"Die-gevorderd-is-in-yoga" VI). 

Kern heeft de auteur van Nag. 95 "verwarde redeneering" toegeschreven 
(Nag.ed. 208), maar het gebeurt vaker, dat een vertaler eigen zwakte 
tot andermans onvermogen herleidt. Het geciteerde stuk is een niet 
onverdienstelijke positiebepaling, want in 95,1 herinnert de dichter 
kennelijk aan de Lalitawistarase abhini~kramaI).a, die een einde gemaakt 
heeft aan een frustrerend liefdeleven, in 95,2,ajb herinnert hij aan Gau
tama's onbewogenheid bij gelegenheid van de verleidingspoging van 
Mära's pamancana's, in 95,2,cjd heeft hij het over de volgeling van de 
Buddha, die de leer van de Meester in praktijk brengt, en die leer blijkt 
aan het slot van 95,2,d te zijn: verzaking, doch niet door afzondering; 
in 95,3 wordt degene, die kamaläsana wordt, d.i. de status van Buddha 
of Çiwa-Buddha bereikt via yoga-meditatie, conform het inzicht, dat 
de Meester tegen het einde van het zesjarige eenzame leven bereikt had, 
gesteld tegenover degene, die het voorbeeld van de ongerijpte Gautama 
volgt. Voor de Nägarakrtägama-dichter was de abhini~kramaI).a derhalve 
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enerzijds de in de Lalitawistara en door heel de Buddhistische gemeenschap 
als bewonderenswaardig voorgestelde verzaking, doch anderzijds uit
vloeisel van een door Gautama later overwonnen standpunt. 

Het is derhalve te begrijpen, dat Prapanca Gautama's abhini~krama1).a 
en eenzame leven in de Nagarakrtagama niet onvermeld heeft willen 
laten, maar tevens uitgezien heeft naar een mogelijkheid om de bekering, 
die volgens de Lalitawistara zelf tot het bereiken van de definitieve 
verlichting geleid heeft, tot haar recht te laten komen. Mijns inziens 
heeft hij dit hoofdprobleem en tevens het technische probleem van de 
chronoloog, die met "de gebeurtenis van één bepaalde nacht" in zijn 
maag zat, opgelost door formeel "het zesjarige tijdvak van het eenzame 
leven" te handhaven, door "de abhini~krama1).a" met een gewijzigde 
functie in "het zesjarige tijdvak" op te nemen, en door van "de con
frontatie met de duivel" een " confrontatie met de dood" te maken. Wat 
dit laatste betreft, de Lalitawistara zelf geeft voor deze ver!1chuiving 
aanleiding, want in het zeventiende hoofdstuk wordt uitvoerig beschreven, 
hoe tot het uiterste doorgevoerde versterving Gautama vóór het door
breken van het verlossende inzicht tot de grens van de dood voert. 

1.2332. Wanneer Gautama zich aan de grens van de dood bevindt en 
daarmee het dieptepunt van het eenzame leven bereikt heeft, verbreidt 
zich in de hemel, waarin zijn moeder Maya na haar overlijden opgenomen 
is, het gerucht, dat hij gestorven is. Hierbij sluit, volgens het overzicht 
van Beckh, het volgende aan (HBB 1,53): 

Da steigt die geängstigte Maya ... urn Mitternacht ... hernieder, 
und als sie den Bodhisattva mit ausgedörrten Gliedern wie tot am 
Erdboden liegen sieht, bricht sie in Weinen und Wehklagen aus 
und spricht: "Als du, mein Sohn, geboren wurdest im Lumbini
Haine und wie ein Löwe die sieben Schritte tatest, was du da 
sprachst . .. : "Dies ist meine letzte Geburt", dieses Wort hat sich nun 
nicht erfüllt. Und eitel war de~ Asita Weissagung, in dir werde ein 
Buddha der Welt entstehen; denn nun hast du weder das Glück 
der Weltherrschaft genossen, noch bist du der Erleuchtung eines 
Buddha teilhaftig geworden, sondern einsam im Walde bist du 
verdorben. Zu wem soll ich nun bitten für meinen Sohn, zu wem soll 
ich rufen in meinem Schmerz? Wer gibt meinem einzigen Sohne, 
meinem Leben, einen :Funken des Lebens?" Da erwacht der Bodhi
sattva aus der Todesstarre und spricht : " Wer bist du, die also 
klagt und ... den Sohn im Übermasse beweint? " Und Mayaspricht 
zu ihm: "Die dich wie einen Blitz 10 Monate in ihrem Schoss getragen, 
ich bin's, deine Mutter, die jetzt in tiefem Schmerz urn dich klagt, 
mein lieber Sohn". Da tröstet der Bodhisattva die weinende Mutter: 
"Nicht bangen sollst du . . . Zur Erfüllung bringen werde ich des 
Asita Verkündigung; denn eher möchte die Erde in hundert Stücke 
zerbersten oder der Berg Meru ins Meer stürzen, oder die Gestirne 
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zur Erde fallen, als daas ich im Weltda.sein stürbe, ohne die Bud
dhaschaft erlangt zu haben. Darum laas ab von deinem Kummer, 
über ein kleines wirst du des Buddha Vollendung schauen". Durch 
diese Worte ist Mäyä mit hoher Freude erfüllt ... und kehrt unter 
den Klängen himmlischer Musik nach ihrer Götterbehausung zurück. 

In de Nägarakrtägama lezen wij, dat de Koningin, in 1272 overleden 
en in de kabuddhan opgenomen, in 1284, daartoe door de Buddhistische 
priesters bewogen, in het nachtelijke uur in Majapahit verschenen is, 
dat Räjaaanagara - lang moge hij leven! - haar gelukkig gemaakt heeft, 
en dat zij vervolgens naar de Mahäbuddhaloka teruggekeerd is; cf. Nag. 2,1; 
64,5; 67,1 sq. Met 1284 wordt het midden van het tijdvak van Räjaaana
gara's "eenzame leven" bereikt. Het jaar wordt in de Nägarakrtägama 
op bijzondere wijze aangeduid: terwijl in alle andere gevallen alle cijfers 
van een jaartal door chronogramonderdelen gesuggereerd worden, spreekt 
de dichter in Nag. 63,2,c van "het jaar met de çirah war~", d.i. "het 
jaar ---4", het aan de lezer overlatende om uit de context op te maken, 
dat daarmee ,,1284" bedoeld is. Het jaar 1284 is Räjaaanagara's 29ste 
levensjaar, volgens de Buddhistische traditie het abhini~kramat;la-jaar 
van de Bodhisattwa. De Lalitawistaraae abhini~kramat;la heeft de levens
wijze van Siddhärtha Gautama radicaal gewijzigd: vóór de abhini~krama.r;ta 
waa hij prins Siddhärtha, daarna de monnik Gautama; Räjasanagara, 
caturdwipeçwaramuni, "koning en monnik", heeft geleefd van 1256 t/m 
1311, volgens de mededeling van Nag. 1,4,80 iuncto Par. 30,24 sq.; de 
helften van zijn levensduur zijn 1256 tlm 1283 en 1284 tlm 1311, zodat 
met 1284 de andere helft begonnen is. Het hierboven weergegeven 
Lalitawistara-verhaal is in zekere zin het complement van het verhaal, 
waarin Siddhärtha afscheid neemt van zijn vader; in het ene geval blijft 
de vader eenzaam achter in Kapilawaatu, in het andere geval blijft de 
zoon eenzaam achter aan de oever van de Nairanjanä, maar in beide 
gevallen is het vooruitzicht verwerving van het Buddha-schap. De samen
hang der verhalen schept de mogelijkheid het ene als substituut voor 
het andere te gebruiken; dit heeft Prapanca gedaan blijkens het feit, 
dat 1284 een acceptabel abhini~kramat;la-jaar is, afgezien van zijn plaats 
in de periode van het eenzame leven. 

De vergelijkbaarheid van het Lalitawistara-verhaal met het Nägarakrtä
gama-verhaal is bereikt door een enigszins tendentieuze weergave van 
enkele Nägarakrtägama-gegevens. Het in de eerste zin van de vorige 
alinea gebruikte woord "Koningin" is wel een bruikbare vertaling van 
het woord rajapatni van Nag. 2,1,80, maar met "de Räjapatni" bedoelt 
Prapanca elders in zijn gedicht Räjasanagara's grootmoeder. In de tweede 
plaats is tendentieus de verzwijging van het feit, dat de nederdaling van 
de Räjapatni in Nag. 63 sqq. met de viering van çräddha-riten in verband 
wordt gebracht. Aan hetgeen in de twee voorafgaande alinea's gezegd is 
hebben wij dus slechts iets, indien aangetoond wordt, dat de tendentieuze 
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voorstelling van zaken door bepaalde gegevens en overwegingen gerecht
vaardigd wordt. Ten slotte is er dan nog een ander punt: in de Lalitawistara 
sterft Mäyä een week na de geboorte van haar zoon, terwijl het hierboven 
genoemde sterfjaar 1272 het zeventiende jaar na dat van Räjasanagara's 
geboorte is. 

Wij hebben sub 1.13 reeds gezien, dat Prapanca's vermelding van "de 
overleden koningin" in Nag. 63 sqq. eigenaardig is. Bij het lezen van 
Nag. 63,2 denkt men, in regel b räjapatni aantreffende, aan de mede
delingen van Nag. 2, waar in de eerste strofe gezegd wordt, dat de 
Räjapatni in 1272 overleden is, en in de tweede, dat 's konings moeder, 
Tribhuwanawijayottunggadewi, haar plaats ingenomen heeft. In Nag. 63,2 
vindt men in regel a wederom Tribhuwanawijayottunggadewi genoemd, 
terwijl in regel b de Räjapatni ter sprake komt; men heeft ze onder
scheiden met het oog op Nag. 2, en in die gedachtengang heeft mej. 
Muusses in OV 1923,37 voorgesteld het ontbrekende slot van regel a 
met prakäça, "beroemd", te reconstrueren, al zou metrisch prali'!W-, 
"overleden" , evengoed passen. In Nag. 46,1 vindt men Gäyatri, de jongste 
van Krtanagara's dochters, aangeduid als "de Räjapatni", en in Nag. 
48,1 wordt zij als sang prawararäjapatni de moeder genoemd van bhre 
Koripan, wier zoon Räjasanagara was, zodat de Räjapatni in het gedicht 
als geheel Räjasanagara's grootmoeder is. Gäyatrï's oudere zusters zijn 
in Nag. 46,1: Tribhuwanä, of Tribhuwanottungga, indien men de tekst 
van regel a in deze zin emendeert, voorts Duhitä, die elders Narendraduhitä 
genoemd wordt (INI 1,44), en ten slotte Prajnäpäramitä. De te Majapahit 
in 1284 verschijnende nu wordt in Nag. 64,5 "de Swah" genoemd, en in 
67,2 heet haar temah, haar "nieuwe verschijningsvorm", Prajnäpäramitä. 
Swah betekent hetzelfde als tribhuwarwttungga, "hoogste der drie werelden" ; 
de Räjapatni draagt dus bij haar verschijning te Majapahit in 1284 
zowel als bij het daarna plaatsvindende vertrek uit Majapahit de naam 
van een van haar zusters. Dit is slechts dan zinvol, indien de vier Krtana
gara-dochters als één persoon beschouwd mogen worden. In een door 
Poerbatjaraka uitgegeven inscriptietekst heten de Krtanagara-dochters 
catusdewika (TBG 76,374), en de Sang Hyang Kamahäyänikan sluit met 
een theorie over een met de Pancatathägatadewi identieke Caturdewi 
(a 60 sqq.), die met de Nägarakrtägama-mededelingen van 46 sq. in 
overeenstemming is, daar in 47,2 een afzonderlijke Indreçwari als moeder 
van Jayanagara vermeld wordt, hoewel elders Jayanagara de zoon der 
Parameçwari, d.i. Tribhuwanottunggadewï, heet (TBG 76,381). Het hele 
complex gegevens leidt tot de conclusie, dat Prapanca in Nag. 46 sq. 
een figuur van de Buddhistische theologie, de Pancatathägatadewi, die 
tevens Caturdewi is, in de kapancatathägatan-genealogie opgenomen 
heeft. Is dat zo, dan is de Räjapatni uiteraard niet Räjasanagara's groot
moeder zonder meer, doch zijn genealogische grootmoeder in het kader 
van een dogma 115). 

Volgens de Buddhistische dogmatiek - zie Gonda's opstel "Maya" 
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in TvP 14/1,35 sq. - is het lijden mäyä-produkt van het karman, de 
gemeente mäyä-produkt van de leer, en de aardse Buddha mäyä-produkt 
van de boven-fenomenale wijsheid. Naar deze opvatting produceert 
Prajnäpäramitä de aardse Buddha, via de mäyä als causa instrumentalis. 
In het kader er van heet de moeder van Siddhärtha Gautama in de 
Lalitawistara Mäyä, maar men zou in een verhaal over de aardse Buddha 
ook Prajnäpäramitä zijn moeder kunnen noemen, en men zou ten slotte, 
erg genealogisch denkende, Prajnäpäramitä de moeder van Mäyä en 
Mäyä de moeder van de aardse Buddha kunnen noemen. In de Nägarakrtä
gama vinden wij elementen van een kapancatathägatan-genealogie, en 
genealogisch is de Prajnäpäramitä van Nag. 46,I,c volgens de Javaanse, 
op polygame huwelijken afgestemde terminologie Räjasanagara's groot
moeder; Prapanca heeft echter ook een dogmatische opvatting aanvaard 
door de Pancatathägatadewi en de Caturdewi onder één gezichtspunt 
te brengen, en krachtens een dogmatische opvatting is Prajnäpäramitä 
voortbrengster van de aardse Buddha te noemen en voor Mäyä in de 
plaats te stellen. Uit het chronologische systeem der kabodhisattwan 
nu blijkt, zoals wij verderop zullen zien, dat Prapanca het jaar 1272 als 
functioneel-identiek met 1257 beschouwd heeft, en 1257 is "Mäyä's 
sterfjaar" te noemen, omdat de Lalitawistara Mäyä kort na de geboorte 
van Siddhärtha laat sterven, en omdat de Javaanse chronologen, Mäyä's 
overlijden als een andere "gebeurtenis" dan Räjasanagara's geboorte 
beschouwende, Mäyä's overlijden, na Räjasanagara's geboorte in 1256, 
slechts in 1257 konden stellen. Daar 1257 schematisch Mäyä's sterfjaar 
is en de dichter de Räjapatni in 1272 laat overlijden, heeft hij, door 
1257 en 1272 als functioneel-identiek te beschouwen en door de Räjapatni 
in het kader der Caturdewi-theorie met Prajnäpäramitä te identificeren, 
Prajnäpäramitä derhalve als identiek met Mäyä voorgesteld. Deze 
opvatting is reeds in V AWL-NR 69/1 in zekere zin verdedigd, en wij 
zullen verderop nog andere in die richting wijzende gegevens bespreken. 

Hiermee is aangetoond, dat een deel van de tendentieuze voorstelling 
van zaken in de eerste alinea's van deze sub paragraaf door andere gegevens 
en overwegingen gerechtvaardigd wordt. Betrekken wij vervolgens in 
het betoog, dat Prapanca in Nag. 63 sqq. een çräddha-viering suggereert, 
dan is allereerst op te merken, dat een uitvaart ten behoeve van een 
vorstin, die tot Caturdewi en Pancatathägatadewi te herleiden is, zinloos 
is. Sub l.1 is betoogd, dat behartiging van de belangen van een overleden 
familielid pas in het twaalfde jaar na haar dood eer van liefdeloosheid 
dan van piëteit zou getuigen. Onze conclusie mag dus zijn, dat het door 
Prapanca vermelde çräddha-feest iets anders moet zijn dan wat men 
gewoonlijk onder "çräddha-riten" verstaat. Dit is ook de opvatting van 
Pigeaud, die in JFC 4,169 sqq. het Räjapatni-feest zo besproken heeft, 
dat het woord çräddha in zijn exposé nauwelijks een rol speelt; Pigeaud 
heeft zich echter, blijkens een opmerking op p. 211, laten leiden door 
het "Mäyä, d.i. de Natuur" in een aantekening van Kern (Nag.ed. 159), 
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en zich verdiept in de cultus van "an ancient Javanese chthonic Mother
Goddess", meer krachtens eigen voorkeur dan op grond van Nagarakrta
gama-gegevens 116). Tot een beter resultaat komt men, indien men ener
zijds de passus Nag. 63 sqq. herleidt tot het Lalitawistara-verhaal over 
Maya's bezoek aan de zich-verstervende Bodhisattwa, doch aan de andere 
kant interpreteert als verhaal over de posthume zuivering van de genea
logische Gayatri, die door deze zuivering Prajnaparamita is geworden; 
posthume zuivering is het doel der çraddha-riten, zodat de behoefte 
aan zuivering van Gayatri tot gebruik van de çraddha-figu UI' kan hebben 
geleid. Om de behoefte aan zuivering van Gayatri te verstaan moet 
men zich realiseren, dat zij genealogisch de Krtanagara-dochter was, 
die in het Wif?nuïtische tijdperk van Krtarajasajayawardhana en Jaya
nagara geplaatst is , en daardoor tot schakel gemaakt is tussen de Hana
koning Krtanagara en de Hana-koning Rajasanagara; in het Buddhistische 
tijdvak diende zij een ander aspect te hebben, en men mag de Buddhistische 
dichter Prapanca niet kwalijk nemen, dat hij, ietwat chauvinistisch, de 
aspectverandering als verbetering beschouwd en als loutering behandeld 
heeft . De sleutel, die tot dit onderdeel der interpretatie toegang geeft, 
is de aanduiding van de Rajapatni als Gäyatri; in het Hinduïstische 
ritueel hangt het reciet van het gayatri-vers met het reciet van de formule 
bhür-bhuwah-swah samen, zodat het gebruik van de naam Gäyatri naast 
de aanduiding Swah = Tribhuwanottunggadewi geen toeval is, en voorts 
is in zekere zin het gayatri-vers in de Hinduïstische wereld wat het begrip 
prajnäpäramitä in de Buddhistische is; op deze kwestie hoop ik in 
hoofdstuk 2 terug te komen. 

In Nag. 63 sqq. heeft Prapanca dus mijns inziens twee visies met elkaar 
versmolten: dat Rajasanagara als aanstaande Buddha in de tijd van "het 
eenzame leven" het in het 17de Lalitawistara-hoofdstuk vermelde bezoek 
van Maya moest ontvangen, en dat de moeder/grootmoeder van de 
Buddha-Koning Prajnaparamita diende te zijn en daartoe ontwif?nuïseerd 
diende te worden; het troosten van Maya en de verheffing van Gayatri 
tot Prajnaparamita heeft hij op ingenieuze wijze onder hetzelfde gezichts
punt gebracht. Het verhaal van Nag. 63 sqq. is een çraddha-verhaal, 
omdat het uitdrukkelijk zo genoemd wordt en omdat het çraddha-tijd
schema, een schema van elf dagen, door de dichter in acht genomen is. 
Met het vertellen van het çraddha-verhaal is in strijd de vermelding 
van de hemelvaart der Rajapatni in Nag. 2,I,d, die aan het Lalitawistara
verhaal ontleend is; in de Lalitawistara vaart Maya na haar overlijden 
ten hemel, en in hoofdstuk 17 komt zij derhalve uit de hemel om na haar 
vertroosting daarheen terug te keren; de dubbele hemelvaart is dus aan 
de Lalitawistara ontleend, en de tegenstrijdigheid tussen Nag. 2,I,d en 
Nag. 67,2 is slechts op te heffen door het çraddha-verhaal als Lalitawistara
gegeven te interpreteren. Tot de Buddhistische traditie daarentegen is 
te herleiden de keuze van het jaar 1284; dit is van belang, omdat de 
Nagarakrtagama een çakakala is, en de keuze van het jaar derhalve 
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essentieel, het volgen van het çräddha-tijdschema niet-essentieel is. 
Indien nu de keuze van het jaar 1284 niets met de çräddha-component 
in het verhaal van Nag. 63 sqq. te maken heeft, is "de gebeurtenis van 
1284" uiteraard geen dwädaçawarl;laçräddha, maar "Räjasanagara's 
afscheid van Mäyä", en als "de gebeurtenis van Räjasanagara's 29ste 
levensjaar" een abhinil;lkramaQa-variant; het 29ste levensjaar van Räja
sanagara is het twaalfde jaar van zijn voogdijtijd of kabodhisattwan
periode, doch tevens het twaalfde jaar na het overlijden der Räjapatni; 
doordat Prapanca "Mäyä's dood" niet direct in 1257, maar in het met 
1257 functioneel-identieke jaar 1272 gefixeerd heeft, heeft hij, bewust 
of zonder opzet, het latere misverstand ten aanzien van de dwädaça
warl?8-çräddha uitgelokt. 

Hiermee is in beginsel het probleem opgelost, dat sub 1.1 aan de orde 
gesteld is; onderdelen van het betoog moeten nog verduidelijkt worden, 
en dat zal elders in dit boek geschieden. Om het sub 1.1 gestelde probleem 
op te lossen ben ik sub 1.2 tot het analyseren van de Nägarakrtägama 
overgegaan, en die analyse is nog niet voltooid. Met een andere doelstelling 
zet ik dus het betoog van hoofdstuk 1 voort, doch met het voornemen om 
in hoofdstuk 2 de details van het Nägarakrtägamase çräddha-verhaal 
te bespreken. 

1.2333. De interpretatie van "de gebeurtenis van 1283/1285" is bemoei
lijkt, doordat Kern de mededeling van Nag. 61,4 niet juist heeft weergegeven 
en latere vertalers niet tot voldoende verbetering gekomen zijn. In 61,2 
deelt Prapanca mede, dat Räjasanagara in 1283 op reis is gegaan, en in 
61,4,a wordt zijn verblijf in Simping vermeld. Daarop volgt (61,4,b/c): 

BwecchAna.mbyä.maho.jêngo. ri sang hyang dho.nno. 
sak ning prA.s4do. tuwi ho.no. dohnyAngulwo.n. 

Dit heeft Kern vertaald met: 

begeerig van de gelegenheid gebruik te maken om 't heiligdom 
te herstellen. De toren was ingestort en bevond zich op eenigen 
afstand westelijk. 

Het op hana volgende dok van de overgeleverde tekst moet door do 
vervangen worden, nevenvorm van het in KBW 2,463 sq. besproken dwa, 
"fout"; do past bij amahajëng, "corrigeren", terwijl dok geen zin geeft, 
daar "afstand" vermelding van een uitgangspunt vereist en die vermelding 
in de tekst ontbreekt. Door dit niet op te merken heeft Kern amahajëng 
met "herstellen" in de zin van "reconstrueren" kunnen weergeven, en 
daar "herstellen" op iets beschadigds slaat, heeft hij sak ning präsiida 
vertaald met "de toren was ingestort". Dit heeft Krom 117) er toe gebracht 
in 1919 (Nag.ed. 287) aan te tekenen: "Het is wel opmerkelijk, dat de 
graf tempel ruim een halve eeuw na den dood van [Krtaräjasa] reeds zulk 
een omvangrijke restauratie behoefde"; in HJG2 369 sq. is hij nog iets verder 
gegaan door van een typisch voorbeeld van zorgeloosheid, dat "een 
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merkwaardigen kijk op de verhouding der Hindoe-Javanen tot hun 
traditioneel-sacrale voorschriften van tempelbouw" geeft, te spreken; 
Pigeaud heeft dit laatste gelukkig niet overgenomen en in JFC 4,165 
een aardbeving voor de instorting verantwoordelijk gesteld. Prapanca 
vermeldt echter geen instorting, maar zegt, dat er een fout te verbeteren 
was, al hield verbetering afbraak van de präsäda in; zouden de vroegere 
vertalers KBW 2,674 sq. onder tuwi geraadpleegd hebben, dan zouden zij 
het concessieve karakter van sak ning präsäda tuwi gemakkelijker begrepen 
hebben. Een tempelcorrectie, zo ingrijpend, dat men er afbraak van 
de präsäda voor overhad, doet men niet tussen andere bedrijven door, 
en wie in de afbraak - zoals de Javanen waarschijnlijk gedaan hebben -
een soort heiligschennis ziet, is zeker niet begerig er aan te beginnen; 
het anambya van regel b, door Kern en Pigeaud met sambi in verband 
gebracht (cf. JFC 5,278), betekent echter niet "tussen andere bedrijven 
door doen", maar "een begin met iets maken" en is tot tambay te herleiden, 
en swecchä betekent niet "begerig", maar slaat op de goddelijke onbe
wogenheid van de koning, die iets kon doen, dat anderen in het ongeluk 
zou hebben gestort 118). De vraag, waarvoor Nag. 61,4 ons stelt, is: wat 
was de fout, die ingrijpende correctie rechtvaardigde? Pigeaud geeft 
daarop een antwoord in JFC 4,165 sq., maar aangezien hij in de "gebeurtenis 
van 1284" viering van een nieuwjaarsfeest gezien heeft, had hij voor een 
bruikbaar antwoord geen basis, zodat hij tot fantaseren is overgegaan. 

Het verhaal van Nag. 63 sqq. gaat, voor zover het een çräddha-verhaal 
is, over Gäyatri's statusverandering : zij was de Swah en is Prajnäpäramitä 
geworden, en zij is uit de Wi~nuïtische sfeer in de Buddhistische gebracht. 
De verandering van de posthume status van een gehuwde vorstin is een 
aangelegenheid, die ook haar echtgenoot raakt; is tijdens het leven de 
man Wi~nuïet en de vrouw Buddhiste, of omgekeerd, dan doet het geloofs
verschil geen afbreuk aan de echtelijke harmonie, omdat de religies even 
complementair zijn als dat met de echtgenoten zelf het geval is. Exclusieve 
wijziging van Gäyatri's status zou echter de harmonie verstoord hebben, 
en daarom moest, dunkt mij, Gäyatri's statusverandering gepaard gaan 
met een statusverandering van Krtaräjasajayawardhana. Prapanca 
fixeert diens (eerste) overlijden in 1231, in Nag. 47,3,a, en vermeldt in 
de volgende regels zijn "bijzetting"; regel d, waarschijnlijk te lezen als 

Çaiwapratif,lthanira têki muwah ri Simping 

Dit is zijn Çaiwaprati~tha: veranderd te Simping., 

bevat een verwijzing, in 1287, naar de Simping-affaire van 1283/1285, 
maar de hele strofe suggereert, door het gebruik van dräk, "terstond", 
in regel b, een bijzetting kort na 1231 119). De posthume status van een 
koning wordt bepaald door zijn bijzettingsbeeld en door het heiligdom, 
waarin zich dit beeld bevindt; is er met het heiligdom iets mis, dan is er 
met de overleden vorst iets mis, en correctie van het heiligdom impliceert 
correctie van de status van de overleden vorst. Vertalen wij nu Nag. 
61,4,b/c aldus: 
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In souvereine rust deed hij het eerste werk om 't heiligdom te 
corrigeren, 

al (bracht dat) afbraak van de toren (met zich mee). Het stond te 
westelijk, er was iets in verkeerd., 

dan zegt de dichter impliciet, dat er iets met de status van Krtarä
jasajayawardhana niet in orde was. In 62,I,cjd voegt Prapanca dan toe, 
dat de Buddhistische kuti te Gurung-Gurung in beslag is genomen om 
terrein van de nieuwe Krtaräjasajayawardhana-tempel te worden, en 
dat de gontong Wi~nu-Rare, waar Krtaräjasajayawardhana eerder 
gehuisd had, ter compensatie aan de bajradhara-monniken toegewezen is. 
De dharma van Nag. 61,4,b is dus naar Buddhistisch terrein verplaatst, 
en daarmee is Krtaräjasajayawardhana overgebracht in de Buddhistische 
sfeer; de do van regel c is derhalve mede Krtaräjasajayawardhana's 
verblijf in de Wi~nuïtische sfeer, dat wegens de verbuddhisering van 
Gäyatri niet bestendigd mocht worden. 

Nu was Gäyatri, zoals wij gezien hebben, genealogisch Räjasanagara's 
grootmoeder, doch functioneel Mäyä, en haar Mäyä-sterfjaar is primair 
1257, het jaar na Räjasanagara's geboorte. Krtaräjasajayawardhana's 
functie was tweeledig: enerzijds was hij de voogd van Jayanagara en 
moest hij als zodanig in 1231 overlijden, anderzijds was hij de echtgenoot 
van Gäyatri, de ardhanariçwara-component van een goddelijk echtpaar; 
als zodanig had hij in het kapancatathägatan-tijdperk met Gäyatri het 
geboortejaar etc. gemeen, volgens de Lalitawistara-mededeling, dat Gopä 
op hetzelfde ogenblik geboren is als Siddhärtha (HBB 1,37). Krtaräjasa
jayawardhana's ardhanariçwara-sterfjaar is dus 1257; dit sterfjaar wordt 
vermeld in Par. 25,2, en is door Brandes slechts daarom niet geaccepteerd, 
omdat hij het gezichtspunt van de auteur niet kon kennen. Gäyatri 
sterft echter formeel, volgens Nag. 2,1, in 1272, en dit is nader te bepalen 
op oudejaarsdag 1272, omdat sterven een afsluitend karakter heeft, en 
afsluitende jaargebeurtenissen volgens de opvatting der Javaanse chrono
logen op oudejaarsdag effectief worden. Daar Räjasanagara's eerste 
verlichting op nieuwjaarsdag 1273 valt, is de in Nag. 68 vermelde landing 
van Bharäçla, onderdeel van "de eerste verlichting", te stellen aan het 
einde van 1272; "de ondergang van Bharäçla" valt dus op hetzelfde 
ogenblik als "het overlijden der Räjapatni" , en dat is vanzelfsprekend, 
daar Bharäçla als Sang Hyang Taya identiek is met de Wisnuitische 
koning, in casu met Krtaräjasajayawardhana. Van Bharäçla zegt Nag. 
68,4,d, dat hij çinäpa dady-alita is, "tot dwerg vervloekt"; die dwerg 
was in het Wi~nuïtische tijdvak een Wi~nu-Dwerg, de Wämana der 
Indische mythologie (CSW 397), doch met een specifieke achtergrond 
en functie in het kader der Javaanse bhawacakra-theorie. Nu, hierop 
slaat de mededeling van Nag. 62,I,d: de gontong Wi{Jnu-Rare, d.i. "de 
gontong van de Wi~nu-Dwerg", de verblijfplaats van BharäçlajKrtarä
jasajayawardhana, die van nieuwjaarsdag 1273 tot de in Nag. 70,2,b 



183 

vermelde intronisatieplechtigheid van 1285, dus in een Buddhistische 
tijd, verkeerd had gelegen, is door Räjasanagara in 1283/1285 verbuddhi
seerd, zoals Gäyatrï, die gedurende hetzelfde tijdvak, van nieuwjaarsdag 
1273 tot bhadramäsa 1284, "onregelmatig" in de kabuddhan van Nag. 
2,I,d gewoond had, verbuddhiseerd is tot Prajnäpäramitä, met de 
Mahäbuddhaloka als verblijfplaats. 

In VA WL-NR 69/1 is, o.a. op p. 258, de aandacht gevestigd op Maja
pahitse echtpaarheiligdommen, een Çrï/Wi~nu-pura, een Gorïça- of 
Pärwatïçapura en een Indrabhawana-IndräI).ïbhawana; uit Nag. 69,2 
blijkt, dat de Räjapatnï later bijgezet is te Bhayalangö in de Wiçe~apura, 
en ook in deze Wiçe~apura is een echtpaarheiligdom te zien, daar bhra 
hyang Wiçe~a als aanduiding van Wikramawardhana een titel van alle 
met Wikramawardhana vergelijkbare vorsten moet zijn geweest, dus 
ook van Krtaräjasajayawardhana. Er is echter reden om aan te nemen, 
dat het Prajnäpäramitä-heiligdom als "kraton" van het voorouderpaar 
der Majapahitse koningen een veelomvattend complex is geweest, waar
in ook de Simping-tempel een plaats had; voor de reconstructie van dit 
complex is men niet slechts aangewezen op vakkennis der archaeologen, 
maar ook op kennis van de Javaanse dynastieke theorie, en daarover 
is het een en ander te vinden, dat ik in hoofdstuk 4 ter sprake hoop te 
brengen. Voor het ogenblik volsta ik met de opmerking, dat de bestaans
duur van de gontong Wil?nu-Rare een onderdeel is van de totale chronolo
gische structuur van het kapancatathägatan-tijdperk, en dat men die 
bestaansduur van meet af in de berekeningen verwerkt moet hebben; 
het is van belang, dat op het Simping-terrein een steenblok met een 
veelvoudig jaartal ,,1283" aangetroffen is, dat dit jaar met dat van 
Nag. 61,2 overeenkomt, en dat het in Nag. 70,2 bedoelde bijzettingsbeeld 
ons bekend is als "de Harihara van Simping" (HJG2 369 sq.), maar 
deze gegevens zijn nog slechts materiaal, dat eenmaal in een globale 
theorie zijn plaats zal moeten krijgen 120). 

De twee stukken van het Simping-verhaal staan in de Nägarakrtägama 
aan weerskanten van het çräddha-verhaal, en de bijbehorende jaartallen 
omklemmen "het jaar 4" van Nag. 63,2,c. Het Javaanse woord, dat 
bij het waarnemen van deze constructie in de gedachten komt, is inem
banan; dat inembanan slaat primair op Gäyatrï, omdat het in Nag. 63 sqq. 
om haar gaat, en de rangschikking van zangen en jaartallen ten slotte 
een hulpmiddel is. Nu is inembanan als juridische term weer te geven 
met "in manu mariti" (cf. KBW 1,417 en JNHW 1,177); als getrouwde 
vrouw was Gäyatrï in bepaalde opzichten onderworpen aan het gezag 
van haar man. lnembanan zegt men echter ook van een in metaal gevat 
juweel, zodat de hierboven vermelde constructie tevens suggereert, dat 
Gäyatrï als "het juweel van Majapahit" beschouwd is; zij is de dochter 
van Krtanagara, die uit haars vaders huis Buddhistische traditie inbrengt, 
en zij wordt Prajnäpäramitä; in deze hoge waardigheid staat zij centraal, 
niet haar man, en in de latere eeuwen is dat zo gebleven, want nyai 
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Setomi is de patrones van Surakarta, niet kyai Setama 121). Het is Gii.yatri, 
die in 1284, het traditionele abhini~kramaI).a-jaar, tegenover Rii.jasana.gara 
staat, niet Krtarii.jasajayawardhana. Zoals echter 1284 het jaar is van 
de regeling van de status van Gii.yatri, is de combinatie 1283/1285 het 
jaar van de regeling van de status van Krtarii.jasajayawardhana, en de 
echtgenoot, die participeert in een statusregeling, welke een facet van 
de abhini~kramaI).a is, participeert uiteraard in de abhini~kramaI).a. De 
fragmententrits 

Nag. 61,2 t/m 62,2 - 63 t/m 69 - 70,1/2 

is derhalve één abhini~kramaI).a-verhaal , het verhaal over één "gebeurte
nis", en wanneer deze ene "gebeurtenis" in een drietal jaren geplaatst 
wordt, is dat opzettelijk bedreven chronologische absurditeit. 

1.2334. Het jaar 1286 wordt in Nag. 7l,I,b vermeld als sterfjaar van 
Gajah-Mada. Dat de patih van Majapahit in de Nii.garakrtii.gama wel 
nominaal, maar niet functioneel van Rii.jasanagara's vader Krtawardhana 
onderscheiden wordt, is laatstelijk uiteengezet in VAWL-NR 69/1,182 
sqq. ; op p. 251 is er op gewezen, dat 1286 het 36ste jaar van Gajah-Mada's 
regering is, hetgeen betekent, dat hij in een sterfjaar van de Buddha
Koning overleden zou zijn en dus als Buddha-Koning beschouwd is; zie 
ook het betoog sub l.14 en 1.2113 hierboven 122). Krom's veronderstelling 
in FBG 1,380, dat Prapanca enkele maanden vóór de voltooiing van de 
Nii.garakrtii.gama nog een bericht over Gajah-Mada's overlijden, als een 
"belangrijke gebeurtenis, die niet verzwegen kon worden", in de tekst opge
nomen heeft, staat zwak; gegeven het feit, dat de Nii.garakrtii.gama een zorg
vuldig uitgebalanceerd gedicht is - zoals Krom zelf heeft aangetoond - , 
dat de Gajahmada-passus met hetgeen er bijhoort meer dan twee zangen 
beslaat, en dat het herstel van het evenwicht meer tijd zou hebben vereist 
dan blijkens de mededeling van Nag. 94,2 ter beschikking stond, moet 
inlassing op het laatste moment uitgesloten worden geacht, en daar 
Gajah-Mada overleden heet te zijn in een jaar, dat daarvoor in aanmerking 
kwam, is er reden om aan te nemen, dat van meet af 1286 als Gajah-Ma.da's 
sterfjaar voor de auteur heeft vastgestaan. Aan deze opmerkingen, die 
ten dele vroeger reeds gemaakt zijn, is thans toe te voegen, dat het jaar 
van Gajah-Mada's overlijden het vierde abhini~kramaI).a-jaar is, dat 
functioneel met 1283, 1284 en 1285 een groep vormt; ziet men immers in 
Gajah-Mada Rii.jasanagara's "vader", dan is Nag. 70,3,a/b een mededeling 
over Rii.jasanagara's afscheid van de Nii.garakrtii.gamase Çuddhodana. 

In de twee versregels lezen wij, dat Rii.jasanagara uit Simping, waar hij 
in 1285 voor de inwijding van de Krtarii.jasajayawardhana-tempel ver
toefde, met spoed naar Majapahit teruggekeerd is wegens een bericht 
over Gajah-Mada's ziekte. Dit "met spoed" mag men niet au sérieux 
nemen; de Simping-affaire is voltooid op oudejaarsdag 1285, en Gajah
Mada's schematische sterfdag is tanggal 5 asuji 1286, zodat twee maanden 
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voor het nemen van afscheid ter beschikking stonden. Dat een aanstaande 
Buddha-Koning, die iets urgent geacht heeft, te laat zou zijn gekomen, 
is een veronderstelling, die geheel buiten de denkwijze van een Javaanse 
dichter ligt; met wawang drukt Prapanca dus slechts uit, dat Räjasanagara 
Gajah-Mada nog in leven te Majapahit aangetroffen heeft en derhalve 
afscheid van hem heeft kunnen nemen. 

De mededeling over Räjasanagara's afscheid van Gajah-Mada staat 
het dichtst bij het afscheidsverhaal van de Lalitawistara in zoverre als 
Gajah-Mada Çuddhodana representeert ; het sluit zich echter bij de andere 
Nägarakrtägamase abhinif?kramaJ).a-verhalen aan, doordat niet Gajah
Mada, doch Räjasanagara in Majapahit blijft. De bescheiden plaats van 
het derde afscheidsverhaal in het tiende Nägarakrtägama-hoofdstuk 
hangt uiteraard hiermee samen, dat de dichter welbewust aan het verhaal 
over "de laatste ontmoeting met Mäyä" de voorkeur gegeven heeft, en 
deze voorkeur een verdoezeling van "het afscheid van Çuddhodana" 
vereiste. 

1.2335. Een çakakäla-dichter, die de Lalitawistara-mythe in de dertiende 
Çäka-eeuw fixeert , komt, zoals sub 1.2331 opgemerkt is, vanzelf tot een 
ambivalente houding ten opzichte van het Lalitawistara-verhaal over 
het zesjarige tijdvak van Gautama's eenzame leven: enerzijds is het 
Lalitawistara-verhaal zo heilig, dat de navertelIer het in zijn waarde 
dient te laten, anderzijds zegt het zelf, dat Gautama zelfkwelling-in
eenzaamheid als minder bruikbare methode tot het bereiken van de 
verlichting prijsgegeven heeft en tot de meer doeltreffende yoga-meditatie 
overgegaan is. Krachtens de caturdwipeçwaramuni-theorie, die het 
koningschap met het Buddha-schap verenigbaar 123) acht, heeft Prapanca, 
zoals wij sub 1.232 gezien hebben, wel de eerste drie excursies van het 
veertiende Lalitawistara-hoofdstuk in zijn chronologische schema van 
de voogdijtijd opgenomen, doch aan de verhalen daaromtrent datgene 
ontnomen, dat in het Sanskrt prototype het essentiële is; dit getuigt 
van een soort compromis tussen de çakakäla-dichter en de Lalitawistara
verteller in Prapanca. 

In het tiende Nägarakrtägama-hoofdstuk heeft de dichter het zesjarige 
tijdvak van het eenzame leven formeel gehandhaafd, en formeel heeft 
hij zich als çakakäla-dichter gehouden aan de opvatting der Javaanse 
chronologen, dat elk jaar zijn eigen "gebeurtenis" dient te hebben; 
formeel is de "gebeurtenis" van 1283 "de verplaatsing van de Krtarä
jasajayawardhana-tempel", die van 1284 "voltrekking der çräddha-riten 
ten behoeve van de Räjapatni", die van 1285 "plaatsing van het Harihara
beeld in de nieuwe tempel te Simping" en die van 1286 "het overlijden 
van Gajah-Mada". Met het çräddha-verhaal heeft Prapanca echter 
aansluiting aan het Lalitawistara-verhaal over de nederdaling van Mäyä 
bereikt, en door de tweezinnige "gebeurtenis" in het traditionele abhinif?
kramaJ).a-jaar 1284 te fixeren heeft hij - omdat de Nägarakrtägama 
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een çakakäla is - het abhini~kramaI).a-aspect dominant gemaakt. Van 
de chronologentraditie is de Nägarakrtägama-dichter formeel afgeweken 
door drie abhini~kramaI).a-verhalen te vertellen en in verband daarmee 
vier verschillende jaren te noemen; doordat de abhini~kramaI).a één 
gebeurtenis is, en doordat in de Lalitawistara het afscheid zich in één 
nacht en dus in een voor de Javaanse chronoloog onverwerkbaar tijdsbestek 
voltrekt, mag men zeggen, dat de chronologische constructie van het 
tiende Nägarakrtägama-hoofdstuk irrealistisch is. Prapanca is een Buddhis
tische priester en illosoof geweest, die met zijn mäyä-noties tegenover 
de realiteit van de aardse tijd anders stond dan een westerling; een 
westerse Nägarakrtägama-Iezer mag tegenover de in deze paragraaf 
gereconstrueerde gedachtengang wrevelig staan, Nägarakrtägama-inter
pretatie is reconstructie van de gedachtengang van de auteur, en hoe 
een vreemdeling er emotioneel op reageert, is bijzaak. 

Laat men nu gelden, dat de passus Nag. 61 ,2 t/m 72 één abhini~kramaI).a 
weergeeft, dan is 1287 in het gedicht "het jaar na de abhini~kramaI).a". 
Volgens de Lalitawistara valt de abhini~kramaI).a na de vierde excursie, 
die in de Nägarakrtägama de op oudejaarsdag eindigende "gebeurtenis 
van 1281" is ; vanwege het Lalitawistara-verhaal moest Prapanca de 
abhini~kramaI).a in de nacht van oudejaarsdag op nieuwjaarsdag laten 
vallen, waarmee 1282 "het jaar na de abhini~kramaI).a" wordt. In deze 
dubbele constatering ligt opgesloten, dat Prapanca de jaren 1282 en 
1287 als functioneel-identiek beschouwd heeft. 

De in de vorige alinea bereikte conclusie leidt tot correctie van het 
sub 1.2323 voorgestelde voorlopige schema, omdat nu [1282] vervangen 
kan worden door [1282/1287] of door [het jaar X], Op deze wijze is het 
vijftienjarige voogdij tijdperk te reduceren tot een tienjarig deçawarI).ana
tijdperk. De " deçawarI).ana" is de tienvoudige confrontatie van de 
Bodhisattwa met de wereld, die volgens het verhaal van het zevende 
Lalitawistara-hoofdstuk een plechtige inbezitneming der wereld is, en 
daarom is te begrijpen, dat Prapanca in dezelfde strofe 94,2, waarin hij 
de naam Deçawarr,w,na gebruikt, zijn dichterlijke activiteit aanduidt met 
mamarr,w,na kadigwijayanira narendra, "beschrijving van 's konings 
universele triomf"; het is dezelfde triomf, die Erlangga en Krtanagara 
bereikt hebben via een viervoudige confrontatie met de wereld, volgens 
de mededeling van strofe 31 der Erlangga-hymne resp. die van Nag. 
41 ,5 sq.124). Het is dan echter teveILS duidelijk, dat de naam Deçawarr,w,na 
slaat op de Nägarakrtägama minus de passus 40 t/m 49, omdat daarin 
andere jaartallen voorkomen dan in het kabodhisattwan-schema. 

Met de puzzle zijn wij intussen nog niet in het reine gekomen, want 
er zijn enkele feiten, waarmee eveneens rekening te houden is. 

In de eerste plaats is van belang, dat het aantal leden der koninklijke 
familie van een bepaald stuk kapancatathägatan-tijd vijftien is; hierop 
is gewezen in VAWL-NR 69/1,73 sqq., en daar is de opmerking gemaakt, 
dat het vijf tiental vorsten niet slechts in de Nägarakrtägama, maar ook 
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in de inscriptietekst van Waringin-Pitu vermeld wordt, en dat in beide 
gevallen de sexen verhouding 6: 9 is. Het lijkt a priori onwaarschijnlijk, 
dat het aantal leden der koninklijke familie niets met het aantal jaren van 
het kabodhisattwan-tijdvak te maken zou hebben, want ook daarin 
vinden wij de 6: 9-verhouding, in zoverre als de zes jaren van het eenzame 
leven tegenover negen oriëntatiejaren staan. Een koninklijke familie is 
ook de Amoghapäça-configuratie van Padang-Candi , een door Krtanagara 
aan de koning van Malayu gezonden beeldwerk. Nu heeft Bosch, over 
deze beeldengroep schrijvende, er de aandacht op gevestigd (OV 1918,29 
sq.), dat de vier zichtbare Tärä's een vijftal representeren, daar twee 
Tärä's, Dhätwiçwari en Locanä, volgens SHK b 60 tunggal tattwanira, 
"een van wezen", zijn; het gaat hier om de Caturdewi/Pancatathägatadewi
relatie, waarmee ook de auteur van Nag. 46 sq., zoals wij zagen, rekening 
gehouden heeft 125). Het aantal leden der koninklijke familie is dus 
veertien, wanneer men Dhätwiçwari en Locanä als één lid telt, vijftien, 
wanneer men ze als twee leden laat gelden; dit is ook toepasbaar op de 
in VAWL-NR 69/1,74 weergegeven Nägarakrtägama-lijst, want Gäyatri 
en Tribhuwanottunggadewi, daar afzonderlijk vermeld, zijn onder het 
gezichtspunt van de Prajnäpäramitä/Mäyä-verhouding één koningin. 
Identificeren wij nu het jaar 1282 met het jaar 1287, dan wordt ook 
het aantal jaren van de voogdijtijd van vijftien tot veertien gereduceerd; 
met een veertienjarige voogdijtijd heeft men in Majapahit rekening 
gehouden 126) door - cf. VAWL-NR 69/1,310 - Tribhuwanottunggadewi 
en Krtawardhana elk zeven jaren als voogd te laten optreden, hetgeen 
blijkt uit de datum 1 çräwaJ)a 1280 van TO 1; deze indeling laat Krta
wardhana mèt Gajah-Mada in 1286 van het toneel verdwijnen en 1287 
leeg, dus non-existent. Het non-existente jaar 1287 correspondeert met 
het Kali-jaar 1215, want 1214 is het 71ste jaar van het in 1144 begonnen 
"Singhasärise" tijdvak, en 1286 is het 7lste jaar van het in 1216 begonnen 
Majapahitse tijdvak. Het is echter door het betoog van de tweede subsectie 
duidelijk geworden, dat wat ik zoëven gemakshalve "het Singhasärise 
tijdvak" genoemd heb te verdelen is in een Kutaräjyase en een Sing
hasärise tijd. Houden wij met deze tweedeling rekening, dan komen wij 
voor het hele in de Nägarakrtägama ter sprake gebrachte tijdperk tot 
een vierdeling volgens de symmetrische formule 

30 + 42 

waarvan het jaartallenequivalent is 

1144 t/m 1173 - 1174 t/m 1215 

42 + 30 

1216 t/m 1257 - 1258 t/m 1287. 

Van deze vier Prapanca's tijd constituerende stukken is het derde dat 
van Krtaräjasajayawardhana en Gäyatri, eindigende met "het jaar van 
Mäyä's dood"; het vierde stuk is Räjasanagara's dubbele voogdijtijd, 
die reeds in VAWL-NR 69/1,62 besproken is en waarover verderop in 
deze subsectie nog het een en ander te zeggen zal zijn. Het is evident, 
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dat de indelingsformule slechts symmetrisch is, indien wij 1215 aan het 
tweede en 1287 aan het vierde stuk toevoegen. Eerder in deze subsectie 
is reeds gebleken, en bij de behandeling van Krom's hoofdstukkenformule 
sub 1.25 zal nog blijken, dat Prapanca aan symmetrische formules grote 
waarde gehecht heeft, en daarom neem ik aan, dat in het onderhavige 
geval een symmetrische formule recht van bestaan heeft. Dat betekent 
dan echter, dat de Majapahitse geleerden het jaar 1287 in de ene berekening 
meegeteld, in de andere niet meegeteld hebben. Wie hiertegen bezwaar 
heeft, moet ook bezwaar hebben tegen Bosch' opmerking over de ont
brekende, doch toevoegbare vijfde Tärä der Amoghapäça-configuratie; 
Bosch heeft zich op een SHK-plaats kunnen beroepen en dat kan ik niet, 
maar in ons beider betoog ligt opgesloten, dat men zich als interpretator 
te richten heeft naar de visie van een Javaanse auteur, ook indien de 
man iets beweert, dat voor de westerse lezer absurd is 127). 

In de tweede plaats is aan te tekenen, dat met 1284 het tweede deel 
van Räjasanagara's leven begint, met 1288 het tweede deel van het 
kapancatathägatan-tijdperk. Daar Räjasanagara de centrale figuur van 
dit tijdperk is, lijkt de discrepantie tussen de twee eerste jaren van de 
tweede helft een Schönheitsfehler te zijn. Het kan echter zijn, dat Prapanca 
ook 1284 en 1288 enerzijds onderscheiden, anderzijds functioneel-identiek 
geacht heeft; de identiciteit zou dan hiermee gegeven kunnen zijn, dat 
1284 het jaar is van Gäyatri's verwerving van de Prajnäpäramitä-status, 
1288 het jaar van Räjasanagara's verwerving van het Buddha-schap, 
en dat volgens de theorie de aardse Buddha het mäyä-produkt van 
prajnäpäramitä is. 

De "confrontatie met de onderwereld" behoeft ons in deze paragraaf 
niet verder bezig te houden, daar volgens de Lalitawistara het hele 
zesjarige tijdvak van Gautama's eenzame leven een confrontatie met 
Mära geweest is, en Prapanca dus "de confrontatie met de onderwereld" 
in de Nägarakrtägama verwerkt heeft door aan het zesjarige tijdvak van 
het eenzame leven een plaats te geven in de chronologische structuur 
van de voogdijtijd. Er is echter nog wel het een en ander te zeggen over 
de wijze, waarop Prapanca de jaren 1282 en 1287 in zijn gedicht ter 
sprake heeft gebracht. 

1.2336. Wat 1287 betreft, in de eerste plaats is interessant, dat Prapanca 
het een jaar van keweh noemt. In Nag. 71,3,b, een versregel, die deel 
uitmaakt van de passus over "het beraad na Gajah-Mada's dood", zegt 
de dichter: 

ri taya nika.ng guma.ntya ya.di kewêha ny atika.nang jagat pa.halalWl 

Bij ontstentenis van de vervanger staat leed aan de mensheid 
te wachten; men heeft dit te nemen. 

Krom heeft uit de hele passus begrepen (cf. HJG2 421), dat de overlevenden 
het niet raadzaam geacht hebben nogmaals zoveel macht als Gajah-Mada 
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gehad had in één hand te leggen; Pigeaud heeft deze opvatting over
genomen, doch toegevoegd de veronderstelling, dat in de nieuwe politiek 
een "aneient Ka<;liri-Janggala controversy" een rol heeft gespeeld (JFC 
4,215). Dat een andere interpretatie de voorkeur verdient, blijkt, wanneer 
men Pararaton-notities en andere Nägarakrtägama-plaatsen in de oordeel
vorming betrekt. In Par. 32,12 sq. vindt men een notitie over de dood 
van sang Semi-Nagara, waarop een mededeling over de daarbij aansluitende 
apitvolgt; te berekenen is - cf. VAWL-NR 69/1,79 -, dat het bedoelde 
apit-jaar, 1376, correspondeert met 1287, en dat het dus een functie heeft 
in het chronologische kapancatathägatan-systeem, die niet van een 
incidentele politieke situatie afhankelijk is. De met 71,3,b vergelijkbare 
Nägarakrtägama-plaatsen zijn : ten eerste 42,3,b, waar de keweh der 
bestuursvoering in de Kaliyuga met betrekking tot Krtanagara vermeld 
wordt, en 44,3,d, waar hetzelfde gezegd wordt met betrekking tot J aya
Katwang ; houdt men rekening met het jagadrak~ar:w van 49,3,c, een 
synoniem van het bhuwanara~a1fa van 42,3,b en van het rät rinak~a 
van 44,3,d, dan ziet men, dat het om dezelfde keweh, "moeilijkheid", 
gaat, en daar deze in twee gevallen met de Kaliyuga in verband wordt 
gebracht, ligt voor de hand, dat ook in 71,3,b op de keweh van het 
Kali-jaar gedoeld wordt; Pigeaud heeft kewehan ya tikanang jagat gelezen 
(JFC 2,85), en blijkens vergelijking van zijn vertaling in JFC 3,83 sq. 
met zijn commentaar in JFC 4,216 aan kewehan de betekenis "moeilijk
heden veroorzaken" toegekend, maar dat is niet houdbaar, daar kewehan 
- zie Pigeaud's eigen vertaling van kewuhan in PJNH 198 - "moeilijk
heden ondervinden" betekent. Ik teken nog aan, dat yadi als predicaats
woord "in overeenstemming zijn met iemands verwachting" betekent 
- cf. yaya tekanirêng samuhürta in Adip. 66,16, yaya ta sahurnira kadi 
sahur sang Yudhi~thira in Adip. 131,1 sq. en yayä patya ning Pänijuputra 
in BY 17,6,d -, en dat het gebruik van de irrealiteitsvorm keweha in 
71,3,b de mogelijkheid van omzeiling van de klip openlaat, hetgeen in 
44,3,d, waar keweh aan niyata gekoppeld is, niet het geval is 128). 

In Nag. 71,3,b heeft Prapanca het dus over het Kali-jaar 1287, doch 
gaat hij niet zo ver, dat hij de aan dat jaar inherente moeilijkheden als 
onvermijdelijk voorstelt 129). Hij laat echter Räjasanagara in 1287 noch 
moeilijkheden ondervinden, noch deze te boven komen; met betrekking 
tot 1287 wordt in de Nägarakrtägama geen enkele activiteit van Räja
sanagara vermeld. Dit is opvallend, want normaal is in het gedicht, dat 
chronogrammen gebezigd worden ter fixering van activiteiten van de 
koning(in) van het betrokken tijdperk, en in alle andere jaren van de 
hierboven besproken voogdijtijd doet Räjasanagara iets. Het is dus wel 
duidelijk, dat Prapanca 1287 bewust heeft voorgesteld als het jaar, waarin 
de koning niets doet; dit wettigt de veronderstelling, dat 1287 bij uitstek 
het jaar is van Räjasanagara's "eenzame leven", dat aan het bereiken 
van de definitieve verlichting, op nieuwjaarsdag 1288, voorafgaat. 

Het jaar 1287 wordt niettemin tweemaal in de Nägarakrtägama vermeld, 
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en wel in 74,2, waar het aantal der in bhädra 1287 bestaande koninklijke 
dharma's wordt vastgesteld, en in 94,2, waar de voltooüng van de Näga
rakrtägama in äçwayuja 1287 gesteld wordt. Aan te tekenen is hierbij, 
dat in Nag. 61,I,b het jaar 1282, hetwelk hierboven met 1287 functioneel
identiek geacht is, zo ter sprake komt, dat men aan de maand bhädra 
zou kunnen denken, in welk geval deze maand èn in 61,1, èn in 74,2 
genoemd zou worden, en voorts, dat äçwayuja de maand is, die op bhädra 
volgt. 

Wij zullen sub 1.2512 zien, dat Krom's bestudering van de hoofdstukken
structuur der Nägarakrtägama mij tot de conclusie gebracht heeft, dat 
het elfde hoofdstuk in twee varianten in het gedicht voorkomt, ll-A en 
ll -B. Voor wie de ene variant volgt is het elfde hoofdstuk een beschrijving 
van Räjasanagara's leven in de feestvierende kraton; in het verhaal 
daaromtrent komt geen chronogram voor. Wie de andere variant volgt 
komt in de sfeer van het leven der monniken of andere leden van de 
clerus; Nag. 73 sqq. is een monotone catalogus van kloosters etc., die 
een onbeteugelde glimlach op het gelaat doet bevriezen. Daar de twee 
varianten elk een integrerend onderdeel van het gedicht zijn, doch het 
geheel slechts twaalf hoofdstukken toelaat, zijn ll -A en ll-B functioneel
identiek ; dit hangt hiermee samen, dat Räjasanagara de caturdwi
peçwaramuni, "Koning-Monnik", van zijn tijd is, die als zodanig in de 
sfeer van de koning èn in de sfeer van de monnik leeft. Door nu in ll-A 
het jaar 1287 te vermelden en ll-B chronogramloos te laten heeft Prapanca 
Räjasanagara met betrekking tot 1287 in de sfeer der monniken geplaatst, 
niet in de sfeer van de kraton; dit is in overeenstemming met de in de 
voorvorige alinea geuite veronderstelling. Het is echter niet zo, dat de 
dichter Räjasanagara iets in 1287 en in de sfeer der monniken laat doen; 
"het milieu der monniken" wordt in 74,2 met een chronogram gefixeerd, 
niet Räjasanagara's activiteit in die sfeer. 

Het chronogram van Nag. 94,2,a fixeert de voltooüng der Nägarakrtä
gama. Sub 1.213 hebben wij gezien, dat de Nägarakrtägama vervaardigd 
is door de Buddhistische opperpriester en zijn assistenten, zodat ook een 
mededeling over de vervaardiging en de voltooiing der Nägarakrtägama 
ons in de sfeer der monniken verplaatst. Sub 1.2512 zal blijken, dat de 
hoofdstukkenstructuur weer variantloos wordt met Nag. 93, en 93,1 
begint met een mededeling over de panQ.ita's; in de laatste zes zangen 
komt de koning nog wel ter sprake, doch slechts als object van de devotie 
der monniken. Hun hoofdtaak is de vervaardiging der praçasti, en de 
praçasti is door haar totale chronologische structuur gericht op het jaar 
der definitieve verlichting, 1288; de praçasti is dus te bes~ouwen als 
het creatieve lied van de Buddhistische hogepriester, dat gericht is op 
Räjasanagara's verwerving der definitieve verlichting en die definitieve 
verlichting magisch tot stand brengt; het gedicht, is zoals in VA WL-NR 
69/1,80 reeds gesteld is, de priesterlijke icchä, het scheppingswoord, dat 
traditioneel in de nacht vóór de dag van het nieuwe rijk weerklinkt. De 
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creatieve praçasti is volgens Nag. 94,2 voltooid medio äçwayuja 1287. 
Die tijdsbepaling laat ruim negen maanden van 1287 chronologisch onbezet; 
aangezien de verwerving der definitieve verlichting ontwaking tot een 
nieuw leven - bodhati en budhyate betekenen primair "ontwaken" -
en als wedergeboorte te beschouwen is, is de onbezette tijd van 1287 
een zwangerschapsperiode. Op zang 94 volgt de sub 1.2331 vertaalde 
zang 95, waarin het essentiële van de wordingsgeschiedenis van de Buddha 
in herinnering wordt gebracht en welke met vermelding van de Kama
läsana-status eindigt. Dan volgen twee kawililälalana-zangen, waarin de 
wereldling tegenover de Bhairawa-monnik gesteld wordt, en een slot strofe 
98,1, waarin gezegd wordt, dat deze monnik, hoewel door de hoveling 
gelaakt, het beste deel verkoren heeft: 

tätan hana ng arnihati solah ing para winäda chinala ri dalem 

Al wordt van de Besprokene aan 't hof ook kwaads verteld, niets 
IS er beter dan Zijn handelwijze; 

men vergelijke chinala ri dalem met hetgeen Beckh ontleent aan het 
zeventiende Lalitawistara-hoofdstuk, waarin de situatie van de medi
terende Bodhisattwa beschreven wordt (HBB 1,54): 

Die Dorfjugend und alle Landbewohner , die ihm zusehen, treiben 
ihre Scherze mit ihm und bewerfen ihn mit Erde . . . . Gottheiten 
und übersinnliche Wesen aus allen Weltsphären kommen als Zu
schauer herbei und erweisen dem sich kasteienden Bodhisattva 
ihre Verehrung. 

De strekking van Nag. 95 sqq. - zie voor toelichting de noten VI en XIV -
is duidelijk, maar de Nägarakrtägama-dichter laat het aan de lezer over 
tot de conclusie te komen, dat hij het indirect over de definitieve ver
lichting van Räjasanagara heeft; diens naam komt in de slotzangen 
niet voor, en 1287 blijft, wat Räjasanagara betreft, formeel leeg. 

Het jaar 1287 is ten slotte het jaar tussen de twee helften van het 
kapancatathägatan-tijdperk, 1174 tlm 1286 en 1288 t lm 1400. Door 
het jaar van zijn voltooiing is de Nägarakrtägama het centrale gedicht 
van het tijdvak, welks religieuze structuur het onthult; reeds dit wijst 
er op, dat het door Teeuwen Uhlenbeck in BKI 114,224 uitgesproken 
vermoeden, dat de Nägarakrtägama " in zijn tijd ... niet de enige ... van 
zijn soort geweest is", van dubieuze waarde is; zoals de bedenkers van 
het stelsel van meet af het oog gevestigd hebben gehouden op 1400 als 
het laatste jaar van het door hen afgebakende tijdvak, hebben zij van 
meet af 1287 als het centrale jaar gezien, en het zou vreemd zijn, indien 
het enige in de tekst zelf gedateerde Oud-Javaanse gedicht in een centraal 
jaar geplaatst zou zijn zonder als "gedicht van het centrale jaar" gecon
cipieerd te zijn. Het centrale jaar is echter tevens een leeg jaar; het 
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behoort noch bij de eerste, noch bij de tweede helft van het kapanca
tathägatan-tijdvak. Wij kennen ook van can<;ti BarabuQ.ur de functie 
van "de lege ruimte", de çünyata, en wij zullen nog zien, dat ook in 
de hoofdstukkenstructuur der Nägarakrtägama deze çÜllyatä een rol 
speelt. 

1.2337. De inhoud van strofe Nag. 61,1 heeft vóór 1962 geen aanleiding 
tot commentaar gegeven; de schaarse opmerkingen hebben betrekking op 
de vorm van de tekst. De eerste, die aan de inhoud een beschouwing 
gewijd heeft, is Pigeaud geweest, in JFC 4,161 sqq. Uit zijn opmerkingen 
blijkt, dat hij in Nag. 61,1 een mededeling over een koninklijke jachtpartij 
gezien heeft. De in regel c gebruikte termen tirib en sëmpur heeft hij 
opgevat als plaatsnamen, en het daarmee aangeduide gebied heeft hij 
geïdentificeerd met de streek van Wanagiri, ten zuiden van Surakarta. 
De reis van Majapahit naar die streek moet, tenzij men van de Solo-rivier 
gebruik maakte, in de tijd van Räjasanagara vermoeiend en riskant zijn 
geweest, en de lezer van JFC 4,161 sqq. vraagt zich dus allicht af, waarom 
Räjasanagara het wild, dat ook dichter bij Majapahit te vinden was, zo 
ver van huis gezocht heeft. Vermoedelijk heeft ook Pigeaud zich dat 
afgevraagd, want hij sluit de mogelijkheid van een pelgrimstocht naar 
de bronnen van de Bengawan niet uit; "not to be discarded" (p. 162) 
betekent in JFC 4 "waarschijnlijk". Uit de tekst van Nag. 61,1 blijkt 
echter volgens Pigeaud's eigen vertaling niets van een pelgrimstocht als 
reisdoel. Hierbij komt, dat Pigeaud de term "Bengawan" in JFC 4,161 
sqq. anachronistisch gebruikt; kali bangawan of sungay bangawan betekent 
"rivier van het centrum (bang-awan) " , "centrale rivier" , en dat was 
in de Majapahitse tijd eer de Brantas dan de Solo-rivier (cf. KP 3,1: 
bangawan Oanggu) ; een pelgrimstocht naar de bronnen van de rivier, 
die voor het rijkscentrum van belang is, is eerder te aanvaarden dan 
verering van de bron van een niet-centrale rivier. Zou nu de identificatie 
van tirib en sëmpur in redelijke mate vaststaan, dan zou men over de 
genoemde bezwaren misschien heen kunnen stappen; de gegevens in 
LAN 249 resp. 212 steunen Pigeaud's gissing echter nauwelijks. Het lijkt 
daarom beter de hypothese van JFC 4,161 sqq. te laten vallen; uit 
de tekst blijkt zelfs niet met zekerheid, dat plaatsnamen bedoeld 
zijn 130). 

Hoewel Kern in zijn aantekening bij Nag. 17,6 het vermoeden uitge
sproken heeft, dat toevoeging van een jaartal het vermelde feit tot een 
gewichtige staatsgebeurtenis maakt (Nag.ed. 60), heeft hij over het 
gebruik van een chronogram in Nag. 61,1 niets gezegd, en ook Pigeaud 
heeft dit feit onbesproken gelaten. Uit het betoog van deze sectie blijkt, 
dat ik niet slechts met Kern's opvatting van Nag.ed. 60 instem, doch 
met grotere nadruk zou willen stellen, dat in de Nägarakrtägama een 
met een chronogram gefixeerde gebeurtenis per se belangrijk is, omdat 
de Nägarakrtägama een çakakäla is. Het vreemde van ons geval is dan, 
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dat de gefixeerde "gebeurtenis" in het vage wordt gelaten. Dit is zozeer 
met het wezen van de çakakäla in strijd, dat de enig mogelijke conclusie 
lijkt te zijn, dat de belangrijkheid der mededeling met de vaagheid er 
van samenhangt. 

Laten wij ons door deze overweging leiden, dan valt in elk der vier 
regels iets op, dat de interpretatie bemoeilijkt. 

In regel b heeft de overgeleverde tekst bhadra ng mäsa. Kern heeft 
dit weergegeven met "de maand Bhädrapada"; dit is door Slametmuljana 
zonder meer overgenomen. Ook Pigeaud volgt Kern, maar met de vertaling 
"Bhàdra was the month", die het lidwoord ng tot zijn recht laat komen; 
Pigeaud heeft echter verzuimd aan te tekenen, dat, indien Prapanca de 
tweede maand van het jaar bedoeld heeft, het gebruik van het lidwoord 
vreemd is, daar in 63,2,c en 74,2,b de tweede maand met bhàdramiisa 
aangeduid wordt. De combinatie van de handschriftspelling bhadra en 
het gebruik van het lidwoord ng laat de vertaling "de tijd van het jaar 
was gunstig" toe, doch sluit "de tijd van het jaar was bhädra = tweede 
maand" niet uit. De vraag, waarvoor regel b ons stelt, is dus: heeft 
Prapanca het oog gehad op de maand bhädra, of heeft hij binnen de gren
zen van het jaar 1282 een gunstige tijd, die eventueel niet in bhädra 
viel, willen suggereren? De vraag klemt, want indien 1281 te verstaan 
is als het jaar van de vierde excursie, is Räjasanagara het tijdvak van 
het eenzame leven ingegaan op nieuwjaarsdag 1282, en die dag was 
per se een gunstige dag, omdat Siddhärtha op de dag na de vierde excursie 
de eerste stappen heeft gezet op de weg, die hem naar de definitieve 
verlichting zou voeren. 

Wat regel a betreft, de overgeleverde tekst heeft met nrpati tan alawas 
ring räjya een lettergreep te veel. Kern heeft dit niet opgemerkt, doch 
Krom heeft dat wel gedaan, en in Nag.ed. 233 aangetekend: "Voor de 
maat dient nrepati tot nrepa verkort te worden". Deze gissing heeft 
Pigeaud in JFC 2,73 overgenomen; dat in JFC 5,134 nrp~ti, niet nrpa 
geregistreerd is, is, wegens Pigeaud's werkwijze - hij geeft in het glos
sarium niet de overgeleverde tekst, doch zijn eigen reconstructie weer - , 
als vergissing te beschouwen. Is echter Krom's emendatie de enigc 
mogelijkheid? Mijns inziens niet, want in plaats van ti mag men het vol
gende ta schrappen; de lezing nrpati n alawas ring räjya is metrisch even 
bruikbaar en grammaticaal even aanvaardbaar. Volgt men met betrekking 
tot regel a Krom en Pigeaud en met betrekking tot b Kern en Pigeaud, 
dan zegt Nag. 61,I,aJb, in verband met hetgeen voorafgaat gelezen, dat 
Räjasanagara na zijn thuiskomst van de vierde excursie de eerste maand 
van 1282 in Majapahit doorgebracht heeft en in de tweede maand opnieuw 
op reis is gegaan; het begin van a, lunghä ng käla, "de tijd vervloog", 
is dan niet meer dan een stoplap. Leest men echter 

lunghä käla nrpati n alawas ring räjya 
präpta ng çäka dwi-gaja-rawi bhadra ng mäsa., 
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dan krijgt men: 

Voorbij was de tijd, dat de vorst in de kraton verbleef, 
en gekomen het çäka-jaar dwi-gaja-rawi; het tijdstip was gunstig; 

bij deze lezing en vertaling staat "de tijd van 's konings verblijf in de 
kraton" tegenover "de tijd van 's konings verblijf buiten de kraton" en 
is lunghä (ng) kiila géén stoplap 131). Wij hebben gezien, dat 1282 in de 
Nägarakrtägama chronologisch het eerste jaar van het eenzame leven is, 
en dat de dichter chronologisch zes jaren voor "het eenzame leven" 
gereserveerd heeft met het oog op het verhaal van de Lalitawistara. In 
de Lalitawistara begint het abhiniEjkramaI.1a-verhaal met hoofdstuk 13, 
nadat aan het slot van hoofdstuk 12 Siddhärtha's huwelijk met Gopä 
vermeld is; afgezien van een overgangszin is het eerste, dat men in hoofd
stuk 13 leest: "Da denken die Götter: allzulange schon verweilt der 
Bodhisattva im Palaste" (HBB 1,44), of: ,,11 viq.t à la pensée des dieux ... : 
Trop longtemps en vérité, ce personnage pur s'attarde dans l'appartement 
des femmes!" (AMG 6,145). Dit betekent, dat Nag. 61,1,80 vrijwel letterlijk 
het begin van hoofdstuk 13 der Lalitawistara weergeeft, indien men 
nrpati n alawas leest, en dat de uitspraak op haar plaats is, indien men 
1282 als het eerste jaar van het tijdvak van het eenzame leven beschouwt. 
Wij hebben echter gezien, dat Prapanca's houding ten opzichte van de 
zes jaren van het eenzame leven ambivalent is, en dat hij langs een andere 
weg "het eenzame leven" geëlimineerd heeft. Nu, volgt men Prapanca 
op die andere weg, dan moet men nrpa tan alawas lezen en in regel b 
bhiidra als aanduiding van de tweede maand, want dan suggereren de 
versregels niet het begin van het monnikenleven, maar het ondernemen 
van een koningsreis. Het lijkt mij nauwelijks denkbaar, dat de metrische 
fout in Nag. 61,1,80 toevallig ontstaan is; de tekst is zo geconstrueerd, 
dat hij met zijn metrische fout om correctie vroeg, doch tevens zo, dat 
tweeërlei correctie mogelijk was, leidende tot twee verschillende interpre
taties. Teeuwen Uhlenbeck hebben in BKI 114,218 veronderstelling 
van zulk een werkwijze van Prapanca principieel verworpen; misschien 
vinden zij in het betoog van deze sub paragraaf aanleiding om hun principe 
te herzien. 

Tot die uitnodiging geeft ook regel d aanleiding, want ook regel d is 
metrisch onbruikbaar, en ook regel d is op twee wijzen, doch met groot 
verschil voor de interpretatie te emenderen. De overgeleverde tekst 
heeft in dit geval een lettergreep te weinig, doch daar staat tegenover, 
dat in de voor correctie beschikbare ruimte twee lettercombinaties toege
voegd zijn. Pigeaud heeft in JFC 1,46 niet de handschriftsituatie, doch 
zijn interpretatie daarvan weergegeven; op de basis van deze interpretatie 
heeft hij de tekst in JFC 2,73 gecorrigeerd, hetgeen hem geleid heeft tot 

burwan sarsök ry alas ika. dinon lwangnyakweh 

Game was densely crowded in that forest; it was aimed at, its 
losses were numerous. 
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Het is vanwege deze vertaling, dat Nag. 61,1 volgens Pigeaud een 
jachtstrofe is; zonder gebruikmaking van de toegevoegde lettercombinaties 
zou 61,I,d géén jacht suggereren. Kern heeft in 1913 niet aan een jacht 
gedacht, want hij heeft het slot van d met dinulunyäkweh weergegeven. 
Nu heeft Kern zich inderdaad om het metrum niet zeer bekommerd en 
daardoor tot kritiek aanleiding gegeven, doch dit constateren behoeft 
niet te leiden tot radicale afwijzing van wat hem voor de geest heeft 
gestaan; men kan namelijk lezen 

burwan sarsök ry alas ika dinelw onyakweh 

Het dicht het woud bevolkend wild zag men in overvloed aanwezig. 

Technisch is het verschil, dat Pigeaud met het ene toegevoegde letterteken 
dino en met het andere lwang bereikt heeft, terwijl ik dine en lw 0 bereik. 
Met deze opmerking verwerp ik de bruikbaarheid van Pigeaud's recon
structie niet, doch stel ik slechts, dat met vrijwel dezelfde middelen een 
tekst in normaal Oud-Javaans, die dichter bij die van Kern aansluit, tot 
stand te brengen is. 

Wat pleit nu voor de ene, wat voor de andere oplossing? Overwegen 
wij dit, dan is in de eerste plaats een syntactische fout van Pigeaud te 
elimineren; ika is niet de determinans van alas, maar van burwan sarsök 
ry alas, zoals Kern terecht heeft aangenomen ; anders zou burwan onge
determineerd blijven, en dat zou in strijd zijn met een elementaire regel 
van de Javaanse syntaxis. De correctie houdt in, dat burwan sarsök 
ry alas ika subject van de zin is , zodat de rest van de versregel het predicaat 
moet opleveren. Voegt men nu dinon toe, dan wordt het wild wel object 
van vervolging, maar niet van vervolging door Räjasanagara, want dan 
zou er dinonira moeten staan; onttrekt men echter "Räjasanagara" aan 
de mededeling, dan krijgt men met "door-jagers-achtervolgd wild lijdt 
grote verliezen" geen mededeling over een koninklijke jacht, maar een 
waarheid als een koe. Leest men dinelw = dinelö, dan heeft dit woord, 
zonder agenssuffix gebruikt, de waarde van katon, "zich vertonen", en 
wordt de mededeling van de versregel : "men krijgt (kreeg) er veel wild 
te zien". De mededeling van 61,I,cfd wordt dus Of: "Räjasanagara ging 
naar Tirib en Sempur, en kreeg onderweg veel wild t e zien = zijn weg 
door het woud nemende", Of: " Räjasanagara ging naar Tirib en Sempur, 
waar voor jagers overvloedig wild te schieten is". 

In Lalitawistara 15 staat te lezen, dat Gautama na zijn vertrek uit 
Kapilawastu een jager ontmoet, wiens kleding hij zich verwerft in ruil 
voor zijn eigen prinselijk gewaad, in 16, dat Gautama in de leer gaat bij 
de yogin Aräçla Käläpa, en in 17, dat hij leerling wordt van de yogin 
Rudraka Rämaputra, die hem in de eenzaamheid meditatie laat verrichten; 
na deze leertijd besluit de Bodhisattwa zijn eigen weg te gaan en de zeS
jarige äsphänaka-meditatie te ondernemen (HBB 1,52). Aangezien wij 
toch niet weten, wat met de termen tirib en sempur bedoeld is, staat de 
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mogelijkheid open er a.a.nduiding van personen in te zien, in welk geval 
zij Käläpa en Rudraka representeren; Pigeaud heeft er de a.a.ndacht op 
gevestigd (JFC 4,162, in verband met onze strofe), dat in inscriptieteksten 
vaak een tirip in één adem met een pangkur genoemd wordt, en de klank
overeenkomst van tirip-pangkur met tirib-sempur is opvallend. Ik ga niet 
zo ver, dat ik voorstel tirib aempur tot tirip pangkur te emenderen, want 
dat laat de va.a.gheid der strofe niet toe. Wat ik suggereer is, dat de 
Nägarakrtägama-Iezer, die de samenhang van het Java.a.nse gedicht met 
de Lalitawistara kent, in het Indische Bodhisattwa-verhaal aanknopings
punten vindt, die hem Nag. 61,1 kunnen doen verstaan als betrekking 
hebbende op de eerste fase van Gautama's leven als monnik. Wie dat 
doet la.a.t Nag. 61,1 bij het verhaal over de vierde excursie, dat met de 
laatste strofe van zang 60 eindigt, a.a.nsluiten, in overeenstemming met 
het Lalitawistara-verhaal, doch zonder rekening te houden met Siddhär
tha's nachtelijke afscheid van Çuddhodana. 

Pigeaud's interpretatie van Nag. 61,1 geeft echter eveneens aansluiting 
aan het verha.a.l over "de gebeurtenis van 1281". Het is namelijk zo, 
dat het verhaal over de vierde excursie een rustpunt bereikt in Nag. 
38,3,b, vanwege de mededeling aangaande Räjasanagara's aankomst 
in Singhasäri. Dan volgt het verhaal van Prapanca's bezoek a.a.n Rat
nängça, welks la.a.tste versregel, 49,8,d, zegt, dat de dichter zijn opwachting 
maakt bij de koning, die dan nog in Singhasäri is. Met Nag. 50 begint, 
van de passus over het wanäçrama-bezoek etc. door het hele Ratnängça
verha.a.l gescheiden, de beschrijving van een koninklijke jachtpartij, 
welker laatste strofe 55,1 is; in 55,2,a wordt het plan om na.a.r Majapahit 
terug te keren vermeld, en die terugreis verloopt via can«;li Jawi, zodat 
het gezelschap in de buurt van can«;li Jawi weer op de weg van Singhasäri 
naar Majapahit komt. In "het verhaal a.a.ngaande de vierde excursie" 
is dus - afgezien van het Ratnängça-verhaal - een jachtverhaal geïn
figeerd. Hoewel ook in dit verhaal Buddhistische theorie niet ontbreekt 
- de leeuw houdt de andere dieren voor, hoe zij zich jegens de verschij
ningsvorm van Bha~ära Giripati, de Çailendra-koning, te gedragen hebben 
(51,6) -, valt het, naar Lalitawistara-maatstaf gemeten, uit de toon: 
Räjasanagara is in Nag. 33 sq. onder de indruk van een gesprek over de 
zin van het kluizena.a.rschap (33,2,a), ma.a.r zit niettemin in 50 sqq. het 
wild op de hielen. De verklaring is uiteraard, dat de Lalitawistara-maatstaf 
niet volledig geldt, da.a.r de Java.a.nse aansta.a.nde Buddha ook aansta.a.nde 
koning is en zich in de laatstgenoemde hoedanigheid met koninklijke 
sport bezighoudt. Zoals nu "de gebeurtenis van 1281" krachtens toe
voeging van de jachtbeschrijving een tweeledig karakter heeft, heeft 
"de gebeurtenis van 1282" een tweeledig karakter, indien men Nag. 
61,1 via de ene lezing met het Lalitawistara-verhaal over Gautama's 
eerste ervaringen na zijn vertrek uit Kapilawastu in verband brengt, 
doch via de andere lezing met een jachtpartij 132). 

Vanwege de tweeledigheid zowel van het verha.a.l over de vierde excursie 
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als van Nag. 61,1 mag men nu verschillende gezichtspunten laten gelden. 
Het ene gezichtspunt is, dat een jaar gekenmerkt wordt door zijn 

"gebeurtenis", en dat derhalve twee jaren functioneel-identiek zijn, 
indien de "gebeurtenis" van het ene jaar dezelfde is als die van het andere. 
Daar de tweeledige "gebeurtenis" van 1281 niet van de tweeledige "gebeur
tenis" van 1282 verschilt, zijn de jaren 1281 en 1282 als functioneel
identiek te beschouwen. Doet men dit, dan wordt krachtens de uitvoerigheid 
van de passus Nag. 17,7 t /m 60 en krachtens de vaagheid van Nag. 61,1 
de totale passus 17,7 t/m 61,1 " het verhaal over de vierde excursie", 
gefixeerd in het dubbeljaar 1281/1282. In dat geval sluit het in Nag. 61,2 
beginnende abhini~kramaI).a-verhaal, nominaal gefixeerd in 1283/1286, 
maar als weergave van de Lalitawistara-passus over Siddhärtha's nachte
lijke bezoek aan Çuddhodana volgens de opvatting der Javaanse chro
nologen géén çakakäla-element, direct aan bij het verhaal over de vierde 
excursie. Op het abhini~kramaI).a-verhaal volgen de mededelingen over 
1287, die "het eenzame leven van Räjasanagara" suggereren; 1287 wordt 
dan, wegens de reductie van 1281/1282 tot één jaar en wegens de ongeldig
heid van 1283/1286, het tiende jaar van het deçawarI).ana-patroon. 

Het andere gezichtspunt is, dat de "gebeurtenis" van 1282 een jacht
partij is, die verschilt van de vierde excursie van 1281. In dat geval dateert 
het chronogram van Nag. 61,1 indirect de jachtpartij van Nag. 50 sqq. 
op dezelfde wijze als in Nag. 2 "het overlijden van de Räjapatni" indirect 
Räjasanagara's eerste abhi~eka dateert; zoals het abhi~eka-jaar 1273 
wel in de Nägarakrtägama vermeld wordt, doch pas in 67,3, op grote 
textuele afstand van 2,2, wordt dan "het jaar van de jacht van Nag. 50 
sqq." wel vermeld, doch op grote textuele afstand, namelijk in 17,7. Laat 
men dit gelden, dan mag het chronogram van 61,1 direct slechts op het 
eerste jaar van het eenzame leven betrokken worden, zoals men doen 
moet om van het tijdvak 1282 t/m 1287 het equivalent van het Lalita
wistarase tijdvak van het eenzame leven te maken. 

Het gaat er in deze bladzijden niet om, of Prapanca's werkwijze voor 
een westerse lezer bevredigend is; een schoonheidsoordeel is beter achter
wege te laten, want valt er over smaakverschil reeds binnen een gemeen
schap niet te twisten, te minder is discussie van deze aard mogelijk, wanneer 
zij tussen twee geheel verschillende milieus zou moeten plaatsvinden. 
De enige vraag van Nägarakrtägama-interpretatie is, of er reden is aan 
Prapanca de geschetste gedachtengang toe te schrijven. In deze sub para
graaf heb ik getracht de eigenaardigheden van de tekst van Nag. 61,1 
te omschrijven en ze in verband te brengen zowel met andere teksteigen
aardigheden van de Nägarakrtägama als met theorieën, die Prapanca 
beïnvloed moeten hebben, zoals de Tärä-theorie, volgens welke de Catur
dewi en de Pancatathägatadewi identiek zijn. Men komt het verst, indien 
men enerzijds de kortheid en vaagheid van 61,1 in verband brengt met 
het streven van de dichter om "de gebeurtenis van 1281" en "de gebeurtenis 
van 1282" ter bekorting van het vijftienjarenschema met elkaar te 
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identificeren, anderzijds het gebruik van een chronogram uit de behoefte 
aan afbakening van een zesjarig "tijdvak van eenzaam leven" verklaart; 
daarbij mag men denken aan Kern's woord (GBI 1,271, noot 1), dat er 
niets is, waarnaar de Buddhistische dogmatiek zozeer streeft als naar 
dubbelzinnigheid onder de schijn van precisie. 

1.2341. Noch Krom's aard, noch zijn vakstudie heeft hem de verwerking 
van Kern's zoëven vermelde uitspraak vergemakkelijkt: Krom lag de 
precisie, niet de dubbelzinnigheid. Een der onderdelen van HJG, waaruit 
dit blijkt, is zijn uiteenzetting aangaande "de troonsopvolging", in het 
begin van hoofdstuk XII. Bij het overlijden van Jayanagara, zegt hij, 
ontbrak een mannelijke afstammeling van Räjasa, en dus kwamen de 
vrouwen aan de beurt, van wie de nog levende dochter van Krtanagara 
de oudste rechten had. Gäyatri kon als non niet persoonlijk regeren, 
maar staatsrechtelijk deed dit niet ter zake; haar dochter Tribhuwanot
tunggadewi kon, als plaatsvervangster van haar moeder, het werk doen. 
Die dochter had echter geen eigen recht op de troon, nadat in 1256 
Räjasanagara geboren was. Toen in 1272 Gäyatri overleed, werd Räja
sanagara derhalve haar opvolger, en zijn leeftijd had met zijn optreden 
als koning niets te maken. 

Bij controle blijkt, dat Krom heeft aangenomen, dat drie Krtanagara
dochters vóór 1250 overleden waren, en dat een non niet mocht regeren; 
het zijn veronderstellingen geweest, waarmee hij zich de situatie van 1251 
heeft trachten te verduidelijken. Krom's oplossing spreekt tot een Neder
lands publiek, omdat Krom van Nederlandse successienormen is uitgegaan. 
Pigeaud heeft in JFC 4,142 voorbehoud gemaakt met de zin: "Those 
facts do not appear clearly from the Näg. text but they are gathered by 
European scholars from other sources"; die bronnen zijn mij niet bekend, 
en Pigeaud heeft verzuimd ze te noemen. Mij dunkt, dat een goed uitgangs
punt voor kritiek is de opmerking, dat in het reële leven een vrouwelijke 
susuhunan voor de Javanen onvoorstelbaar is, maar dat men haar aanvaardt 
in de mythe, zoals blijkt uit het verhaal van ratu Kaliiiamat (BTJ 47,19 
sqq.), die als non leefde, doch politieke beslissingen nam, gelijk prabu 
Kenya in het Damarwulan-verhaal, die de strijd tegen Menak-Jingga 
aanbond. De twee genoemde vorstinnen der jongere Javaanse traditie 
zijn te herleiden tot Gäyatri resp. Tribhuwanottunggadewi; ook van deze 
Majapahitse vorstinnen hebben wij gezien, dat zij in de sfeer van de 
mythe thuishoren. 

Krom heeft, een bepaalde situatie trachtende te begrijpen, er geen 
rekening mee gehouden, dat ook Ïçänatungga, Makutawangçawardhana, 
de Pfuwayawädhipa, Krtanagara en Räjasanagara 133) als zoonloos voor
gesteld worden; dat dit samenhangt met hun Buddha-schap, heeft Krom 
niet kunnen weten, doch de algemeenheid van het verschijnsel had hem 
kunnen treffen. Alle genoemde figuren hebben wel een dochter, en die is 
in het geval van Ïçänatungga blijkens haar naam Ï çanatunggawijayä het 
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symbool van haars vaders triomf of kadigwijayan, een kenmerk van de 
Buddha-Koning, terwijl Krtanagara's dochter de mythische Caturdewi 
èn haar variant Pancatathägatadewi is, produkt niet van de coitus, maar 
van Krtanagara's spirituele yoga. Ook bij Jayanagara behoort blijkens 
vergelijking zulk een spirituele dochter; zij wordt vermeld als lijflijke 
dochter van bhre Wengker. Voor het begrijpen van de Javaanse situatie 
is het waarschijnlijk beter naar Tibet te kijken dan naar Nederland; in 
Tibet zoekt men na het overlijden van de Dalai Lama naar een kind, 
dat in zijn sterfuur geboren en aan lichaamstekenen als nieuwe Dalai 
Lama te herkennen is; het wordt tot Dalai Lama opgevoed, en tijdens 
zijn jeugd ligt het feitelijke bestuur in de handen van een soort Gajah
Mada. 

Plaatst men het Jayanagara-geval in ruimer verband door na te gaan, 
wie in het kapancatathägatan-tijdperk genealogisch als nieuwe Buddha
Koning opgetreden is, dan blijkt hij te zijn: 

van Krtanagara 's konings halfzusters kleinzoon 
van Jayanagara 's konings halfzusters zoon 
van Räj asanagara 's konings halfzusters kleinzoon 
van *J ayawardhana 's konings halfzusters zoon 
van Räjasawardhana: 's konings halfzusters kleinzoon, 

met dien verstande, dat aan het einde van de Majapahitse tijd ten gevolge 
van de knik in de genealogie de term "kleinzoon" een andere waarde 
heeft. Na Jayanagara's dood verloopt de successie over zijn halfzuster 
Tribhuwanottunggadewi, en dat is wat de dichter in Nag. 49,I,bJc ook 
zegt: bhre Koripan volgde J ayanagara op. 

De tekst van Nag. 49 is door Kern niet geheel begrepen. Er zijn correcties 
op zijn vertaling aangebracht door Krom (Nag.ed. 280), door Poerbatjaraka 
(BKI 80,240) en door Pigeaud (JFC 2,62), maar zij hebben niet tot vol
doende verduidelijking geleid, en Pigeaud heeft zelfs het bestaande inzicht 
weer vertroebeld door paningkah met "son-in-Iaw" te vertalen 134). De 
tekst geeft, na een kleine, reeds door Krom in Nag.ed. 230 aangebrachte 
correctie: 

tuhu n ring çakäbdêndu-bäl).a-dwi-rüpa 
nrpê Jiwana khyäti mätä narendra 
gumantirikang Tiktamälüra räjni 
pitä çri narendrBrikang Singhasäri 

paningkahnira çri mahäräjapatni 
sirätêki manggalya ring rät wiçe:;;a 
sutä mantu len potrakä n räjaräjni 
sirangratwaken mwang rumak:;;êng sakärya 

Hierbij is aan te tekenen: dat het 8utä mantu Zen potrakä van 49,2,c op 
Gäyatri slaat, die dochter van Krtanagara, schoondochter van Lembu
Tal 135) en kleindochter van Wi~nuwardhana heette te zijn, en wier dochter 
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in OJO 84 op een zelfde wijze in de familie geplaatst wordt; dat het op 
potralcä volgende n indicans van een genitief relatie is, maar zonder metri
sche consequenties geschrapt zou kunnen worden; dat angratwakin naast 
rumak{Ja en met salcärya als object slechts zin geeft, indien men het tot 
kratu, Sanskrt voor "kracht", "invloed", herleidt en niet tot ratu, "vorst"; 
en dat paningkah, door Kern wel globaal juist, maar niet precies vertaald, 
de waarde heeft van het jongere pangestu, aangezien bedoeld wordt de 
uitwerking van een manggalya, iets als "palladium", op de gemeenschap, 
en aangezien paningkah in dezelfde betekenis voorkomt in BY 51,3,b. 
De vertaling van Nag. 49, 1 sq. moet dus mijns inziens aldus luiden: 

De waarheid is, dat in het Çäka-jaar "vorm-twee-pijl-maan" 
bhre Koripan, beroemd en Moeaer-van-de-Koning, 
de lege plaats in Majapahit innam als vorstin, 
en dat des Konings vader ('tzelfde deed) in Singhasäri, 

door de pangestu van de Grote Koningsvrouw. 
Zij nu was dit: palladium der mensheid, oppermachtig, 
van vorsten en vorstinnen dochter, aangehuwde dochter en nog 

kleinkind bovendien; 
Zij had op alles invloed, alles had Zij onder haar bescherming. 

De pa.lladium-functie van de Räjapatni wordt in de Nägarakrtägama 
genoemd, doch pas na de vermelding van haar overgang tot Prajnäpä
ramitä, aan het slot van hoofdstuk 10. De plaats der vermelding beïnvloedt 
uiteraard het wezen van de Räjapatni niet; men kan geen Prajnäpäramitä 
worden zonder dat tevoren essentieel geweest te zijn. Zij regeert in zekere 
zin - evenals haar dochter, die met haar een boven het menselijke 
bevattingsvermogen liggende tweeëenheid vormt - in Majapahit, maar 
die zekere zin is een religieuze, geen realistische. De Nägarakrtägama
dichter brengt haar ter sprake in het kader van een Lalitawistara-verhaal, 
en daar de jonge Siddhärtha in dat verhaal onderworpen is aan het gezag 
van Çuddhodana, verzorgd wordt door Mahäprajäpati Gautami, en vanuit 
de hemel bewaakt wordt door zijn moeder, die op het dieptepunt van 
Gautama's versterving naar de aarde afdaalt om van haar bezorgdheid 
blijk te geven, noemt Prapanca in Nag. 49 de drie op de jonge Räjasanagara 
toezicht houdende figuren. Dat is niet in strijd met de palladium-functie 
van GäyatrijPrajnäpäramitä, die onder de naam nyai Setomi nog het 
palladium is, of tot 1942 was, van Surakarta. Het is evenmin in strijd met 
de palladium-functie van de Nägarakrtägama; Prajnäpäramitä wordt 
uitgebeeld "met haar gelijknamige Boek der Hoogste Wijsheid", leest 
men in IHJK2 1,115, en wij hebben sub 1.2324 reeds gezien, dat de Nägara
krtägama evenzeer als de päramitä's naar de verheven verlichting leidt. 

Een algemene Buddhistische traditie plaatst de abhini~kramaI.la in 
Gautama's 29ste levensjaar, en aanvaardt dus, dat hij 28 jaren onder 
het toezicht van Çuddhodana gestaan heeft. Prapanca laat in 1284, 
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Räjasanagara's 29ste levensjaar, de Räjapatni Prajnäpäramitä worden, 
en dat blijkt bij vergelijking met de Lalitawistara te slaan op het verhaal, 
waarin Mäyä van haar zorg bevrijd wordt; de Nägarakrtägama-dichter 
laat daarmee de moederlijke zorg 28 jaren duren. Letten wij op de vrouwe
lijke zorg, dan geldt, dat volgens Nag. 2,2 Tribhuwanottunggadewi 
Gäyatri's verzorgende taak (amwangmwang) in 1273 overgenomen heeft; 
de dichter heeft daarmee het verzorgingstijdvak in tweeën gedeeld 136). 

In Nag. 49,1 staat Tribhuwanottunggadewi echter als Räjasanagara's 
moeder naast Krtawardhana als vader, en ook die mededeling impliceert 
verdeling der voogdij. Laten wij nu de chronologische bepaling van Nag. 2,2 
ook op de ouders van Nag. 49,1 slaan - dat is niet onredelijk, daar de 
Nägarakrtägama een çakakäla is -, dan krijgen wij dubbele halvering, en 
daarmee in principe opdeling van de 28 jaren voogdij der Buddhistische 
traditie in vier perioden van zeven jaren; een vierde zevental is nodig, 
omdat de Gäyatri/Tribhuwanottunggadewi-betrekking plus de ardhana
riçwara-verhouding inhoudt, dat naast de voogdij partner van de één 
een voogdij partner van de ander moet staan. 

Op het chronologische aspect van de taakverdeling tussen Tribhu
wanottunggadewi en Krtawardhana is reeds gewezen in VA WL-NR 
69/1,310. Voor de stelling, dat Krtawardhana zijn taak aanvaard heeft 
op nieuwjaarsdag 1280, nadat Tribhuwanottunggadewi aan het einde van 
haar zevenjarige periode gekomen was (begin 1273 tot eind 1279), pleit 
de strekking van de tekst van TO 1, die op 1 çräwaI,la 1280 gedateerd is, 
mits wij deze tekst lezen in samenhang met die der Sanskrt inscriptie 
op het Buddha-beeld van Gon<,lang-Lor, waarin Krtawardhana een dharma
wangça heet en dus optreedt als Gäyatri's schoonzoon. TO 1 staat bovendien 
niet alleen; over een met Krtawardhana corresponderende figuur in een 
corresponderend jaar gaan de tekst der Waringinpitu-incriptie en die 
van OJO 91; uit de berekeningen in VAWL-NR 69/ 1 blijkt, dat de ver
deling der voogdij periode in twee stukken van zeven jaren driemaal voor
komt. Hierbij komt dan nog, dat de Krtanagara-hymne Jnänaçiwa
bajra. = Krta.nagara, die volgens Nag. 41,3 onder voogdij van zijn vader 
geregeerd heeft, als zoon van Wir,muwardhana èn van Jayawardhani 
vermeldt. Krtawardhana's optreden in 1280 betekent de functionele dood 
van Tribhuwanottunggadewi op oudejaarsdag 1279; Prapanca's figuren 
zijn echter geen wezens, die op de wijze der gewone mensen sterven, zodat 
men de uitspraak "Tribhuwanottunggadewi is in 1279 overleden" moet 
verstaan in de context, waarin zij gedaan is; uit Pigeaud's reactie in 
JFC 5,441 blijkt, dat hem dat niet gelukt is 137). 

Het is die context, die ook variabel maakt hetgeen anders onveranderlijk 
zou zijn; wij hebben eerder gezien, dat aan Jayanagara een groot aantal 
sterfjaren is toegekend, en daarom verbaast het niet, dat de Nägara
krtägama blijk geeft van tweeërlei berekening van de duur der voogdij
perioden. De kwestie is, dat men volgens de grondgedachte der Javaanse 
chronologen, dat een jaar gekenmerkt wordt door zijn "gebeurtenis", 
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1256 exclusief mag laten gelden als het jaar van Räjasanagara's geboorte, 
1257 exclusief als "Mäyä's sterfjaar", en dan de voogdij pas kan laten 
beginnen in 1258; op grond van deze overweging zijn eerder in dit opstel 
twee "baby-jaren" apart gehouden. Bovendien hebben wij in de vorige 
paragraaf gezien, dat de koninklijke familie uit 14 èn 15 leden bestaat, 
en dat de samenhang van het genealogische met het chronologische 
kapancatathägatan-systeem de variabiliteit van het ene systeem toepasbaar 
maakt op het andere. Houden wij met beide gezichtspunten rekening, 
dan krijgen wij het volgende beeld: 

1256: Räjasanagara's geboortejaar 
1257: Mäyä's sterfjaar 

1258-1264: eerste voogdij kwartaal ~ _ _ 
1265-1271: tweede voogdijkwartaal ~ (voorshands samen: Gayatn) 

1272: het niet per se geldende vijftiende jaar 
1273-1279: het derde voogdij kwartaal (Tribhuwanottunggadewi) 
1280-1286: het vierde voogdij kwartaal (Krtawardhana) 

1287 : het niet per se geldende vijftiende jaar. 

Dit schema is door Prapanca gebruikt, in aansluiting aan zijn door andere 
overwegingen ingegevene aanvaarding van 1287 als een "leeg" jaar. De 
twee baby-jaren en de twee niet per se geldende jaren brengen de totale 
duur van Räjasanagara's Bodhisattwa-Ieven op 32 jaren, twee baby-jaren 
plus dertig of tweemaal vijftien voogdijjaren. 

Ter afronding van het betoog van deze subparagraaf nog twee aan
tekeningen. 

De eerste is, dat Prapanca Räjasanagara wel geboren laat worden 
in 1256, maar daarmee geen ander geboortejaar uitsluit. Dit is niets 
nieuws, doch herhaling-in-andere-vorm van de stelling, dat aan Jayanagara 
verschillende sterfjaren toegekend zijn: de nieuwe Buddha-Koning ver
schijnt op het moment, waarop de oude verdwijnt, en waar Prapanca 
Jayanagara in 1250 laat sterven, vermeldt hij dus impliciet Räjasanagara's 
geboorte op nieuwjaarsdag 1251, zoals hij met de vermelding van Räja
sanagara's geboorte in 1256 automatisch Jayanagara's overlijden in 1255 
fixeert. De Pancatathägata-manifestatie vult het hele kapancatathägatan
tijdperk, dat geen dag zonder Buddha-Koning is; daarom is er voor een 
regerende koningin in andere functie dan die van Bodhisattwa-verzorgster 
geen plaats. Prapanca maakt dit duidelijk, in Nag. 49,1 door met betrekking 
tot het jaar 1251 Tribhuwanottunggadewi en Krtawardhana resp. mätä 
narendra en pitä çri narendra te noemen, en in Nag. 1,4,b door van 
Räjasanagara te zeggen, dat hij van bhre Koripan de garbheçwara was, 
"de Heer van haar schoot"; dit laatste sluit aan bij het Lalitawistara
verhaal, waarin de aanstaande Buddha tijdens Mäyä's zwangerschap een 
volmaakt wezen is, en als zodanig in de moederschoot in yoga-meditatie 
verdiept is. 

De tweede aantekening is, dat Räjasanagara tegenover de andere 
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Buddha-Koningen een dubbele voogdij tijd heeft mede vanwege de figuur 
van de dubbele voogdes, en dat de helften van zijn voogdijtijd functioneel
identiek zijn vanwege de functionele identiciteit van Gäyatri en Tribhu
wanottunggadewi. De dubbele voogdijtijd komt in het kader der kapanca
tathägatan-chronologie slechts op één andere plaats voor : aan het einde 
van de Majapahitse tijd en met betrekking tot de eerste "Buddha-Koning" 
van Pajang. In dat geval treedt Gäyatri dan ook opnieuw op; zij heet 
in de tekst der Waringinpitu-inscriptie Säwitri, maar dat is slechts een 
variant van Gäyatri; het Rgweda-vers, waarnaar Räjasanagara's "groot
moeder" genoemd is, heet immers in het Sanskrt zowel säwitri, wegens 
de huldiging van Sawitar, de "Erreger" (CSW 487), als gäyatri. Ik maak 
van dit laatste niet als argument gebruik om een petitio principii te 
vermijden, maar vestig er slechts de aandacht op; er zal later gelegenheid 
zijn om over de achtergrond van het gebruik van de naam Gäyatri meer 
te zeggen. 

1.2342. Het valt nauwelijks te betwijfelen, dat de voogd van het tijdvak 
1265 t/m 1271 Adityawarman geweest is, volgens de theorie uiteraard. 
Bosch heeft er in BKI 77 ,194 sqq. op gewezen, dat volgens de auteur 
der Manjuçri-inscriptie Adityawarman op Java mantri prawf,hataro 
Jinälayapure was, en hem in de tekst der Nglawang-inscriptie aangetroffen 
als mantri wrddha onder de naam ärya Dewaräja pu Aditya. De Sanskrt 
inscriptie van het Sumatraanse Amoghapäça-beeld (VG 7,163 sqq.) 
noemt de koning van Malayu patih, een titel , die slechts op zijn neven
functie in het Majapahitse rijk kan slaan. In de Nägarakrtägama (12,3,d 
en 66,1 ,a) heet de patih van Daha "Bhatära Narapati" , d.i. "Zijne Majesteit 
de Koning", en daarmee ligt Adityawarman's Javaanse functie, binnen 
de grenzen der variatiemogelijkheden van het kapancatathägatan
systeem, vast. Pigeaud heeft een van twijfel getuigende opmerking over 
de kwestie gemaakt in JFC 5,442, maar zich bij het neerschrijven waar
schijnlijk niet gerealiseerd, dat de bepaling van Adityawarman's Javaanse 
positie in hoofdzaak van Bosch afkomstig is. 

In VA WL-NR 69/1 ,293 is er reeds op gewezen, dat het chronogram der 
door Kern uitgegeven Sanskrt inscriptie als 1260 te lezen is, en dat de 
Sumatraanse Sanskrt tekst daarom in verband te brengen is met de 
mededeling van Nag. 80,2; men vindt daar en op p. 316 "Anyawastudhä" 
in plaats van Anyawasudhä, een fout, die ik hierbij herstel. De tekst van 
Nag. 80,2 is niet gaaf overgeleverd; ik lees: 

milw atikang Budharma ri Bukit-Sulang lemah i Lampung Anyawasudhä 
khyäty angaran Tathägatapuragrhasthawara Bupraçasti ng amateh 
byoma·rasarka çäkadiwasanya duk nrpati [Jiwaneçwara] ratu 
wrddhasumantry upäsaka ng abhÜIniçuddha ti'lhêr amrati$~ha ng inutuB 

Voorts 't heiligdom van Bukit-Sulang, Lampung, Buitenland. 
Die in-gehoorzaamheid-gehandeld heeft is de lofwaardige, bekend 

als eerbaar lid van 't huis in Buddha's kraton. 
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Het jaar er van is "luchtruim-smaken-zon", ten tijde van [bhre 
Koripan's] bestuur. 

De wijder van de grond was de upasaka, de wrddhamantri; onverwijld 
heeft hij geplaatst 'tgeen (destijds) is gezonden. 

De overgeleverde tekst heeft in b -grhaswä4ara en n amatöh, in c 8uk en 
dangü, in d aprati~ta n inutus. De lezing ng amatih vloeit uit de regels 
der syntaxis voort. In d is amrati~tha te lezen, omdat dat de gewone vorm 
van het transitieve werkwoord is. In c is duk te verkiezen, omdat een 
chronogram voorafgaat. Het overgeleverde dangü geeft geen zin, omdat 
1260 in 1287 geen ver verleden was; ratu past bij het voorafgaande 
[Jiwaneçwara]. Uit de Oud-Maleise inscriptie op het voetstuk van het 
Amoghapaça-beeld (cf. Ind. 9,395 sqq.) blijkt, dat het beeld in 1208 door 
Krtanagara naar Malayu gezonden is, en daarom slaat ng inutus na 
amrati~tha op het gezonden beeld. Adityawarman, die blijkens de Suma
traanse Sanskrt tekst met de plaatsing van het beeld te maken had, heet 
in de Javaanse Sanskrt inscriptie van 1265 "lid der Javaanse koninklijke 
familie" en "mantri wrddha in de Jinalayapura"; Tathiigatapura betekent 
hetzelfde als Jiniilayapura, en grhasthawara, "voortreffelijk familielid", 
praktisch hetzelfde als het in de tekst van 1265 gebruikte tadbangçajah, 
zodat Tathiigatapuragrhasthawara met "lid van de koninklijke familie van 
Majapahit" weer te geven is; de emendatie volgt uit vergelijking van 
Nag. 80,2 met de door Bosch uitgegeven tekst. Upiisaka is in de context 
moeilijk als lekebroeder te verstaan, gezien Adityawarman's plaats in 
het Buddhistische pantheon; in het Sanskrt - cf. CSW 60 - betekent 
de term ook "dienaar" in het algemeen, en daar wrddhasumantri voorafgaat, 
en Adityawarman voor een Javaanse dichter primair patih van Daha 
was, lijkt de term upiisaka op zijn patih-functie te slaan, al bevat het 
woord ook dan een zinspeling op Buddhistische gezindheid. Toen Kern 
Nag. 80,2 vertaalde, stond hem Bosch' bijdrage niet ter beschikking, 
zodat hij geen sleutel had; Pigeaud heeft in JFC 2,93 aan Sulang-Lemah 
als plaatsnaam de voorkeur gegeven, in 3,93 grhasthadhara vertaald met 
"land of pious householders", en in 4,256 sq. enige beschouwingen ten beste 
gegeven, doch met het een en ander het onderzoek niet verder gebracht 138). 

Het overgeleverde 8uk heeft Kern er toe geleid het heiligdom als stichting 
van bhre Koripan op te vatten, en Tathagatapura Grhasthadhara heeft 
hij als naam er van beschouwd; Krom heeft dit van Kern overgenomen, 
de tempel op Bali gelocaliseerd - Poerbatjaraka's correctie in OV 1918,164 
sqq. vermeldt hij slechts in een noot -, en Nag. 80,2 besproken onder 
het hoofd "Bali tijdens het regentschap" (HJG2 391) 139). Men vindt in 
de vaklitteratuur merkwaardigerwijze geen opmerking over Prapanca's 
gebruik van een chronogram in 80,2, hoewel dit bij het doorlezen van de 
passus, waarvan de strofe deel uitmaakt, opvalt; van geen der vele andere 
in de passus genoemde heiligdommen is het stichtingsjaar vermeld. Nu 
80,2 met de Sanskrt Amoghapaça.-inscriptie en met Adityawarman in 
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verband gebracht mag worden, is aannemelijk, dat het chronogram gebruikt 
is vanwege de hoge positie van Adityawarman in het Majapahitse rijk. 
Het aangeduide jaar is echter hetzelfde als het in de Sanskrt Amoghapäça
inscriptie genoemde, en daar een Sanskrt inscriptie hogere rang heeft 
dan een Javaanse kakawin-strofe, en de Sanskrt inscriptie betrekking 
heeft op een gebeurtenis in Malayu, behoort het chronogram van Nag. 80,2 
niet tot het Javaanse chronologische systeem; ook langs andere weg 
- zie het betoog sub 1.2514 - blijkt, dat het voor Prapanca niet meegeteld 
heeft; in het kader van het betoog van deze subsectie mogen wij het 
derhalve buiten beschouwing laten 140). 

Het andere Adityawarman-jaartal is 1265. Dit is een jaartal, op welks 
keuze de Javaanse geleerden invloed uitgeoefend hebben, want het komt 
voor in een tekst, die aangebracht is op een van Java afkomstig Manjuçri
beeld - dit wordt geacht in can<;li Jago te hebben gestaan; cf. IHJK2 
2,133 -, èn in Nag. 49,4, waar de verovering van Bali vermeld wordt. 
In de Usäna Jawa wordt, zoals men in MJHT 109 sqq. kan lezen, de 
verovering van Bali toegeschreven aan ärya Damar, d.i. Adityawarman, 
en aan Gajah-Mada, de twee in de Nägarakrtägama vermelde patih's van 
het Majapahitse rijk. Het verhaal der Usäna Jawa is allicht in hoofdzaak 
te herleiden tot de mededeling van Nag. 49,4; daar wordt de naam van 
de veroveraar niet genoemd, maar aangezien wij een Sanskrt Aditya
warman-inscriptie van 1265 hebben, en de verheffing van Adityawarman 
tot Manjuçri nauwelijks een wild gebaar kan zijn geweest, is er reden om 
aan te nemen, dat de in de Usäna Jawa bewaard gebleven traditie terug
gaat op Majapahitse interpretatie van Nag. 49,4; met de vergoddelijking 
van Adityawarman tot Manjuçri hangt dan allicht zijn koninklijke 
prestatie, verovering van Bali, samen. Daar de Manjuçri-inscriptie treffend 
op de Krtawardhana-inscriptie op het Buddha-beeld van Gon<;lang-Lor lijkt, 
en de Krtawardhana-inscriptie als eerstejaarsoorkonde van Räjasanagara's 
vader te beschouwen is, mag de conclusie zijn, dat èn de vergoddelijking 
van Adityawarman tot Manjuçri èn de verovering van Bali in 1265 
gedateerd zijn, omdat Adityawarman in dat jaar dezelfde status gekregen 
heeft als Krtawardhana in 1280, die van Räjasanagara's voogd. Ik voeg 
toe: volgens de kapancatathägatan-chronologie en -genealogie, een 
beperking, die inhoudt, dat wij de historiciteit van de Bali-oorlog niet 
groter behoeven te achten dan die van Krtanagara's pamalayu. 

1.2343. Het jaar 1260 derhalve als stichtingsjaar van het heiligdom 
van Bukit-Sulang buiten beschouwing latende, en de functie van de 
jaren 1265 en 1280, die uit Sanskrt inscripties blijkt en waarop de tekst 
van Nag. 49,4 slechts langs een omweg te betrekken is, tussen haakjes 
plaatsende, kom ik, ter afsluiting van het hoofdbetoog van deze subsectie, 
tot het volgende overzicht van Räjasanagara's "levensgeschiedenis" vóór 
het bereiken van de definitieve verlichting en de volheid van het koning
schap in 1288: 
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baby-jaren 
~ 1256 : geboorte van de (aanstaande) Buddha-Koning 
~ 1257/1272: Mäyä'soverlijden 

1258/1273 : eerste abhii?eka/verlichting; hemeloriëntatie 
1259/1274: eerste excursie 
1260/1275: oostelijke oriëntatie 
1261/1276: tweede excursie 
1262/1277 : zuidelijke oriëntatie 
1263/1278: westelijke oriëntatie 
1264/1279: derde excursie 

eerste jaar 
tweede jaar 
derde jaar 
vierde jaar 
vijfde jaar 
zesde jaar 
zevende jaar 
achtste jaar 
negende jaar 

1265/1280: noordelijke oriëntatie [optreden van de voogd] 
1266/1281: vierde excursie ~ 

1267/1282: begin der ascese ~ 
1268/1283: afscheid en abhinii?kramaI,la 

tiende jaar 
1269/1284: afscheid en abhinil?kramaI,la 
1270/1285 : afscheid en abhinii?kramaI,la 
1271/1286 : afscheid en abhinii?kramaI,la 
1272/1287: leegte; verwachting en aankondiging van 

[1288: de definitieve verlichting; hemel oriëntatie ] 

Uit het betoog van deze subsectie vloeit voort, dat het schema voor de 
voogdijtijd van alle Buddha-Koningen geldt, al zijn de jaartallen voor 
elk afzonderlijk geval in te vullen. 

Het jaar der definitieve verlichting wordt in de Nägarakrtägama 
niet vermeld, maar de hele opzet van het chronologische kabodhisattwan
patroon laat daaromtrent degene, die het gedicht als yantra, "instrument 
voor meditatie" , gebruikt, niet in het onzekere. Niet-vermelding van het 
essentiële is waarschijnlijk ook een kenmerk van de oorspronkelijke 
Babad Tanah Jawi geweest; de auteur van dat gedicht stelt de vergelijk
baarheid van het Girise rijk met dat van KaQiri en van het Demakse 
rijk met dat van Singhasäri in het licht, waaruit dan de vergelijkbaarheid 
van het Mataramse rijk met dat van Majapahit vanzelf voortvloeit. 

In de Lalitawistara is de volgorde der oriëntaties: oostwaarts, zuid
waarts, westwaarts, noordwaarts, benedenwaarts, bovenwaarts. Het jaar 
der hemeloriëntatie is voor Prapanca stellig 1288 geweest, omdat het 
na de in 1282 t/m 1287 gefixeerde hel oriëntatie moest komen wegens de 
in de Lalitawistara vermelde volgorde. In de Lalitawistara is de definitieve 
verlichting echter herhaling van de eerste verlichting onder de jambu
boom; in de loop der jaren begint de zich verstervende Bodhisattwa te 
betwijfelen, of de weg der versterving wel juist is, en ten slotte houdt 
hij zichzelf voor: 

So wie ich damals, in Vaters Garten im Schatten des Rosenapfel
baumes sitzend, die erste Stufe der Meditation erreichte, und durch 
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alle Zwischenstufen hindurch bis zur vierten mich erhob, so möchte 
ich auch jetzt, dem Pfade der geistigen Versenkung folgend, zur 
Buddhaerleuchtung erwachen ... 

(HBB 1,55). Ook de eerste verlichting is dus als hemeloriëntatie te 
beschouwen, en in de reeks der dubbeljaren is 1273 uiteraard ook met 
1288 functioneel-identiek. 

Door zijn verhaal over de aanstaande Buddha-Koning van Majapahit 
vóór de climax af te sluiten heeft de dichter niets over de prestaties van 
Räjasanagara als Buddha-Koning kunnen zeggen. Räjasanagara staat 
echter als Sang Hyang Hana op één lijn met Krtanagara, en hetgeen 
de dichter over de prestaties van Krtanagara na het bereiken der defini
tieve verlichting zegt geldt dus ook voor Räjasanagara. De "koningsdaden" 
van Krtanagara worden vermeld in Nag. 41 ,5 sq. : hij elimineert de vorst 
van Surabhaya - cf. VAWL- NR 69/1,249 sq.; de lezing Cayaräja van 
het handschrift is door Pigeaud in JFC 4,127 niet aantrekkelijker ge
maakt -, laat zijn troepen angstaanjagend Malayu aanvallen (kumon 
dumona), doodt Mahif?a-Rangkah, en laat zijn mannen optrekken tegen 
Bali (matus anekana), waar zij de vorstin buitmaken. Het is niet duidelijk, 
waar men Rangkah te zoeken of Mahif?a-Rangkah te plaatsen heeft, maar 
aangezien Surabhaya ten noorden, Malayu ten westen en Bali ten oosten 
van Singhasäri ligt, en Erlangga in strofe 31 der Erlangga-hymne "aan 
alle kanten, het oosten enz. " , overwinningen behaalt, wordt naar alle 
waarschijnlijkheid in Nag. 42,I,a/b een krijgstocht in zuidelijke richting 
vermeld 141). Men vindt dan in Nag. 41 ,5 sq. een schema van overwinningen, 
die Krtanagara's cakrawartï-schap verduidelijken. Er is geen reden om 
aan historische wapenfeiten te denken, daar de mededeling over de aanval 
op Malayu niet te rijmen is met het uit een Maleise inscriptietekst bekende 
feit, dat Krtanagara in 1208, na het in Nag. 41,5,c vermelde pamalayu-jaar 
1197, de koning van Malayu een Amoghapäça-configuratie aangeboden 
heeft; een overwinnaar eist schatting, maar stuurt zijn vazal geen kostbaar 
geschenk. Relevant is, dat de vier acties van Krtanagara in de verkeerde 
volgorde, noord-west-zuid-oost, verlopen, dus als demonische activiteit 
voorgesteld worden, en als zodanig vrij uitvoerig gerechtvaardigd worden 
in Nag. 42,3 sqq. : in de Kaliyuga handhaaft Sang Hyang ~a9.abhijna 
in een oproerige wereld de orde op een aan de Kaliyuga adequate wijze, 
zoals trouwens Gautama in het uur der verlichting de macht van Mära 
breekt. In de Lalitawistara volgt op het Bodhisattwa-verhaal een supple
ment van drie hoofdstukken over de verkondiging van de leer, waarvan 
het middelste over de dharmacakraprawartana , "de aandrijving van het 
dharma-wiel", gaat; de Buddha-Koning is uiteraard een cakrawartin èn 
een dharmacakrawartin, zodat het viertal krijgstochten van Krtanagara 
agressieve verkondiging van de leer is. De triomf van de militaire prediker 
is in mythische zin zijn dochter; van Ïçänatungga heet zij in de Erlangga
hymne Ïçänatunggawijayä, "die Içänatungga's triomf is", en in de tekst 
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van de Balawi-inscriptie (TBG 76,374) materialiseren zich "de vier doohters 
van Krtanagara" in de vier wingewesten, Bali, Malayu, Madhura en 
Tanjungpura, dus in Madhura in plaats van Surabhaya en in Tanjungpura 
in plaats van Rangkah. Is derhalve het geografische Mpect der over
winningen variabel, ook het aantal is dat, want J ayanagara behaalt in 
zijn tijd (Nag. 48,2) slechts één overwinning; het is geen afwijking, want 
ook de viervoudige dochter van Krtanagara is één godin 142). 

Het is moeilijk te zeggen, hoe Prapanca de regering van Räjasanagara 
als onbevoogde heerser voorgesteld zou hebben, indien hij verder dan 
1287 gegaan zou zijn; het algemene begrip "triomf van de Buddha-Koning" 
is op verschillende wijzen te preciseren. Aangezien echter Prapanca 
met het hele chronologische kabodhisattwan-patroon op het jaar der 
definitieve verlichting aanstuurt, en in Nägarakrtägama, "verhaal over 
de Krtayuga van het rijk", de hoofdtitel van het gedicht mag worden 
gezien, is aan te nemen, dat hij het tijdvak van Krtanagara als Kaliyuga 
tegenover het tijdvak van Räjasanagara als Krtayuga gesteld heeft; 
in dat geval is de prognose voor 1288 t/m 1311 geweest : vrede en welvaart. 
Dit is in overeenstemming hiermee, dat de Nägarakrtägama Gajah-Mada 
vóór 1273 Sa4eng en Bali laat bedwingen, zodat de voorwaarden geschapen 
waren voor een rustige heerschappij van Räjasanagara. In de Pararaton, 
waarin ook de tweede helft van het kapancatathägatan-tijdvak ter sprake 
komt, vindt men over het tijdvak 1288 t/m 13U niets medegedeeld; 
de enkele jaartallen betreffen personalia. 

1.2351. Er zijn twee eerder besproken kwesties, die in deze paragraaf 
afronding vereisen, hoewel zij niet uitsluitend de chronologie der 
kabodhisattwan -periode betreffen. 

De eerste is de Gajahmada-kwestie. Nu wij in de vorige paragraaf tot 
de conclusie gekomen zijn, dat de voogdijtijd van Räja.sa.nagara over 
vier verzorgers verdeeld is volgens het schema 

1258 t/m 1264 Gäyatri 
1265 tjm 1271 Adityawarman 
1273 tjm 1279 Tribhuwanottunggadewi 
1280 t/m 1286 Krtawardhana, 

stelt zich de vraag, wat met betrekking tot dit schema de plaats van Gajah
Mada is. In Nag. 71,I,b wordt zijn overlijden in 1286 gesteld. Zowel in 
Nag. 71,I,a als in 49,3,c/d wordt hem een "eerste jaar" 1253 toegekend, 
maar bij vergelijking van de Nägarakrtägama-gegevens met de mededeling 
van de tekst der Palungan-inscriptie en met die der Pararaton blijkt 
een verschil. Dit verschil is, voor zover het om het tijdvak van Tribhuwa
nottunggadewi gaat, op te heffen met het argument, dat Jayanagara's 
sterfjaar in de kapancatathägatan-chronologie variabel is, zodat ,,1253" 
vervangen mag worden door ,,1251", het eerste jaar van Tribhuwanot
tunggadewi en Krtawardhana volgens Nag. 49,1; bij aanvaarding van 
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1251 krijgt Gajah-Mada de 36 jaren van de Buddha-Koningen. De 
Palungan-tekst noemt Gajah-Mada echter patih van Daha, en hoewel 
deze tekst volgens HJG2 387 met betrekking tot 1252 de regering van 
Tribhuwanottunggadewi en Krtawardhana vermeldt, betekent "patih van 
Daha" toch, ook bij vermelding van het jaar 1252, "patih van J ayanagara". 
Krom heeft wegens de discrepantie de mededelingen van Par. 26,32 sqq. 
niet volledig betrouwbaar geacht. Sub 1.14 sq. zijn wij echter tot de 
conclusie gekomen, dat die Pararaton-passus wel corrupt overgeleverd 
is, doch dat de tekst zo te emenderen is, dat een sluitend geheel ontstaat. 

Dat sluitende geheel is intussen slechts ten dele met de mededelingen 
der Nägarakrtägama in overeenstemming. Met de opmerking, dat het 
Pararatonse Gajahmada-beeld enkele eeuwen jonger kan zijn dan het 
Nägarakrtägamase, komen wij niet uit, omdat wij ook met het gegeven 
der Palungan-inscriptie rekening moeten houden. Een oplossing biedt 
een detail van Nag. 49,3,c, dat in een variant terugkeert in 71,1,80. In 
Nag. 49,3,c zegt de dichter, dat Gajah-Mada in 1253 "de zware last van 
der wereld bescherming" is gaan dragen, in 71,1,80 spreekt hij van 
-amangkwakën i sabwat ing sabhuwana, "als amangkubhumi droeg hij 
(toen voor het eerst) de hele last" ; in 49,3 is de vermelding hiervan ge
koppeld aan een mededeling over de oorlog tegen Sa<,leng en Ke~a, en 
aan 71,1,80 gaat onmiddellijk vooraf, dat Gajah-Mada Bali en Sa<,leng 
overwonnen heeft. Indien men nu het woord bwat als pregnant gebruikt 
beschouwt, dan brengt men Prapanca's mededeling enerzijds in overeen
stemming met het essentiële van het Pararaton-verhaal over de twintig 
jaren van Gajah-Mada's militaire activiteit, en opent men anderzijds 
de mogelijkheid, dat Prapanca op een minder zwaar patih-schap in de 
jaren vóór 1253 gedoeld heeft. Onderscheiding van een betrekkelijk 
licht en een zwaar patih-schap van Gajah-Madalaat ons meer ruimte, en 
vrijheid om aan Gajah-Mada's patih-schap van Daha een plaats in het 
chronologische systeem te geven. 

Het gaat in dit boek niet om het vaststellen van historische feiten, 
maar om de reconstructie van een mythisch beeld. In de na-Majapahitse 
tijd is Gajah-Mada ongetwijfeld een mythische figuur geweest. In de 
Kidung Sun<,la wordt verteld, dat hij na de dood van Ayam-Wuruk's 
buitenlandse geliefde als NäräyaQa-, d.i. WiEjnu-incarnatie uit eigen kracht 
in het niet verdwenen is (3,71 sq.; BKI 83,131 sq.); wanneer men aan 
"de patih van Daha" denkt, is het verhaal te herleiden tot de Nägara
krtägama-mededeling over "de verdwijning van AkEjobhya" in 57,4, al 
heeft de kidung-dichter de verdwijning geassocieerd met de pasun<,la
bubat, die aan Räjasanagara's optreden in 1273 voorafgegaan zou zijn. 
In het Damarwulan-verhaal verdwijnt patih Udara in het niet vóór de 
geboorte van zijn zoon Damar-Wulan, die later Heer van Majapahit is 
als echtgenoot van Prabu Kenya ; Udara is hier de in het niet verdwijnende 
patih van Daha, die plaats maakt voor de nieuwe patih-koning, als 
overwinnaar van Menak-Jingga de GajahmadajKrtawardhana, overwin-
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naar van Saçleng, van het volgende tijdvak. In de Babad Tanah Jawi 
(29,42 sqq.) is Gajah-Mada aan het einde van de Majapahitse tijd patih 
van de laatste Bra-Wijaya, en op het ogenblik, dat Adipati Bintara, 
straks de stichter der dynastie van Demak, als tegenstander de kraton 
van Majapahit betreedt, varen Bra-Wijaya en zijn patih ten hemel. Het 
zijn bhawacakra-verhalen, die wij in deze jongere Javaanse litteratuur 
aantreffen, en zij zijn volkomen authentiek, zodra wij ons realiseren, dat 
de in Par. 26,34 vermelde "overplaatsing van Gajah-Mada" niet los te 
maken is van de bhawacakra-theorie, waarin "Jayanagara's dood" de 
overgang van een Willlnuïtisch rijk in een Buddhistisch rijk markeert. 
Laten wij het mythische gezichtspunt prevaleren, en houden wij er rekening 
mee, dat in de Kuti-affaire van Par. 26,16 sqq. Gajah-Mada als patih 
voor Jayanagara beleidsbeslissingen neemt, dan is het zinloos Gajah-Mada 
ergens in de Willlnuïtische tijd patih te laten worden, na het aftreden of 
overlijden van een voorganger; in het mythische beeld past slechts een 
patih van Daha zonder meer, die voor zijn koning het bewind voert 
gedurende diens hele periode. Jayanagara is als Buddha-Koning de opvol
ger van Krtanagara en wordt als zodanig geboren op nieuwjaarsdag 
1215, voor zover Krtanagara in 1214 overleden is. De ambtstijd van "de 
patih van Daha" is derhalve 1215 tlm 1250, voor zover 1250 Jayanagara's 
sterfjaar is; met Tribhuwanottunggadewi's optreden in 1251 wordt Gajah
Mada ipso facto "patih van Koripan", en dat blijft hij tot zijn dood in 
1286. De totale ambtstijd van Gajah-Mada wordt daarmee tweemaal 
36 jaren 143). 

Bezien wij het zo, dan is Gajah-Mada in het Majapahitse beeld, dat 
wij uit de Nägarakrtägama en daarmee samenhangende teksten kennen, 
een figuur sui generis, het mannelijke tegenbeeld van Gäyatrï-Prajnäpä
ramitä: hij bestaat ;n de Willlnuïtische èn in de Buddhistische tijd, heeft 
een Taya- èn een B.. la-aspect, en valt dus onder het gezichtspu~t van 
het epitheton 8adasatpak~awarjita der Krtanagara-hymne, zij het in de 
sfeer van de mäyä, niet in transcendente zin. Nu weten wij niet - zoals 
reeds enige malen opgemerkt is -, wanneer de in de Krtanagara-hymne 
neergelegde bhawacakra-theorie is gaan gelden, en deze onzekerheid 
impliceert de mogelijkheid, dat in de eerste decennia van Majapahit, 
die in de dagen van Prapanca als "Willlnuïtisch tijdvak" beschouwd zijn, 
de latere Gajahmada-theorie onbekend is geweest. Het is slechts één der 
twee mogelijkheden; om te kunnen kiezen moeten wij over ondubbel
zinnige informatie beschikken, en dat is nu juist het probleem, omdat 
wij bij ontstentenis van onafhankelijke informatie moeilijk kunnen 
vaststellen, welke gegevens de staatsmythe en welke historische realiteit 
reflecteren. 

Dit vooropstellende, vraag ik mij af, of Krom in HJG2 378 :niet te 
snel tot de conclusie gekomen is, dat de in OJO 83 vermelde patih van 
Daha "heel iemand anders" dan Gajah-Mada is. Krom's uiteenzetting is 
daar acceptabel in het kader van zijn totale visie, maar is de visie juist 1 
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Op p. 379 heeft Krom een interessante fout gemaakt; hij vermeldt er de 
in OJO 83 genoemde patih's in de volgorde, naar hun standplaats: 
Majapahit, Daha, Kapulungan, Matahun, terwijl OJO 83 ze vermeldt in 
de volgorde: Daha, Majapahit, Kapulungan, Matahun. Krom heeft in 
Jayanagara een koning van Majapahit gezien, zoals ook Räjasanagara 
voor hem een koning van Majapahit was. In Nag. 47,2,b heet Jayanagara 
echter " koning van Kaçliri" , en dat dit geen vastlegging van zijn positie 
als kroonprins met recht van opvolging was, zoals Krom gesteld heeft 
(HJG2 367) en de Casparis hem nagepraat heeft - geen van beide geleerden 
heeft bedacht, dat Krtaräjasajayawardhana in 1217 nog alle kans op 
een zoon bij zijn hoofdvrouwen had - , blijkt uit het feit, dat de koning 
van OJO 83 een Wifilnwawatära heet, die in Nag. 48,3 naar de Haripada 
gaat en Wifilnuïtisch bijgezet wordt, en dat de patih van Daha in OJO 83 
voorrang heeft boven de anderen. Dit is niet de ondubbelzinnige informatie, 
waarnaar wij uitzien, omdat niemand kan bewijzen, dat OJO 83 inderdaad 
in 1245 uitgevaardigd, en niet een in 1245 gesteld stuk van de volgende 
periode is. Wij moeten hier echter, bij het bespreken van een mening van 
Krom, Krom volgen, die OJO 83 wèl als staatsstuk van Jayanagara's 
tijd aanvaard en dus de Puru~eçwara, patih van Daha, van OJO 83 in 
die gedachtengang "heel iemand anders" geacht heeft. Nu, PurU§eçwara 
betekent "heer der mannen" en is enerzijds een variant van het Wi~nu
epitheton Puru§ottama, anderzijds een synoniem van Narapati, en een 
Bhatära Narapati is patih van Daha in Nag. 12,3,d. Beschouwt men nu 
Gajah-Mada als "patih van Majapahit" in het hele tijdvak der viervoudige 
voogdij, dan is hij uiteraard - afgezien van zijn betrekking tot Gäyatrï
Tribhuwanottunggadewï - functioneel-identiek met Krtawardhana èn 
met Adityawarman, en dan is Puru~eçwara gelijk te stellen aan Gajah
Mada via de gelijkstelling PurU§eçwara = Narapati . Dit is niet verrassend, 
indien de auteur van OJO 83 de bhawacakra-theorie aanvaard heeft; 
is dat het geval, dan is de datering van OJO 83 in 1245 een element van 
dezelfde bhawacakra-theorie, en is de kwestie der historische authenticiteit 
niet relevant. 

Pigeaud noemt in JFC 4 Gajah-Mada af en toe "a commoner". Indien 
wij er enig idee van zouden hebben, wat in een theocratische staat adeldom 
bepaalt, en dan bovendien de betrekking tussen het beeld van de theo
cratische staat en de historische werkelijkheid bekend zou zijn, zou de 
term "commoner" misschien bruikbaar zijn; voorlopig is "commoner" , 
in verband met Gajah-Mada gebruikt, een woord zonder inhoud, zoals 
trouwens de naam Gaiah-Mada nog een woord zonder inhoud is, aangezien 
wij niet weten, waarom de drager van de naam zo genoemd wordt 144). 

Belangrijker is het na te gaan, wat over Gajah-Mada gezegd wordt. Leest 
men nu OJO 85, dan valt op, dat de Gajahmada-vermelding daar uit
voeriger is dan zelfs die van Tribhuwanottunggadewï, maar, anders dan 
die van haar, min of meer in het Javaans gesteld ; Gajah-Mada wordt 
er de voornaamste der ambtenaren genoemd en beschreven als 
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samantringgitajnaprajäla.ngkära, rake mapa.tih pu Mada, saka.la.n1tiwrhas
patisa.nggrämika., präI.1a~ka. çri ma.häräja, prBI;lälä.mra.tisube.ddha.kên 
pa.ngQiri çri mahll.rll.jangkên Ïçwarapratiwimba, gumawayakên hitaka.rma 
ning Yawadwipa.ma.n<la.la mwang wiçirQa. ning pra.ngmukhê pMuka. çrl 
mahll.räja, 

als kenner van de gelaatsuitdrukkingen van zijn collega's het sieraad 
van de kraton, patih Mada, die Wrhaspati evenaart op het hele 
terrein van (staatkundig) beleid, die waakt over de levensadem 
des konings, die van de Koning-als-Lingga de positie verstevigt in 
de hoedanigheid van pral,lälä, die het heil van Java bewerkt en de 
vijand vernietigd doet liggen aan 's konings voeten. 

Het is merkwaardig, dat Gajah-Mada, die in Nag. 19,2,a/b Heer van de 
dharma kasogatan Madakaripura heet en zich met deze aanduiding in de 
Buddhistische sfeer bevindt, in OJO 85, een tekst van na 1256, de pral,lälä 
van de Koning-Lingga wordt genoemd, want het daarmee opgeroepen 
beeld is Çiwaïtisch. Pigeaud heeft in JFC 4,54, in commentaar op Nag. 
18,2,c, waar Gajah-Mada sang pra1,liilêng karf,atwan, "rijkspral,lälä", 
genoemd wordt, prar,uUä vertaald met "mediator (of wealth)" - cf. 
JFC 5,338 -, maar deze weergave steunt op niet meer dan een gissing 
van van der Tuuk (KBW 4,67) en laat het verband tussen de pral,lälä 
en de Koning-Lingga niet tot zijn recht komen 145). Het is dit verband, 
dat de beeldspraak een Çiwaïtische kleur geeft, en een Çiwaïtische kwa
lificatie van de Heer van de Buddhistische Madakaripura wijst er op, 
dat Gajah-Mada een eigenaardige figuur is; dat is hij per se, indien wij 
hem als patih van Daha èn van Koripan beschouwen, in successie. 

Volgens Krom zou Gajah-Mada als patih van Janggala en tegelijkertijd 
van Ka4iri vermeld worden in de tekst der Batur-inscriptie; cf. TBG 
58,162 en 165 sq. en HJG2 388. Men moet met deze bewering voorzichtig 
zijn, zoals men het moet zijn met de tekst, door Pigeaud in JFC 1,1l3 
sq. gepubliceerd. Pigeaud schrijft de tekstuitgave in JFC 1,1l3 en 2,139 
aan Bosch toe, onder verwijzing naar OV 1915; daar vindt men op p. 144 
wel een aantekening over, maar geen uitgave van de tekst, en aangezien 
deze blijkens Krom's aantekening in TBG 58,161 in 1919 nog slechts via 
een afdruk te raadplegen was, is Pigeaud's mededeling raadselachtig. 
Volgens Pigeaud's tekst heet Gajah-Mada er makapurayangala karJ,iri, 
en dat dit "patih van Janggala en Kaçl.iri" betekent, is op zijn minst 
zeer dubieus; Krom heeft het in TBG 58,162 gelezen, maar een hiaat 
gemarkeerd. Zou blijken, dat deze tekst Gajah-Mada "patih van Ka4iri" 
noemt en in dit opzicht bij de Palungan-inscriptie aansluit, dan beschikken 
wij over een stuk, waarin hij èn patih van Kaçl.iri èn 's konings pral,lälä 
heet; het beeld van OJO 85 komt namelijk ook in de Batur-tekst voor, 
in een variant van louter formeel belang. 

Ook in OJO 83 komt het voor. Daar heet Puru~çwara, de patih van 
Daha: 
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ral)árikampanaka.ra.l)abhujaparäkrama, sä~ät pral)älamratisubaddhaken 
sthirat8.ra ni palinggih çri mahäräja siniwi ring kanakamal)imayatoral)a
kalpawr~a, 

die door het geweld van zijn armen het sidderen van de vijand 
op het slagveld veroorzaakt, en kennelijk als een pral)älä verstevigt 
de toch reeds sterke positie van Zijne Majesteit, die heerst in de 
(wens)boom-van-het-wereldtijdperk met zijn poort(en) van goud en 
juweel. 

Het pral)älä-beeld past in deze tekst niet bij de vermelding van de koning 
als Wi~nwawatära, en opmerkelijk is, dat het verschil tussen Wi~nu en 
Çiwa juist in een Buddhistische gedachtengang irrelevant is; bovendien 
doet de kraton-beschrijving eer aan "de stad van Maitreya" dan aan iets 
anders denken; dan zouden wij hier dus het omgekeerde hebben van de 
situatie, die OJO 85 vermeldt 146). 

Ook in OJO 81, in 1216 gedateerd, komt het pral)älä-beeld voor, hier 
weer met de Lingga-vermelding; deze tekst geeft geen naam van de patih, 
wel het epitheton wimitrariprabhitakara, "de onvriendelijke vijand bevreesd 
makende"; het -prabhitakara interesseert ons, omdat het wellicht een 
uitgangspunt geweest is voor het bhayangkara-verhaal van Par. 26, maar 
het ontbreken van de naam van de patih ontneemt aan het stuk waarde 
voor het betoog van deze sub paragraaf. In de Sukamrta-inscriptie, die 
in 1218 gedateerd is, wordt een kanuruhan vermeld met het epitheton 
pramattagajendranirbhinnara1}iitiçüra, "die zich uiterst heldhaftig gedraagt 
op het door (de) dolle olifant(en) uiteengereten slagveld"; dit kan van 
belang zijn, daar pramattagajendra een variant van gajah mada is, maar 
zekerheid ontbreekt 147) . 

De mij bekende gegevens overziende, kom ik tot de conclusie, dat het 
onderzoek van de inscriptieteksten van het aan 1251 voorafgaande tijdvak 
niet zo negatief uitvalt als Krom heeft aangenomen, maar dat er evenmin 
overtuigend uit blijkt, dat Gajah-Mada in het hele Jayanagara-tijdvak 
als "patih van Daha" bekend stond. Ik kan zonder een uitgebreid onderzoek 
- dat mij te ver van het thema van dit boek zou voeren - zelfs niet 
vaststellen, of het pral)älä-beeld ook daar voorkomt, waar enig verband 
met de Gajahmada-figuur uitgesloten is; de bestaande woordenboeken 
verschaffen degene, die van de epitheta der oorkondeteksten gebruik 
wil maken, weinig hulp. Ook ontbreekt iets dergelijks als de SHK-passus, 
die ons aan een verklaring van de figuur der vier/vijfvoudige Krtanagara
dochter geholpen heeft; de patih van de Nägarakrtägama en de inscriptie
teksten is soms enkelvoudig, soms tweevoudig, soms viervoudig, maar 
een systeem heb ik in de patih-getallen nog niet kunnen ontdekken. Ik 
moet derhalve in deze subparagraaf volstaan met de stelling, dat de 
mythische component in die geschriften van het kapancatathägatan
tijdperk, die Gajah-Mada vermelden, waarschijnlijk maakt, dat hij in 
Prapanca's tijd zonder beperking of precisering als "patih van Daha" 
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onder Jayanagara beschouwd is. In het volgende hoofdstuk komt de 
kwestie van "de Buddhistische hogepriester" aan de orde en zal er aan
leiding zijn om over de Gajahmada-figuur nog iets meer te zeggen. 

Nog een kleine aanvulling op hetgeen sub 1.14 over de Kuti-affaire 
gezegd is. Kuti is mijns inziens, op dezelfde wijze als "de prinses van 
Sunga" in latere tijd, een figuur, die dient om de onmogelijkheid van 
afwijking van het kapancatathagatan-patroon aan te tonen; als Raja
sanagara's bruid kwam slechts de prinses van Daha in aanmerking, en 
de nieuwe Buddha-Koning kon pas verschijnen, toen de tijd van zijn 
voorganger geheel verstreken was; het thema laat plaatsing van Kuti 
in allerlei jaren toe, en daarmee is Gajah-Mada "leider der bhayangkara" 
in elk willekeurig jaar van Jayanagara's tijd. De resterende elementen 
van het Kuti-verhaal zijn, zoals in een mythe te verwachten is, van 
heterogene oorsprong. Baçlanger is een plaats, die uit oude inscriptieteksten 
bekend is; cf. marJanrJ,er in OJO 34 en 37. Van de vijftien bhayangkara's, 
die Jayanagara vergezellen, valt er één af; hij was de ballingschap moe, 
stond er op naar huis terug te gaan en werd door Gajah-Mada gedood, 
omdat Jayanagara's verblijfplaats - die Gajah-Mada zelf enkele dagen 
later aan de rijksgroten te Majapahit bekendmaakte! - geheim moest 
blijven; een historicus heeft aan het verhaal uiteraard niets, maar het is 
interessant, omdat het laat zien, dat het geleerdenspel met "vijftien = veer
tien, en dus is veertien = vijftien" in bredere kring bekend is geworden. 

1.2352. Een tweede kwestie, die enigszins buiten het thema van deze 
subsectie valt, doch hier het best te bespreken is, betreft het kapanca
tathagatan-schema. De feiten behoeven hier niet opnieuw vermeld te 
worden; wie niet, zoals de Casparis, a priori het betoog van VA WL-NR 
69/1 afwijst, en de moeite wil nemen het daar gestelde met de Javaanse 
gegevens te vergelijken, zal zien, dat aan de regelmatigheid van de gene
alogische en chronologische structuur van het kapancatathagatan-tijdperk 
niet te twijfelen valt, al is uiteraard de doorzichtigheid der gegevens niet 
overal even groot. Wat hier ter sprake dient te komen is de wijze, waarop 
het regelmatige schema ontstaan is. 

In VAWL-NR 69/1,134 sqq. ben ik er, in aansluiting aan vroegere 
studies, van uitgegaan, dat het schema ontworpen is in het begin van 
wat ik "de Groot-Majapahitse tijd" heb genoemd, in of omstreeks 1253, 
het Nagarakrtagama-jaar van Gajah-Mada's optreden. Dit bracht met 
zich mee de veronderstelling, dat het sinds Krtanagara's dood verlopen 
aantal jaren de duur van de regering van een Buddha-Koning bepaald 
heeft, en dat men "met wat passen en meten" op 39 jaar uitgekomen is, 
mede geleid door de wens om het kapancatathägatan-tijdperk in 1400 
te laten eindigen. In deze subsectie is een ander en meer bevredigend 
gezichtspunt naar voren gekomen; gesteld is, dat de algemene Buddhis
tische traditie aangaande Gautama's abhini!;!kramaI.1a in zijn 29ste levens
jaar de Javaanse geleerden een voogdijtijd van 28 jaren heeft voorgeschre-
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ven, en dat aan Räjasanagara 28 jaren voor en 28 jaren na de 
abhinif?kramaI).a zijn toegekend - resp. 1256 t jm 1283 en 1284 tjm 1311 -
in overeenstemming met de Javaanse caturdwipeçwaramuni-conceptie. 
Blijft men nu, omdat 1400 duidelijk het einde van het tijdvak is en in 
de jongere Javaanse traditie als het jaar van "de val van Majapahit" 
bekend is gebleven, vasthouden aan de veronderstelling, dat afsluiting 
van het schema in 1400 van meet af in de bedoeling heeft gelegen - dit 
blijkt tevens uit de datering van de Nägarakrtägama in het centrale jaar 
1287 -, dan is duidelijk, dat men niet aan alle Buddha-Koningen een 
levensduur van 56 jaren heeft kunnen toekennen, omdat dan de laatste 
zou overlijden in 1214 plus (4 maal 56 = ) 224, d.i. in 1438. Te stellen is, 
dat men daarom, werkende met de ,, 14= 15"-formule, de voogdijtijd van 
de centrale Buddha-Koning op tweemaal vijftien jaren gefixeerd heeft , 
die der niet-centrale Buddha-Koningen op éénmaal vijftien jaren. Aldus 
is een winst van 45 jaran bereikt, die echter het surplus deed omslaan in 
een tekort van zeven jaren: 

Krtanagara 1174 tjm 1214, 41 jaren 
Jayanagara 1215 t jm 1255, 41 jaren 
Räjasanagara 1256 tjm 1311, 56 jaren 
*Jayawardhana 1312 t jm 1352, 41 jaren 
. . . . . . . . . . . . . . . 1353 tjm 1359, hiaat 
Räjasawardhana: 1360 t jm 1400, 41 jaren. 

Het ligt voor de hand, dat men de lacune geplaatst heeft tussen de 
vierde en de vijfde Buddha-Koning, omdat zij dan het dichtst bij 1400 
lag, en het verst weg voor de ontwerpers van het chronologische systeem. 
Uit de gegevens blijkt, dat de zeven jaren toegekend zijn aan Suhitä, de 
moeder van de vijfde Buddha-Koning, wier schematische voogdijtijd 
van zeven jaren dus verdubbeld is. De verlenging van Suhitä's tijd moest 
echter gevolgen hebben voor de voogdijtijd van Gäyatri-Tribhuwanot
tunggadewi, omdat het in beide gevallen ging om de opvolgster van een 
Sang Hyang Taya, en niet-aanpassing het systeem onregelmatig zou hebben 
gemaakt. De verlenging van het bewind van Gäyatri-Tribhuwanottung
gadewi bracht echter verlegging van het sterfjaar van J ayanagara met 
zich mee, en dit weer, wegens de noodzaak om de conformiteit der 
regeringsduren te handhaven, vervroeging van het sterfjaar van Krtanagara 
en van sang Anuf?anätha. Dit verklaart de Krtanagara-hymne: de auteur 
heeft, Sanskrt als magisch-krachtig hulpmiddel gebruikende, Krtanagara's 
sterfjaar gefixeerd in 1211, doch gebruik gemaakt van het chronogram 
bhawacakra, dat ook met ,,1214" weergegeven kon worden, en hij heeft 
dus het historische uitgangspunt der chronologen tegelijkertijd behouden 
en gewijzigd. Daarmee was het chronogram der Krtanagara-hymne de 
regulator in het chronologische systeem. Dit chronogram komt echter 
niet in de Nägarakrtägama voor, en de auteur van de kakawin moet dus 
behoefte hebben gehad aan een eigen regulator; dat is het chronogram 
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van Nag. 41,1,0 geworden, omdat de dubbele cijferwaarde van tilaka, 
"het merkteken", de dood van sang Anü"anätha stelt èn in 1170 èn in 
1173. Het voordeel, dat de berekening van deze subparagraaf biedt tegen
over die van VAWL-NR 69/1,135, is, dat het subjectieve element 
gereduceerd wordt; de vaste aanknopingspunten zijn dan immers geweest: 
de algemene Buddhistische traditie aangaande de abhini"krama~a in 
Gautama's 29ste levensjaar, het historische gegeven van Krtanagara's 
overlijden in 1214, van eminent belang wegens de Mongoleninvasie en de 
"verplaatsing van de kraton" van Singhasäri naar Majapahit, en de 
wens om het kapancatathägatan-tijdperk af te sluiten met het laatste 
jaar van de veertiende Çäka-eeuw. 

In Par. 31,28 is Suhitä's eerste regeringsjaar 1351, mits, conform 
Krom's suggestie in HJG2 430, het overgeleverde mokta vervangen worde 
door een woord voor "aan de regering komen". Vanwege dit Pararaton
gegeven zou *Jayawardhana's levensduur bepaald moeten worden op 
39 jaren. De Pararaton-notitie is begrijpelijk, want Prapanca's fixering 
van Krtanagara's dood in 1214 en van Jayanagara's heengaan in 1250 
leek baby-jaren van Jayanagara uit te sluiten. Ter bepaling van Suhitä's 
eerste jaar zijn wij intussen uitsluitend op de notitie van Par. 31,28 aan
gewezen, en deze notitie komt voor in een stuk Pararaton, dat niet vrij 
van fouten is. Het Pararaton-gegeven, op zichzelf begrijpelijk, behoeft 
dus niet uit te sluiten, dat de ontwerpers van het chronologische schema 
aan *Jayawardhana 41 levensjaren toegekend hebben; in dat geval heeft 
de Pararaton-man gemeend het *Jayawardhana-sterfjaar via aansluiting 
aan de Nägarakrtägama-gegevens over de levensduur van J ayanagara 
te moeten corrigeren. 



1.2411. De Sanskrt Lalitawistara-tekst bestaat uit vier boeken van 
elk zes hoofdstukken plus een supplement van drie hoofdstukken; zij 
bevatten resp. de voorgeschiedenis der incarnatie, het verhaal over 
Siddhärtha's jeugd vanaf de geboorte tot het huwelijk, het verhaal over 
de viervoudige excursie, de abhini~kramaI}.a en het eenzame leven, het 
verhaal over de verwerving der definitieve verlichting, en het dharma
cakraprawartana-verhaal, waarin het begin van het openbare optreden 
van de Buddha beschreven wordt. Het Nägarakrtägamase kabodhisattwan
verhaal gaat, wat zijn chronologische structuur betreft, op het tweede en 
derde boek van de Lalitawistara-tekst terug. In het Javaanse gedicht 
komt echter allerlei niet-chronologisch-gefixeerds voor, dat tot deze of 
gene Lalitawistara-mededeling te herleiden is. Zo vindt men in het eerste 
boek van de Sanskrt tekst melding gemaakt van overleg in de Tu~ita
hemel, dat betrekking heeft op de plaats, waar, en op de familie, waaruit 
de Bodhisattwa geboren zal worden; het heeft de Javaanse dichter aan
leiding gegeven tot een beschrijving van Majapahit, het Javaanse 
Kapilawastu, aangevuld met een beschrijving van het rijk, dat Siddhärtha 
als caturdwipeçwara had kunnen hebben, en dat Räjasanagara, als 
koning èn monnik, volgens de theorie inderdaad heeft gehad; ook het 
Javaanse verhaal over de koninklijke familie van Majapahit is primair 
tot het Sanskrt prototype te herleiden. Zoals het chronologische patroon, 
dat wij sub 1.23 bezien hebben, van vrije vormgeving van de Javaanse 
bewerker getuigt, doen dat ook de zoëven genoemde verhalen; het 
Nägarakrtägama-beeld van de koninklijke familie reflecteert ten dele 
een Javaanse theorie, die aan het Sanskrt verhaal vreemd is, en het rijk 
van Räjasanagara is een Indonesisch, geen Indisch rijk. Het Nägara
krtägamase familie beeld komt te zeer met dat van de tekst der 
Waringinpitu-inscriptie overeen om als realistisch beschouwd te kunnen 
worden; wat de beschrijving van het rijk betreft, er is reële geografische 
kennis in verwerkt, doch daarmee staat de realiteit van Majapahitse 
heerschappij over heel Indonesië uiteraard geenszins vast. 

Vergelijkt men de Nägarakrtägama met de Lalitawistara-reliëfs van 
cançli Barabu<;Jur, dan blijkt, dat de Majapahitse dichter enkele zeer 
bekende Lalitawistara-verhalen niet of nauwelijks in zijn tekst opgenomen 
heeft. Het bekende verhaal over Mäyä's droom bij voorbeeld ontbreekt, 
hoewel uit het chronogram van Par. 31,22 afgeleid lijkt te mogen 
worden - cf. VAWL-NR 69/1,254 -, dat het verhaal over de incarnatie 
in olifantsgedaante in de Majapahitse tijd op Java bekend was. Geheel 
ontbreekt ook het verhaal over Siddhärtha's eerste tempelbezoek, toen 
de godenbeelden van hun voetstukken daalden om de aanstaande Buddha 
te huldigen. De nederdaling van de Bodhisattwa uit de Tu~ita-hemel is 
in Nag. 84,3,b een aankomst uit de Jinapada, het verblijf der Dhyäni
Buddha's; de variant is, gezien het karakter van het Javaanse Buddhisme, 
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begrijpelijk, maar meer dan een vluchtige verwijzing is de versregel niet. 
Het is duidelijk, dat Prapanca niet naar volledigheid gestreefd heeft; 
kennelijk is voor hem de çakakala-component dominant geweest, doch 
heeft hij enkele andere elementen toegevoegd om te grote eenzijdigheid 
te vermijden. 

Van deze elementen breng ik er enkele in deze subsectie ter sprake, 
en wel om verschillende redenen. Het verhaal van Nag. 5 komt ter sprake 
om te laten zien, dat een kleine afwijking van Kern's tekst de mogelijkheid 
opent om de mededeling van de auteur anders te versta.a.n en met de 
La.litawistara in harmonie te brengen. Nag. 71,2 en 7l,3,a/b breng ik 
nogma.a.ls ter sprake, omdat vergelijking van de Nagarakrtagama met de 
Lalitawistara tot een enigszins andere opvatting van deze versregels 
leidt dan in VA WL-NR 69/1 naar voren gebracht is. Een beschouwing 
van Nag. 83 sq. is op haar pla.a.ts, omdat het daar beschreven feest te 
vergelijken is enerzijds met een plechtigheid, die Hsüan-Tsang eeuwen 
eerder in Indië bijgewoond heeft, anderzijds met gebruiken, die tot voor 
kort op Java in zwang waren, of dat nog zijn, ma.a.r Mohammeda.a.ns
gekleurd zijn gera.a.kt. Hoofdzaak is in deze subsectie Prapanca's weergave 
van het Lalitawistara-verha.a.l over de bruidwerving en Siddhartha's 
huwelijk, Nag. 85 sqq., omdat de passus reeds eerder de a.a.ndacht getrokken 
heeft, maar mijns inziens niet geheel bevredigend behandeld is, en omdat 
de Nawanatya van Nag. 91,8 een merkwa.a.rdig geval van verbuddhisering 
van een Çiwaïtische conceptie lijkt te zijn. De inhoud van deze subsectie 
is als geheel geen sluitend betoog; de verdeling van mijn opmerkingen 
over drie paragrafen is door overwegingen van praktische a.a.rd ingegeven. 

1.2412. In de Lalitawistara is Siddhartha Maya's enige kind, en hij is 
zonder twijfel niet de zoon van Çuddhodana, da.a.r Maya's conceptie 
miraculeus is. Maya heeft haar zoon als ma.a.gd ontvangen; dit is af te 
leiden uit de mededeling, dat de Bodhisattwa in de Tu,?ita-hemel verkla.a.rt 
een eerstgeborene van zijn moeder te willen zijn, dat Maya van Çuddhodana 
toestemming krijgt om geen echtelijke gemeenschap te hebben, en dat 
geen god, asura of man in staat was Maya met begerige blik te a.a.nschou
wen, en het is trouwens in overeenstemming met elders voorkomende 
opvattingen over de Moeder Gods. De Bodhisattwa neemt in de moeder
schoot pla.a.ts via Maya's zijde; ook dat wijst op ha.a.r sexuele ongereptheid. 
In de Lalitawistara sterft Maya een week na de geboorte van ha.a.r zoon; 
daarmee sluit de auteur de mogelijkheid van andere kinderen uit. 

Krom zegt in HJG2 385, dat Tribhuwanottunggadewi twee kinderen 
had, Ayam-Wuruk (Rajasanagara) en zijn zuster Îçwari alias bhre Pajang; 
in een noot verwijst hij naar een afwijkende mening van van Lith, doch 
zonder te vermelden, dat die andere opvatting in overeenstemming is 
met de mededeling van Par. 27,19 sqq. Krom heeft van Lith's opstel 
in TBG 66,435 sqq. geen kritische bespreking waard geacht; ten onrechte, 
want al hoeft men niet alle details er van te a.a.nvaarden, in beginsel 
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heeft van Lith gelijk gehad, zoals uit SD 38 sq. blijkt. In vorige opstellen 
heb ik mij daarom bij hem aangesloten, laatstelijk in VAWL-NR 69/1,227. 
Nu echter de Lalitawistara bij de interpretatie van de Nagarakrtagama 
betrokken is, stelt zich de vraag, of de betere opvatting van van Lith 
ook de juiste is; had hij volkomen gelijk, dan zou Tribhuwanottung
gadewi als moeder van drie kinderen niet in dezelfde positie verkeren als 
Maya. Bekijken wij uit dit gezichtspunt Nag. 5 nogmaals, dan blijkt een 
derde opvatting te verdedigen te zijn, krachtens welke de Nagarakrtagama
dichter hetzelfde zegt als de auteur der Lalitawistara. Ik stel daarom de 
volgende lezing en vertaling van Nag. 5 voor: 

wwanten täri baji ri Wilwatikta räjni 
sang munggw ing Lasem anuräga ring kabaywan 
mantu çrï narapati ring Daba prakäça 
sang çri Räjasaduhitêndudewy anindya 

ndan çri Wardhanaduhitêçwarï pamungsu 
räjni munggw i Pajang anopamêng raras rUm 
putri çri nrpati ri Jiwana prakäça 
an sä~ät tanuja tekapnira ng narendra 

Er zijn ook ari's van de vorst van Majapahit, (beiden) koningin: 
zij, die in Lasem resideert en om lieftalligheid befaamd is, 
door huwelijk een dochter van Ka<;l.iri's wijdvermaarde heerseres, 
Rajasaduhita, de onberispelijke Indudewi, 

en Ïçwari Wardhanaduhita, de jongste van het stel, 
vorstin van Pajang, weergaloos in schoonheid en in charme. 
Zij (beiden) zijn de wijdvermaarde heerseres van Koripan tot kind, 
doordat zij dochters van de koning zijn, zoals dat velen weten. 

In Nag. 5,I,c heb ik mantu voor het overgeleverde putri in de plaats 
gesteld, in aansluiting aan van Lith's opvatting; wie putri handhaven 
wil mag dat wat mij betreft doen, maar dan betekent putri hier "schoon
dochter" vanwege het SD-argument; zolang het gebruik van putri voor 
"schoondochter" niet vaststaat, is vervanging door mantu mijns inziens 
te verkiezen. Dit is echter niet het punt, waarom het in deze subparagraaf 
gaat; hier gaat het er om, dat men in 5,2,d 8äk~ät tanuja in plaats van het 
door Kern veronderstelde 8ä~ät anuja mag lezen, omdat tanuja metrisch 
evengoed past en de spelling van het handschrift van secundair belang 
is; in Nag. 2,2,b heeft het handschrift majapahitumuluy en is zonder 
enige twijfel Majapahit tumuluy bedoeld (cf. VAWL-NR 69/1,202). De 
mogelijkheid om tanuja te lezen houdt intussen niet de noodzaak in om 
dat te doen. Gaan wij daarom na, wat voor de ene en wat voor de andere 
opvatting pleit, dan blijkt tanuja de voorkeur te verdienen, ten eerste 
omdat voor "jongere zuster" in Nag. 4,l,a anujä, met een lange slotvocaal, 
gebruikt wordt 148), ten tweede omdat, bij verwerping van Krom's opvat
ting aangaande Indudewi en zijn daaruit voortvloeiende vertaling van 
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8äqät (Nag.ed. 250), Nag. 5,2,d zinloze herhaling van 5,1,0. zou zijn, en 
ten derde, omdat Par. 27,1 twee halfzusters van J ayanaga..ra vermeldt 
en de functionele identiciteit der Buddha-Koningen overeenkomstige 
familierelaties van Räjasanaga..ra vereist. De consequentie van de lezing 
tanuja is, dat de narendra van 5,2,d Krtawardhana wordt; aangezien 
Räjasanagara in 5,1,0. kaji heet, levert de gelijkstelling narendra = Krta
wardhana geen moeilijkheden op. De aandacht zij er nog op gevestigd, 
dat de vertaling van tanuja met "dochter" ondanks de korte slotvocaal 
acceptabel is; tanujä komt in de Nägarakrtägama niet voor, en voor het 
synonieme ätmaja geeft KBW 1,195 uitdrukkelijk "zoon of dochter" op. 

Aanvaarden wij als kwintessens van de mededeling van Nag. 5 het 
volgende: 

Räjasanagara had twee halfzusters, Indudewi en Ïçwari, dochters 
van Krtawardhana, die Tribhuwanottunggadewi's dochters genoemd 
mochten worden., 

dan geeft de tekst aanleiding tot enkele nevenbeschouwingen. In de 
eerste plaats zou men de vraag kunnen stellen, of de Nägara.krtägama
dichter met het gebruik van ari in 5,1,0. niet iets te vaag is geweest. 
Het antwoord hierop mag ontkennend luiden. In Nag. 47,2 heet J ayanagara 
de zoon van Indreçwari, en de prinsessen van Nag. 48,1, dochters van de 
Räjapatni, heten daar zijn antën; antën is een nevenvorm van ari en 
betekent in 48,I,b "halfzusters" blijkens de tegenstelling tussen 47,2,c 
en 48,I,b. De Nägarakrtägama verduidelijkt derhalve de betrekking 
tussen de Buddha-Koning en zijn "zusters" in het geval van Jayanagara, 
en ieder, die de Pancatathägata-theorie kende, kon dus weten, wat het 
ari van 5,1,0. precies betekent. De Pa..raraton wijkt van de Nägarakrtägama 
af dool' de moeder van Jayanagara raden Darapëtak, d.i. "prinses van 
Campä", te noemen; hoe de auteur aan die andere naam gekomen is, 
doet hier niet ter zake, maar duidelijk is, dat de mededeling van Par. 27,1 
tot de Nägara.krtägama te herleiden is, voor zover zij halfzusters vermeldt. 
In Nag. 5 heeft de Nägara.krtägama-dichter het woord ari niet nogmaals 
verduidelijkt; vandaar, dat de Pararaton-man, zelf of via een omweg, 
tot de opvatting gekomen is, dat Indudewi en Ïçwari volle zusters van 
Räja.sa.nagara geweest waren; het misverstand is begrijpelijk genoeg, 
wanneer wij de tijdsafstand tussen de Näga..rakrtägama en de Pararaton 
in aanmerking nemen. De tweede opmerking is, dat wij nu in alle andere 
gevallen onder "de zusters van de Buddha-Koning" halfzusters moeten 
verstaan, dus ook in het lijstje sub 1.2341. De derde opmerking is, dat de 
mededeling van Nag. 4,I,d in verband met het onderhavige betoog 
impliceert, dat ook bhre Daha slechts één kind heeft gehad, haar zoon 
bhre Matahun; met betrekking tot SUliluml)adewi moeten wij dus terug
keren tot Krom's opvatting van 1919 (Nag.ed. 252), maar met de toe
voeging, dat bhre Matahun dan Wijayaräjasa niet tot vader had, maar 
tot voedstervader, zoals Räjasanagara Krtawardhana tot voedstervader 
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had 149). En nu wij het toch over bhre Daha hebben: zij heet in Nag. 4,I,a 
ibu haji, d.i. "Rajasanagara's moeder", niet omdat de Javanen van Pra
panca's tijd tussen "moeder" en "tante" geen verschil maakten, maar 
omdat de Lalitawistara Maya's zuster, Mahaprajapati Gautami, na 
Maya's dood als Siddhartha's pleegmoeder laat optreden; er moesten in 
het genealogische systeem der kapancatathagatan twee halfzusters van 
de Buddha-Koning optreden, opdat elke Maya-figuur haar vervangster 
kon hebben; het muwah van Nag. 4,I ,a is dus een hulppredicaatswoord 
in muwah ibu haji, "des konings moeder krachtens verandering der 
situatie", met een zinspeling op de verandering, die Maya's overlijden 
met zich meebracht 150). 

Komen wij derhalve tot de conclusie, dat Rajasanagara conform het 
Lalitawistara-verhaal Tribhuwanottunggadewi's Unigenitus was, dan 
leidt dezelfde grondgedachte tot een tweede conclusie : dat Tribhuwanot
tunggadewi Rajasanagara niet van Krtawardhana ontvangen heeft, 
maar moeder van Rajasanagara geworden is krachtens Rajasanagara's 
wil, zoals Maya moeder is geworden door een daad van de Bodhisattwa; 
bij de Unigenitus past in het dogma de Moeder-Maagd. Kent de 
Nagarakrtagama-dichter deze hoedanigheid aan Tribhuwanottunggadewi 
toe 1 Het staat nergens in de Nagarakrtagama met zoveel woorden te lezen, 
maar in Nag. 3,1 zegt de dichter, dat zij satyänut brata pak{Ja sogata, 
"trouw leefde volgens de Buddhistische brata" , en dat betekent normaliter: 
"als non", "als niet-gehuwde". In Nag. 3,I,c wordt dan Krtawardhana 
wel Rajasanagara's "vader" genoemd, maar hoe? Hij is, zegt 3,2,b, 
"kennelijk hyang wara-Ratnasambhawa", een Dhyani-Buddha dus, en 
Jina's zijn geen wezens, die een vrouw beslapen. Bovendien is de tekst 
van 3,I,d merkwaardig; de dichter zegt - gezien de wijze, waarop hij 
m 3,2,a doorgaat, kennelijk met betrekking tot beide ouders - : 

sedampaty apagêh sirêng Sugatamärg€mgde sukhä ning jagat, 

Bestendig waren zij sedampati, op het pad van de Buddha, de 
mensheid verheugend., 

gebruik makende van het woord sedampati, dat ook elders wel voorkomt 
- zie b.v. Sumo 163,I,b -, doch niettemin raadselachtig is. In het 
Sanskrt komt dampati voor in de betekenis "Hausherr" en de dualis
vorm dampati in die van "Mann und Frau" (CSW 166); hieruit is te 
verklaren een Javaans sadampati in de betekenis ,,(met elkaar) gehuwd", 
zoals men het in Nag. 58,3,d vindt. Waarom is de Nagarakrtagama
dichter in 3,I,d tot het vreemde sedampati gekomen1 Van der Tuuk 
heeft zich in KBW 3,162 afgevraagd, of wij misschien met een metri 
causa gebruikte variant te maken hebben, maar de gissing voldoet niet, 
omdat de Nägarakrtägama-metriek vrij van zulke afwijkingen is, en de 
dichter zijn bedoeling toch wel foutloos op andere wijze had kunnen 
uitdrukken. Pigeaud's gissing in JFC 2,10, dat "a honorific predicate, 
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like modern Balinese i" tussen sa- en dampati ingevoegd is, is geen 
"plausible supposition", zoals hij meent, doch een wilde veronderstelling; 
een Balise vorm, op Bali als persoonlijk lidwoord gebezigd, zou tussen de 
twee elementen van sadampati even vreemd staan als Karel de Grote 
op het vliegveld van Chicago. Men zou kunnen denken aan een variant 
sedampati, die tot sadampati staat als in het huidige Javaans wedon 
staat tot wadon, "vrouw"; dit type variant is uit het oudere Javaans 
echter niet bekend, en de vraag zou dan blijven, waarom in Nag. 3,1,d 
sedampati en in 58,3,d sadampati gebruikt is, indien van der Tuuk's ver
klaring niet voldoet. Begrijpelijk zou zijn sädampati, omdat dit metrisch 
correct zou zijn en zin zou geven als compositum van sa- en adampati; 
dit zou een door de dichter ad hoc ingevoerde variant van sadampati 
met de betekenis "niet met elkaar gehuwd" kunnen zijn, en dan in over
eenstemming zijn met het volgende apageh ing Sugatamärga, "bestendig 
op het pad van de Buddha", d.i. "steeds in sexuele onthouding levende" ; 
de moeilijkheid is dan, dat sedampati ook in Sumo 163,1,b voorkomt. 
De enige mogelijkheid, die ik zie, is, dat de Nägarakrtägama-dichter 
opzettelijk een metrisch bruikbaar, doch zinloos sedampati heeft gekozen 
om de lezer voor een probleem te stellen, overwegende, dat Krtawardhana 
met Tribhuwanottunggadewi geen sexuele relaties had in de aardse zin, 
doch als Jina in bovennatuurlijke zin verwekker van Räjasanagara kon 
heten zoals Krtanagara verwekker van de Caturdewi-Pancatathägatadewi 
was geweest, zonder aan de maagdelijkheid van Tribhuwanottunggadewi 
afbreuk te doen; in dat geval zou het sedampati van Sumo 163,1,b uit 
dat van Nag. 3,1,d te verklaren zijn, eventueel onder veronderstelling 
van misverstand van de Sumanasäntaka-dichter. Het is intussen duidelijk, 
dat hier niet meer dan een mogelijkheid te opperen is; zekerheid ontbreekt. 

Nu hebben wij eerder gezien, o.a. sub 1.234, dat Tribhuwanottunggadewi 
en haar "moeder" Gäyatri, hoewel in genealogische zin te onderscheiden, 
in dogmatische zin functioneel-identiek zijn. Dit is voor de onderhavige 
kwestie van belang, want in dogmatische zin is dan de status der twee 
vorstinnen dezelfde. In Nag. 2,1,b/c lezen wij, dat Gäyatri tijdens haar 
leven was: ten eerste lwir päwak bhatäri Paramabhagawati, ten tweede 
utsähêng yoga Buddhasmarar:w, ten derde ciwari wrddhamunrJi. De merk
waardige combinatie der eerste twee epitheta heeft noch Kern's, noch 
Krom's aandacht getrokken, en het derde is door Kern, zonder protest 
van Krom, vertaald met: "toen zij het geestelijk gewaad had aangenomen, 
als oude non"; Pigeaud heeft aan de bestaande vertaling in JFC 3,4 niets 
essentieels veranderd, en in JFC 4,539 sq. het heersende misverstand 
vergroot door zonder enige reden te stellen, "that in the people's mind 
the Räjapatni took the place of an ancient native chthonic goddess". 
Krom, die, over Kern's complete Nägarakrtägama-vertaling beschikkende, 
beter dan Kern in de gelegenheid was van alle Nägarakrtägama-gegevens 
gebruik te maken, heeft in HJG2 383 met "zij had als Buddhistische 
non het geestelijk gewaad aangenomen" Kern's vertaling van ciwari 
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wrddhamunrf,i herhaald, maar zich niet de vraag gesteld, wanneer de 
Räjapatnï non geworden is; ik vermoed, dat deze omissie op kortsluiting 
wijst, dat Krom aan verandering van Gäyatrï's status na de dood van 
Krtaräjasajayawardhana gedacht heeft, en dat hij Gäyatrï als weduwe 151) 

non heeft laten worden, omdat hij aan een geval als dat van keizerin 
Zita gedacht heeft. Is deze veronderstelling juist, dan heeft Krom zich 
waarschijnlijk niet gerealiseerd, dat Gäyatrï, naar de maatstaf van aardse 
koninginnen beoordeeld, omstreeks 30 jaar oud was in het vermelde 
jaar van Krtaräjasajayawardhana's dood en omstreeks 50 jaar in dat 
van Jayanagara's dood; dat lijkt te jong voor haar aanduiding als "oude 
non". Volgens Nag. 43,3,a is Krtanagara zich met de sarwakriyädhyätmikä 
gaan bezighouden ri wrddhanira, en dat kan niet betekenen "in zijn oude 
dagen", zoals Poerbatjaraka in BKI 80,238 aangenomen heeft, daar 
Krtanagara overleden zou zijn in zijn 41ste levensjaar. Daarom heb ik 
in VAWL-NR 69/1,158 het wrddha 152) van 43,3,a op geestelijke rijpheid 
betrokken, in aansluiting aan de gegevens van CSW 389. Dezelfde over
weging leidt er toe het wrddhamunrf,ï van 2,I,c niet te vertalen met "oude 
non", doch met "volmaakte non"; hoe volmaakter een non is, des te 
minder is zij sexueel bedrijvig. Aangezien nu in 2,I,b/c elke beperkende 
tijdsbepaling ontbreekt, lijkt de beste interpretatie van Nag. 2,1 te zijn, 
dat Gäyatrï haar hele leven lang zich van sexueel verkeer onthouden 
heeft, doordat zij utsähéng yoga BuddhasmararJa was, "verdiept in de 
yoga-praktijk van bezinning op de Buddha". Zo is Mäyä zwanger geweest 
van de Bodhisattwa: niet ten gevolge van sexueel verkeer, en , ,in Medita
tion versunken", zodat zij "den Anblick des in ihrem Schosse ruhenden 
Bodhisattva" had (HBB 1,34). Het beeld van Nag. 2,I,c geldt voor 
Tribhuwanottunggadewï, daar zij met Gäyatrï functioneel-identiek was; 
genealogisch echter behoort Gäyatrï tot een oudere generatie, en daardoor 
is zij bij het Taya-tijdperk van de tweede Buddha-Koning inniger betrok
ken, zodat zij Paramabhagawatï te noemen was. 

Wie tegenover het bovenstaande sceptisch staat moge het verhaal 
van SBS 629 sqq. over de stichter van het Nederlandse rijk op Java, 
Jangkung, "Jan Pietersz. Coen", lezen; ik vat het hier samen, tussen 
haakjes na de eigennamen de prototypen vermeldende. 

Bij de verovering van Pajajaran (Singhasäri) valt een der twee 
dochters van de koning [Pamekas (Krtanagara)] in de handen van 
de vijand, terwijl de andere, Retna Sekar Mançlapa (Gäyatrï), een 
toevlucht vindt in de wildernis. Zij leeft daar als non, in het gezel
schap van de Buddhistische monnik Sukarsa (Krtaräjasajayawar
dhana). Zij wordt van hem zwanger, doch op miraculeuze wijze 153). 

Zij baart een dochter Tanuraga (Tribhuwanottunggadewï). Ook 
deze is sexueel ongenaakbaar, doch in haar huwelijk met Sukmul 
(Krtawardhana) schenkt zij het leven aan de Heer van het nieuwe 
Rijk, Jangkung (Räjasanagara). 
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Dit verhaal is niet te herleiden tot Brandes' Pararaton, dooh tot een 
oudere versie daarvan, waarin na de dood van Krta.nagara de jongste 
van zijn twee doohters, een bhre Daha, in de handen valt van J aya
Katwang van Daha - waarin zij als bhre Daha behoorde te zijn -, 
terwijl de oudste, door Wijaya herkend vanwege het vlammende vuur 
(van ha.a.r sohoot), in Wijaya's gezelsohap de wildernis intrekt; deze 
bhre Kahuripan (Giyatri) is de moeder van de bhre Kahuripan en de 
bhre Daha der volgende generatie. De eerste bhre Kahuripan is de herhaling 
van ken :J;>ec;His, als bezitster van een vlammende sohoot sexueel ongenaak
ba.a.r, en zonder medewerking van Angrok moeder van de Buddha-Koning 
sang An~pati 154). Het is duidelijk, dat zowel het verha.a.l der proto
Pararaton als dat der Serat Baron Seken<;ler Nigarakrtigama-theorie 
reflecteert, en dat het SBS-verhaal - waarin Tanuraga, "Durgi" = 

"Paramabhagawati", ten onrechte na.a.m van de bovennatuurlijk verwekte 
dochter in plaats van naam van ha.a.r moeder is - dichter bij de proto
Pararaton sta.a.t dan het verha.a.l van Brandes' Pararaton-tekst. De details 
van de genoemde verhalen wijzen er op, dat hetgeen hierboven over 
Giyatri en Tribhuwanottunggadewi gezegd is, in ruimere Majapahitse 
kring bekend is geweest; in zoverre zijn de jongere verhalen, op welker 
vorm overigens eer populaire voorstellingen dan theologenkennis invloed 
uitgeoefend hebben, in deze subparagra.a.f als additioneel argument te 
gebruiken. Voegen wij alle gegevens samen, dan leiden zij tot de conclusie, 
dat de Nigara.krtigama-dichter Tribhuwanottunggadewi als Moeder
Maagd beschouwd heeft, doch de Lalitawistara-gegevens da.a.romtrent 
verwerkt heeft in een Giyatri/Tribhuwanottunggadewi-, d.i. een Prajni
piramiti/Miyi-theorie. 

1.2413. Bij de bespreking van het verha.a.l van Par. 8,6 sqq. in sub
paragra.a.f 1.2262 hebben wij gezien, dat het verhaal over de goden
vergadering op gunung Lejar, gevolgd als het wordt door het Lohgawe
verha.a.l, te herleiden is tot het Lalitawistara-verha.a.l over het beraad 
in de Tu~ta-hemel, wa.a.rop een verhaal over als brahmanen vermomde 
godenboden, die kennis over de lioha.a.mskenmerken van de Bodhlsattwa 
moeten verspreiden, aansluit. De a.a.ndaoht is er op gevestigd, dat de 
Pararaton-man de godenvergadering niet vóór Angrok's geboorte la.a.t 
plaatsvinden, ma.a.r kort vóór Angrok's optreden als koning te Tumapel. 
In Nag. 71 vinden wij een vergadering vermeld, die na de dood van 
Gajah-Mada, dooh vÓÓr Rija.sanagara's definitieve verliohting gehouden 
wordt, dus op een soortgelijk tijdstip als de Pararatonse samenkomst 
op gunung Lejar. De Javaanse bepaling van het tijdstip der vergadering 
is een afwijking van de Lalitawistara, doch verkla.a.rba.a.r, da.a.r de 
definitieve verliohting een nieuw wezen doet ontsta.a.n en dus als tweede 
geboorte te besohouwen is, te meer, daar "voor de tweede ma.a.l geboren", 
dwija, een bekende Sanskrt term is. De vraag stelt zioh dus, of de 
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vergadering van Nag. 71 niet het Nägarakrtägama-equivalent van de 
Lalitawistarase "godenvergadering in de TUfilita-hemel" is. 

Krom's interpretatie van het bedoelde Nägarakrtägama-verhaal - cf. 
HJG2 420 sq. - is in overeenstemming met zijn totale Nägarakrtägama
interpretatie: Gajah-Mada heeft hij als de grote staatsman van het 
Majapahitse rijk beschouwd, wiens dood het bekende "zware verlies" 
was, dat de getroffenen een zucht van verlichting doet slaken. In Räjasa
nagara cum suis heeft Krom de minder begaafden gezien, die er bezwaar 
tegen hadden opnieuw onder de tyrannie van een "vader des vaderlands" 
te komen, en aan diens doodsbed dus door hun tranen heen glimlachten 
van machtsbegeerte. Pigeaud heeft in JFC 4,215 sq. Krom's verhaal 
aangedikt met een fantasie over "the ancient Ka<;liri-Janggala contro
versy", in welks kader "the two factions grudged one another the grand
vizir's place". Niets in de tekst van Nag. 71 rechtvaardigt Pigeaud's 
veronderstelling. Die van Krom is op zichzelf niet absurd, indien men 
zijn oordeel over de hele Nägarakrtägama aanvaardt. Het is echter met 
betrekking tot het globale oordeel, dat ik met Krom van mening verschil: 
bevat de Nägarakrtägama een Lalitawistara-verhaal, dan is Räjasanagara 
op het tijdstip van Gajah-Mada's dood de aanstaande Buddha-Koning, 
wiens bestuur niet minder heilzaam dan dat van Gajah-Mada geweest 
was kon zijn, en die derhalve geen reden had de maatregelen te treffen, 
die Krom hem toegedicht heeft 155). 

Onder de keweha ny atikanang jagat van Nag. 7l,3,b, gevolg van de 
taya nikang gumantya, heeft men mijns inziens te verstaan het leed van 
de mensheid in het lege jaar 1287, waarin de aanstaande opvolger, 
Räjasanagara zelf, nog niet als Buddha-Koning in functie was, omdat 
hij de definitieve verlichting pas op nieuwjaarsdag 1288 zou bereiken. 
De keweh ny atikanang jagat van Nag. 71,3,b is de keweh ning rät rinalqJêng 
Kali, "de in de Kaliyuga aan regering inherente bezwaren", van 44,3,d; 
in 44,3 is "de Kali-tijd" het jaar van Jaya-Katwang, in 43,1 wordt de 
Kaliyuga veel ruimer bepaald en meer in overeenstemming met de 
Hinduïstische traditie. De Nägarakrtägama-dichter, die het tijdvak der 
heerschappij van de derde Buddha-Koning als Krtayuga voorstelt en zijn 
gedicht daarom N agarakrtagama, "het verhaal over de Krtayuga van 
Majapahit", genoemd heeft, had de vrijheid om hetgeen aan 1288 voor
afgegaan is als "het tegendeel van de Krtayuga" en dus als "Kaliyuga" 
te zien; aan het optreden van Krtanagara - d.i. "wiens koningschap 
Krtayuga is" - was de lange Kaliyuga van de heerschappij der Erlangga
of Jayabhaya-dynastie voorafgegaan, maar aan het optreden van Räja
sanagara in 1288, midden in het kapancatathägatan-tijdperk, mocht 
uiteraard slechts een korte Kaliyuga voorafgaan, omdat de dichter anders 
"de gouden tijd van Krtanagara" miskend zou hebben. Mijns inziens 
heeft de keweh ny atikanang jagat van Nag. 71,3,b dus niets met Gajah
Mada's onvervangbaarheid, laat staan met zijn heerszucht, te maken, 
doch alles met de functie van het jaar 1287 in het chronologische 



226 

kabodhisattwan-schema, of, bij uitbreiding, met "de nachten der non
existentie" in het kader der bhawacakra-theorie 156). 

Er laat zich een tweede visie verdedigen, die intussen met de in de 
vorige alinea besprokene niet in strijd, doch er veeleer mee te versmelten 
is. Volgens de Lalitawistara vindt de vergadering in de Tu~ita-hemel 
plaats, nadat hemelse muziek de Bodhisattwa er aan herinnerd heeft, 
"es sei an der Zeit, herniederzusteigen zur Erde und Buddha zu wer9-en, 
um Alter, Krankheit und Tod zu besiegen" (HBB 1,30). De opheffing 
van het lijden der mensheid vindt plaats door de definitieve verlichting; 
de ellende duurt dus tot het tijdstip der definitieve verlichting voort en 
kenmerkt derhalve ook het er aan voorafgaande jaar. Ook op dit lijden 
der mensheid is het kewëh ny atikanang jagat van 71,3,b te betrekken; 
door Gajah-Mada tijdens zijn regering onderdrukt, kon het zich in 1287 
weer doen gelden, omdat de opvolger pas in 1288 doen kon hetgeen Gajah
Mada eerder gedaan had. De Nägarakrtägamase verschuiving van "het 
beraad in de Tu~ita-hemel" naar de dagen na Gajah-Mada's dood vindt 
dus haar verklaring in het verschil-van-gezichtspunt tussen de Lalita
wistara-auteur, die het in zijn boek over een enkelvoudige Bodhisattwa
incarnatie heeft, en de Nägarakrtägama-dichter, die de incarnatie van de 
Pancatathägata beschrijft, een meer complexe "gebeurtenis", waarin het 
hoogtepunt der definitieve verlichting herhaaldelijk optreedt en dus ook 
het voorafgaande dieptepunt meervoudig is. 

Enkele details van hetgeen hierboven gezegd wordt vindt men reeds 
in VAWL-NR 69/1, in een op p. 181 beginnende passus over Gajah-Mada, 
besproken. De in Nag. 71,2,80 vermelde pah6m narendra, "beraadslaging 
der vorsten", heb ik daar min of meer in aansluiting aan Krom's opvatting 
behandeld, doch ik heb er de aandacht op gevestigd, dat op het tijdstip 
der vergadering enkele deelnemers reeds overleden waren. Om met de 
chronologische gegevens in het reine te komen heb ik daarom voorgesteld 
aan een spiritistische seance te denken, en dat gaf een andere vertaling 
van het linawë-lawö van regel d in, ter vervanging van de onbevredigende 
vertalingen van Kern en Poerbatjaraka. Pigeaud, die linawë-lawö in 
JFC 3,83 vertaalt met "it was talked about at great length" en zich dus 
in hoofdzaak bij Poerbatjaraka aansluit, verwerpt in 5,441 de veronder
stelling van een spiritistische seance als een "rather hazardous sup
position", maar zonder argument. Vergelijking van Nag. 71,2 met het 
Lalitawistara-verhaal over "de beraadslaging in de Tu~ita-hemel" leidt 
er thans toe het begrip "spiritistische seance" te verruimen tot "een 
vergadering buiten de sfeer der aardse realiteit"; of men die sfeer nu, 
in aansluiting aan de Pararaton, "gunung Lejar" noemt dan wel een andere 
naam gebruikt, is niet van essentieel belang, omdat hoofdzaak is, dat 
het verhaal over de vergadering der Majapahitse vorsten 157) van mythische 
herkomst is. 

Ik ben bereid om onder handhaving van dit gezichtspunt de term 
"spiritistische seance" te laten vallen, omdat zich na 1962 de mogelijkheid 
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van een andere vertaling van linawe-lawö heeft voorgedaan, die geen 
afbreuk doet aan de stelling van VAWL-NR 69/1,183 sq., dat de verbale 
vorm te herleiden is tot lawö, "blad", "schrijfmateriaal". Sub 1.243 zullen 
wij zien, dat het lumawu-lawu van TP 104,5 te betrekken is op Çiwa, 
die zich volgens de mededeling van SD 9,16 sq. in de gedaante van 
lettertekens openbaart in de Achtbladige Lotus, en dat de Nawanä~ya 
van Nag. 91,8 de uitbeelding is van de Buddhistische variant van Çiwa's 
erotische manifestatie in die Lotus, d.i. van Çiwa's Ardhanariçwara
manifestatie. De Nawanä~ya van 91,8 is de aankondiging van Räjasa
nagara's Buddhistische Ardhanarïçwara-manifestatie in 1288; de aan
kondiging staat op één lijn met een profetie, en de rite brengt dus de 
Ardhanariçwara-manifestatie van 1288 magisch tot stand, zoals de hele 
Nägarakrtägama-tekst door zijn structuur het instrument is, waarmee 
de Buddha-manifestatie van 1288 verwezenlijkt wordt. Die Buddha
manifestatie kon, gegeven de chronologische structuur, welker verwezen
lijking de functie van de Nägarakrtägama als çakakäla was, niet vóór 
1288 plaatsvinden, en een poging om haar terstond na Gajah-Mada's 
dood te bereiken was dus bij voorbaat tot mislukking gedoemd, aangezien 
tevoren het jaar van de keweh ny atikanang jagat, 1287, verstrijken 
moest. Men bereikt derhalve een betere innerlijke samenhang van Nag. 
71,2 en 71,3, indien men linawe-lawö vertaalt met " men trachtte de tekens 
op het blad te doen verschijnen", d.i. "men trachtte de Ardhanariçwara
manifestatie van Räjasanagara te vervroegen", en de rest van de versregel 
laat staan voor "maar het gelukte niet"; syntactisch leidt dit tot beter 
resultaat, want dan is degene, die in regel c bedoeld wordt met sang 
wruha en met gumantyana subject van linawe-lawö. Men krijgt daarmee 
voor 71,2,c/d de volgende - nog op één ander punt verbeterde 158) 

lezing: 

gumU1).ita sang wruhêng 8aguQ.ado~a ning bala gumantyanê sang apatih 
linawê-lawö ndatan hana katrpti ning twas amangun wiyoga sUffiusuk 

Het gesprek betrof hem, die de deugden en fouten der massa zou 
kennen en opvolger zijn van de patih; 

men trachtte (dat wezen) tot manifestatie te brengen; helaas bleef 
bevrediging uit, hetgeen leidde tot pijnlijk besef van 
frustratie. 

In 71,3 constateert Räjasanagara het échec van de poging, hetgeen 
inhoudt, dat er in het "lege" jaar 1287 geen opvolger van Gajah-Mada 
zal zijn en dus keweh ny atikanang jagat. 

Räjasanagara is in Nag. 71,3 degene, die het woord voert, zoals in 
de Lalitawistara de Bodhisattwa het woord voert in de vergadering 
der goden. Het verschil tussen de twee verhalen is, dat in de Lalitawistara 
de de goden toesprekende Bodhisattwa de goddelijke regelaar van zijn 
eigen bestemming is, souverein en van het succes van zijn onderneming 
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verzekerd, terwijl in de Nägal'a.krtägama Räja.sa.nagara in 71,2 behoort 
tot degenen, wier poging niet met succes bekroond wordt. De verklaring 
van het verschil ligt hierin, dat de Nägarakrtägama-dichter "het overleg 
der goden" aan 1288 vooraf laat gaan en het dus in een der jaren van 
"het eenzame leven" laat geschieden. Het tijdvak van het eenzame leven 
is ook in de Lalitawistara een tijdvak van frustratie, en het element 
van frustratie is dus misschien in het Nägarakrtägamase verhaal over 
"de beraadslaging der goden" gekomen in verband met Prapanca's 
fixering van de vergadering in een jaar van het tijdvak van het eenzame 
leven. Met deze opmerking is het onlogische element in het verhaal 
uiteraard niet geëlimineerd; dat onlogische element is echter ook het 
Lalitawistara-verhaal eigen, daar het frustratie van een goddelijk wezen 
vermeldt; elk verhaal over goddelijke incarnatie bevat noodzakelijkerwijze 
zulke elementen, omdat het begrip "god-mens" een contradictio in 
terminis is, waar men slechts als gelovige genoegen mee kan nemen. 

Op Nag. 7l,3,b volgt een mededeling over de viervoudige opvolger 
van Gajah-Mada als patih. Is met het 8ang gumantyanê 8ang apatih, "de 
toekomstige opvolger van Gajah-Mada", van 71,2,c Räjasanagara bedoeld, 
dan onderscheidt de Nägarakrtägama-dichter de opvolger, die Gajah-Mada 
als Buddha heeft, van de viervoudige opvolger, die hij als patih heeft; 
dit is niet opmerkelijk meer, nu wij eerder gezien hebben, dat Krtawardhana 
en Gajah-Mada als functioneel-identiek te beschouwen, doch nominaal 
te onderscheiden zijn. De vermelding van de viervoudige patih in de 
passus, die op 7l,3,b volgt, houdt geen wijziging van de staatsadmini
stratie in, zoals Krom aangenomen heeft; mijns inziens is de viervoudige 
patih, die wij ook bij de bespreking van OJO 83 hebben leren kennen, 
een figuur van het staatsdogma, niet te verwarren met de functionarissen, 
die in het historische Majapahit een rol hebben gespeeld ; de viervoudige 
patih van 71,3,c sqq. is niet minder het heterochronische equivalent 
van Gajah-Mada als Gajah-Mada het synchronische equivalent is van 
de viervoudige voogd, die wij in de vorige subsectie besproken hebben. 
Niets in de passus wijst er op, dat de viervoudige patih Gajah-Mada's 
taak onmiddellijk na "het overleg der koningen" overgenomen heeft; 
1287 is een leeg jaar, en het optreden van de viervoudige patih is 
op grond van theoretische overwegingen eer op nieuwjaarsdag 1288 te 
stellen. 

Het valt op, dat de tweede man van het viertal, mpu Näla, volgens 
Nag. 72,3 belast is met een expeditie tegen 1)ompo. Stellen wij deze 
expeditie in 1288, dan is het succes er van Räjasanagara's overwinning 
van het eerste jaar, op één lijn staande met Krtanagara's triomf in "de 
strijd tegen Surabhaya" , waarop Nag. 41,5,ajb slaat, of met Rämapati's 
succes tegenover Madura, bedoeld in OJO 79,2a. De viervoudige triomf 
van de Buddha-Koning dient tot vestiging van het gezag van de Buddhis
tische leer, en is dus substituut-prediking; de vermelding van 1)ompo 
(Sumbawa) is interessant, omdat in latere tijd Sumbawa Buddhistisch 
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gebied geweest is; wij komen in de volgende subsectie, waar Lombok als 
Çailendra-rijk ter sprake zal komen, op deze kwestie terug. Hier interesseren 
ons in verband met de vermelding van 1;>ompo twee punten, waarvan er 
een van chronologisch belang is, het andere de samenhang van de 
Nägarakrtägama met de Lalitawistara raakt. 

Het eerste punt, van ondergeschikt belang, is, dat Par. 29,15 sq. de 
paçlompo in hetzelfde jaar als de pasunçla plaatst. Eerder in dit boek is 
de pasunçla gedateerd in 1272, doch indien de paçlompo te plaatsen zou 
zijn in 1287, zou toch het tunggalan, "in de tijd samenvallen", van Par. 
29,15 op zijn plaats zijn, daar volgens de Majapahitse theorie 1272 en 
1287 functioneel -identiek waren, zoals wij in de vorige subsectie gezien 
hebben. Daar Gajah-Mada's dood in 1286 gesteld wordt en de paçlompo 
van Nag. 72,3 na Gajah-Mada's overlijden valt, kan de tekst van Nag. 72,3 
iemand aanleiding hebben gegeven om de paçlompo in 1287 te stellen en 
om vervolgens dit jaar te identificeren met 1272. In de vorige alinea heb 
ik de voorkeur gegeven aan 1288; mijn conclusie is dus enigszins anders 
dan de door mij veronderstelde conclusie van de zegsman van de 
Pararaton-auteur, terwijl de oorzaak van het verschil het ontbreken van 
chronologische fixering in Nag. 71,3,c sqq. is. 

Het tweede punt is, dat de paçlompo misschien in Nag. 72,3 vermeld 
wordt vanwege hetzelfde Lalitawistara-verhaal, dat de Pararaton-man 
- cf. 1.2262 - het Lohgawe-verhaal ingegeven heeft: heeft Prapanca 
Nag. 71,2 plus 7l,3,a/b geschreven om er het Lalitawistara-verhaal over 
de beraadslaging der goden in de Tu~ita-hemel mee weer te geven, dan 
representeert mpu Näla wellicht de als brahmanen vermomde goden, 
die de komst van de aanstaande Buddha en daarmee de komst van het 
Buddhisme aankondigen; dat hij dit met de wapens in de hand doet, is 
in overeenstemming met hetgeen Prapanca in Nag. 43,I,d over het 
regime van sang hyang ~açlabhijna in de Kaliyuga zegt. Ook de inhoud 
van Nag. 16 is misschien met het Lalitawistara-verhaal over de uitzending 
van goddelijke boodschappers in verband te brengen, en in dat geval 
zou Nag. 16 op vreedzame prediking slaan - cf. de vertaling van Nag. 
16,4,d in VA WL-NR 69/1,268 -, Nag. 72,3 op verbreiding van het 
Buddhisme via vestiging van het wereldlijke gezag van de Buddha-Koning. 
De tekst van Nag. 16 stelt ons echter voor allerlei moeilijkheden, en die 
van 72,3 geeft de commentator te weinig details om de bedoeling van de 
auteur geheel te kunnen verduidelijken. Ik beperk mij in deze alinea dus 
tot vermelding van een mogelijkheid; tegen wie het betoog te zwak vindt 
zal ik het niet verdedigen. 

1.2414. De derde Nägarakrtägama-passus, die in deze paragraaf met 
een Lalitawistara-verhaal in verband te brengen is, bestaat uit strofe 84,3 
en hetgeen haar aan weerszijden omgeeft. Om de passus in voldoende 
mate te kunnen verduidelijken geef ik hier de zangen 83 en 84 in tekst 
en vertaling weer. Er zijn in de tekst fouten geslopen, doch het geheel 
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is niet zo corrupt tot ons gekomen, dat emenderen onbegonnen werk is, 
al is uiteraard het gebruikelijke voorbehoud te maken. 

Nsg. 83 

1. sn msngkö, kotta.msn çri nsrspa.ti siniwîng Tiktswilwsiksnö,ths 
~ät csndrêng çsrst ksstswsnirs n sg&we t~ta ning ssrwsloks 
lwir psdms ng durjsns lwir kumuds sshsns ssng ssjjsnê.ay lingilne twas 
bhrtys mwsng kOÇ6 len wä.hsnsgsjstursgä.dÏnys himpêr ssmudrs 

2. msngkin labdhêksnsng Yö,wsdhsr&;lÏ kspswitrsnnys ring rät prskäçs 
nghing Jsmbudwipa. lö,wsn Ysws kêts ng inucsp kottsmsnnys n sudeçs 
de ni kweh ssng widsgdhêng sji msksmukhs ssng dhys~ ssptopspa.tt.i 
ring Psnjysngjiws Leksn Tsngsr asing umingü kö,rys kspwö,tids~ 

3. mukhys ng çri brshmsräjs dwijs parsms mshö,kswy snindyligsmsjns 
hênty sng tsrkä.di kswruhnira nipUI.1S rikang 8lingkhyansiyliyikä.di 
mwsng Qsng hysng bä.msnö,tibrsts kuçsls tsmêng weds ~alksrms çuddhs 
ästäm çri wif.mu ssktbtg 8tawajSPS msksdon wrddhys ning rö,t subh~ 

4. hetunyMsntsrs ng ssrwsjsns Mks sskêng snysdeçs prskin;ts 
nö, ng Jsmbudwips Ksmbojs Cins Yswsns len Camps KSrI}.ö,takädi 
GOQs mwsng Sysngks n4 ssngksn niks mskshswsn pota milw ing 

wsQÏk sök 
b~ mwsng wiprs mukhys ng hsns Mks sinungsn bhogs t~ta n psngsnti 

5. ndö, n sngkên phälguns çri nrpsti pinsripüjêniwö ring swsrö,jys 
prö,pts ng msntri ssbhümi Jsws juru kuwu len dhys~ ssrwopspstti 
milw sng Bslyä.di.mi~äntsra sshans sabsprsbhrti n tsn pêgst sök 
byö,pö,ri mwsng w8J).ik ring pêkên sngêbêk stip BSrwsbhö,nQsnys kirI}.s 

6. tingksh ning püjs n idrsn brissdi sabs mrdsnggênsrsk ning wwsng skweh 
ping-pitw sngkên dinsimbuh BSBiki sshs niwsidyändunung ring wsnguntur 
om-om e.ng brshmsysjnênulshskênirs ssng çews boddhs n psmüjö, 
smwit ring ~~hsmi ~ns msksphsls riksng swssti ni çri nsrendrs 

Nag. 84 

1. prö,pts ng diWSBS ksping-psdbêlss i wijil çri nsrspsti wSrI}.6n 
tingkshnirs midêrêng nö,gsrs msrssuk bh~I).8.ksnskädi 
çobhäbhrs pinikul ing jsmpsns mshswe.n lsntsrsn spatuntun 
me.ntri sa.ciws bhuje.nggä.di niks msngsnggo dsdsr angiring sök 

2. ghÜrI).s ng psQsha mrdsnggs trulaks dudü ng çe.ngkhs tsrsysn stri 
sinre.ng ni pssêlur ing bhs~~8J).s me.nguccö,r8J).s ng sbhiwä.ds 
çloksstutinirs ssngkêng psrspurs de ssng nipUI.1skswindrs 
cihns n nrpsti gshsn lwir Raghusuts ~närjuna subhsgêng rö,t 

3. ssmpun nrpsti msnek ring m&;lÏmsyssinghä.ssns suminäbhrö, 
Çoddhodsni ssksls lwirnirs wshu ssngkê Jinspsdsçobhö, 
BrahmlinuaarasurendrMg umsrêk i himbe.ngnirs n sngilne hyaa 
äpe.n PsQs linêwih bh~s niks sote.n wwsng sdhiks mülys 

4. tingksh ni lskunirs çri nrpsti Psjsng sspriys pinskö,grs 
singhä.ssnsnirs ssmpun lêpas insrsk ning bslsg6I).8. kin;ts 
me.ntri Psje.ng sthswA msntri ri Psguhsn rowe.ngira sspsnta 
lskl;lärwuds msrssuk bh~s sabs bhrtyädhwsjsps1iklirli 
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5. mangkä nrpa ri Laallm sapriya ri wugat lampahira sabhrtya 
mwang çri nrpa ri Kaçlintlln sayugala sämätyabala ri wuntat 
çri Jiwanapuraräjni ri wuri saha bhrtyagat;la sabhartä 
çri bhupati pamllkaa mantry adhika sayäwäwani mangiring sök 

6. ton tang parajana sar·sök pénuh ariwllg tan pasllla manonton 
pinggir nikana lllbuhnyêbëkan ajajar tang çakata pinanggung 
dwäranya sadawatä ning pura nguniweh panggung ika rinllngga 
sök stry anwam atuha dudw ang manglIblIk umunggw ing bacingah atimbun 

7. buddhinya çlara-çlaran kapwa sukha bangun wähu-wahu manonton 
tan warI}.an ulah ikênjing nrpati kinaatryan mijil i wanguntur 
wiprädinira maweh amrtawarakunçlyädi wawan nikä pnéd 
mantri para pamllgllt kapwa marIIk amu!;lpänjali parllng aarang 

Nag. 83 

1. Aldus de hoogheid van de vorst-monarch, die men in Majapahit 
dient. 

Zijn faam zegt, dat hij als de maan is in de herfst, doordat hij 
't mensdom blij maakt. 

De schurken zijn als waterrozen ; hartverkwikkend echter is al 
't brave volk, de kumuda gelijk. 

(Het kwantum) dienaars, voorraad, wagens, olifanten, paarden 
enzovoorts is als de zee, (oneindig). 

2. Het eiland Java is allengs gegroeid in aanzien, om zijn heiligheid 
beroemd. 

Vermeldt men iets als "heilig land", dan is 't Of Jambudwipa, 
Of 't is Java, 

want talrijk zijn daar de geleerden, met de dhyakf?a's en de zeven 
upapatti's aan de top: 

de heer van Panjyangjiwa, die van Lekan, die van Tangar, en 
die voorts bekwaam hun taak verrichten. 

3. De brahmaräja is het eerst te noemen: hoogste dwija, grote 
dichter, zonder fouten, kenner van de leer, 

WIens wetenschap 't systeem et cetera geheel omvat, vertrouwd 
met (wat) de Sängkhya- en de Nyäya-lieden, onder meer, 
(doceren). 

Vervolgens de eerwaarde Dwerg, in observantie stipt, geleerd, 
een kenner van de Weda, in het reine ritenzestal thuis. 

En dan de Wif?nuïet natuurlijk, steeds met loven en met bidden 
bezig, voor het heil der (daardoor) voedselrijke mensheid. 

4. En daarom komt uit allerhande buitenland onafgebroken elk 
soort volk 

- uit Jambudwipa, China, Annam, Campa en Kamboja, uit 
KarJ).ätaka, om er een paar te noemen, 
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uit G04a en uit Syangka -, talrijk, met de koopman mee per 
schip. 

Van die er zijn heeft bhikE;lu en brahmaan de voorrang; gefêteerd 
bij aankomst, zijn zij (reeds) content, wanneer zij 't hof 
bezoeken. 

5. De koning wordt in phä.lguna, elk jaar opnieuw, vereerd en in 
zijn stad verzorgd. 

De mantri's, juru-kuwu's, dhyakE;la's, upapatti's, arriveren van 
heel Java, 

plus iedereen van Bali en wat verder aan nÜE;lantara bestaat, de 
militairen enzovoorts, in eindeloze brede stroom. 

Het wemelt op de markt van zakenlui en handelsvolk. Hun 
koopwaar ligt er uitgespreid; er is van alles. 

6. De wijze der verering is aldus: der voedselkorven ommegang, 
met trommels, door een massa mensen begeleid, 

vindt daaglijks zevenvoudig plaats, met één er bij, plus offers, 
in de richting der wanguntur. 

Het eerbetoon der Çiwaleten en Buddhisten is, dat zij zich occu
peren met het heilig tekstreciet : "Om Om!" 

Zij excuseren zich (vervolgens) op de zesde panglong ; daarmee 
dienen zij des konings welzijn. 

Nag. 84 

1. De veertiende (van panglong) is gekomen; dan verlaat de koning 
zijn paleis. 

Hij gaat een rondgang maken in de stad, aldus: in fraai gewaad, 
met goud, en wat er verder bijhoort, 

wordt hij in pracht en praal per palankijn vervoerd; met matten 
is zijn weg belegd. 

In staatsiekleding begeleiden hem massaal de mantri's, de 
ministers, de geleerden en die verder meegaan. 

2. Er is een oorverdovende muziek van pauken en van trommels, 
met de schelle toon van kinkhoorn en trompet vermengd. 

Het spreekkoor van de bardenschaar, die de begroeting reciteert, 
probeert 't geluid te overstemmen; 

hun çloka-Iofzang komt uit verre landen, werk van dichter
vorsten van formaat, 

hetgeen bewijst, dat Zijne Majesteit als Raghu's zoon, als 
't populaire paar Arjuna-~na, overal bekend is. 

3. Nu heeft de vorst de gouden koets bestegen, in een stralengloed 
als (eens) Çoddhodani, toen hij zich, amper uit de Jina-hemel 

weg, materialiseerde. 
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Door "Brahmä" bijgestaan, hult "Indra" , dienend naast hem, 
hem in een gewaad; 

al 'tgeen de (koning) draagt is kostbaar uiteraard, want eminent 
is hij , in status en van afkomst. 

4. 't Is met zijn optocht zo gesteld, dat Pajang's koningin zich 
met haar echtvriend aan de spits bevindt. 

Hun palankijn, door ijle scharen volks omstuwd, is reeds ver
trokken. 

Die bij hen horen, Pajang's mantri's, mantri's van Paguhan, 
zijn een groep apart, 

tienduizenden, miljoenen sterk, in staatsiekleding, en met die
naars, die van vlaggen, doeken enzovoorts voorzien zijn. 

5. Dan, achter Pajang's koningin, bhre Lasem met haar man en 
personeel, 

en daar weer achter 't echtpaar van Ka<;liri, met minister en 
met troepen. 

Vervolgens, met haar man en dienaarschaar, de koningin van 
Koripan. 

Als laatste volgt de Koning; van heel Java gaan de oppermantri's 
mee in dichte drommen. 

6. Aanschouwt het niet-Buddhistisch volk, dat, toegestroomd, de 
ruimte vult! 

De kanten van de weg staan vol, en naast elkaar staan tot tribunes 
omgebouwde karren. 

De poorten langs de residentieweg, en die tribunes uiteraard, 
zijn rijk versierd. 

Het wemelt er van meisjes en van vrouwen; (kraton-dames) 
vullen de bacingah; hoger dan de ene klimt de andre. 

7. Zij allen zijn verheugd en uitgelaten; 't is, als had men 't schouw
spel eerder nooit gezien! 

Wat die lui doen gaat ons niet verder aan. De dag daarna verschijnt 
de koning (weer), voor huldiging op de wanguntur. 

In fraaie bakken worden er, door priesters enzovoorts, de kruiken 
heilig water aangeboden, en nog meer. 

De mantri's en de pameget's verschijnen vóór hem; met een 
bloemsembah bewijzen zij om strijd hem hulde VII). 

Hsüan-Tsang, die tussen 630 en 643 A.D. (ZB 53) in Indië geweest is, 
heeft in Har~a's hoofdstad gezien, hoe daar eens een gouden Buddha-beeld 
in processie werd rondgedragen, ter linkerzijde begeleid door Har~a, die 
Indra voorstelde, en ter rechterzijde door de koning van Annam, die als 
Brahmä optrad. Kern vermeldt des pelgrims mededeling in een aante-
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kening bij zijn vertaling van Nag. 84,3. Uit details van die aantekening 
blijkt echter, dat Kern de door Hsüan-Tsang vermelde scène niet met het 
Lalitawistara-verhaal aangaande Brahmä's en Indra's verschaffing van 
kleding aan de pasgeboren Bodhisattwa in verband gebracht heeft, een 
gevolg misschien van het feit, dat de passus in GBI 1,24 niet vermeld wordt. 
Kern heeft derhalve ook niet kunnen zien, dat het in de Lalitawistara
passus voorkomende diwyakauçikawasträntaritam, "in prachtige zijden 
kleding gehuld", daar een adjectief bij Bodhisattwam, op hetzelfde neerkomt 
als het parf,a linewih bh~ar,w, nika van Nag. 84,3,d; de Javaanse woorden 
zijn te betrekken op het Çoddhodani sakala, "de in het vlees verschenen 
zoon van Çuddhodana", van 84,3,b, en niet, zoals hij gemeend heeft, op 
de in 84,3,c genoemden. De versregel 84,3,c begint in het handschrift 
met byakta trisurasurendräng umarek, "de dienaren zijn kennelijk Trisura 
en Surendra"; dit is goed Oud-Javaans en door Kern, afgezien van zijn 
verwaarlozing van het lidwoord, juist weergegeven, maar omdat de rol 
der "drie goden" duister blijft, is de mededeling van de overgeleverde tekst 
niet te verstaan, noch met die van Hsüan-Tsang in harmonie te brengen. 
Had Kern het gewild, dan had hij met geringe moeite het verband tussen 
de processiescène en de Lalitawistara-mededeling kunnen vaststellen en 
vervolgens de Javaanse tekst kunnen emenderen. Kern heeft zich die 
moeite, om welke reden ook, niet getroost, en daardoor zijn de epigonen 
blijven zoeken in de verkeerde richting, die Kern's tekst en vertaling 
wezen. Krom heeft, zonder verder op het verhaal van Hsüan-Tsang te 
letten, Kern's vier figuren van regel c met Räjasanagara's vader, oom 
en zwagers in verband gebracht; cf. Nag.ed. 302. Slametmuljana heeft, 
de regels van 84,3 blijkbaar in de volgorde a - c - d - b lezende, de drie 
goden van Kern's vertaling op de in a genoemde troon geplaatst. Poer
batjaraka heeft in BKI 80,275 sqq. het overgeleverde trisura door tripura 
vervangen, is er zo toe gekomen Çiwa een rol te laten spelen - hoewel 
Çiwa niet tripura, "Dreiburg", maar tripuraghätin etc., "der Dreiburgen
zerstörer", heet (CSW 160) -, en heeft Prapanca misverstand toege
schreven zonder dit eerst bij zichzelf te zoeken. Pigeaud ten slotte heeft, 
krachtens de overtuiging, dat Räjasanagara zijn vrouw bij zich diende te 
hebben, via Poerbatjaraka's emendatie Durgä in de tekst gebracht en in 
Siddhärtha-Durgä een aanvaardbaar paar gezien, zij het na eerst in 
JFC 4,279 met "The explanation ... is tentative" voorbehoud gemaakt 
te hebben; uit Nag. 84,3 blijkt, dat de dichter aan de pasgeboren, nog 
niet getrouwde Bodhisattwa gedacht heeft, en Durgä zouden wij dus 
ook dan moeten elimineren, wanneer zij - wat nauwelijks waarschijnlijk 
is - voor Su~umI,ladewi in de plaats te stellen zou zijn. Mijns inziens 
is de belangrijkste bijdrage in de discussie Kern's vermelding van Hsüan
Tsang's verhaal geweest, daar zowel dit als de Nägarakrtägama tot de 
Lalitawistara te herleiden is. Uitermate interessant is dan uiteraard, dat 
de Majapahitse processie - de historiciteit komt verderop in deze sub
paragraaf ter sprake - op een eeuwenoud gebruik blijkt te steunen; de 
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Majapahitse afwijking van het Indische gebruik is, dat de Koning het 
gouden Buddha-beeld vervangt, en dat hangt uiteraard samen met de 
Javaanse BuddhajKoning-theorie, die Räjasanagara niet toestond náást het 
beeld te gaan, waardoor hij dienstbetoon aan zichzelf bewezen zou hebben. 

Uit het betoog van de vorige alinea blijkt, dat Prapanca het in 
Nag. 83 sq. over herdenking van Siddhärtha's geboorte in de vorm van 
verrichting van een aantal - blijkbaar traditionele - riten heeft. De 
Nägarakrtägama-passus dient uiteraard in zijn geheel in dat licht te 
worden bezien. Op te merken is derhalve, dat de gelijkstelling van Java 
aan Jambudwipa in Nag. 83,2 geen "sample of poetical exaggeration on 
the part of a courtier" is, zoals Pigeaud in JFC 4,268 verondersteld heeft, 
doch een integrerend detail; de Javaanse theorie bracht met zich mee, 
dat men Jambudwipa als het land, waar de nieuwe Buddha volgens de 
Lalitawistara verschijnt, naar Java verplaatst achtte. De mededelingen 
van Nag. 83,2 sqq. over de aanwezigheid van vele geleerden, die Java 
kapawitran bezorgden, dient men dan ook primair als uitvloeisel van de 
genoemde theorie te beschouwen, aangezien Räjasanagara geboren moest 
worden uit "ein Geschlecht, das die heiligen Lehrer der Vorzeit ... verehrt 
und Ehrfurcht vor den Göttern hat" (HBB 1,31); de Nägarakrtägama
passus past bij SD 38,13, waar Madhyadeça, Siddhärtha's vaderland in 
ruimere zin, in één strofe vermeld wordt met Java's heiligheid, hier, bij 
wijze van variant, verklaard uit aanwezigheid van bhagawän Agastya. 
Een tweede opmerking is, dat de chronologische structuur van het door 
Prapanca beschreven phälguna-feest in overeenstemming gebracht dient 
te worden met wat wij van dit feest uit andere bron weten; ik gebruik 
hier de term "phälguna-feest" en niet, zoals Pigeaud in JFC 4,267 sqq., 
de term "phälgunajcaitra-feest", omdat er, zoals in de volgende paragraaf 
zal blijken, in de Nägarakrtägama sprake is van twee herdenkingen, die 
door betrokkenheid op Räjasanagara met elkaar samenhangen, doch 
overigens van elkaar te onderscheiden zijn; Pigeaud heeft een aantal 
aspecten van het feest opgesomd, doch relevant is in deze paragraaf, 
dunkt mij, slechts zijn verwijzing naar de jongere grebeg mulud, omdat 
er inderdaad alle kans is, dat hetgeen op Java later beschouwd is als 
herdenking van Mul).ammad's geboorte tevoren gold als herdenking van 
de geboorte van de Buddha. 

Siddhärtha is volgens de Lalitawistara op vollemaansdag van phälguna 
geboren, en afwijking van de traditionele datum zou even merkwaardig 
zijn als in Europa viering van Kerstmis op 18 december 159). Mijns inziens 
is er geen sprake van een afwijking of een misverstand van Prapanca, 
maar wel van een fout van Kern, die door anderen kritiekloos overgenomen 
is. Kern heeft namelijk het eerste woord van Nag. 83,6,d, door hem als 
amwit gelezen, de betekenis "te beginnen met" gegeven; het woord is 
echter amwit en betekent "zich excuseren", "verlof vragen om heen te 
mogen gaan"; het is een bekend woord, doch door Pigeaud in JFC 5,394 sq. 
op de verkeerde plaats geregistreerd, daar blijkens het in KBW 3,564 
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vermelde winwit het grondwoord wwit is. Uit Nag. 83,6,d blijkt bij betere 
vertaling van amwit, dat er op de in de regel aangeduide dag geen feest 
begint, maar dat dan de eerste fase van het ritencomplex afgesloten 
wordt, door het vertrek van de Çiwaïeten en Buddhisten, die op de 
voorafgaande dagen zich met het heilige Om-reciet hebben beziggehouden. 
Laat men deze eerste fase enige dagen duren, dan komt men dichter in 
de buurt van vollemaansdag, en de vraag is dus, of Prapanca niet op een 
of andere wijze vollemaansdag als hoofdfeestdag gesuggereerd heeft. 

Bij betere vertaling van amwit komt men op vollemaansdag uit, indien 
men het ~tami kr~ van de overgeleverde tekst van 6,d aanvaardt 
en tevens Pigeaud's interpretatie van regel b overneemt, zij het in een 
ander chronologisch kader dan dat van JFC 4,275. Pigeaud stelt, in 
aansluiting aan zijn chronologische overzicht, voor om ping-pitw op het 
aantal dagen te betrekken, en angkën dinaimbuh 8asiki op dagelijkse 
vermeerdering van het aantal brisadi's met één; dit zou op de nieuwe 
basis leiden tot: aanbieding van 1 brisadi op panglong 1, van 2 brisadi's 
op panglong 2 ..... , van 7 brisadi's op panglong 7, en vertrek der priesters 
op panglong 8, waardoor de dag vóór 1 panglong, vollemaansdag, Buddha
verjaardag zou kunnen zijn. Deze interpretatie is echter niet aantrekkelijk, 
want in de eerste plaats is het ~tami van de overgeleverde tekst van d 
metrisch niet bruikbaar, en in de tweede plaats blijkt de ratio der dagelijkse 
brisadi-vermeerdering niet. Nu leest men in de Lalitawistara, volgens 
Beckh's weergave (HBB 1,37): 

.... Noch immer sind Tag um Tag Götterjungfrauen mit Dienst
leistungen aller Art um Mutter und Kind geschäftig. Sie bringen 
dem Kinde Speise, und in der Höhe stimmen himmlische Scharen 
Lieder an zum Preise des Bodhisattva. Sieben Tage aber nach der 
Geburt des Bodhisattva stirbt die Königin Mäyä und wird in den 
Himmel der 33 Götter erhoben. 

Der prächtige Aufzug, mit dem vor sieben Tagen Mäyä nach 
dem Lumbini-Haine gezogen ist, geleitet nunmehr den Prinzen 
nach Kapilavastu zurück. Tausende von Jungfrauen schreiten dem 
Zuge voran, .... 

Hiermee blijft men in overeenstemming, indien men, grotendeels conform 
Kern's vertaling, ping-pitw angkën dina weergeeft met "zevenmaal per 
dag", omdat een jonggeborene zevenmaal per dag voeden als normaal 
mag worden beschouwd. In de Lalitawistara houdt de voeding van de 
Bodhisattwa door hemelse meisjes op, wanneer Mäyä sterft en de Bodhi
sattwa naar Kapilawastu overgebracht wordt; op Mäyä's sterfdag werken 
de hemelse meisjes het programma der vorige dagen dus niet af, en mijns 
inziens geeft de Nägarakrtägama-dichter die situatie weer met embuh 
8a8iki, letterlijk "met één als toevoegsel", d.i. "met één voeding extra". 
Zonder Pigeaud's vertaling op zichzelf onbruikbaar te achten komt men 
dus, door de woorden van b anders in te delen, tot een andere interpretatie. 
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Dat men zich door het Lalitawistara-verhaal mag laten leiden, blijkt ook 
hieruit, dat de mededeling over de brahmayajna in c gemakkelijk in 
verband te brengen is met de lofzang der in het luchtruim zwevende 
goden, en dat men in de tienduizenden, miljoenen rowang's - of tien
duizend miljoenen rowang 's, indien men lak~arwuda leest - van 84,4,d, 
die met bhre Pajang zich aan de kop van de processie bevinden, de Tau
sende von Jungfrauen van het gegeven citaat mag herkennen. Vertaalt 
men ping-pitw angken dina met "zevenmaal per dag", dan suggereert 
83,6 geen zeven dagen van brisadi-aanbieding, en is men vrij om het 
metrisch onbruikbare ~tami van d te vervangen door een metrisch bruik
baar rangtelwoord; in aanmerking komen dan pancami, ~~thami en 
saptami, resp. "vijfde", "zesde" en "zevende". 

De keuze van een dezer rangtelwoorden hangt uiteraard samen met het 
antwoord op de vraag, waarom Prapanca de processie, die met de LaIita
wistarase "tocht van het Lumbini-park naar het paleis van Kapilawastu" 
correspondeert, pas op de 14de panglong laat beginnen, en wat er volgens 
hem gebeurd is tussen het overlijden van Maya en het begin der processie. 
Uit de totale Nagarakrtagama blijkt, dat de Javaanse dichter niet uit 
het Indische prototype overgenomen heeft de mededeling, dat Maya 
op de zevende dag na de geboorte van de Bodhisattwa ten hemel 
gevaren is. In de gedachtengang van de Lalitawistara-dichter heeft 
Çuddhodana zich om de uitvaart van Maya niet behoeven te bekommeren; 
na haar ten hemel te hebben zien varen kon hij om zo te zeggen zonder 
meer het besluit nemen om met zijn zoon naar het paleis terug te keren. 
Voor Prapanca is echter, zoals wij eerder gezien hebben, 1257/1272 Maya's 
sterfjaar ; wel zegt hij in Nag. 2,I,d van Maya/Gayatrï, dat zij mokta 
mungsir kabuddhan, "overleed en naar de Buddha-hemel ging", maar 
in 1284 laat hij niettemin, zij het formeel, voor haar het çraddha-feest 
vieren. Die constructie moet hem belet hebben in Nag. 83 sq. de LaIita
wistara te volgen op het punt van uitschakeling van een lijkdienst. Het 
is derhalve redelijk te veronderstellen, dat in de vermelding van het 
afscheid der Çiwaïtische en Buddhistische priesters (83,6,d) wel de suggestie 
opgesloten ligt, dat zij zich met "de verzorging van Maya's lijk" gingen 
bezighouden, doch tevens opzettelijke beperking tot een suggestie. De 
Indiërs beschouwen een dode in de eerste dagen na het overlijden als 
onrein; de çraddha-riten dienen onder meer om de dode te reinigen. In 
Nag. 64,5 lezen wij, dat de Swah, preta voor zover het çraddha-feest van 
Nag. 63 sqq. een dodenfeest is, opgeroepen wordt op tanggal 12, en in de 
volgende strofe, Nag. 65,1, wordt over vollemaansdag gesproken; ook 
in zijn çraddha-verhaal slaat Prapanca dus een paar dagen over, en 
onvermeld blijven daar bepaaldelijk de dagen, waarop de overledene 
geacht werd onrein te zijn. Om dezelfde reden, waarom de riten van de 
dagen der onreinheid in het çräddha-hoofdstuk niet vermeld worden, 
mocht Prapanca de activiteit der zich geëxcuseerd hebbende Çiwaïeten 
en Buddhisten onvermeld laten, en de formele aansluiting van Nag. 83,6 
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aan Nag. 64,5 bood hem dan tevens gelegenheid om het verschil tussen 
zijn mededeling over het overlijden van MäyäjGäyatri en de Lalitawistara
mededeling over dood-en-hemelvaart van Mäyä te verhullen. Wat dan 
ten slotte het rangtelwoord van 83,6,d betreft, in Par. 2,19 sq. sterft 
Gajah-Para een pasar-week na de verwekking van Angrok; het verhaal 
daaromtrent is in een vèrgaand verjavaanste vorm tot ons gekomen, 
doch het ziet er naar uit, dat in de Pararaton "de dood van Gajah-Para" 
in de plaats is getreden van "de dood van Mäyä" 160). In dat geval heeft 
een oudere Javaanse Lalitawistara-bewerking de zevendaagse week van 
het Indische prototype vervangen door een vijfdaagse Javaanse week. 
Gesteld, dat Prapanca deze Javaanse opvatting gekend heeft, dan heeft 
hij in Nag. 83,6,d het woord {lalJthamï kunnen gebruiken. Het is dan echter 
evenzeer begrijpelijk, dat later een copiïst, vanwege de Indische traditie 
of door het voorafgaande ping pitu misleid, aan alJtamï de voorkeur heeft 
gegeven. Ik heb met het oog op het metrum {lalJthamï gekozen, daar deze 
lezing zich vanwege Par. 2,19 sq. verdedigen laat. In de context van Nag. 
83,6,d is intussen de keuze van de dag van ondergeschikt belang, omdat 
zij de interpretatie van het geheel niet beïnvloedt, en wie dus meent 
vanwege de Lalitawistara alJtamï te moeten lezen ondanks de metrische 
onbruikbaarhrid, moet dat maar doen, mits hij zich dan niet op 
Nag. 83,6,d Jeroepe om er Prapanca's metrische slordigheid mee te 
bewijzen. 

Er zijn nu nog twee andere kwesties te bespreken. 
De ene is slechts volledigheidshalve te noemen: Pigeaud laat in JFC 

4,275 de in Nag. 84,7,b bedoelde volgende dag met 1 caitra samenvallen; 
wegens het begin van Nag. 85,1 lijkt het mij beter om aan de laatste dag 
van phälguna te denken, waardoor dan bovendien het caitra-feest beter 
van het phälguna-feest gescheiden wordt. 

De tweede kwestie is interessanter. Uit Nag. 83,5,a blijkt, dat de 
herdenking van Buddha's geboorte een jaarlijks feest was; de samenhang 
van dit feest met de latere grebeg mulud maakt waarschijnlijk, dat de 
geboorte van de Bodhisattwa in Majapahit inderdaad feestelijk herdacht 
is, zoals eeuwen eerder in het rijk van Har~a. Räjasanagara heeft ~n dat 
geval elk jaar in de phälguna-processie de Siddhärtha-rol gespeeld. Elk 
volgend jaar leek hij uiteraard minder op een pasgeboren kind, en de 
vraag is dus, hoe men bij voorbeeld in 1281, toen Räjasanagara 25 jaar 
oud geweest zou zijn, in hem de pasgeboren Bodhisattwa heeft kunnen 
zien. In verband met deze vraag verdient de aandacht een opmerking 
van Kern in GBI 1,30, waar hij een Lalitawistara-zin ter sprake brengt, 
die Foucaux (AMG 6,89) vertaald heeft met: "Parce que Ie Bödhisattva 
ayant grandi et ses organes s'étant complètement développés, au moment 
ou il s'éloignait de la maison paternelIe, Ie coeur de sa mère eût été fendu". 
In de tekst echter wordt de dood van alle prototypen van koningin Mäyä 
op de zevende dag na de geboorte verklaard met de opmerking: wiwrddha
sya hi Bodhisattwasya paripürr.tendriyasyähhini{lkriilmato miitur hrdayam 
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asphutat, "het hart brak van de moeder van de groot-geworden, organisch
complete, uittrekkende Bodhisattwa"; Kern geeft dit weer met: " .. dat 
de moeder stierf omdat haar het hart brak toen haar zoon, volwassen en 
geheel ontwikkeld, uittoog", en in een noot voegt hij toe : "Deze schijnbaar 
ongerijmde, en daarom zonder twijfel echte trek der sage, wordt vermel(d) 
in Lalitaw. 112". Kern heeft blijkbaar gedacht aan miraculeuze groei 
van de jonggeborene, en daarbij waarschijnlijk rekening gehouden met 
de zelfstandigheid, waarvan de Bodhisattwa blijk geeft bij de zesvoudige 
oriëntatie, alsook niet lang daarna in het verhaal over de kerkgang 161). 

Een soortgelijk verhaal wordt in het Adiparwan verteld met betrekking 
tot Wyäsa, die na Paräçara's omgang met Satyawati niet slechts in één 
dag de geboorte bereikt, doch tevens na de geboorte meteen op stap 
gaat en zijn moeder zegt, dat zij bij voorkomende gelegenheid slechts 
aan hem behoeft te denken om hem terstond bij zich te hebben; in Adip. 
63,12 sq. wordt dit weergegeven met: kramanira maputra: mene mijil, 
mene matuha, "zij kreeg haar zoon aldus: zo werd hij geboren, zo was 
hij volwassen". Van Çakuntalä's zoon heet het in Adip. 68,36 sq., dat hij 
na de geboorte inäpyäyananira mpu ri samädhi , matuha pwa ya saka
mantyan, " via samädhi betoverd, terstond volwassen werd" ; in dit geval 
laat het Sanskrt origineel de zoon wel miraculeus gedijen, doch pas als 
driejarige grote prestaties verrichten. In SD 31,10 is het Ga1).a, die , jong 
zijnde, door zijn vader oud gemaakt wordt (wäla pinituha). In het begin 
van het Damarwulan-verhaal ten slotte lezen wij, dat de jonggeborene 
door zijn grootvader didusi ing bafiu gege nganggo dimantrani ... sanalika 
wayah diwasa, "met bespoedigingswater begoten en met toverspreuken 
belezen, terstond volwassen was" , en voegt de auteur er in één adem bij, 
dat het kind Damar- Wulan tot naam kreeg. Het is mogelijk mèt de 
mededeling van Adip. 68,36 sq. ook de Damarwulan-passus tot het Wyäsa
verhaal te herleiden, maar het Wyäsa-verhaal verklaart het Javaanse 
bespoedigingsbad niet. Ontlening aan een Lalitawistara-tekst zou het bad 
begrijpelijk maken, want in het Sanskl·t verhaal volgt de zesvoudige 
oriëntatie, waarbij de pasgeboren Bodhisattwa zich als een volwassene 
gedraagt, onmiddellijk op de mededeling over het hem door Nanda en 
Upananda bereide bad, zodat de bekwaamheid tot zelfstandig optreden 
door de Javanen beschouwd kan zijn als gevolg van het dienstbetoon der 
twee Näga-koningen; in de Sanskrt Lalitawistara komt bovendien in het 
ge boortehoofdstuk een mededeling voor over het geven van een naam aan de 
jonggeborene. De badscène is op can<.fi Barabu<.fur uitgebeeld (IHJK2 1,373), 
en in een Javaanse verklaring der Lalitawistara-afbeeldingen, die dan 
uiteraard de oudste Javaanse Lalitawistara-tekst geweest zou zijn, zal een 
verhaal over het eerste bad dus wel voorgekomen zijn. Op de kwestie, of er 
lang vóór Prapanca's tijd op Java een Lalitawistara-tekst in omloop 
geweest is, komen wij verderop in deze sectie terug. Hier is van belang, dat 
Prapanca in dat geval waarschijnlijk vertrouwd geweest is met de opvatting, 
dat de Buddha behoort tot de wezens, die terstond na de geboorte vol-
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wassen geweest zijn; het optreden ve.n een volwa.ssene in de processie 
ve.n het feest van Buddhe.'s geboorte, die door de twee goden der eerste 
kleding gefle.nkeerd werd, zou dan niet al te zeer bevreemden. 

1.2421. De inhoud van het twaalfde Lalitawistara-hoofdstuk, het laatste 
van het tweede deel, laat zich als volgt samenvatten: 

De Çäkya-senatoren houden, met het oog op de voorspellingen 
aangaande Siddhärtha's toekomst, Çuddhodane. voor, dat het ver
standig is de jongen te laten trouwen om zijn aandacht op iets 
anders dan het Buddha-schap te richten. De raad leidt tot een 
gesprek tussen vader en zoon; Siddhärtha blijkt niet enthousiast 
te zijn, maar stemt, de levensloop der vroegere Buddha's kennende, 
toe, mits zijn bruid aan de door hem gestelde eisen zal voldoen. 
"Nicht Kaste und Abstammung, so erklärt der Prinz, sondern 
einzig Tugend und innerer Wert sei für ihn entscheidend" (HBB 1,41). 

Uit een onderzoek blijkt, dat Dançlapä.I).i's dochter Gopä e.a.n 
Siddhärtha's beschrijving beantwoordt en tot een huwelijk bereid 
is. Voor alle zekerheid houdt Çuddhodana een receptie, waarop 
alle meisjes van Siddhärtha een geschenkje krijgen; bij die gele
genheid is Gopä de enige, met wie Siddhärtha een kort gesprek 
kan hebben, en zij krijgt bovendien een kostbaar geschenk van hem. 

Bij het officiële aanzoek uit De.nçlapä.I).i bezwaar tegen een dromer 
als schoonzoon en wil hij de oude gewoonte in acht genomen zien, 
dat Gopä als bruid gegeven wordt e.a.n diegene, die op aJlerlei gebied 
kampioen is. Tot Çuddhodana's verbazing is Siddhärtha bereid 
tegen wie maar wil de strijd e.a.n te binden. Deze vindt ple.a.ts even 
buiten de stadspoort op het sportterrein, en dan blijkt, dat Siddhärtha 
500 jonge Çäkya's tot mededingers heeft. Op weg naar de afgesproken 
plaats geeft de Bodhisattwa reeds een bewijs van kre.cht door het 
kadaver van zijn olifant, door tegenstander Dewadatta kwaadaardig 
doodgeslagen, met een enkele voetbeweging over de stadsmuur te 
schoppen. In de dan volgende wedstrijd overtreft Siddhärtha iedereen 
in kennis van de wiskunde en is slechts hij in staat de beroemde 
boog van Singhahanu te spannen, terwijl hij Dewadatta in een 
worstelpartij vloert. De Lalitawistara geeft een lange lijst van 
examenvakken, waarin de Bodhisattwa excelleert. 

Gopä is de.a.rmee de bruid van Siddhärtha geworden; met haar 
komen naar Siddhärtha's paleis mee 84.000 bijvrouwen. Gopäkomt 
ongesluierd, en toont haar superioriteit door dit ongewone gedrag 
op overtuigende wijze aannemelijk te me.ken. Çuddhode.na is met 
haar komst zeer tevreden en aanvaardt haar met enkele geschenken 
ceremonieel als schoondochter. 

De inhoud van het twe.a.lfde hoofdstuk wordt in de Lalitawist&re. 
e.e.ngeduid met de term 9ilpfUlangdarçana, "het leveren ve.n het bewijs ve.n 
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bekwaamheid". Reeds uit het gebruik van deze titel blijkt, dat men het 
verhaal te verstaan heeft als een Bodhisattwa-verhaal; diens voortreffelijke 
kwaliteiten worden in het licht gesteld, en de rest is in zekere zin bijzaak. 
Er komt in het Sanskrt verhaal geen beschrijving van de bruiloft voor, 
en in het aansluitende hoofdstuk 13 vindt men geen opmerkingen over 
Siddhärtha's echtelijke leven. Er is geen reden om aan te nemen, dat de 
auteur zou hebben willen suggereren, dat Siddhärtha vrouwen concubines 
ongerept heeft gelaten; de erotische kant van Siddhärtha's leven lijkt 
in de Lalitawistara irrelevant in hoofdzaak, en slechts relevant in zoverre, 
dat de abhini~kramaI).a een grotere prestatie is, naarmate de verzaker 
van meer in zijn bereik liggend zingenot afstand doet. 

De Nägarakrtägama-dichter is met de strekking van het twaalfde 
Lalitawistara-hoofdstuk in overeenstemming gebleven door zich op de 
grote prestaties van Räjasanagara te concentreren. Men vindt in de 
Nägarakrtägama noch de opsomming van de kwaliteiten der acceptabele 
bruid terug, noch de passus over de kennismaking, noch de mededeling 
over Gopä's eerste optreden als "vrouw van Siddhärtha"; zelfs komt in 
de weergave van het twaalfde Lalitawistara-hoofdstuk de naam van 
Räjasanagara's bruid niet ter sprake, en er is dus menig verschil met die 
op cancp Barabu<;lur, waar de ringscène, de Dewadatta-scène en het 
ongesluierde optreden van Gopä uitgebeeld zijn (IHJK2 1,373). Het 
Javaanse equivalent is gereduceerd tot een wedkampverhaal, dat echter 
door zijn slot met het Lalitawistara-verhaal identificeerbaar is; een korte 
inleiding, die wegens de context met het begin van het twaalfde Lalita
wistara-hoofdstuk in verband mag worden gebracht, gaat aan het wedkamp
verhaal vooraf, en merkwaardig is, dat zij op zichzelf nauwelijks aan het 
overleg van Çuddhodana met de Çäkya-senatoren doet denken. 

De onderdelen van Prapanca's verhaal komen in subparagrafen stuk 
voor stuk ter sprake. Vooraf moge echter een uiteenzetting over de positie 
van Räjasanagara's gemalin in de Nägarakrtägama gegeven worden, 
omdat daarover naar mijn mening misverstand ontstaan is, en dit mis
verstand in VA WL-NR 69/1 wel ten dele, maar niet volledig uit de weg 
geruimd is. 

1.2422. In Nag. 7,3, waar Räjasanagara een op aarde neergedaalde 
Kämadewa genoemd wordt en dus zijn erotische activiteit ter sprake 
komt, bevinden zich vele gemalinnen als pawibhiijyan ing Ratik, " deel
incarnaties van Rati" , aan zijn zijde, en onder haar neemt Su~uml).adewi 
de eerste plaats in; Pigeaud's opmerking in JFC 2,17, dat de in Nag. 
7,3,d voorkomende naam niet als eigennaam van Räjasanagara's hoofd
gemalin op te vatten is, is aanvaardbaar, maar dat zij Sudewi zou hebben 
geheten, zoals in JFC 4,542 aangenomen wordt, is evenmin zeker, en er is, 
dunkt mij, geen bezwaar tegen de hoofdgemalin gemakshalve Su~uml).a
dewi te blijven noemen, omdat deze term bruikbaarder is dan het 
weinigzeggende sudewi 162). Van Su~umI).adewi dan zegt Prapanca in 
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7,3,c, dat zij swaduhitä nrpati Wijayaräjasottama, "Wijayaräjasa's eigen 
dochter" , en in 7,3,d, dat zij tuhu sawawe(ng) nareçwara, "de koning 
gelijkwaardig", was. Kern heeft het slot van 7 ,3,d vertaald met "in 
waarheid den Koning waardig". Men kan iemand waardig zijn zonder 
hem gelijkwaardig te zijn, en Krom heeft dus wegens Kern's vertaling 
niet het besef hoeven te hebben met de mededeling van regel d in strijd 
te komen, toen hij uit het swaduhitä van c afleidde, dat Räjasanagara's 
hoofdgemalin, als dochter van Wijayaräjasa en niet van diens gemalin 
bhre Daha, dochter van een bijvrouw geweest moet zijn (Nag.ed. 252). 
In HJG2 385 Su~umJ:ladewi ter sprake brengende, zegt Krom van haar, dat 
duidelijk is, dat Prapanca "van haar veel minder notitie neemt, dan 
van de eigenlijke leden van het koninklijk huis, bij wie zij niettegen
staande haar positie als voornaamste gemalin des konings, toch officieel 
altijd bleef achterstaan". Krom was geen Javanièus, en daarom heeft hij 
waarschijnlijk niet de behoefte gevoeld om de betekenis van sawawa na 
te gaan; hem toegankelijk was het gegeven van OJNW 523, waar als 
sawawa-Ioci Nag. 7,3 en AW 15,2 genoemd worden, en indien hij AW 15,2 
opgeslagen had, zou hij daar gezien hebben, dat Arjuna en Suprabhä 
bij hun verschijning vóór Indra als toekomstig bruidspaar sawawa heten; 
de context sluit rangverschil uit, en reeds daarom kan de door Krom 
uit het gebruik van swaduhitä getrokken conclusie niet juist zijn. Aan 
Pigeaud was de betekenis van sawawa - cf. PJNH 514 - bekend, maar 
één zijner fouten is, dat hij zich bij verwerking der Nägarakrtägama
notities over de koninklijke familie door Krom heeft laten leiden, en zonder 
eigen onderzoek van hem de theorie aangaande Su~umJ:ladewi' s sociale 
inferioriteit overgenomen heeft (JFC 4,9 en 4,543); uit JFC 4,543, waar 
Pigeaud zich afvraagt, waarom Räjasanagara eigenlijk niet met Indudewi 
getrouwd is, en uit JFC 2,17, waar sawawa besproken wordt, blijkt, 
dat Pigeaud meer moeilijkheid gezien heeft dan Krom, maar de eerste 
kwestie heeft hij afgedaan met een dooddoener - "Apparently she 
[= Indudewi] was not considered a fit Queen for Hayam Wuruk" -, 
en het sawawa-probleem heeft hij menen op te lossen met: "Probably 
this expression is used . . . to render justice to Parameçwari, who, though 
not the King's equal in rank, took a part at the King's side in the pageant 
on the occasion ofthe annual festival at Court, v. 84 - 3 - 3"; de geciteerde 
opmerking biedt geen uitkomst, want wij hebben eerder in deze subsectie 
gezien, dat Indudewi Räjasanagara's halfzuster heet, zodat Pigeaud's 
vraag reeds daardoor haar zin verliest, en dat Räjasanagara in de bedoelde 
processie Su~umJ:ladewi niet aan zijn zijde kan hebben gehad, zodat 

, Prapanca haar in Nag. 7,3,d niet met het oog op de in Nag. 84,3 beschreven 
situatie sawawe(ng) nareçwara kan hebben genoemd. 

Bij de bespreking van Su~umJ:ladewi's status in VAWL-NR 69/1,120 
sqq. ben ik er van uitgegaan, dat sawawa "gelijkwaardig" betekent, 
en dat swaduhitä derhalve niet kan wijzen op een afstamming, die Su~um
J:ladewi van lagere rang dan Räjasanagara zou doen zijn. Twee argu-



243 

menten zijn daar gebezigd. Het eerste was, dat in de Panji-verhalen de 
prins van Koripan met de prinses van Daha, en de prins van Daha met 
de prinses van Koripan trouwt, en dat er in die traditie, gezien de structuur 
en de strekking van het verhaal, geen sprake kan zijn van minderwaar
digheid van de prinses van Daha. Het tweede was, dat normaal zou zijn 
geweest een huwelijk van Rajasanagara met de dochter van Jayanagara; 
deze Jayanagara-dochter zou Rajasanagara's cousine zijn geweest èn 
een dochter van bhre Daha = de vorst van Daha, zoals Su!?um:r:tadewi 
Rajasanagara's cousine was èn een dochter van bhre Daha = de vorstin 
van Daha, indien Krom ongelijk zou hebben; mijn veronderstelling van 
1962 was, dat Su!?um:r:tadewi's moeder in haar hoedanigheid van bhre 
Daha Jayanagara heeft vervangen, zodat Su!?um:r:tadewi functioneel 
"dochter van Jayanagara" was, en het swaduhitä nrpati Wijayaräjasa 
van Nag. 7,3,c derhalve te waarderen als oppositum van duhitä nrpati 
Jayanagara. In 1962 heb ik echter niet Nag. 5 in de discussie betrokken. 
In het eerste deel van het betoog sub 1.2412 zijn wij tot de conclusie 
gekomen, dat bhre Lasem en bhre Pajang in Nag. 5 dochters van Krta
wardhana genoemd worden en als halfzusters van Rajasanagara te 
beschouwen zijn, daar Tribhuwanottunggadewi, als Maya in de Lalita
wistara, slechts het leven kan hebben geschonken aan één kind. Daar 
bhre Daha = Maharajasa in Nag. 4,1 sama-sama kalawan hajîng Jiwana, 
"functioneel-identiek met bhre Koripan " , heet, kan ook zij slechts aan 
één kind het leven hebben geschonken, Rajasanagara's niet-Buddhistische 
partner bhre Matahun; ook bhre Matahun had derhalve twee halfzusters, 
dochters van Wij ayaraj asa. Ziet men het zo, dan verkeert Su!?um:r:tadewi 
in dezelfde positie als bhre Lasem en bhre Pajang, en aangezien bhre 
Lasem en bhre Pajang niet als onvolwaardig gelden, mag men ook in 
Su!?um:r:tadewi geen onvolwaardige zien. Dit derde argument van thans 
is met de twee argumenten van 1962 niet in strijd, omdat wij niet met een 
reële familie te maken hebben, maar met een familiestructuur, die door 
eisen van de mythe en het dogma bepaald is. Wel vereenvoudigt het 
derde argument de interpretatie van de term swaduhitä; via een omweg 
kan ik mij dus thans verenigen met de door Krom in Nag.ed. 252 gemaakte 
opmerking, maar niet met de verdergaande conclusie, waartoe hij in 
HJG2 385 gekomen is. 

In JFC 4,9, waar Pigeaud Krom's visie overneemt, voegt hij toe: 

that is why she is only mentioned at the end of the list [van de 
leden der koninklijke familie]. In later cantos this discrimination 
is also clearly expressed. If she really had been Queen no doubt 
she would have been given the same number of lines with praise 
and epithets as the King himself. 

Met de laatste zin kent Pigeaud absolute geldigheid toe aan wat Krom 
Prapanca's "parallelisme" genoemd heeft (Nag.ed. 250). Men mag, dunkt 
mij, het parallellisme aanvaarden zonder daarmee alles te willen verklaren. 
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Ligt in sawawa, opgevat als woord voor "gelijkwaardig", inderdaad 
opgesloten, dat Prapanca, ergens in de Nägarakrtägama parallellisme in 
acht nemende, aan Räjasanagara niet meer regels en epitheta had mogen 
besteden dan aan Su~umI,ladewH Räjasanagara is als de aanstaande 
Buddha-Koning de centrale figuur van de Nägarakrtägama, en de mede
deling van de dichter, dat hij getrouwd was met een hem gelijkwaardige 
gemalin, kon voor de dichter de door Pigeaud veronderstelde consequentie 
niet hebben, omdat in de Lalitawistara nu eenmaal Siddhärtha de centrale 
figuur is en Gopä op de achtergrond blijft; Gopä is in de Lalitawistara 
de vrouw, die aan de door de Bodhisattwa zelf gestelde eisen voldoet, en 
zij is er allerminst sociaal onvolwaardig, maar zij blijft op de achtergrond, 
omdat het totale Lalitawistara-verhaal dat met zich meebrengt. In de 
Nägarakrtägama blijft Su~umI,ladewi op de achtergrond, omdat de dichter 
- op zijn manier, maar daar gaat het nu niet om - het Lalitawistara
verhaal navertelt. Stelt men dit voorop, dan is vervolgens na te gaan, 
of in het gegeven kader Su~uillI,ladewi opvallend op de achtergrond 
wordt gehouden. Zij is lid van de vijftienledige koninklijke familie; de 
leden daarvan zijn volgens generatie gerangschikt, en wegens de mede
deling van Nag. 7,4 over het komende huwelijk van Wikramawardhana 
en Kusumawardhani is vermelding van Su~umI,ladewi in 7,3 het best 
op haar plaats. Bhre Lasem en bhre Pajang worden in de Nägarakrtägama 
vaker genoemd dan Su~umI,ladewi, doch dat komt, omdat bhre Lasem 
en bhre Pajang meegaan in de processie van de vierde excursie en in die 
van Nag. 83 sq.; het thema van de processie van Nag. 83 sq. sloot 
Su~umI,ladewi uit, en dat zij niet als deelneemster aan de processie van 
de vierde excursie vermeld wordt, is alleszins begrijpelijk, want in de 
Lalitawistara gaat de dag van de vierde excursie vooraf aan de abhini~
kramaI,la-nacht, waarin Gopä praktisch door Siddhärtha verstoten wordt; 
had Prapanca Su~umI,ladewi aan de vierde excursie laten deelnemen, 
dan zou hij haar hebben laten participeren in die ervaring van haar man, 
die de directe aanleiding was tot zijn besluit zich van haar los te maken. 
Het is niet duidelijk, bij welke andere gelegenheden Su~umI,ladewi had 
kunnen optreden, doch discriminatief onvermeld is gelaten. Mijn conclusie 
is dus, dat Su~umI,ladewi als vertegenwoordigster van de Lalitawistarase 
Gopä in de Nägarakrtägama de plaats inneemt en het eerbetoon krijgt, 
waarop zij recht heeft, niet meer, doch zeker ook niet minder. 

De 84.000 concubines komen in de Nägarakrtägama niet als groep ter 
sprake; de groep komt in jongere Javaanse litteratuur wel voor, doch 
bestaat dan uit slechts 800 vrouwen 163). Prapanca stelt Su~umI,ladewi 
- zie Nag. 17,2,c/d en 31,4,c/d - niet voor als Räjasanagara's enige 
echtgenote, zulks in overeenstemming met de Lalitawistara, maar ook 
in overeenstemming met de gewone kraton-polygamie, die kennelijk 
vanzelfsprekend is gevonden. Voor degenen, die Prapanca's mededelingen 
als informatie over reële situaties beschouwen, moet een raadsel zijn, 
waarom Räjasanagara geen zoon had om hem op te volgen; in het kader 
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van mijn betoog is slechts op te merken, dat de dichter zich gehouden 
heeft aan die variant van de levensbeschrijving van de aanstaande Buddha, 
waarin deze geen zoon verwekt 164). Räjasanagara heeft in Nag. 7,4 een 
dochter Kusumawardhani; zij is in de kapancatathägatan-genealogie 
echter de functionele dochter, die moeder van de volgende Buddha
Koning wordt, en zij is dus in de Nägarakrtägama een figuur van het 
dogma, niet van de realiteit. Hiermee is uiteraard niets gezegd over het 
nageslacht van de reële koning van Majapahit, die achter het verhaal 
van de staatsmythe schuilgaat; over die reële koning en zijn nageslacht 
licht Prapanca ons niet in. 

1.2423. Zoals in de Lalitawistara aan de wedstrijd der jonge Çäkya's 
overleg voorafgaat, tussen Çuddhodana en zijn vroede vaderen, tussen 
Çuddhodana en Siddhärtha, en tussen Çuddhodana en Danc.lapäI;}i, gaat 
in de Nägarakrtägama aan het verhaal over de verschillende wedstrijden 
vooraf een mededeling over een beraadslaging, in Nag. 85. Helaas is de 
tekst van deze zang, naar het schijnt, verminkt overgeleverd, zodat wel 
de strekking er van, doch niet de details duidelijk zijn. Onder alle voor
behoud zou ik de strofen als volgt willen lezen en vertalen : 

tanggal ning cetra tekang balaga~a mapulung.rahy ähêm apupul 
mantri mwang tançla len gu~thi sahana nguniweh wadwä haji tumüt 
milwang mantry äkuwu mwang juru buyut athawä wwang ring parapuri 
ästäm sang ~atriya mwang wiku haji karuhun sakweh dwijawara 

don ing höman (h)reten lamlama ni sabala sang çri nätha ring ulah 
kapwänütäjar ing räjakulawinayanángkên cetra winaca 
haywängambah hnu tan lakwanana manêkêtêng wasträdyabhara~a 
dewaswädinya tätan purugên ika mara n swasthä ng pura sadä. 

Wanneer de lichte helft van caitra is gekomen, komt de dienaar
schaar met pulung-rahi in vergadering bijeen : 

de mantri's, tanc.la's, gu~thi's, iedereen, en uiteraard ook 's konings 
troepen, 

alsmede de akuwu's , juru's, buyut's, voorts degenen, die behoren 
tot een ander hof, 

en speciaal de ridders en des konings wiku's, onder wie die tweemaal 
zijn geboren voorrang hebben. 

Het doel van 't overleg is, dat het hele volk des vorsten worde 
afgeremd ter zake van de drift, 

en doen zal, wat "de tucht van die in 's konings dienst zijn", elke 
caitra voorgelezen, aan vermaning inhoudt: 

men ga geen wegen, die men niet behoort te gaan, zij sober in 
gebruik van opschik, kleding enzovoort, 

en schende nooit wat heilig is, zoals des konings eigendom, opdat 
de kraton eeuwig moge bloeien vm). 

http://Dand.apa.ni
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De opsomming in N~g. 85,1 van degenen, die aan de beraadslaging 
deelnemen, moge op zichzelf interessant zijn, in het kader van het betoog 
van deze paragraaf zijn de details niet relevant; de inhoud van strofe 1 
laat zich samenvatten tot: alle gezagdragers waren aanwezig. Ook de 
kwestie, uit welke tekst voorgelezen zou zijn, is van secundair belang, 
eer voor onze kennis der Majapahitse litteratuur dan voor het verstaan 
van de passus, waartoe Nag. 85 behoort; uit jongere tijd is een geschrift 
"Praniti Raja Kapa-Kapa" bekend, maar mocht Prapanca het Majapa
hitse prototype daarvan op het oog gehad hebben, en mocht derhalve 
de overgeleverde tekst van Nag. 85,2,b te handhaven zijn, dan maakt 
dat voor de appreciatie van het geheel weinig verschil uit. In Nag. 85,2 
vindt men slechts twee voorschriften gegeven: kleedt u sober en vergrijpt 
u niet aan hetgeen hogere wezens (dewa) toebehoort; overtreding van 
het ene voorschrift zou geen ramp betekenen, en overtreding van het 
andere zal ook zonder preek wel zijn vermeden, zodat men kan zeggen, 
dat het resultaat van het beraad van Nag. 85 bepaald niet opwindend is. 

Gesteld, dat Prapanca Nag. 85 in zijn gedicht opgenomen heeft om 
met de Lalitawistara, die aan de bruidwerving een vergadering vooraf 
laat gaan, in overeenstemming te blijven, dan heeft hij het in de Lali
tawistara vermelde onderwerp van het gesprek door iets anders moeten 
vervangen: in het Sanskrt verhaal stellen Çuddhodana's raadslieden hem 
voor Siddhärtha te laten trouwen om hem zijn Buddha-bestemming te 
doen vergeten, en dit thema was op Java niet bruikbaar, omdat, zoals 
wij hebben gezien, de Javanen het "Buddha Of Koning" van het origineel 
vervangen hebben door "Buddha èn Koning". Mij dunkt, dat Nag. 85 
juist door zijn vlakheid aan de verwachting, die men van Ersatz heeft, 
beantwoordt. Wat mij dunkt is intussen geen bewijs; ik moet dus volstaan 
met de opmerking, dat Nag. 85 vóór Nag. 86 sq. past, omdat ook in de 
Lalitawistara aan de wedkamppassus een mededeling over beraad voor
afgaat, en dat misschien Prapanca's uitwerking van Nag. 85 onder invloed 
staat van de afwijkende Javaanse caturdwipeçwaramuni-theorie. 

1.2424. Het eerste deel van de wedkamp vindt men weergegeven in 
Nag. 86 en 87, waarvan de tekst waarschijnlijk als volgt te lezen is: 

86,1. äkara rwang dina muwah ikang kärya kewwan narendra 
wwanten lor ning pura têgal anama ng bubat kaprakäça 
çri näthangklln mara makahawan sthäna-singhapa.dütan 
awabhrtyänoraklln idllran atya.dbhuts. ng wwang ma.nonton 

86,2. ndan tingkah ning bubat araharardhäratäts.n~i!s alwa 
- - kroçäkara niks. n amürwänutug räjamärga 
- ardhakroça klits. pangalornyänutug pinggir ing lwah 
kedran de ning bhawana kuwu ning ma.ntri aar-sök mapan~ 

86,3. bwat-bwat munggw ing tllngah aruhur atya.dbhutädllgnya çobha. 
sts.mbhanyakweh inukir akatha parwa tingkah nika. pnM 
skandhäwärê niks.~ niks. kulwan raMt ring purê jro 
nggwan çri näthandunung i têka ning cetramäsa. n pinanggung 
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87,1. pratingkah ning panggung majajar angalor paçcimamukha 
ri san<;ling lor mwang da~iI).a haji para ki;Jatriya pinik 
sumantri dharmädhya~a kêta ng umarêp wetan atatä 
harêpnyardhalwä lwir nika saçlawatä ning lêbuh agöng 

87,2. rikä nggwan çri nätha n parahita maweh netrawii;Jaya 
hanan prang-tan<;ling prang-pupuh ikang atombokan inadu 
akanjar maprêp mwang matali-tali mogangdani sukha 
hanan pat mwang trikang dina lawasiräçighra n umulih 

87,3. ry ulih çri näthêkang bubat asêpi panggungnya dinawut 
samangkä tang prang-tan<;ling anukara mangkin sukhakara 
ri panglwang ning cetra nrpati n umiwö ng çränta sahana 
wineh wastra mwang bhojana paçla sukha n pamwit umulih 

Dit is, onder het gebruikelijke voorbehoud, aldus te vertalen: 

Een dag of twee (daarna) krijgt 't feest, object van 's konings zorg, 
een nieuw aspect. 

Er ligt ten noorden van de residentie een terrein, dat men "de 
bubat" noemt, bekend aan allen. 

Wanneer de koning, reizend in een staatsiepalankijn, er heen gaat, 
stuurt hij steeds 

zijn eigen dienar(ess)en uit. Zij gaan met dranken rond. Het kijkend 
volk is vol verbazing (86,1). 

De bubat is vrij effen land, een ruim en onbegroeid stuk grond. 
Voor wie naar 't oosten gaat tot aan de Koningsweg bedraagt de 

afstand [zoveel] kroça's, 
en gaat men noordwaarts tot de oever der rivier, dan is (de bubat) 

[zoveel] halve kroça's (breed). 
Gebouwen en de kuwu's van de mantri's liggen in een kring om 

Ct open veld); in groepen vullen zij de ruimte (86,2). 

In 't centrum staan gebouwen; zij zijn hoog en wat structuur betreft 
bijzonder fraai, 

gestut door vele kunstig uitgesneden zuilen, en versierd met scènes 
uit de parwa's, goed gerangschikt. 

In 't daar dichtbij gelegen hoofdkwartier, dat in het westen ligt 
en aansluit bij de purê jro, 

neemt Zijne Majesteit zijn intrek; met tribunes wordt het uitgerust 
bij het begin van caitra (86,3). 

Het is met die tribunes zo gesteld: er staan er in 't noordoosten 
in een rij. 

Terzijde van de vorst, in noord en zuid, bevinden zich de uitgelezen 
ridders, 

terwijl degenen, die naar 't oosten kijken, mantri's zijn en dhar
mädhyakf;"!a's, volgens rang en stand; 

het front van (hun accommodatie) is vrij breed, zo breed als (1) 
de sa<;lawatä der lêbuh agöng (87,1). 
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't Is daar, dat Zijne Majesteit der mensen heil bevordert door te 
schenken wat de ogen boeit, 

nu eens met tan<;ling-strijd, dan weer met pupuh-competitie; met 
elkaar geconfronteerde combattanten 

vertonen staaltjes op 't gebied van kanjar-spel en vuistgevecht en 
strijd-met-touwen, het publiek genot verschaffend, hoe dan 
ook. 

Soms is hij vier en soms een drietal dagen bezig, zonder haast om 
(naar 't paleis) terug te keren (87,2). 

Maar gaat de vorst naar huis, dan wordt de bubat stil. Men breekt 
er de tribunes af, 

en wie tevoren zich met vechten bezighield helpt nu een handje mee 
(als sloper); dat brengt des te groter vreugde. 

Wanneer de tweede helft van cai tra is gekomen, biedt de koning 
allen, die zich ingespannen hebben, een onthaal: 

zij krijgen kleren, spijs en drank, en blij van zin vraagt iedereen 
verlof om naar zijn huis terug te mogen keren (87,3) IX). 

De globale overeenkomst van hetgeen Prapanca in Nag. 86 sq. zegt 
met het Lalitawistara-verhaal over de wedkamp, die aan Siddhartha's 
huwelijk met Gopä voorafgegaan is, is evident, doch even duidelijk is, 
dat de Majapahitse dichter zijn beschrijving van "de strijd op de bubat" 
zo ingericht heeft, dat Kern, die zelf in GBI 1,36 het prototype weer
gegeven heeft, geen samenhang vermoed heeft. Van de zes strofen, waaruit 
de passus bestaat, gebruikt Prapanca er vier om te vertellen, hoe het 
terrein van de wedkamp er uitziet en wie waar zit, en van de overblijvende 
acht regels besteedt hij er dan nog twee aan een mededeling over de 
afbraak der tribunes, twee aan specificatie van de wedstrijden en twee aan 
de receptie, waarop de koning zijn tegenstanders van de eerste maandhelft 
een drankje, een baadje en een praatje presenteert. De overige twee regels, 
Nag. 87,2,a en 87,2,d, bevatten echter de informatie, die wij voor het 
identificeren van de passus nodig hebben. 

In regel a staat, dat de koning door een netrawi~aya te verschaffen 
parakita is; netra~aya is hier wel gebruikt als variant van Sanskrt 
netrotsawa, "een feest voor het oog", en slaat kennelijk op onevenaardbare 
prestaties zoals Siddhärtha ze te zien heeft gegeven. Siddhartha heeft 
de prestaties verricht, omdat hij er zich bewust van was, dat alle Buddha's 
vóór hem een periode van huwelijksleven aanvaard hadden, en dat deel
neming aan de wedkamp derhalve een integrerend deel is van de levensloop 
van iedere Buddha, welks hoogste doel verlossing der mensheid is; in 
deze context is ook des Bodhisattwa's demonstratie van enorme spierkracht 
bevordering van de parakita, in het Sanskrt "heil der mensheid". In 
de Nägarakrtägama vindt men lcaparahitan, dat dezelfde betekenis heeft 
- parahita is in Nag. 87,2,a predicaatswoord in de zin van "het heil 
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der mensheid dienen" -, in 92,1,b, met haywa ning praja verduidelijkt, 
en onmiddellijk vóór de mededeling, dat Räjasanagara de levende Buddha 
is. In Nag. 92,2,b heet Räjasanagara een reïncarnatie van de Çailendra
koning en zegt de dichter opnieuw, dat hij parahita teweegbrengt, ditmaal 
het synonieme jagaddhita gebruikende; het synoniem vindt men ook 
in het makaphala ng jagaddhita 165) van Nag. 1,2,d, na vermelding van 
de goden, met wie andersdenkenden Räjasanagara mogen identificeren, 
en in het mulahaken jagaddhita van Nag. 17,1,b, in een strofe, die over 
het goddelijke koningschap gaat en waarin wederom de hoofdterm voor 
alle duidelijkheid nog eens herhaald wordt in parafrase : anukhani buddhi 
ning para. Het predicaat parahita van Nag. 87,2,a kenmerkt derhalve 
het volgende maweh netrawi~aya als wat men zou kunnen noemen een 
"ambtsdaad" van de aanstaande Buddha, die vervolgens preciezer 
geïdentificeerd wordt met de in b voorkomende woorden prang-tanq,ing 
en prang-pupuh. Dit sluit de mogelijkheid uit, dat aan de in bic genoemde 
wedstrijden slechts onderdanen deelgenomen zouden hebben, want de 
heilbrengende activiteiten van de Buddha zijn slechts aan hen toekenbaar, 
die het Buddha-schap nastreven. In d gebruikt Prapanca dan ook het 
woord lawasira, met een possessief suffix, dat slechts op het çri natha 
van regel a terug kan slaan; het eigenaardige "vier of drie dagen" van 
regel d is uit het Lalitawistara-verhaal te verklaren, want daar leest 
men, dat Siddhärtha zich bereid toont het tegen iedere mededinger op 
te nemen, hetgeen impliceert, dat het einde van de wedkamp niet tevoren 
door Siddhärtha bepaald was, maar een gevolg is geweest van het zich
niet-meer-melden van opponenten. 

Nu is dit alles slechts uit het gebruik van parahita en van het suffix 
-ira af te leiden, want wie Nag. 87,2 zonder aan het Lalitawistara-verhaal 
te denken leest, kan uit de tekst licht begrijpen - zoals blijkens het 
ontbreken van een aantekening Kern en Pigeaud gedaan hebben -, dat 
de koning slechts als organisator der wedstrijden of als vorstelijke patroon 
er van optreedt. De mogelijkheid bestaat, dat Prapanca niet duidelijker 
heeft willen zijn, namelijk indien de koning een stomp geven of een 
beentje trachten te lichten in Majapahit als heiligschennis werd beschouwd. 
Dank zij Pigeaud's vlijt beschikken wij over een mededeling, waaruit 
's konings lijfiijke deelneming aan sportwedstrijden blijkt: een zin in 
Naw. 13,a, die weliswaar niet gaaf overgeleverd is, maar gaaf genoeg om 
voor het onderhavige doel bruikbaar te zijn; de Naw.-passus gaat over 
de positie van de rangga, en Pigeaud vertaalt de zin in JFC 3,124 als 
volgt: "when the Prabhu runs in the Royal Court-yard, none other 
than he is the partner of Ris running, in the fust place His wrestling; 
always he is used as a companion". 

1.2425. In de overgeleverde tekst volgt op Nag. 87 een strofe 88,1, 
die verandering van het decor v66r het volgende bedrijf suggereert; 
de strofe is niet zozeer moeilijk te vertalen als wel moeilijk te verstaan, 
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omdat niet duidelijk is, wie weggaan en wie aankomen, en waarom zij 
gaan en komen. Er volgen dan drie speeches, afgestoken door resp. de 
vorst van Wengker, Krtawardhana en de koning van Majapahit. De 
speeches zijn vervat in resp. twee strofen, één strofe en drie strofen. 
Deze ruimtelijke verdeling heeft de aandacht getrokken van Pigeaud, 
die in JFC 4,302 opmerkt, dat Krtawardhana "is said to approve of the 
former's words. In fact the Prince of Wengker seems to have been the 
most energetic of the two" 166). Nu is op zichzelf mogelijk, dat overmaat 
van energie bhre Wengker tot een grotere produktie van speech heeft 
geprikkeld dan waartoe Krtawardhana in staat was, maar is het ook 
waarschijnlijk? Wij hebben te maken met een gedicht, dat radicaal verschilt 
van een stenografisch verslag; wat wij in Nag. 88,2 sqq. vinden is af
komstig van een dichter, die aan de drie vorsten een betoog in de mond 
legt, in overeenstemming met feiten of als litteraire figuur, maar die in 
elk geval een tekst geschreven heeft, die als speech te kort en nauwelijks 
te begrijpen zou zijn. Prapanca's vormgeving heeft met de eventuele 
energie van bhre Wengker weinig te maken, en van de dichter is nu juist 
bekend, dat hij in de Nägarakrtägama angstvallig er naar streeft bij het 
bepalen van de omvang der onderdelen van zijn werk met rang en stand 
rekening te houden. Krtawardhana en bhre Wengker waren volgens 
Nag. 4,2 in alle opzichten elkaars gelijken, en waarschijnlijk is daarom 
te achten, dat Krtawardhana in Nag. 88 van Prapanca hetzelfde aantal 
strofen gekregen heeft als bhre Wengker. In dat geval moet echter in de 
buurt van Nag. 88,4 een strofe uit de oorspronkelijke tekst verdwenen 
zijn. Het merkwaardige is, dat wij dan in Nag. 88 één strofe missen, en 
één strofe, 88,1, wel zouden willen schrappen vanwege de verwardheid 
der mededeling. De vraag stelt zich, of er tussen de overbodigheid van 
88,1 en het ontbreken van de tweede Krtawardhana-strofe verband te 
leggen is. Daar, zoals wij in de volgende subsectie zullen zien, de structuur 
der Nägarakrtägama in verschillende opzichten schematisch en wellicht 
ook zinvol is, is misschien ook het totale aantal strofen relevant geweest, 
en in dat geval kan iemand, die dat wist, een hoe dan ook verloren geraakte 
strofe door een andere hebben willen vervangen. Het leek mij nuttig deze 
opmerking te maken, hoewel ik niet weet, of zij bruikbaar zal blijken. 

Het feit alleen, dat in Nag. 88,2 sqq. drie vorsten een speech afsteken, 
stempelt de passus tot een competitieverhaal, ook al ware vergelijking 
met de Lalitawistara illusoir: Prapanca's hele gedachtengang brengt 
met zich mee, dat de koning als voornaamste spreker de belangrijkste 
redevoering houdt, en aangezien da.n zijn speech de andere in de schaduw 
stelt, hebben wij met een winnaar en met verliezers te maken; vergelijking 
met het wedkampverhaal der Lalitawistara dringt zich in het onderhavige 
geval dus aan ons op. In het Lalitawistara.-verhaal is al hetgeen Siddhärtha 
presteert fenomenaal. Bedenken wij nu, dat, hoe de reële situatie ook 
geweest moge zijn, de Nägarakrtägama ons confronteert met speeches 
in de vorm van kakawin-strofen, die slechts door een ervaren dichter 
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vervaardigd kunnen zijn, dan ligt voor de hand, dat Prapanca in Nag. 
88,2 sqq. geen banale opmerkingen heeft kunnen maken; speciaal de 
inhoud van Nag. 88,5 sqq. moet voor het publiek iets bijzonder belangrijks 
geweest zijn, terwijl van de inhoud der twee andere redevoeringen a priori 
te zeggen is, dat hij enerzijds duidelijk van minder gehalte, anderzijds 
op zichzelf van voldoende belang geweest moet zijn. Ging men op Kern's 
vertaling van Nag. 88,5 sqq. af, dan zou men tot de conclusie moeten 
komen, dat volgens de levende Buddha vroeg koken voor het heil der 
mensheid van essentieel belang is; merkwaardig is, dat Poerbatjaraka 
en Slametmuljana Kern's vroeg-gekookte rijst geslikt hebben, en dat 
Pigeaud in JFC 4,304 sq. volkomen serieus aantekent, dat laat-arriverende 
gasten vanwege het kook-vroeg-voorschrift hun maal met droge kaakjes 
moesten doen. De betrokken Nägarakrtägama-strofen zijn niet gemakkelijk 
te vertalen, doch indien men er van uitgaat, dat Prapanca geen nonsens 
verkocht heeft, vergroot men toch de kans op het vinden van een bruikbare 
oplossing, door het kennelijk onbruikbare uit te sluiten. 

Kern heeft Nag. 88,5,bjd, het begin van Räjasanagara's toespraak, 
als volgt vertaald : «Wiens wezen is wat men noemt saumya (d.i. Lat. 
taustus) , moet men niet bemoeilijken wanneer Hij (tot ons) komt. Als 
er bij den Koning dienst gedaan wordt, in de eerste plaats door deur
bewaarders, moet het niet voorkomen dat (iemand die toegang verzoekt) 
afgewezen wordt (1). Als hij bij 't onthaal verder weet zich zelf schroom
vallig in acht te nemen, wordt het gehouden voor een gunstig teeken I). 

De brokken vertaling zijn alle op zichzelf begrijpelijk, maar ze hangen 
met elkaar niet samen, en samenhang is toch de eerste eis, die aan een 
koninklijke redevoering te stellen is. Kern heeft met zijn vraagteken 
erkend, dat de zin hem ontging, maar toch het overgeleverde siimya 
van b door saumya vervangen; het is mij een raadsel, wat voor hem de 
aantrekkelijkheid van saumya geweest is, indien aanvaarding niet tot 
begrip van het geheel leidde. Poerbatjaraka heeft saumya van Kern 
overgenomen (BKI 80,282), doch Kern's "toegang" menen te verduidelijken 
met "voor hem moet de toegang (tot Java) niet bemoeilijkt worden"; 
zonder verklaring maakt de toevoeging "tot Java" het geheel slechts 
mysterieuzer. Laten wij Slametmuljana's vertaling, die na Kern's weergave 
geen nieuwe gezichtspunten biedt, buiten beschouwing, dan komen wij 
tot Pigeaud, wiens verdienste is, dat hij siimya gehandhaafd heeft (JFC 
3,104), maar wiens vertaling: 

Commoners, the name, so people say, its origin now is this: being 
visited, do not be troublesome. 

If there are (obligatory contributions for) Royal functions, door-ta x 
making the fust thereof, let there be none who wants to 
pass by. 

As to obligatory regalement also be mindful, reflecting on oneself 
then; the true commoners mark ought to be adhered to. 
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ook dan niet begrijpelijk is, indien men bereid zou zijn met een zinspeling 
(JFC 2,99) rekening te houden; een zinspeling moet een pointe hebben, 
en de door Pigeaud in JFC 4,303 veronderstelde pointe: het gewone volk 
(8titmya) mag niet lastig (wi~ama) zijn, wanneer de belastinginner aan de 
deur komt, zou slechts door kunnen dringen, indien het publiek voldoende 
reden had om 8ämya met "commoner" in verband te brengen en voldoende 
fa.ntasie om uit "burger" en "lastig" samen een belastingambtenaar op 
te bouwen 167). 

Nu is allerminst zeker, dat 8titmya ergens in de Nägarakrtägama "com
moner" betekent, doch wel staat vast, dat Prapanca het woord in Nag. 
88,5,b als een technische term, die verduidelijkt diende te worden, gebruikt 
heeft, en is waarschijnlijk te achten, dat de rest van 's konings redevoering 
die verduidelijking bevat; het op sämya volgende ngarannya kenmerkt 
sämya als een technische term, en evident is, dat het begrip "commoner" 
in Nag. 88,5 sqq. geen verduidelijking zou behoeven, indien Prapanca 
- zoals Pigeaud aanneemt - in de 87 voorafgaande zangen telkens over 
"commoners" zou hebben gesproken; bovendien is de inhoud van 's 
konings speech géén verduidelijking van het begrip "commoner". De 
eerste betekenis, die in CSW 494 voor sämya opgegeven wordt, is "Gleich
heit". "Gelijkheid" nu is een begrip, waarmee men voortdurend gecon
fronteerd wordt, wanneer men van het Buddhisme niet zozeer het 
theologisch-filosofische aspect als wel het sociale bestudeert. De activiteit 
der Buddhisten in Indië heeft zich gekenmerkt door verwerping van het 
kastenstelsel, en het is, meen ik, Indische gehechtheid aan het kastenstelsel 
geweest, die in Indië aanvaarding van het Buddhisme uiteindelijk belet 
heeft, terwijl de verspreiding van de leer buiten Indië met het ontbreken 
van een kastenstelsel aldaar in verband gebracht pleegt te worden; het 
zou een wonder zijn, indien het superioriteitscomplex van de brahmaan 
hem buiten zijn religieuze gemeenschap tot een populaire figuur zou 
hebben gemaakt. De aantrekkelijkheid van de leer der gelijkheid, beschouwd 
als alternatief voor de leer, dat de massa voor nu en alle toekomst brah
manen, kl;Iatriya's etc., ongeacht hun kennis, rijkdom en gedrag, als 
superieure wezens te aanvaarden heeft, zou op zichzelf reeds voldoende 
zijn om de Buddhistische priester Prapanca te bewegen zijn koning over 
8titmya te laten spreken. Er is echter nog een bijzondere reden: in het 
Lalitawistara-verhaal over de bruidwerving leest men - zoals wij sub 
1.2421 gezien hebben -, dat Siddhärtha, voordat de keuze op GopA 
gevallen was, verklaard heeft : "nicht Kaste und Abstammung ... , sondern 
einzig Tugend und innerer Wert sei für ihn entscheidend" ; neemt men 
aan, dat Räjasanagara zijn speech aan sämya in de zin van "principiële 
verwerping van het kastenstelsel" gewijd heeft, dan is Nag. 88,5 sqq. 
het Nägarakrtägamase equivalent van de verklaring, die Siddhärtha 
afgelegd zou hebben, en het enige verschil - na hetgeen in de vorige 
subsectie over Prapanca's verplaatsing van de abhinifllkrama:r;ta gezegd is, 
niet bijzonder verrassend -, dat Siddhärtha's verklaring in de Lalitawis-
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tara aan de wedkamp voorafgaat, terwijl Räjasanagara's verklaring in 
de Nägarakrtägama, als prestatie op het terrein der welsprekendheid, in 
het verhaal over de wedkamp opgenomen is. 

Het belijden van een principe garandeert uiteraard geen leven volgens 
dat principe; zomin als in de Christelijke wereld naastenliefde universele 
praktijk geworden is, is in de Buddhistische wereld "Tugend und innerer 
Wert" het hoofdcriterium geworden bij het kiezen van een echtgenote, 
en zelfs in de Lalitawistara trouwt Siddhärtha ten slotte met een konings
dochter, al had zij in theorie de dochter van een paria mogen zijn. Een 
scepticus zou dus met betrekking tot de uiteenzetting over sämya in Nag. 
88,5 sqq. van "holle frasen" mogen spreken. Daarmee zou dan echter 
het sociale belang van een ideaal miskend worden. In jongere Javaanse 
litteratuur vindt men verhalen, welker inhoud aan het betoog van Nag. 
88,5 sqq. verwant te achten is, al is hun prototype kennelijk ouder dan 
de Nägarakrtägama. In TP 123 sqq. leest men, dat, wanneer de bha~ärêng 
l;>ing<;ling een zekere buyut Samädhi in de geheimen van de leer inwijdt, 
enkele buitenstaanders en "een zwarte hond" toevallig meeluisteren, en 
dat zelfs de zwarte hond zich daarmee het recht verwerft om op zijn wijze 
de leer te gaan prediken ; de zwarte hond doet denken aan äcärya 
Kukuraräja, die in de gedaante van een hond een Tantristische leer 
predikte (BKI 80,239), maar zal tevens wel in hetzelfde licht te zien zijn 
als de werf,us bang, "de bruine bok", van Par. 1,6 sqq., waarin Poerbatjaraka 
(cf. VBG 62,46, noot 1) "de gewone man" herkend heeft. In een door 
Rinkes naverteld verhaal (TBG 55,33 sq.; cf. TP ed. 283) luistert een 
worm mee, wanneer sunan Bonang aan sunan Kali-Jaga geheimenissen 
openbaart; de worm preekt later zelfstandig onder de naam seh Lemah
Abang. De Serat Cen~ini is genoemd naar de baboe, die onuitgenodigd 
meeluistert, wanneer Among-Raga zijn vrouw Tambang-Raras in de 
wijsheid inleidt, en ook zij wordt vervolgens als ingewijde erkend (cf. 
Pigeaud in VBG 72/2,40 en stelling VIII bij Zoetmulder's dissertatie ZPM). 
Deze verhalen bewijzen - al heeft extremistische toepassing er de kleur 
van een grap aan gegeven -, dat de sämya-theorie op Java wortel ge
schoten heeft, en daar kastenstelsel en Isläm blijkens het geval van Indië 
en Bali elkaar slecht verdragen, mag men de vraag stellen, of niet de 
geleidelijke versmelting van Buddhisme en Isläm op Java in hoge mate 
bevorderd, of althans mogelijk gemaakt, is door het bestaan van een 
sämya-ideologie. De passus Nag. 88,5 sqq. verdient dus stellig ook buiten 
het enge verband van Nägarakrtägama-studie de aandacht 168). 

Blijkens de vergelijking van Nag. 89,2 betekent sämya voor Prapanca 
meer bepaaldelijk "sociale solidariteit". Het gebruikte beeld is dat van 
de leeuwen het woud. Pigeaud tekent in JFC 4,305 aan: "as lions are 
unknown in Java the comparison is suggestive of an Indian origin". Dit 
is tot op zekere hoogte waar, doch laat te weinig tot zijn recht komen, dat 
"de Leeuw" een bekende Javaanse term was voor "de Buddha" en dat 
gahana een synoniem is van janggala, hetwelk als eigennaam Räjasanagara's 
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primaire grondgebied aanduidt. Merkwaardiger dan de vergelijking is 
echter, dat zij niet naar beide zijden uitgewerkt wordt. Het is namelijk 
zo, dat in de volgende regels niet staat, hoe blij het land met zijn koning 
moet zijn, maar wel, hoezeer de koning van de welvaart der onderdanen 
afhankelijk is; het accent ligt op de plicht van de koning en het recht van 
de kleine man. Dikt men nu, onder handhaving van "sociale solidariteit", 
de kleinheid van de kleine man een beetje aan, dan komt men uit bij het 
nieuw-testamentische: wat gij de minste der mijnen aangedaan hebt, 
hebt gij mij aangedaan. Welnu, deze aandikking vinden wij in Nag. 88,5 sq., 
en daarom staat hetgeen Prapanca Räjasanagara laat zeggen merkwaardig 
dicht bij een van de parels der Christelijke ethiek. 

Met enkele emendaties om de tekst verstaanbaar te maken zou ik de 
drie strofen van Räjasanagara's speech, Nag. 88,5, Nag. 89,1 en Nag. 89,2, 
als volgt willen lezen en vertalen: 

çri nrps Tikta.wilwane.ge.rêçwsrángup~md sumantên e.muWUB 
sämye. nge.re.nnye. rskws ka.dadinnye. têki watêka.nnye. he.yws.~ä 
ye.n he.ns räje.kä.rys pslswe.ng mskädi nika. yan hanänl!lêwe.te. 
ye.n pssl!gl!h muwe.h wruhe. kan~thadehe.(n) nike. sämye.le.~I,le. gl!gön 

mwang ra.sa. ning pre.tigungwe. pe.nga.sihirêbu hsjika. tutl!n 
enjinge. ye.n pa.Q.e.ng e.ngre.tênge.ne. se.bhinukti niko. n pssl!gêh 
yan he.ne. mfukhs tika.ng sinl!gl!he.n sge.we le.rs sähssika. 
tut sa.sine.mbe.t ikäsing e.wska. nika.näje.rskl!n ri ke.mi 

äpe.n ikang pure. len swe.~ys kadi singhe. le.we.n ge.hane. 
ye.n ruse.ka. ng thsni malwe.nge. kure.ng upsjiwe. tikang nsgsre. 
ye.n ta.ye. bhrtye. ka.ton taye. niko. pe.rsn~ tikangrl!wl!ka. 
hetu niko. n pa.Q.e. re.~n spe.gêhe. ka.lih phe.ls ning matutan 

Vervolgens vroeg de Heer van Tiktawilwa's hof verlof en sprak met 
zachte stem: 

"De zogenaamde sämya, zegt men, openbaart zich, of zijn nasleep 
slecht of goed is, hierin: 

Gesteld, dat iemand ongekleed zou zijn, wanneer er koninklijk 
corvée is, poortdienst enzovoort, 

gesteld - een ander voorbeeld -, dat een gastheer gene bij zich 
naakt zou zien, laat altijd de praktijk der sämya gelden! 

Men volge van de Pratigungala, die eens een koningsmoeder schonk, 
de zin: 

hebt gij een gast, kookt al hetgeen van gene 't voedsel is, al zou 
hij 's ochtends vroeg zijn biezen pakken. 

En mocht er onder hen, die Uw gastvrijheid hebben, soms een dwaas 
zijn, die U kwetst, brutaliseert, 

weest meegaand, wat zo iemand eise, hoe hij er ook uitzie! Komt 
het mij vertellen! 
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Want grondgebied en hof staan tot elkaar als Wildernis en Leeuw: 
Mocht 't boerenland te niet gaan, mocht het schade lijden. honger 

zou het lot van 't hof zijn. 
Is er geen dienend volk, dan blijkt de onbestaanbaarheid des rijks, 

zodat de vreemdeling zijn val bewerkt. 
En daarom worden zij gelijkelijk beschermd, zodat zij beide duur

zaam staan als vrucht van solidair zijn!" X). 

De middelste strofe bevat een zinspeling op het bekende verhaal van 
Uttangka, die zich de riijapatnikunrf,ala, "de oorringen der koningin" , 
verwerft, doch wiens gedrag zijn gastheer weinig reden tot vreugde 
geeft (Adip. 8,19 sqq.); in de betekenis "iets van bijzonder grote waarde" 
is Riijapatnikunrf,ala, tot Riijapratigunrf,ala verbasterd, naam van Javaanse 
geschriften geworden, zoals dat ook met N awaniitya het geval is; bovendien 
heet de koningin, die Uttangka haar oorringen schenkt, Säwitri (Adip. 
12,23), zodat in ibu haji niet slechts een verwijzing schuilt naar de koningin 
van het Adiparwa-verhaal, maar ook naar Räjasanagara's grootmoeder 
Gäyatri, daar siiwitri en giiyatri synoniemen zijn. 

Bestudeert men de speech van de vorst van Wengker, dan blijkt, 
dat de eerste zes regels er van, Nag. 88,2 en Nag. 88,3,ajb, plus het begin 
van Nag. 88,3,c, zonder dat er aan de overgeleverde tekst veel gedokterd 
hoeft te worden zin geven, maar dat met amaradeça een slot van ander
halve regel begint, welks woorden alle bekend zijn, doch Of grammaticaal, 
Of als elementen van bhre Wengker's toespraak verdacht zijn. Dit laatste 
geldt bepaaldelijk regel d van de tweede strofe, want pratigunrf,ala tuten 
vinden wij ook in Nag. 89,I,a, en gönga nikanang pradeça n usiren is her
haling in slechts lichtelijk andere bewoording van Nag. 88,2,c; het is 
nauwelijks aan te nemen, dat Prapanca, indien hij een wedstrijd in wel
sprekendheid op het oog heeft gehad, zowel bhre Wengker als Räjasanagara 
de pratigunrf,ala zou hebben laten vermelden, of dat hij, bhre Wengker's 
allocutie tot acht regels comprimerende, een halve regel verknoeid zou 
hebben aan lelijke en zinloze herhaling. Aangezien nu toch, zoals reeds 
opgemerkt is, waarschijnlijk is, dat de Nägarakrtägama-tekst ongeveer 
te dezer plaatse beschadigd geraakt is, ben ik geneigd te veronderstellen, 
dat het slot van 88,3 van de hand is van iemand, die de strofe compleet 
heeft geknoeid. Dit stuk daarom tussen vierkante haken plaatsende, 
geef ik de tekst van bhre Wengker's speech als volgt weer: 

ngkä n pawuWUB nareçwara ri Wengker ojar i parandyan-ädi-wadana 
e kita haywa tan tuhu susatyabhakty aaih aniwyanätha ri haji 
sthitya kitêng kaweçyan aBing angdanê hajenga ning pradeça ya gengên 
setu-Q.amärga-wänQ.ira·grhädi salwir ikanang sukirti pahayun 

mukhya n ikang gagä sawah asing tinandur ika wrddhya ra~n amêrên 
yäwat ikang lêmah pinakarämaken pagêha tan padadya waluha 
hetu nikang kulinaja n atunQ.ungêng [amaradeça yan patarukä 
nii ng pratigunQ.ala nya ya tutên ri gönga nikanang pradeça n usirên] 
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In vertaling: 

Zich tot de hoofden richtende, de andyan's enzovoort, nam bhre 
Wengker op dat moment het woord en sprak: 

"Gij allen, weest oprecht in trouwen eerbied, in het dienen, in 't 
erkennen van uw heer als koning, 

bestendig in uw buurt vertoevende! Al 'tgeen kan leiden tot ver
fra.a.iing van het land, schenkt da.a.r uw a.a.ndacht a.a.n: 

verbetert wat in vele vormen als prestatie reeds geleverd is, als 
bruggen, wegen, huizen en waringin's! 

't Is van het grootst belang, dat droge velden, natte velden plus 
wat da.a.rop is geplant gedijen. Wa.a.kt er over, zorgt er voorl 

Zolang de grond als kraman wordt genoten, dient hij dat te blijven, 
ook indien hij schra.a.l mocht zijn en zelfs geen waluh pro
duceren 

- een reden voor wie uit een oud geslacht geboren is om zich 
verja.a.gd te voelen .. . , ... ". 

De tussenzin heeft de copüst a.a.ngevuld met "en het elders te proberen 
met ontginning van ma.a.gdelijke grond", terwijl de hoofdzin wa.a.rschijnlijk 
af te ronden is tot: , ,moet gij u voor het onderhoud verantwoordelijk 
voelen", wat met het la.a.tste stuk van d in de besta.a.nde tekst zakelijk 
overeenkomt, ma.a.r ook in andere woorden te zeggen geweest zou zijn. 
De inhoud van de toespra.a.k is samen te vatten tot: "doet uw plicht 
jegens vorst en vaderland", een vermaning, die reeds in de dagen van 
Prapanca wel geen nieuw geluid zal zijn geweest, en ook toen soldaten 
wel ontroerd zal hebben. Ik neem a.a.n, dat Prapanca, conform zijn opzet, 
ook de vorm tot een prestatie van de tweede rang gema.a.kt heeft, ma.a.r 
voor een niet-Java.a.n is het beter geen oordeel over de esthetische wa.a.rde 
van een Nägarakrtägama-strofe uit te spreken XI). 

Wat de tekst van de derde redevoering betreft, a.a.n te nemen is, dat 
de woorden van het begin van Nag. 88,4,a, of zij nu door Prapanca dan 
wel door een copüst in de overgeleverde tekst gebracht zijn, echt zijn, 
omdat Krtawardhana de normale partner van bhre Wengker is, en 9" 
K rtawardhaneçwara zelfs door een volkomen vreemdeling via toepassing 
van het metrum bedacht had kunnen worden. Het kagëngan ing pradeça 
gawayën van de tweede helft van regel a is weer herhaling van de tweede 
helft van Nag. 88,2,c en ziet er dus niet erg authentiek uit. Regel b is met 
"telt de verstokte zonda.a.rs en hun nalatigheden op oudeja.a.rsdag" te 
vertalen en zou dus kunnen sla.a.n op wanbetalers, die het nieuwe ja.a.r 
belast met oude schulden zouden willen inga.a.n, ma.a.r het la.a.tste deel 
der strofe ga.a.t over lieden, die de koning financieel nadeel berokkenen 
en hem da.a.rmee hinderen in de juiste vervulling van zijn ta.a.k, zodat 
vermelding van belangen van anderen enigszins vreemd zou a.a.ndoen. 
Behartiging van de stoffelijke belangen van de koning, die tevens zijn 
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zoon was, zou een loffelijk streven van Krtawardhana zijn, hetwelk zijn 
toespraak op het vereiste niveau bracht, en niet onwaarschijnlijk lijkt 
daarom, dat zijn hele betoog globaal een varia.nt van dat van bhre Wengker 
is geweest, doch andere facetten van de plichten der onderdanen op de 
voorgrond gebracht heeft; de twee voorafgaande toespraken zijn dan 
dáárdoor minder dan die van Räjasanagara, die over de plicht van de 
vorst spreekt. Beseffende, dat niet met zekerheid te zeggen is, op welk 
punt wij met de oorspronkelijke tekst te maken krijgen, zou ik van 
Krtawardhana's speech slechts het volgende willen weergeven : 

- v v - v - sahana ning durii.tmaka makMy afiidra lawaQ.a 
wrddhya ni drwya sang prabhu phalanya sädhananira n ruma~a bhuwana 

" .... al wie misdadig is en speciaal wie fraude pleegt met zout, 
tot bloei van 's konings eigendommen. Daarvan is 't gevolg, dat 

hij de middelen verkrijgt om heel de mensheid te be
schermen" XI). 

De vermelding van zoutsmokkel onder de misdrijven tegen het algemeen 
welzijn is interessant en doet betreuren, dat "de toespraak van Krta
wardhana" niet gaaf overgeleverd is. Aan de stelling, dat de passus 
Nag. 88,2 sqq. als geheel ons met een wedstrijd in welsprekendheid 
confronteert en daarom te beschouwen is als onderdeel van een groter 
geheel, hetwelk het wedkampverhaal der Lalitawistara weergeeft, doet 
het feit, dat wij niet over een volledige t ekst beschikken, weinig afbreuk. 

1.2426. Op de passus, die in de vorige subparagraaf besproken is, volgt 
in de Nägarakrtägama een mededeling over een feestmaal. De daarin 
verwerkte opmerkingen over hetgeen geserveerd werd en over de in 
acht te nemen voorschriften zijn op zichzelf interessant, doch voor het 
betoog van deze paragraaf niet van direct belang. De Lalitawistara 
brengt de wedkamp der jonge edelen met Siddhärtha's huwelijk in verband, 
en daar bij een bruiloft genodigden en hun bediening met spijs en drank 
behoren, is een passus over een feestmaal in de context van Nag. 85 sqq. 
op zijn plaats. Prapanca heeft deze passus aangebracht tussen de ver
melding van de tweede en die van de derde wedstrijd. Daarmee wijkt 
hij van de Lalitawistarase volgorde der gebeurtenissen enigszins af, maar 
de infigering van de feestmaalpassus in het wedkampverhaalleverde hem 
twee voordelen op: hij kon daardoor de lichtere muze in een derde wedstrijd 
aan de beurt laten komen op een tijdstip, waarop de disgenoten door 
het genot van een borrel het meest gedisponeerd waren haar te appre
ciëren, en hij behoefde na het bereiken van een climax aan het slot van 
Nag. 91 niet meer over eten en drinken te spreken en daarmee in een 
anticlimax te vervallen. Wat het inruimen van een plaats aan de lichtere 
muze betreft, men vindt in Foucaux's Lalitawistara-vertaling (AMG 6,141) 
onder de bekwaamheden, waarin Siddhärtha uitmuntte, naast vele andere 
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vermeld "l'art de jouer de la ViQ.a, la musique instrumentale, la danse, 
Ie chant, la lecture, la déclamation, la plaisanterie, ... la danse théatrale, 
la mimique ... ", en Prapanca is derhalve met zijn prototype in over
eenstemming gebleven door Räjasanagara deel te laten nemen aan een 
wedstrijd, welks effect eer vrolijkheid dan spanning was. 

Pigeaud blijkt in JFC 4,313 sqq. van mening, dat Prapanca de in 
Nag. 90,5 vermelde dronkenschap van een deel der gasten en de toe
geeflijke houding der vorsten jegens hen niet verklaart, en hij veronderstelt, 
dat "probably in the Majapahit period the significance of Royalty 
fraternizing with commoners on the occasion of a New-year's celebration 
was forgotten" (p. 313). Op p. 314 onderscheidt hij dan "three different 
performances of music and dancing", besproken resp. in 90,6, in 91,1/3 
en in 91,4/8. Zowel de ene als de andere opvatting vloeit voort uit Pigeaud's 
vertaling der betrokken strofen; een andere vertaling leidt tot andere 
conclusies. Minder dan Pigeaud ben ik er van overtuigd, dat Nag. 90,6 
tot de oorspronkelijke Nägarakrtägama-tekst behoort, want de tweede 
helft van deze strofe bevat weinig meer dan in 90,5 reeds gezegd is, en 
de eerste helft is weliswaar geen herhaling, maar bevat toch evenmin 
veel nieuws; schrapt men de strofe, dan schrapt men één van Pigeaud's 
drie "performances", en dat lijkt mij geen verlies. Veronderstelt men name
lijk vergelijkbaarheid met de Lalitawistara, dan moet het Prapanca 
in het eerste der overblijvende stukken om de uit 91,3 blijkende deelneming 
van Räjasanagara aan een zangwedstrijd te doen zijn geweest, en in het 
tweede om zijn uit 91,7 sq. blijkende deelneming aan de "wedstrijd in 
toneelspel". Handhaving, in een of andere vorm, van 90,6 doet aan de 
homogeniteit van de passus 90,5 t/m 91,3 enige, doch niet essentiële 
afbreuk, en neemt men aan, dat Prapanca de koning in vier wedstrijden 
laat optreden - sport, welsprekendheid, zang en toneelspel -, dan is 
het aantal "performances" niet afhankelijk van het eindoordeel over de 
bruikbaarheid van strofe 90,6. Ik neem in het thans volgende deze strofe 
op, doch plaats haar tussen haken, zodat de lezer mijn opvatting leert 
kennen, doch niet belet wordt zich een eigen oordeel te vormen. 

De tekst van de passus zou ik als volgt willen weergeven en vertalen: 

90,5. prah-prah çri nrpati n aweh aukhéng pamukti 
yan wwang sakta. pinaranan larihnya limpad 
tan dady ämidhi ring alah têlas kasêngkwan 
ring wwang mäna lagi wêrö-wêrö ginuywan 

[90,6. rsmya ng gitada pangidung nikd maganti 
kirti çri nrpati linangwakênnya n angras 
mangkin tUI;lt;a. sang anginum sa.menakê twas 
Bowenyälah i wêkassn ginuywa-guywan] 

91,1. jurw-arangin cucud saha buyutnya titir amama.cêh 
präpta. manrtta. ring çwara n umsmbili sadulur ikä 
Bolah-ulah nikämuhara guyw anukhani lumihat 
hetu nikä n wineh wssa.na tang para wadana kabeh 
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91,2. ring wtlkasan kinon martlka milw alarihan i hartlp 
mantry upapatti kapwa dinulurnya n alarih angidung 
manghuri kançlamohi pangidungnira titir inaltlm 
çri nrpati n widagdha manuling mamirt'!stlpi langö 

91,3. gita narendra manghtlla.htllangdani jtlngtlr angani 
mrak manawuwwang ing padapa tulya nika ring alangö 
lwir madhu len gula.drawa rinok ring amanis antlntlr 
wangça magh~ tulya nika ring rt'!s angungtlri hati 

't Is min of meer gewoonte van de vorst, dat hij de aan de dis 
verenigden vermaak verschaft. 

Gesteld, dat er verslaafden bij zijn, die 't geschonkene zich hebben 
laten smaken en in kennelijke staat zijn, 

het komt dan niet zover, dat Zijne Majesteit iets tegen de verslagenen, 
van -drank -doortrokkenen, verricht; 

met hen, die veel gedronken hebben en nu aangeschoten zijn, maakt 
men zich (liever) vrolijk (90,5). 

[De liedjeszangers geven kleur aan 't feest; ZIJ zingen beurt om 
beurt, 

in poëzie en hartverheffend, over 's konings grote daden. 
Steeds beter voelt zich dan degeen, die drinkt naar hartelust, 
maar op den duur lijdt hij de nederlaag, en door een ieder uitgelachen 

worden is het einde (90,6).] 

Groteske çJ.açlap-draagsters en hun chefs, die het publiek doen lachen, 
telkens weer, 

begeven zich in dans naar Zijne Majesteit, hem van de (dronken) 
disgenoot bevrijdend. 

De wijze, waarop gene zich daarbij gedraagt, veroorzaakt vrolijkheid 
en amuseert het kijkende publiek, 

en zo is hij de oorzaak, dat de bazen kleding ten geschenke krijgen 
(van de koning) (91,1). 

Ten slotte wordt (de dansgroep) last gegeven naderbij te komen. In 
des vorsten tegenwoordigheid staan zij de schenk(st)ers bij. 

Wanneer de mantri's en de upapatti's zingen, zijn zij in hun buurt, 
een glaasje schenkend en hun liedje zingend. 

Wat het manghuriJkançJ.amohi-paar betreft, zij krijgen voor wat 
zij aan zang presteren keer op keer applaus 

van Zijne Majesteit, die hun bekwaamheid in het fluitspel prijst 
en in het wekken van poëtische gevoelens (91,2). 

Aandoenlijk, treffend en verbluffend is hetgeen de vorst (als laatste) 
zingt: 

het doet in lieflijkheid niet onder voor de roep der pauwen in de 
ranken; 
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het is, (denkt men aan smaak,) opwekkend zoet, als honing, die 
met suikerwater is vermengd, 

(en denkt men aan geluid) als schurend bamboe: z6 brengt het het 
hart in rillende verrukking (91,3) XII). 

Aanvaardt men deze vertaling, dan wordt in 90,5,a met aweh 8ukhêng 
pamukti het amusante deel van de wedkamp aangekondigd, waarvan 
alle disgenoten meegenieten kunnen. Onder de disgenoten bevinden zich 
lieden, die de verering van Surädewi, de godin van de sterke drank, te 
intensief beoefenen (90,5,b/d), en door de jurw-arangin met hun bazen 
de beschonkenen te laten inrekenen laat de dichter de andere gasten in 
91,1 lachen om de wijze, waarop de zuiveringsactie plaatsvindt, om da.n 
in 91,2 over te kunnen gaan tot het derde deel va.n de wedstrijd, waarin 
Räjasa.na.gara optreedt voor een publiek, waaronder zich geen onwaardigen 
meer bevinden. De structuur van de strofen 91,2 en 91,3 is da.n zo, da.t 
in de eerste helft van 91,2 de jurw-a.ra.ngin met hun leiders een presta.tie 
op het gebied va.n liedjes-zingen leveren op la.a.g nivea.u, da.t in de tweede 
helft van 91,2 de manghuri en de kançlamohi iets op hetzelfde gebied 
presteren, dat de goedkeuring van de koning wegdraagt en derhalve op 
een hoger niveau staat, en da.t in 91,3 Räja.sa.na.ga.ra. zelf, in overeenstemming 
met de eis van de Lalitawistara, de topprestatie levert, die hem tot over
winnaar maakt; het burleske element in de wedstrijd raakt door deze 
indeling, waarmee Prapanca zijn gewoonte volgt om de voornaamste 
figuur meer ruimte dan de anderen te geven, geleidelijk op de achtergrond, 
zodat de wedstrijd in raket-spel in 91,4 in een meer serene sfeer kan 
beginnen. Uiteraard ma.ak ik deze opmerkingen over de derde wedstrijd 
onder voorbehoud, daar de hierboven weergegeven tekst geëmendeerd 
is, en de juistheid der interpretatie van die der emendaties a.fha.ngt. 

1.2427. Ook de tekst van het vierde wedkampverhaal, dat men in Nag. 
91,4/9 vindt, heeft ons niet in ongeschonden sta.at bereikt, en ook met 
betrekking tot deze passus is dus voorbehoud te maken. De emendaties, 
die men in de volgende weergave voorgesteld vindt, zijn intussen eer tal
dan belangrijk; zij leiden tot beter Oud-Javaa.ns, doch niet zozeer tot 
beter inzicht. Ik geef het volgende in overweging: 

91,4. ärya Re.J;tädhikära lalitdnghaturi narapati 
ärya Me.hädhikära te. dulur niks. parêng amuwus 
an pare. handyan apti mihatê sira n arakê·rakêt 
om juga lingniratêhêr umantuk adana dadake.n 

91,5. çri Krtawardhaneçwara ma.manjaki sira rumuhun 
ngkana rikang witana ri têngahnya racana dinadak 
çorinirêki gitada lawan têkêsire. rahajêng 
sotan ule.hnya ramya n ikanang guyu juga winangun 

91,6. ndaluwaran sirêka ri if,aténg narapati n Angadêg 
gite.niranyat angdani girahye.sên iring umulat 
çoranirêki suçre.ma. nirukti.lituhayu we.gM 
gitaniranghirib-hiribi - v v v v v v v 
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91,7. çri naro.nätho. tan sipi wagusniro. tIllas arasuk 
8Jilt,a,tekêsnirêkin upo.bhäryo. ro.hayu sawawa 
tus ning amätyawangçaja wica~aQ.a tIItês ing ulah 
hetunira n pabo.fiwal anibäken ucapan angene 

91,8. nä ng nawanatya kapwo. tino.pukniro. tinepetaken 
häsyakarädi tan pegat ikang guyu pareng aselur 
mwo.ng karuQ,ämangun tangis aweh sekel apuharo. lub 
hetu nikang tumon pa4a kamänul;!o.n ango.ngen·angen 

91,9. singhit ing arko. lingsir irikä nrpati n atlllasan 
ngkä para handyan amwit umusap ri padatalo. haji 
ling niko. muktapäpa sinungan sukho. kadi tan i rät 
tan wuwusen stutinyo. haji sampun umulih i dalem 

4. Ral).ädhikära wendt zich ceremonieel tot Zijne Majesteit, 
met zijn gezel Mahädhikära. Beide mannen zeggen, 
dat het de wens der andyan's is hem in een raket-spel te zien. 
"Goed", zegt de vorst, en gaat meteen naar huis om zich te kleden. 

5. Vorst Krtawardhana treedt dan als eerste panjak op, 
in de witäna ginds, welks middenstuk tot podium verbouwd is. 
De çori doet als volgt: zij zingt mèt zijn bekoorlijke tekes een lied. 
Haar spel is uiteraard zo leuk, dat vrolijkheid verwekt wordt. 

6. Hij gaat, wanneer bhre Daha op 't toneel verschijnt. 
Haar lied is anders; 't brengt de kijkers in verrukking. 
Haar çora is als volgt : sportief, bekwaam, geweldig attractief; 
hij zingt een lied, dat alleszins/enigszins aan ........ doet denken. 

7. In vol ornaat en onbeschrijflijk mooi (volgt) Zijne Majesteit. 
Zijn a~tadewi is dit alles: uitgelezen, schoon, hem gelijkwaardig, 
gesproten uit ministersnageslacht, intelligent, bekwaam in 't spel; 
en daarom is de koning geestig, woorden zeggend, die de pointe raken. 

8. Aldus de dans-van-negen. Alle delen danst de Vorst precies: 
de klucht, die eindeloos en zonder pauze lach verwekt, en wat dies 

meer zij, 
maar ook "het meelij", dat ontroert, een brok brengt in de keel en 

tranen vloeien doet aan 't eind ... 
't Is daarom, dat het volk met open mond èn zelfbezinning toekijkt. 

9. De zon is over 't hoogtepunt. De vorst besluit het spel. 
De andyan's raken 's Konings voetzool aan en vragen om permissie. 
"Wij zijn", zo zeggen zij, "bevrijd van vloek en deelgenoot in 

bovenaards geluk". 
Hun woord van lof verzwijgen wij. De Koning is weldra terug in 

zijn vertrekken XIII). 

De weergave van 91,6 wijkt van vroegere vertalingen af, doordat 
bhre Daha er in voorkomt. Ik heb het laatste woord van regel a als 
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eigennaam opgevat door Angadeg als synoniem van Kag,iri te beschouwen; 
adeg en g,iri hebben vrijwel dezelfde betekenis, en een wangsalan-achtig 
spel met plaatsnamen is uit onze tijd zowel als uit de Majapahitse bekend: 
in onze tijd noemt men Gresik wel Tant!h, omdat de betekenis van 
tant!h, "kaal, onbegroeid", aan resik, "netjes opgeruimd", doet denken, 
en in de Majapahitse tijd heette Matahun wegens tahun, "jaar", ook 
Watsara, Watsari of ~açlrtu, omdat watsara een Sanskrt woord voor 
"jaar" is en !lag,rtu, "zes jaargetijden", eveneens "jaar" suggereert (cf. 
Nag. 82,2,d resp. SD 39,4,b). Het zou vreemd zijn, indien in de passus 
naast Krtawardhana geen vertegenwoordiger van het andere rijk zou 
staan, omdat in de Nagarakrtagama telkens Koripan en Daha in één 
adem genoemd worden, en omdat het mamanjaki rumuhun van 91,5,a 
vermelding van een tweede panjak doet verwachten. Hoe belangrijker 
de gelegenheid is, die tot optreden van de koninklijke familie leidt, des 
te onwaarschijnlijker is, dat sommige leden afwezig of uitgesloten geweest 
zouden zijn; Pigeaud heeft op de basis van Kern's vertaling het vermoe
den uitgesproken (JFC 4,325 en 328 sq.), dat in verband met "the Oaitra 
festival's character of a New-year's celebration" Krtawardhana het 
oude en Rajasanagara het nieuwe representeert, doch aantrekkelijk is 
deze theorie niet, omdat Pigeaud niet aannemelijk gemaakt heeft, dat 
Prapanca een nieuwjaarsviering op het oog heeft gehad. Met de gelijk
stelling van Angadeg aan Kag,iri komen wij goed uit, ook omdat dan de 
hinderlijke stoplap, die Kern heeft moeten aanvaarden, uit de tekst 
verdwijnt; de lezing narapati n A ngadeg is met het oog op het tanaya n 
bhatära Madhusüdana, "de zoon van Heer Wi~nu", van BK 2,8,d - zie 
ook van der Tuuk's opmerking in KBW 1,5U - te verdedigen, doch 
wie er bezwaar tegen heeft mag wat mij betreft narapati M angadeg 
lezen 169). 

Doordat Kern het laatste woord van 91,6,a met "opgestaan was" 
vertaald en niet aan een naam van DahajKa4iri gedacht heeft, heeft 
hij in het narapati van a een woord voor "de Koning" gezien. In 91,5 
staat naast Krtawardhana in regel c çorinira, door Kern vertaald met 
"de Koningin". Het is te begrijpen, dat hij, eenmaal tot een verkeerde 
vertaling van 91,6,a gekomen, met het oog op de combinatie Krta.wardhanaj 
çorinira van 91,5 in het overgeleverde çoranira van 91,6,c een afschrijvers
fout gezien en het woord door çorinira vervangen heeft, waardoor hij 
wederom een koningin naast een koning kreeg. Vertaalt men narapati 
n Angadeg of narapati Mangadeg met "bhre Daha" of "de koningin van 
Ka4iri", dan is er geen aanleiding om aan een afschrijversfout te denken, 
want çoranira laat zich dan vertalen met "haar koning"; wij krijgen dan 
een zelfde paar als in 91,5, met dit verschil, dat in 91,5 eerst de koning 
genoemd wordt, in 91,6 eerst de koningin. Het tikesira van 91,5,c heeft 
Kern op een hoofdtooi laten slaan, doch dat van 91,7,b op "een gemas
kerde". Het woord treedt, indien men aan "een gemaskerde" denkt, in 
beide gevallen op ter aanduiding van een persoon, die in gezelschap van 
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een vorst optreedt, doch het ontbreekt in 91,6, waar de eerstgenoemde 
de koningin van Daha is. Bhre Daha kan uiteraard geen tekes gehad 
hebben, indien de betekenis van tekes nader te preciseren zou zijn tot 
"bijvrouw", of althans een betekenis zou hebben, die met "bijvrouw" 
iets essentieels gemeen heeft. De opvatting van Angadeg als plaatsnaam 
leidt er derhalve toe, dat wij de volgende raket-spelers krijgen: in 91,5 
Krtawardhana plus çori en tekes, in 91 ,6 bhre Daha plus çora, en in 91,7 
Räjasanagara plus af?~atekes. Deze opsomming der spelers doet de vraag 
rijzen, of het tekesira van 5,c op één tekes slaat dan wel, wegens het 
~tatekes van 7,b, op meer dan één, alsmede de vraag, waarom de çori 
van Räjasanagara niet genoemd wordt. Voor de beantwoording van de 
eerste vraag vind ik geen hecht aanknopingspunt, en voorshands is dus 
het "tekes" van de vertaling van 5,c op te vatten als dubbelzinnig: of 
het één dan wel meer personen aanduidt, moet voorshands in het midden 
blijven. Wat de tweede vraag betreft: indien de raket-competitie een 
deel van de wedstrijd der bruidwerving is, is niet-vermelding van een 
çori in 91 ,7 in overeenstemming met de wedkampsituatie, aangezien de 
winnaar zijn koningin pas na de beëindiging van de wedkamp aan zijn 
zijde heeft. Een andere kwestie is dan, of de passus 91,7 sqq. , wat de 
bruid betreft, ook anders te belichten is; daarover zal in de volgende 
paragraaf het een en ander te zeggen zijn. 

In JFC 4,325 stelt Pigeaud: 

Shori , Gitada and Tekes are the names of fixed characters appearing 
in every raket performance at the Majapahit Court. Both Kerta
wardhana and his son the King had a troupe of dancers and singers 
of his own, and in each troupe actors of the three characters were 
found. 

De stelling is moeilijk te bewijzen, want er is, voor zover ik weet, naast 
Nag. 91,4 sqq. geen andere passus in een Majapahits geschrift over een 
raket-spel aan het hof bekend; er staat geen enkele eigentijdse informatie 
over de "troupe" van enige Majapahitse vorst ter beschikking, en hoe 
Pigeaud aan zijn precieze uitspraak gekomen is, blijft in het duister. 
Of naast de çori en de tekes een afzonderlijke gitada als "fixed character" 
gesteld mag worden, is eveneens dubieus. Niettemin is een deel van de 
stelling wel te aanvaarden; wij vinden de çori en de tekes ook in andere 
mededelingen over raket-spel vermeld, en ook indien de çori van 91,5,c 
bhre Koripan is, heet zij toch slechts çori in het kader van een mededeling 
over raket-spel, terwijl zij anders parameçwari zou worden genoemd. Wie, 
met het oog op het verhaal van Nag. 91,4 sqq. en het daarin voorkomende 
gebruik van çori, in çori de aanduiding van een "character" ziet, hoeft 
echter het etymologische verband met parameçwari niet te ontkennen; 
çori en sori komen als verjavaanste afkortingen van parameçwari voor 
in gevallen, waarin van toneelspel geen sprake is, zoals blijkt uit KBW 
3,58, en nog duidelijker uit Par. 29,18, waar päduka çori in een genea-
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logische aantekening aanduiding is van Räjasanagara's gemalin, dochter 
van Wijayaräjasa die in dezelfde zin met een minder verbasterde titel 
bhra Prameçwara heet. Wanneer Pigeaud dan ook in TP ed. 261 met 
betrekking tot Nag. 91,4 sqq. zegt: 

Ofschoon de verklaring van dat stuk groote moeilijkheden biedt, 
is de vertaling van sori met (I koningin,. toch waarschijnlijk niet 
juist. Wil men dit woord als de naam van 'n vrouwenrol beschouwen, 
in verband met Ïçwari, dan werd ze toch blijkbaar door mannen 
vervuld. Men zou ook kunnen denken aan Çauri, 'n naam voor 
K.n!J).a. Zou 't echter geen inheemsche benaming zijn, evenals de 
beide andere in dit stuk gebruikte termen, die, tengevolge van haar 
gelijkluidendheid met 'n Slqt woord, 'n Slqt :spelling (çori) heeft 
aangenomen ~, 

dan gaat hij met zijn voorkeur voor oud-inheemse elementen naar mijn 
smaak te ver, want de herleiding tot Çauri of tot een inheems woord 
sori is volkomen onzeker, terwijl çori in de zin van parameçwari een 
bekende afkorting is, met een betekenis "koningin", die in het ver
band past; bovendien laat de gelijkstelling çori = parameçwari vrijheid 
om desnoods aan te nemen, dat de çori-rol door een man gespeeld is, 
afgezien van de vraag, of travestie uit andere gegevens op te maken is. 

Pigeaud heeft zijn opvatting van 1924 later niet gewijzigd, want in 
JFC 4 van 1962 leest men op p. 328: 

The name Shori is to be identified with Skt. Shauri, i.e. Ke~I,la
Wi:glU. Now in the Javanese rice myth the goddess of vegetation 
Dewi Shri has a male partner called Sedana. Skt. Sädhana is also 
in use as a name for Wishnu. The connection Shori-Wishnu-Sädhana 
is another indication for the existence of a vegetation myth under
lying the rakët performance. For all that the other names: Tikis 
and Pèrèt are of Javanese origin. Perhaps the Skt. spelling Shori, 
reminiscent of Shauri-KerltlJ).a-WiltlJ).u, is the result of an adaptation 
of a native Javanese name Sori to Indian mythology. 

Het is niet duidelijk, wat Pigeaud met de laatste zin van het citaat wil, 
want de "underlying vegetation myth" zou op zichzelf aannemelijker 
zijn, indien hij van Çauri = Wiltlnu uit zou gaan en dus direct Çaurij çori 
naast de dewi Çri der rijstmythe zou stellen; nu haalt hij er een Javaans 
woord van onbekende betekenis bij, dat slechts naar de klank bij Çauri 
zou hebben gepast, en dus naar alle waarschijnlijkheid niet semantisch 
naast Çauri te plaatsen zou zijn geweest. Het citaat uit JFC 4,328 
hinkt op twee gedachten, en daarom is de suggestie, dat het raket-spel 
van Nag. 91,4 sqq. iets met een vegetatiemythe te maken heeft, niet 
acceptabel. Met zijn oud-inheemse çorijsori heeft Pigeaud echter anderen 
beinvloed, en wel Stutterheim, die zich in zijn opstel van BKI 90,272 sqq. 
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afgevraagd heeft, of sori misschien te identificeren is met suri, "kam", 
en Aichele, die in BiB 13 sqq. çori tot Sanskrt çaurya herleid heeft, hetgeen 
hij waarschijnlijk niet zou hebben gedaan, indien niet eerst de juistheid 
van Kern's gelijkstelling van çori aan parameçwari in twijfel getrokken was. 

Stutterheim's standpunt in de kwestie van de verhouding tussen in- en 
uitheemse elementen in het Javaanse cultuurpatroon is veel minder 
extremistisch dan dat van Pigeaud, begrijpelijkerwijze, daar hij als 
kunsthistoricus dagelijks met de Javaanse verwerking van Indische invloed 
op het terrein van tempelbouw en sculptuur te maken had. In het genoemde 
opstel wijkt hij met betrekking tot enkele details van Kern's mening af, 
doch neemt hij anderzijds veel van Kern over. Aanleiding om de pen op 
te nemen was hem, in 1933, een publikatie van Overbeck in D 12,209 sqq.; 
daar geeft Overbeck een Maleis verhaal weer, waarin een passus over 
een topeng-voorstelling voorkomt. Het Maleise verhaal in kwestie is 
zonder twijfel van Javaanse herkomst, en in de topeng-passus er van 
wordt de sori-rol door de permaisuri gespeeld; permaisuri is de vermaleiste 
vorm van Sanskrt parameçwari, waaraan waarschijnlijk een Javaanse 
tussenvorm permesori ten grondslag ligt. Het Maleise verhaal zelf bood 
Stutterheim dus gelegenheid om zich in de sori-kwestie eer bij Kern dan 
bij Pigeaud aan te sluiten; hij heeft zich echter door Pigeaud laten 
inspireren, doch daarmee geen succes behaald, aangezien Pigeaud de 
gelijkstelling van sori aan suri, "kam", in JV 470 aanlokkelijk, maar 
te gewaagd acht; het is mij niet duidelijk, wat de adjectiva-combinatie 
van JV 470 precies betekent, maar in elk geval was Pigeaud's reactie 
negatief 170). 

Aichele heeft over de Nägarakrtägamase raket-passus geschreven in 
een opstel, dat hij "Hayam Wuruk als Tänzer" genoemd heeft. Het 
opstel steunt op Kern's vertaling en ten dele op Gonda's bespreking 
van Nag. 91,7 sq. in BKI 88,467 sqq. Aichele heeft naar een andere 
verklaring van çori uitgezien, omdat Kern's "koningin" hem in strijd 
leek te zijn met het gebruik van suçrama, "tatkräftig, energisch", in 
6,c, en aan çaurya gedacht, het mogelijk achtende, "dass in dem ur
sprünglichen Text des Gedichts sorya gestanden hat". In een voetnoot 
op p. 19 vermeldt Aichele çora als lezing van het handschrift, maar hij 
heeft niet ingezien, dat suçrama wel bij çora, "vorst", zou passen, en dat 
de gissing çaurya of çorya bij handhaving van het overgeleverde çora 
overbodig was; de çorya-conjectuur is bovendien zwak, omdat de af
schrijver dan dezelfde fout tweemaal, doch met verschillend resultaat, 
zou hebben moeten maken, en ook omdat de vertaling "als Held" het 
suffix -nira van 5,c en 6,c niet tot zijn recht laat komen, evenmin als het 
er op volgende iki. Het is de verwerping van çori, die Aichele op p . 17 
toestaat te zeggen : 

Mit Gonda bin ich der Meinung, dass es sich in den Strophen 6-8 
nur um einen Spieier handelt, nämIich den König. Denn andernfalls 
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kommt man zu dem sonderbaren Schluss, dass das grosse Lob, 
das der Dichter den schauspielerischen Leistungen spendet, ei
gentlich nur den namenlosen Mitspielern gelte, während der König 
nur wegen seines schönen Gesangs (Strophe 6, Zeile 2) und seiner 
prächtigen Kostümierung (Strophe 7, Zeile I) gepriesen würde. 
Das aber widerspräche völlig der Tendenz von Prapaiicas Lobgedicht. 

Waarom zijn de Mitspieler in Aichele's gedachtengang namenlos ? Wat 
strofe 5 betreft, niet ten gevolge van een fout van Kern's vertaling, 
want Kern heeft het daarin over "de Koningin", en dit suggereert, mede 
vanwege de hoofdletter, Krtawardhana's hoofdgemalin, die in het kader 
van Kern's gedachtengang met çorinira even precies aangeduid zou zijn 
als had de dichter bhre Koripan, Tribhuwanottunggadewi, met name 
genoemd. Wat strofe 6 betreft, daarin komen geen namenlose Mitspieler 
voor, indien het slot van regel a op bhre Daha slaat en het çoranira van 
c op bhre Wengker. Aichele's argumentum ex absurdo gaat dus niet op; 
integendeel, zodra men een koninklijke çori, volgens Kern's gedachtengang, 
in 91,5 naast Krtawardhana plaatst, en in 91,6 naast bhre Daha een 
koninklijke çora volgens de door mij voorgestelde gecorrigeerde vertaling, 
dan vereist de spelers configuratie van 91,5 en 91,6 een soortgelijke spelers
configuratie in 91,7 sq., vanwege de techniek, die Prapanca in de Näga
rakrtägama voortdurend toepast. 

De premisse, waarop Aichele's conclusie (BiB 22) 

Was Hayam Wuruk spielt, ist demnach der altindische drama
tische Tanz, ein nä~ya, das in den Zuschauern die Stimmungen, 
die rasas, erweckt. über den Inhalt des Dargestellten wird in den 
Strophen des Nägaralqtägama nichts gesagt, er ist dem Dichter 
unwesentlich. Seine Verse muten uns vielmehr an wie eine begeisterte 
Rezension der künstlerischen Leistung des Herrschers. 

steunt, is dus niet aanvaardbaar; het gaat niet "um einen Spieier", maar 
om een groepsdans. Of dan de Nägarakrtägama niets zegt over "den 
Inhalt des Dargestellten", hangt af van het antwoord op de vraag, hoe 
specifiek juist die groepsdans te achten is, want indien wij de groep als 
specifiek mogen beschouwen, is er alle kans, dat wij de "Inhalt des 
Dargestellten" kunnen verstaan, als specifieke functie van een specifieke 
groep. In de volgende paragraaf zullen wij zien, hoe het antwoord moet 
luiden; dat antwoord sluit de geldigheid van het laatste deel van Aichele's 
conclusie uit, doch dat behoeft niet te betekenen, dat wij niet, mèt Aichele, 
zouden mogen spreken van een Indische dramatische dans, "ein nä~ya, 
das in den Zuschauern die Stimmungen, die rasas, erweckt". 

Het spreekt vanzelf, dat het gebruik van termen als çori en tëkës in 
andere teksten voor degene, die zich met Nag. 91,4 sqq. bezighoudt, een 
interessant feit is. Evenzeer echter spreekt vanzelf, dat de ouderdom van 
de tekst, waarin de termen voorkomen, van belang is; oudere teksten 
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kunnen door jongere lezers misverstaan worden, doch niet jongere teksten 
door inmiddels overleden ouderen. De woorden, waarom het hier gaat, 
zijn voor het eerst aangetroffen in de Tantu-Panggelaran, en wel door 
Kern, die in 1887 een eerste mededeling over dit geschrift gepubliceerd 
heeft; zie thans VG 9,283 sqq., waar tevens blijkt (p. 287), dat hij het 
ontstaan heeft geacht in de tijd van Erlangga of kort daarna, dus omstreeks 
1050 A.D. Toen Hazeu zijn dissertatie over het Javaanse toneel schreef, 
heeft Kern hem op de betrokken TP-mededeling - welker tekst men 
in de volgende paragraaf vindt - opmerkzaam gemaakt, blijkens een 
noot in HJT 12; Hazeu heeft de passus besproken, en op p. 12 Kern's 
datering vermeld, uiteraard zonder kritiek, daar hij niet de rest van de 
tekst bestudeerd had. HJT getuigt van belangstelling voor hetgeen in 
de Javaanse cultuur autochthoon is, en tijdens Hazeu's professoraat 
heeft Rassera in zijn dissertatie een zelfde belangstelling aan de dag 
gelegd. Het is daarom zeker geen toeval, dat Pigeaud, leerling van Hazeu, 
gepromoveerd is op een dissertatie over de Tantu-Panggelaran. Volgens 
Pigeaud is dit geschrift ontstaan tussen 1500 en 1635 A.D. (TP ed. 50), 
maar op p. 22 blijkt, dat hij er ouder materiaal in verwerkt acht, en 
bepaaldelijk voor " 't verhaal dat d' oorsprong van de wayang moet 
verklaren" neemt hij versmelting met inheemse voorstellingen aan. 
Pigeaud was dus , toen hij zich met Nag. 91,4 sqq. ging bezighouden, 
gepredisponeerd om ook de verklaring daarvan in de oud-inheemse 
hoek te zoeken, en zijn theorie aangaande een oude vegetatie mythe is 
dus wel te plaatsen, al lijkt zij niet houdbaar. Het betoog van dit boek 
leidt er toe de Nägarakrtägama in hoofdzaak uit de Lalitawistara te 
verklaren, en de passus Nag. 85 sqq. uit het Lalitawistarase wedkamp
verhaal ; in deze samenhang is een wedstrijd in toneelspel niet bijzonder 
opmerkelijk, want in Foucaux's Lalitawistara-vertaling leest men op 
p . 141 , dat Siddhärtha ook met betrekking tot "la danse théatrale" 
blijk van superieure bekwaamheid heeft gegeven. Räjasanagara's mede
dingers in het eloquentietoernooi zijn bhre Singhasäri en bhre Wengker, 
en dat hij op het gebied van raket-spel met leden van zijn familie in 
competitie is getreden, is derhalve in het kader van Prapanca's uiteen
zetting niets nieuws. 

Voor verklaring van de termen çori en eekes van Nag. 91,5 sq. hebben 
wij de Tantu-Panggelaran derhalve niet nodig. Omgekeerd hebben wij 
wèl, zoals in de volgende paragraaf zal blijken, de passus Nag. 91,4 sqq. 
nodig om details der betrokken TP-verhalen te kunnen verstaan. Het is 
daarom beter om, door van interne evidentie en contemporaine gegevens 
gebruik te maken, te trachten eerst met de Nägarakrtägama-passus zelf 
in het reine te komen, zonder a priori aan te nemen - zoals Pigeaud in 
JFC 5,434 gedaan heeft -, "that Javanese poets were especiallyattracted 
by those lndian tales that had some affinity or at least some congeniality 
with ancient native legendary stories or folk-tales referring to the mythical 
origin of primeval tribal society". Daarom is de opzet van het betoog 
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van de volgende paragraaf anders dan Pigeaud's benadering van Näga
rakrtägama-vraagstukken. 

1.2428. Alvorens tot het betoog van 1.243 over te gaan moet ik nog 
iets zeggen van het verhaal van Par. 28,29 sqq., aangezien het "een 
strijd op de bubat" betreft, en de vraag zich derhalve stelt, hoe het zich 
verhoudt tot de mededeling van Nag. 86 sq. 

In het genoemde Pararaton-verhaal treft men een aantal taalkundige 
moeilijkheden aan, waarvoor nog geen oplossing gevonden is, en ik ont
houd mij dan ook van een vertaling. Men zou het, onder het nodige voor
behoud, aldus kunnen samenvatten: 

Räjasanagara wilde met de prinses van SUll!,la trouwen. Daarop 
werd patih Madhu uitgezonden om de koning van Sun<;la. naar 
Majapahit uit te nodigen. Deze kwam, in de veronderstelling, dat 
het Majapahit om een volwaardig huwelijk te doen was. Na aankomst 
bood hij de prinses dus niet aan, want zijn lieden wensten (een 
swayamwara-competitie?). Gajah-Mada was echter tegen een vol
waardig huwelijk, omdat hij in de aanbieding der prinses een vorm 
van tribuut wilde zien. Bij zijn standpunt sloot zich bhre Wengker 
aan. Toen de twee Majapahitse rijksgroten hun troepen concen
treerden, wilde de koning van Sun<;la toegeven, maar zijn menak's 
niet. Het liep dus uit op een gevecht, dat met de dood van alle 
lieden van Sun<;la, inclusief de prinses, eindigde. Na haar dood 
trouwde Räjasanagara de dochter van bhre Wengker. 

Brandes heeft het verhaal als mededeling over een historisch feit 
aanvaard, en Krom heeft deze visie - zie HJG2 402 sqq. - overgenomen, 
met de aantekening, dat voor Majapahit de politieke kant van de zaak 
stellig het belangrijkst geweest is. In BKI 110,207 sq. heb ik de aandacht 
er op gevestigd, dat het verhaal van het meisje, dat gedood wordt, omdat 
de op haar verliefde prins reeds een door zijn ouders gekozen verloofde 
heeft, bekend is uit de Panji-roman, en dat de Sun<;lase prinses te ver
gelijken is met dewi Angreni; Räjasanagara is getrouwd met de dochter 
van bhre Wengker, zoals Panji in jongere verhalen met "de prinses van 
Daha" trouwt; bhre Wengker is in het Pararaton-verhaal tegen de Sun<;lase 
bruid, omdat zij de concurrente van zijn dochter SuftlumJ).adewi is. Nu 
hebben historici het Angreni-verhaal, voor zover ik weet, nooit voor hun 
werk bruikbaar geacht, en daarom mag men de vraag stellen, waarom 
de Pararaton-passus voor de historicus wèl waarde zou hebben; in 
VAWL-NR 69/1,309 heb ik dan ook de historiciteit van "de slag bij 
Bubat" dubieus geacht. Nu wij in de Nägarakrtäga.ma een verhaal over 
een wedkamp op de bubat, dat met Räjasanagara's en SUftlumJ).adewi's 
huwelijk in verband staat, aangetroffen hebben, is er meer reden dan ooit 
om aan de historiciteit der pasun<;la-bubat te twijfelen, want ook in de 
Pararaton gaat de strijd op de bubat aan Räjasanagara.'s huwelijk met 



269 

de dochter van bhre Wengker vooraf, en het Nägarakrtägamase bubat
verhaal blijkt tot de Lalitawistara te herleiden te zijn. 

Gaat men van de Nägarakrtägama met zijn verhaal over de wedkamp 
op de bubat en zijn mededeling over Räjasanagara's huwelijk met de 
prinses van Daha uit, dan kan men zich voorstellen, dat Majapahitse 
conversatie over het noodzakelijke huwelijk van de koning en de prinses 
van Daha - noodzakelijk, omdat hun echt de rijkseenheid symboli
seerde - via de opmerking, dat Räjasanagara, al had hij het gewild, 
met geen andere prinses had mogen trouwen, geleid heeft tot een populair 
verhaal over een poging van de koning om met een andere prinses een 
huwelijk aan te gaan, een poging, die uiteraard moest mislukken. In 
de Lalitawistara heeft Siddhärtha zijn concurrenten te elimineren, maar 
in de Nägarakrtägama komt de figuur van de mededingers naar de hand 
van Su!?umI).adewi, in Majapahit onvoorstelbare figuren, in 86 sq. niet uit 
de verf. Des te gemakkelijker kan zich dan een populair verhaal over 
concurrenten van de bruid gevormd hebben. In zekere zin beantwoordt 
het verhaal van Par. 28,29 sqq. dus aan de verwachting, en van dit 
verhaal naar het Angreni-verhaal van de Panji-roman is dan de stap niet 
groot geweest, daar immers Panji, de prins van Jenggala, Ayam-Wuruk is. 

Toch is te betwijfelen, of het verhaal van Par. 28,29 sqq. direct tot 
dat van Nag. 86 sq. te herleiden is. De tekst van de Kidung Sunçla, die 
in BKr 83,1 sqq. gepubliceerd is, begint met een verhaal over de vele 
meisjes, die bruid van Ayam-Wuruk wilden zijn, en over prinsessen van 
verschillende landen, wier portret hem getoond was, voordat hij zijn 
keus op de Sunçlase bepaalde; het is niet onwaarschijnlijk, dat de Pararaton
man dit verhaal gekend heeft, doch dat uit zijn beknopte redactie de 
mededeling aangaande "onderzoek op grote schaal naar de bruid, die 
Ayam-Wuruk's liefde kon wekken" verdwenen is. Van belang nu is, 
dat ook de Lalitawistara van zulk een onderzoek op grote schaal gewaagt; 
Gopä wordt, zoals men in HBB 1,41 kan lezen, als Siddhärtha passende 
bruid pas "nach längerem Suchen" gevonden. In de Nägarakrtägama is 
niet alleen niets dergelijks beschreven, iets dergelijks mocht er zelfs 
niet in voorkomen, daar de Nägarakrtägamase bruid het andere rijk 
representeert en mede de rijkseenheid symboliseert. Het ziet er dus naar 
uit, dat het verhaal van Par. 28,29 sqq. en van de Kidung Sunçla ontstaan 
is uit een Javaanse Lalitawistara-tekst, die ouder was dan de Näga
rakrtägama en dichter bij het Sanskrt origineel stond; deze veronder
stelling vindt steun in het feit, dat ook elders in de jongere Javaanse 
litteratuur - Pararaton, Serat Baron Sekençler - Lalitawistara-elementen 
voorkomen, die niet in de Nägarakrtägama opgenomen zijn. Vergelijkt 
men nu de inleiding der Kidung Sunçla van BKr 83,1 sqq. direct met de 
Lalitawistara, dan is duidelijk, dat "de prinses van Sunçla" oorspronkelijk 
niet een Gopä-concurrente geweest is, maar Gopä zelf; in dat geval staat 
sang prabhu mahäräja 171) voor DançlapäI).i, representeren de menak's, 
die op de bubat willen vechten, de 500 jonge Qäkya's van het Lalitawistara-
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verhaal, en is patih Madhu te herleiden tot de purohita van Kapilawastu, 
die in de Sanskrt tekst belast is met het zoeken van de geschikte bruid. 
Wat de Bodhisattwa van het verhaal, de bruidegom der Sun<,lase prinses, 
betreft, in het prototype van de Kidung Sun<,la heeft hij dan stellig niet 
Räjasanagara of Ayam-Wuruk geheten; het vermoeden ligt voor de hand, 
dat hij een (aanstaande) Buddha-Koning van het Çailendra-tijdperk 
geweest is, daar voor hem Sun<,la het buurland was, dat de bruid van de 
Buddha-Koning te leveren had. In de Majapahitse tijd is Su,?umJ,ladewi 
van Daha als bruid van de Buddha-Koning op de voorgrond gekomen; 
zij heeft kennelijk de prinses van Sun<,la verdrongen, en deze fusie van 
jongere en oudere gegevens heeft dan van "de prinses van Sun<,la" de 
uitgeschakelde concurrente van Su,?umJ,ladewi gemaakt, die vanwege de 
populariteit der Panji-verhalen algemeen bekend is gebleven onder de 
naam dewi Angreni 172). 

Hiermee is de evolutie van het oudere Gopä-verhaal slechts in grote 
lijnen geschetst. Angreni maakt de indruk een groepsgenoot te zijn van 
nglarani, angdyahi, midadareni en mbayeni, oude woorden voor "vrouw" 
met de connotatie "in een kenmerkende fase van haar bestaan", en dus 
voor "menstrueren", "barensweeën hebben", etc. gebruikt; het is, vanwege 
de ouderdom van de morfologische groep, niet uitgesloten, dat de oudste 
Javaanse Gopä-figuur Angreni heeft geheten en prinses van Sun<,la was 173). 

Het is mogelijk, dat de representant van de in de Lalitawistara niet met 
name genoemde purohita van Kapilawastu op Java vanouds M adhuraswara, 
"de met zoete stem sprekende", genoemd is, of een soortgelijke tot Madhu 
af te korten naam gedragen heeft, en dat de verkorte vorm, die "honing" 
betekent, aanleiding heeft gegeven tot de jongere naam varianten patih 
Sarkara - Sanskrt çarkarä, "Sandzucker" (CSW 438) - en patih K~odra 
- Sanskrt ~oda, "Puder" (CSW 100) _174). Ten slotte is niet onwaar
schijnlijk, dat bubat, als appellativum de naam van een deel van het 
kraton-terrein, een woord geweest is, dat reeds in de Majapahitse tijd niet 
meer in zwang was, en dat het in de veertiende eeuw reeds tot een soort 
eigennaam geworden is. Met voortgezet onderzoek zijn misschien enkele 
vraagtekens te elimineren, die thans nog geplaatst moeten worden. In 
deze paragraaf gaat het echter in de eerste plaats hierom, dat het verhaal 
over de pasun<,la-bubat een oud stuk Lalitawistara-verhaal is, dat na 
1287 onder de invloed van Nag. 86 sq. of van uit Nag. 86 sq. gegroeide 
verhalen vervormd is geraakt, en dat er geen reden is om "het conflict 
met Sun<,la" als een episode in de Majapahitse geschiedenis te beschouwen; 
vermeldt de Carita Parahyangan dit conflict, dan kan dat alleen betekenen, 
dat het geschrift jonger dan de Pararaton is 175). Het gebruik, dat in 
sectie 1,1 van het Pararatonse Sun<,la-verhaal gemaakt is, verklaart, waarom 
ik in deze subparagraaf er nog even op teruggekomen ben. 

1.2431. Kern heeft bij zijn vertaling van Nag. 91,8 aangetekend, dat 
hem de betekenis van het tweede woord van regel a, overgeleverd in 
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de vorm nawanätya, doch door hem verbeterd tot nawanätya en in de 
aantekening met nawa nätya weergegeven, niet duidelijk was; als gissing 
geeft hij "negen tooneelspelers", maar dit heeft hem zo weinig bevredigd, 
dat hij er de voorkeur aan gegeven heeft in de vertaling zelf alle mogelijk
heden open te laten. Poerbatjaraka heeft zich in BKI 80,285 met "een 
dans uitgevoerd door negen dansers" bij Kern aangesloten, doch zich 
eveneens van een vraagteken bediend. Aichele geeft in BiB 23, in verband 
met het in de vorige paragraaf vermelde betoog, "neun Darstellungs
weisen" . Pigeaud heeft niet slechts Kern's gissing, die hij ten onrechte 
met "Nine Dances" weergeeft, verworpen, maar ook de lezing nawanätya; 
volgens hem is zij "to be discarded as superfluous" (JFC 4,326), aangezien 
nawanatya, "Nine Physiognomies" , goede zin zou opleveren. Slamet
muljana ten slotte geeft het woord in kwestie weer met "tari sembilan 
orang"; hij sluit zich dus evenals Poerbatjaraka bij Kern aan, doch heeft 
een vraagteken overbodig geacht. 

In JFC 2,113 herleidt Pigeaud natya tot Sanskrt nati, en op grond 
daarvan komt hij tot de vertaling "respect" (2,113), "polite demeanour" 
(5,139). In de door Pigeaud in JFC 1,81 sqq. uitgegeven prozatekst 
wordt natya verklaard met smitä (blad 5a), hetgeen Pigeaud vertaald 
heeft met "expression ofthe face", "physiognomy" (2,113). Nu is iemands 
respect inderdaad vaak af te lezen uit zijn gelaatsuitdrukking, maar wij 
hebben met het compositum nawanatya te maken; negen verschillende 
gelaatsuitdrukkingen zijn denkbaar, maar moeilijk aan te nemen is, dat 
zij alle respect zouden weergeven, en de verhouding van nawa, "negen", 
tot nati, volgens CSW 202 "Verneigung", "Demut", is derhalve een 
kwestie, die door Pigeaud niet bevredigend afgedaan is. De passus Nag. 
91,4 sqq. gaat over raket-spel ; zulk spel is niet goed denkbaar zonder 
dans, indien men bij "dans" denkt aan hetgeen CSW 208 voor nätya 
geeft: "Tanz, Mimik, Darstellung". De context steunt dus Kern's emen
datie, terwijl Pigeaud ons met een onbeantwoorde vraag laat zitten. 
Het is daarom redelijk zich bij Kern's opvatting aan te sluiten. 

De volgende vraag is dan, of wij van elders een "Tanz" of "Darstellung" 
kennen in een configuratie van negen personen. Die vraag is bevestigend 
te beantwoorden: wij vinden zo'n configuratie in SD 39,7 als Darstellung 
vermeld. Er is derhalve reden om na te gaan, of het Smaradahana-verhaal 
ons iets over de aard van de Nägarakrtägamase nawanätya leert, vooral 
ook, omdat 39,7 de laatste strofe der Smaradahana is, en niet uitgesloten 
is, dat juist in de laatste strofe de kwintessens van het gedicht ter sprake 
komt. 

In de Smaradahana komen enkele mededelingen voor, die wij ook in 
andere Javaanse geschriften aantreffen; van de parallelle mededelingen 
zijn er sommige direct tot de Smaradahana te herleiden, andere indirect. 
Om te weten te komen, of de Darstellung van SD 39,7 iets met die van 
Nag. 91,8 te maken heeft, moeten wij in verband daarmee een zekere 
hoeveelheid Javaanse litteratuur de revue laten passeren. Om het doel, 
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de interpretatie van Nag. 91,7 sqq., te laten prevaleren zal ik mij op de 
omweg tot de hoofdzaak beperken; het zal echter duidelijk worden, dat 
er zoveel op te zien is, dat ruimere bespreking het thema van een 
afzonderlijke verhandeling zou kunnen zijn. 

1.2432. In KBW 3,327 zegt van der Tuuk van het gedicht Smaradahana, 
dat het gaat over de verbranding van Kama, die bij Çiwa wellust had 
opgewekt, waarvan Ga:Qeça het uitwerksel was, terwijl hij voor het appel
lativum smaradahana een vindplaats vermeldt, waar het "liefdevuur" 
betekent, en enerzijds betrekking heeft op een verliefde prinses, anderzijds 
op het metrum asmarandana van de volgende zang. Voorts verwijst van 
der Tuuk er naar KBW 1,546; volgt men de verwijzing, dan komt men 
uit bij Indische verhalen van ongeveer dezelfde inhoud als wij in de Javaanse 
kakawin aantreffen; in de Indische Kumärasambhawa is "het uitwerksel" 
niet Ga:Qa, doch Kumara alias Skanda-Karttikeya, en heet de door Çiwa's 
zoon verslagen demon niet, als in de Smaradahana, Nilarudraka, doch 
Taraka, een merkwaardige naam voor een demon, die tot ongenoegen 
der goden de wereld aan zich onderwerpt, daar taraka "redder" betekent. 
Poerbatjaraka, die de Smaradahana in BJ 3 uitgegeven en vertaald heeft, 
heeft in een korte inleiding op p. IX sqq. de door van der Tuuk gemaakte 
opmerkingen uitgewerkt, er op gewezen, dat het verhaal van Kama's 
aanval op Çiwa doet denken aan Mara's aanval op de Bodhisattwa in 
het uur der verlichting, iets gezegd over structurele overeenkomst tussen 
de Smaradahana en de Arjunawiwaha, en er de aandacht op gevestigd, 
dat Nilarudraka in de Smaradahana Ga:Qa bestrijdt met een Pancata
thiigataji, "een Pancatathagata-toverspreuk" (SD 35,7,c); de auteur ziet 
in het laatstgenoemde detail een belediging van de Buddhisten, die de 
Çiwaïeten later betaald gezet zou zijn door mpu Tantular in de Sutasoma. 

Van der Tuuk heeft met zijn opmerkingen de indruk gewekt, dat 
Smaradahana voor "de verbranding van Kama" staat, en in ieder geval 
heb ik de naam van het gedicht vroeger zo verstaan. De titel kan echter 
met de verbranding van Smara iets te maken hebben zonder daarop 
exclusief betrekking te hebben. In SD 12,2,d wordt Çiwa bhatara Mada
nadahana genoemd, en de gelijkwaardige naam van het gedicht kan dus 
opgevat worden als een epitheton van Çiwa, in welk geval het Smara
dahanakatha van SD 40,I,b "een Çiwa-verhaal" betekent; dahana's 
betekenis in het Sanskrt is - cf. CSW 169 - "aufzehrend, vernichtend", 
en zonder veronderstelling van een afwijkend Javaans spraakgebruik 
betekent Smaradahana "de Smara-vernietigende" = "Çiwa". Voor het 
begrijpen van de strekking van het gedicht maakt het enig verschil uit, 
of men het opvat als een Çiwa-verhaal, waarin Kama een rol speelt, 
dan wel als een Kama-verhaal, waarin Çiwa een rol speelt. De keuze 
tussen de twee mogelijkheden kan slechts in het voordeel van de eerst
genoemde uitvallen: in het begin van het verhaal treedt Çiwa op als een 
in meditatie verzonkene zonder belangstelling voor vrouwen, aan het 
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slot heet hij in 37,14,d Ardhanariçwara, "de door vererngmg met zijn 
bruid gekenmerkte Heer", en in 39,7 ,d Kiimeçwara, "door kiima, ,geslachte
lijke liefde', gekenmerkte Heer" of "de door (god) Käma gekenmerkte 
Heer" ; tussen het begin en het slot wordt het verhaal verteld van Çiwa's 
"bekering", van mediterende vrijgezel tot minnaar. De sympathie van 
de Javaanse dichter en zijn Indische voorgangers gaat niet naar de 
mediterende vrijgezel uit, want 's Heren meditatie geeft de demon 
Nilarudraka gelegenheid om zijn ongure heerschappij te vestigen; deze 
wordt pas gebroken door de volwassen-getoverde 176) GaJ).a, en dus nadat 
Çiwa's omgang met Umä tot de geboorte van een zoon geleid heeft. De 
redding der wereld hangt in het verhaal derhalve af van Çiwa's erotische 
activiteit. 

In het verhaal van Çiwa's verandering-van-wezen speelt Käma een 
rol als degene, die op verzoek der voor Nilarudraka bevreesde goden 
Çiwa's meditatie verstoort. Çiwa straft hem door demonische gedaante 
aan te nemen en uit zijn derde oog wereldvernietigingsvuur voort te 
brengen, waarin Käma tot as vergaat; Rati, de godin der liefde, volgt 
hem in de vuurdood. Käma's pijl heeft echter doel getroffen, en de goden 
zijn hem dus tot dank verplicht. Een deputatie, bestaande uit Wrhaspati, 
Indra en de zeven ri?i's, begeeft zich naar Çiwa's verblijfplaats, roept 
de Heer op, en verzoekt hem na eerbetoon Käma te doen herleven. Çiwa 
toont zich genadig, maar Käma zal voortaan lichaamloos zijn en Rati 
slechts ontmoeten in de coitus van anderen. Käma en Rati nemen dan 
hun intrek in Çiwa en Umä, en wanneer Çiwa en Umä bruiloft vieren, 
verenigen zich Käma en Rati in en door het Verheven Bruidspaar; als 
Ardhanariçwara, Verheven Bruidegom, is Çiwa derhalve Kiimeçwara, 
"door Käma gekenmerkte". 

Wanneer het bruidspaar eens een excursie maakt, vindt Umä op de 
plaats, waar Çiwa destijds verblijf gehouden heeft, de as van Käma. 
Ook zij is Käma dankbaar, want door hem is zij Çiwa's bruid geworden. 
Zij verzoekt Çiwa Käma, nu Çiwa's essentie, een gedaante te schenken. 
Wederom is Çiwa tot medewerking bereid, en zo is enkele keren een 
aardse Kämeçwara, een Käma-Çiwa of Çiwa-Käma, geboren, laatstelijk 
- voor mpu Dharmaja - in KaQ.iri onder de gedaante van bhre Matahun, 
de bruidegom van Rati's verschijningsvorm (bhre Lasem), prinses van 
Janggala 177). 

Çiwa's liefdeleven duurt volgens SD 37,14,a pirang yuga, "een aantal 
yuga's". Hiermee is misschien "vier yuga's" bedoeld, en dan is pirang 
yuga te beschouwen als een afschrijversfout voor patang yuga. De achter
grond van het verhaal immers is de leer aangaande de regelmatige wisseling 
van dagen en nachten van Brahmä. In de nacht van Brahmä leven Çiwa 
en Umä gescheiden, bestaat Käma, vernietigd in het sanghära-vuur, 
dat aan het einde van een "dag" al het bestaande doet verdwijnen, in 
het geheel niet, en regeert slechts de demon van de chaos, Nilarudraka, 
letterlijk "het zwarte (onzichtbare) Çiwatje"; de naam van de demon 
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suggereert non-existentie, en hetzelfde suggereert "Çiwa's meditatie", 
omdat meditatie tot het verdwijnen van alle bewustzijn heet te leiden. 
De nieuwe dag breekt aan, wanneer Çiwa zich met Umä verenigt, in hun 
coitus Käma en Rati actief worden, en door de activiteit van Käma 
en Rati de procreatie weer op gang komt. De Smaradahana is daarom 
een cosmische mythe; in SD 38 sq. duren de cosmische dagen en nachten 
echter korter, en daar ook in de Buddhistische wereld als een soort "dag 
van Brahmä" slechts geldt het tijdvak, waarin zich de Buddha mani
festeert, van de volgende dag gescheiden door een Buddha-Ioos tijdvak, 
mag men aannemen, dat het tijdbeeld van SD 38 sq. door Buddhistische 
theorie bepaald is, althans beïnvloed. De Smaradahana is echter tevens 
een ngruwat-verhaal, want de situatie, die door de vernietiging van alle 
leven en procreatie ontstaat, is voor de levende, zich op de tegenstelling 
tussen dag en nacht bezinnende mens uiteraard malati, "onheilbrengend"; 
de hymne, waarmee Wrhaspati, Indra en de zeven r~i's Çiwa oproepen 
(SD 10 sq.), is kennelijk het werkzame deel van de ngruwat-rite, omdat 
Çiwa daarin "Heer van de bhäwacakra" genoemd wordt, en Çiwa's reactie 
toezegging van het herstel van Anangga's activiteit is (SD 12,11 
sqq.). 

Wanneer Çiwa zich, aan de oproep van Wrhaspati, Indra en de zeven 
r~i's gevolg gevende, manifesteert, doet hij dat uiteraard in niet-erotische 
vorm, en zelfs wordt hij nog niet normaal zichtbaar. De dichter zegt 
hiervan: 

c ~igllJ,l8o kapwa yatna manita.h çiwata.ttwawidhi 
d tumiha.ng a.deha.çuddhi kamalë.sa.na ma.~mak~n 
c japa sa.ha küt;a.mantra sina.mahita. ring hrdaya 
a prathama.ta mürti sa.ng hyang apatingkah ing ~tadala 
b gint'llar ing a~kra.ma çiwangga sa.hästranira 
d tt'lla.s a.ngawähana stutinirêki niha.n wuwust'ln 

Wat de weergave van deze tekst betreft, de letters vóór de versregels 
hebben betrekking op de volgorde, waarin de regels in BJ 3 voorkomen; 
de eerste twee regels vormen de tweede helft van SD 9,16, en daarop 
heb ik eerst 9,17,c laten volgen, omdat dan het geheel verstaanbaar is. 
De overgeleverde vormen a~a hUWU8 (16,d) en prathamani (17,a) geven 
geen zin en zijn dus door betere vervangen. Het overgeleverde gelar 
iiBana van 16,d is misschien bruikbaar, indien men het prefix van 
adehayuddhi ook voor het volgende woord laat gelden en de vertaling dus 
op agelar iiBana baseert; ik geef echter de voorkeur aan het ondubbel
zinnige kamaliiBana. De mogelijkheid bestaat, dat voor het metrisch 
onbevredigende angawähana van 17,d upawahana te lezen is; dit is metrisch 
correct en desnoods als variant van awahana te verdedigen, doch vanwege 
de vaste, specifieke betekenis van awahana heb ik van emendatie afgezien 
en de metrische fout voor lief genomen. 

Onder het gebruikelijke voorbehoud geef ik de volgende vertaling: 
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De Çiwatattwawidhi 178) werd precies In acht genomen door de 
r~i-groep. 

Men stond, men waste zich, ging zitten op gekruiste benen en 
verzocht clementie, 

terwijl men schietgebed en kütamantra 179) concentreerde in het hart. 
Terstond werd Gods verschijningsvorm actief op de Achtbladige 
en spreidden zich de (acht) gedaanten van de Heer, elk met haar 

wapen, in een lettertekenreeks. 
De oproep was verricht. Vermeld zij 'tgeen zij in hun loflied zeiden:. 

Hiermee vergelijke men SD 1,9, waar de dichter op de vraag, wat Çiwa 
met zijn overgang tot een andere zijnswijze beoogde, laat volgen : 

Botan täpan awaknira ng paramatattwänüt i sarwägama 
ungkärädiçiwänggasandhi 8atatä ning brahmamanträ~ara 
tingkah ning daçamürti nitya ginêlar pöh ning Bwarawyanjana 
Bü~majnänawiçei?R rakwa hwnidêng dhyäyi nirälambana. 

In vertaling: 

Want was Hij - 't Hoogste Zijn, zoals de schriften leren - niet 
een Çiwalichaamgroep met Om vooraan, geordend naar de letters 

van de Brahmamantra, 
zodat de daçamürti, puik van consonanten en vocalen, steeds was 

uitgespreid 1 
Die in subtiele kennis uitblinkt, zegt men, rust, verzonken in gepeins 

en zonder steunpunt 180). 

In deze tweede strofe van het Smaradahana-verhaal - indien men de 
manggala-strofen SD 1,1/7 afsplitst - betreurt de dichter Çiwa's overgang 
tot het yogiçwara-schap, d.i. het intreden van de cosmische nacht, en 
denkt hij terug aan de Çiwa van de cosmische dag, die daçamürti was, 
een "tieneenheid". Die tieneenheid komt wederom ter sprake in SD 39,7, 
want daar heet Kämeçwara-Ardhanariçwara, d.i. Çiwa plus Umä in de 
verschijningsvorm van bhre Matahun plus bhre Lasem, te zetelen op de 
ratnasinghäsana, d.i. de troon van Kaçliri met betrekking tot het Javaanse 
koningspaar, doch de Achtbladige Lotus met betrekking tot het godenpaar, 
en bevinden zich acht godinnen op de bloembladen in een krans om het 
Verheven Bruidspaar. Wanneer Çiwa aan het slot van SD 9 zich aan 
Wrhaspati cum suis openbaart, heeft hij echter het herstel van Käma 
tot Anangga nog niet aangekondigd, heeft Umä derhalve haar plaats in 
de configuratie nog niet ingenomen, en is de verschijningsvorm daarom 
nawamürti, een negeneenheid. Ook de daçamürti is intussen een nawamürti, 
want Çiwa en Umä zijn in coitu één mürti; het gewone iconografische 
equivalent van het goddelijke echtpaar in coitu is de Ardhanäri, waarvan 
de rechterhelft mannelijk, de linkerhelft vrouwelijk is (IHJK2 1,95); 
de verschijningsvorm op de troon van Kaçliri moet men zich vermoedelijk 
als benadering van de Ardhanäri voorstellen, ongeveer zo als plaat 262 
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in AIA een koningspaar .weergeeft: de vrouw weer links, tegen haar 
echtgenoot aanleunende. 

In plaats van nawamürti gebruikt men op Bali thans de term nawa
sanga. Daar van der Tuuk in KBW 3,394 een verwijzing naar de uiteen
zetting van KBW 1,542 opgenomen heeft onder sanga, "negen", mag 
men aannemen, dat de Baliërs sanga later verstaan hebben als het in
heemse synoniem van Sanskrt nawa. Goslings, die dit in GKI 202 over
genomen heeft, veronderstelt, dat de Baliërs, de betekenis van nawa 
niet meer begrijpende, het gelijkwaardige sanga toegevoegd hebben; 
aangezien de Sanskrt telwoorden van één tot tien in oudere Javaanse en 
Balise litteratuur in allerlei samenstellingen voorkomen, is de veronder
stelling, dat men op Bali nawa niet zou hebben begrepen, onaannemelijk, 
en is de kans groter, dat nawasanga, onder invloed van doubletten als 
panggorja/pangorja, "geplaag", ontstaan is uit nawasanggha, "groep van 
negen". Van der Tuuk vermeldt in KBW 1,542 een mannelijke nawasanga
configuratie met "in 't midden Çiwadèwi d.i. Çiwa met zijne vrouw 
als één opgevat", doch de Balise brahmaan Ida Made Rai geeft een 
lijst (GKI 256 sqq.), waarin de goden met hun gemalinnen opgesomd 
worden, en de godinnen hebben ook wel de goden verdrongen; in dat 
geval wordt het Verheven Echtpaar omringd door de ~tadewi, wier 
namen, dunkt mij, zijn; Säwitri, Lakl?mi, Saraswati, Cämun<;lä, Çaci, 
Raudri, Çri en Mahädewi 181). In hoeverre deze Balise lijst van Indische 
herkomst is, moge in het midden blijven; in ieder geval zegt Pott in YY 109, 
waar hij de theorie aangaande de Anandakandapadma, de Achtbladige 
Lotus, bespreekt, dat onder invloed van het çaktisme het vrouwelijke 
element in de configuratie op de voorgrond getreden is, "waardoor dan 
een groep van acht vrouwelijke godheden ontstond, welke een voorname 
rol speelt in de tooverpractijken van het Kälacakrabuddhisme". 

In allerlei afbeeldingen worden de nawasanga-goden door symbolen 
vervangen, een gebruik, dat waarschijnlijk eveneens van Indische oor
sprong is; soms zijn de symbolen wapens - zie YY plaat XV, waar op 
de linkerfoto de lotus als substraat duidelijk herkenbaar is -, soms 
lettertekens, zoals in de tekening, die Goris weergeeft in OBT 148 en 
waaruit het gebruik van een soort brahmamantra blijkt: Sabataai
NamaçÇiwäya (cf. OBT 19 sqq.). Het zijn deze of soortgelijke groepen 
lettertekens, waarover Dharmaja het in de geciteerde SD-regels heeft: 
Çiwa openbaart zich aan de zich tot hem wendenden door zijn letter
symbolen in de al?tadalapadma te doen verschijnen, en wanneer hij dat 
doet, "schrijft hij zichzelf in de lotus"; daar bovendien padmàsana te 
vertalen is met "lotuszetel" zowel als met "wiens zetel een/de lotus is", 
vergemakkelijkt de dubbele bruikbaarheid van padmàsana de vereen
zelviging van de Heer en de Zetel, die, zoals uit het Nederlandse "de 
heilige stoel" voor "de paus" blijkt, toch reeds mogelijk was. In de 
Smaradahana zelf staat het onbeschreven Blad tegenover het beschreven 
Blad in de vergelijking van 39,6,cjd: 
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de Lotus, die Zijn blad nog niet ontplooid heeft, is niet mans genoeg 
Haar aan te raken, voor Haar blik beschroomd, 

doch steeds dient Haar 't beschreven Blad, en draagt als dienaar 
aan Haar voeten vruchten.; 

het beschreven blad is de Lotus, waarop Umä in veremgmg met de 
Ardhanariçwara staat, maar het is ook Çiwa zelf, die Umä vruchtbaar 
maakt, en doordat de strofe over de prinses van Janggala handelt, is 
Umä bhre Lasem en dus Kämeçwara Çiwa. Het onbeschreven Blad, de 
pustaka sang Kumära, "het Geschrift des Ongerepten", van SD 38,14,b, 
verdwijnt, wanneer Çiwa met Umä omgang heeft, doch vertoont zich 
als plaats op Java aan het einde van de volgende nacht, vóór het begin 
van "de dag van bhre Matahun". 

1.2433. Voor zover ik na kan gaan - de opmerking is dus vatbaar 
voor correctie -, wordt de A!?tadalapadma in de Javaanse litteratuur 
voor het eerst als wapen vermeld in de Arjunawiwäha. Wij hebben in 
de vorige subparagraaf gezien, dat reeds Poerbatjaraka in BJ 3,XI op 
de overeenkomst tussen de Arjunawiwäha en de Smaradahana de aandacht 
gevestigd heeft. Het is inderdaad stellig geen toeval, "dat de vereering 
van Çiwa in beide gedichten in de zangen X en XI valt"; in beide gedichten 
gaat aan de Çiwa-hymne in engere zin vooraf een mededeling over Çiwa's 
manifestatie in de Lotus, en begint met deze manifestatie de laatste fase 
der heerschappij van de demon der nacht, die in de Arjunawiwäha 
Niwätakawaca heet. Niwätakawaca oefent zijn macht uit krachtens een 
gunst van de Heer, die echter bij het verlenen van het privilege de duur 
van Niwätakawaca's heerschappij beperkt heeft tot het ogenblik van 
het optreden van een mänU{la çakti, een Übermensch (AW 1,3). Die functie 
vervult Arjuna na geruime tijd in yoga verdiept te zijn geweest; als yogi
çwara is hij Çiwa's remplaçant, en daar met Arjuna's verdwijning volgens 
de Indische theorie - cf. Nag.ed. 108 - de Kaliyuga begint, kon de 
dichter, zich enige vrijheid veroorlovende, het tijdvak van Arjuna's 
yoga-beoefening als "nacht van Brahmä" laten gelden; in die tijd weigert 
Arjuna de meisjes, die hij na de dood van Niwätakawaca beminnen zal. 
De dichter identificeert Arjuna met Çiwa door te vertellen, dat, toen 
zij beiden Niwätakawaca's vertegenwoordiger Mürkha in diens evergestalte 
bestreden, de pijl van Çiwa en die van Arjuna tot een eenheid versmolten 
(AW 8,1), en dat Çiwa en Arjuna vervolgens als gelijken met elkaar vochten 
(A W 8,2 sqq.). Op het hoogtepunt van de worsteling komt Arjuna onder 
te liggen, en wanneer hij dan in verweer Çiwa's voeten omvat en daarmee 
formeel een daad van aanbidding stelt, verandert eensklaps de situatie 
en manifesteert Çiwa zich in een vuurgloed als Ardhanariçwara in de 
Lotus. Hem huldigt Arjuna met een sembah, met rituele handhoudingen 
(mudrä) , met het reciteren van de kütamantra en met het uitspreken 
van een hymne. De nieuwe betrekking is die van vader en zoon, want 
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Çiwa noemt Arjuna in 12,1,b anakku; Arjuna komt daarmee in dezelfde 
positie als GaI).a inneemt in de Smaradahana. In de volgende regels lezen 
wij over Çiwa's reactie op Arjuna's aanbidding: 

hana panganugrahangkwa ca.duça.kti winimba ça.ra 
Pe.çupatiçaatrakê.stu pangarannya nihan wulati 

wuwusira sa.ng hyang Ïçwa.ra. mijil tang apuy ri tangan 
wawang e.ça.rira kä.tara ma.nginl#takên warayang 
tinarima sa.ng Dhananjaya tikang çara sü.kEJma-#kä. 
ng analaçarira sä.tmaka. lawan warayang wêka.sa.n 

"Er is iets, dat ik je als gunstbewijs ga schenken: caduçakti omge-
vormd tot pijl; 

het hete ,Paçupatiçastraka' . Je zult het thans aanschouwen!" 

Zo sprak de Heer. Het vuur trad uit; (het werd) tot hand 
en kreeg concrete vorm, waarin het zichtbaar drager van een pijl 

werd. 
Dhananjaya nam 't wapen, handschrift naar zijn godlijk wezen, 

in ontvangst, 
en met de pijl werd één wat vuur-in-vorm geweest was. 

Het is dus de mystieke eenheid van Çiwa en beschreven Lotus, die in 
de gedaante van een boek-wapen eigendom van Arjuna wordt en waarmee 
straks aan Niwätakawaca's heerschappij een einde gemaakt wordt (A W 
27,6 sq.); reeds aan de vooravond van Niwätakawaca's ondergang open
baart Çiwa zich als Ardhanariçwara, doch de Verheven Bruiloft van 
Çiwa's alter-ego Arjuna, die in zijn yogiçwa.ra-fase de widadari's versmaad 
heeft, vindt na de dood van Niwätakawaca plaats, wanneer in de hemel 
de Arjunawiwiiha, Arjuna's liefdefeest, gevierd wordt. 

Poerbatja.raka's vertaling van de geciteerde regels in BKI 82,263 is 
niet geheel bevredigend, daar in 12,2,d niet Arjuna's eigen pijl bedoeld 
wordt, maar de pijl, die ontstaat uit de tejakara-kara van 9,4,c, de vuur
gloed, die Çiwa-Ardhanariçwara èn de Padmäsana omvat; de moeilijkheid 
van de tekst verontschuldigt echter degene, die de eerste poging tot 
vertalen onderneemt. Wat caduçakti precies betekent hebben zich de 
Javaanse geleerden lang vóór Poerbatjaraka's tijd afgevraagd, en bij het 
vertalen van het andil ning caduçakti van HW 42,2,80 heeft Teeuw in 
VKI 9(b),89 terecht betwijfeld, of caduçakti een Sanskrt woord is, zoals 
JuynboU in OJNW 190 beweert; ik ben geneigd een Javaanse verbastering 
van candracWf,açakti, "Çiwa's çakti" - candracütJ-a" "Monddiademträger" 
(CSW 120), is een epitheton van Çiwa -, te veronderstellen, doch meer 
dan een gissing is dit niet 182). De pointe van AW 12,1,d is waarschijnlijk, 
dat Paçupatiçastraka en Paçupatiçiistraka metrisch gelijkwaardig zijn, 
zodat men èn aan çastra, "wapen", èn aan çiistra, "boek", kan denken; 
het 8ang hyang päyupatiistramantra van A W 27,1,80 sluit dit niet uit, 
aangezien het boek-wapen "een wapen" mag worden genoemd. In verband 
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hiermee heb ik het laatste woord van A W 12,2,c door tikä vervangen; 
na het voorafgaande demonstrativum tikang past geen demonstrativum 
tikä, terwijl tika of tikä in de zin van "op een blad geschreven tekst" 
- door Rückbildung gevormd uit Sanskrt patikä - in het verband goed 
past; hetgeen in de volgende subparagraaf uit de Bhäratayuddha geciteerd 
zal worden bevestigt trouwens het vermoeden, dat wij tikä moeten lezen, 
en wat de identificatie van het goddelijke wapen met de Achtbladige 
Lotus betreft, van de Nawasanga-emblemen is "de lotus in het midden het 
wapen van Çiwa", zoals Ida Made Rai in GKI 257 zegt. 

Evenals de Smaradahana is de Arjunawiwäha een variant van de 
scheppingsmythe, die betrokken is op stichting of herstichting van het 
niet-Buddhistische rijk. Of de op aarde verschenen Çiwa-Kämeçwara door 
het volk Erlangga dan wel bhre Matahun genoemd wordt, is voor de 
theoloog, die het scheppingsverhaal op de verschijning van een nieuwe 
niet-Buddhistische koning betrekt, minder relevant dan voor wie in 
HJG-termen denkt. Uiteraard hangt de keuze van Arjuna als "zoon van 
Çiwa" in de Arjunawiwäha samen met de benoeming van Arjuna's 
nakomeling Udayana tot "vader van Erlangga" in de Erlangga-hymne; 
daarover is het nodige reeds gezegd sub 1.222 sq. 

1.2434. In het Javaanse Bhäratayuddha-verhaal is het hoogtepunt van 
de strijd niet de uitschakeling van Duryodhana, doch die van Çalya, de 
houder van het demonen-producerende "wapen van Çiwa's toorn" 
(Rudraro~ästra; BY 40,8,b). Over zijn ondergang zegt de dichter (BY 
42,5 sqq.): 

ngkii. çri Krl;lna kumon ri Dharmasuta pustaka l~pasak~na 
eng~t ring w~kasan Yudhil;lthira sukhêng hati pinituturan 
tan-dwii. ng sanjata pustakii. Kalimahol;ladha rin~g~pira 
sampun siddha siniddhikii.ra dadi tomara mangarab-arab 

muntab teja nikagni yangg~s~ngi daityapatiçarawara 
Mkwan mantra samädhi tattwa ni dalanya mat~mahan apuy 
wruh çri Çalya yan antakänira gatinya tuwi tan atakut 
mangkin çüra masö sirängiwung amähi çarawara p~nuh 

sakweh ning panah Indrajäla kin~näk~nira pamahuwus 
dudw ang Parwatabahni len Bhujagapäça mawil~t asulam 
yangr~nc~m bala peka tan hana w~nang mulata sira n amuk 
lwir Käläntaka ring yugänta malapahyun amangana jagat 

yeka n çighra dinuk ring astrawara pustakamaya lumarap 
mäbhräpan maI).ihemadançla tuman~m ri çla.çla sang ahulun 
tan pendah kadi wangkawii.nginumi räh nrpati mamulakan 
ndah çätanya tinüt ri jiwanira mantuk ing amarapada 188) 

In vertaling: 

Dan vestigt Kri?na Dharmasuta's aandacht op 't als werptuig te 
gebruiken Boek. 

Yudhii?thira bezint ten slotte zich, bereid de raad te accepteren. 
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Hij neemt terstond Kalimaho~adha, het wapen-handschrift, in de 
hand, 

en 't wordt, volmaakt reeds, doch (nog bovendien) geactiveerd, 
een lans gehuld in vlammen. 

Hoog laait de vuurgloed op en doet (des tegenstanders) daityakoning
wapenen in as vergaan. 

Geen wonder, want het wezen van de bladeren is toverspreuk en 
concentratiekracht, tot vuur geworden. 

Hoewel vorst Çalya inziet, dat die gang van zaken tot zijn dood 
zal leiden, is hij niet bevreesd; 

integendeel, zijn heldenmoed neemt toe, en woedend opmarcherend 
overstelpt hij (gene) met een vloed van pijlen. 

Hij past volledig 't arsenaal van Indrajä.la-pijlen toe, 
mèt Lavapijlen en mèt Slangenstrikken, die zich kronkelend ver

vlechten, 
waardoor het voetvolk wordt verpletterd; niemand is in staat hem, 

die in woede aanvalt, aan te zien, 
want hij is als de Doodsgod aan het eind der yuga's, hongerig, van 

zins de mensheid te verslinden. 

Maar weldra wordt hij door de superpijl getroffen, die van aard 
een vlammend handschrift is 

en fonkelt met zijn schacht van goud en edelsteen. Hij plant zioh 
in de borst des konings, 

en Çalya's bloed spuit op als een fontein, de regenboog gelijk, 
die (zuigt en) drenkt, 

en langs welks smalle baan zijn ziel verdwijnt naar 't huis der 
goden 184). 

Het door Yudhi~~hira gebruikte wapen is te identificeren met het in 
AW 12,1 sq. vermelde; als oudste der vijf broers is Yudhi~~hira de 
Pä.nc;lawa-koning bij uitstek, en beschikt hij dus over hetgeen Arjuna van 
Çiwa ontvangen heeft. De naam Kalimaho~adha wordt in JNHW 2,144 s.v. 
lima vermeld en in KBW 2,226 niet verklaard; in GNI 2,49 heb ik - zoals 
Goris iets eerder had gedaan, in D 17,282 - hem vertaald met "Kali's 
groote genees- of toovermiddel", het eerste lid van het compositum 
opvattende als te staan voor Käli = Durgä.; ook Gonda geeft van deze 
opvatting blijk, in SI 160. In het metrum past echter slechts Kalima~adha 
of KalimahaWJadha, en het is beter de dichter geen metrische fout toe 
te schrijven, indien de door hem gebezigde vorm goede zin geeft. Nu 
vergelijkt hij Çalya met Kä.lä.ntaka, die de wereld verslindt, en Kä.lä.ntaka 
verdwijnt bij de herschepping der wereld, wanneer met de nieuwe dag 
een Krtayuga begint; daar de Krtayuga het tegendeel van de Kaliyuga is, 
lijkt een betere vertaling te zijn "het verheven middel tegen de Kaliyuga" = 
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"het instrument tot herstel van de Krtayuga". Deze vertaling is in 
overeenstemming met de Javaanse weergave pustaka ... pinakahurip 
nikang rat kabeh, "het boek, dat het leven der wereld is" , in CJ 2,382 185) 

en met het betoog van deze paragraaf; ook de kakawin Bhäratayuddha 
heeft betrekking op de herstichting van het niet-Buddhistische rijk, 
zoals eerder in dit boek betoogd is. 

Aan hetgeen in GNI 2,49 sq. over de Kalimaho!iladha in jongere 
Javaanse geschriften gezegd is heeft Drewes een interessant gegeven 
toegevoegd in BKI 122,354, waar bovendien de relevante vaklitteratuur 
vermeld wordt. In de door Drewes besproken tekst vinden wij verband 
gelegd tussen de termen Kalimaho~adha en kalima çahäda, "de getuigenis
formule" of "muslimse geloofsbelijdenis"; de twee termen vallen samen 
in de Javaanse uitspraak klimasada. Het verband was bekend uit een 
verhaal 186) over een ontmoeting van Yudhi!il~hira , de eigenaar van het 
boek-wapen, met sunan Kali-Jaga; in de Serat Dermagançlul verdedigen 
Sabda-Palon en Naya-Genggong de oude pustaka Kalimasada tegenover 
de nieuwerwetse muslimse geloofsbelijdenis. Uit hetgeen eerder in deze 
paragraaf besproken is moge blijken - zie ook Gonda's opmerking in 
SI 160 -, dat met de klankovereenkomst tussen Kalimaho~adha en 
kalima çahäda voor de auteurs der genoemde verhalen een besef van 
overeenkomst-in-wezen gepaard kon gaan: de inhoud van het oude boek 
was Çiwa, die van de nieuwe formule Alläh en Mul;tammad. 

1.2435. Uit verschillende Javaanse verhalen van jongere datum blijkt, 
dat de Javanen zich na de vervaardiging van de Smaradahana met 
het thema van dat gedicht zijn blijven bezighouden, doch onder om
standigheden, die vormverandering toegelaten of bevorderd hebben. 

Daarvan getuigt bij voor beeld het middenstuk van de Tantu -Panggelaran. 
Men leert er uit, dat de Smaradahana-Iezers tot de visie gekomen zijn, 
dat Çiwa eigenlijk door zijn yoga-beoefening Käma tot diens vermetele 
en fatale daad geprikkeld had, zodat Käma-Salah, "de falende Käma", 
als produkt van Çiwa-Yogiçwara te beschouwen is; van deze opvatting 
is de consequentie geweest, dat "de succesvolle Käma" krachtens het 
effect van tegenstelling de zoon van Çiwa-Ardhanariçwara geworden is. 
Zo is wel het verhaal te verklaren van TP 70 sq., volgens hetwelk de 
Heer in een periode van samenleving met U mä bij haar Kämadewa en 
Smari verwekt heeft, voordat het paar GaI:la en Kumära tot kinderen 
kreeg; na het vertrek van Bha~ära Guru met Smari op de Kailäsa achter
gebleven, werd Kämadewa op zijn zuster verliefd, maar daar hij uit 
vrees voor zijns vaders toorn geen omgang met haar dorst hebben, spleet 
hij Smari, zodat uit haar Ratih ontstond; vervolgens hadden Kämadewa 
en Ratih in temahan, "nieuwe gedaante", als Wengan, d.i. "voor wie 
(de poort) opengaat", "de binnendringer", "Penis", en Turuk-Manis, 
"Cunnus", omgang met elkaar in Meçlang-GaI:la. In dit verhaal vinden 
wij de Smaradahana-mededeling over het ontstaan van Anangga, die 
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Ratih in de coitus van anderen ontmoet, terug, gekoppeld aan die van 
SD 38 over Rati's dubbele incarnatie als aardse vorstin. In het verhaal 
van TP 76 sqq. lezen wij, dat Bhatära Guru Umä eens wegstuurt om 
melk van een maagdelijke zwarte koe te halen, vervolgens zijn rijdier, 
de witte stier, in zulk een koe verandert, en in vermomming Umä de 
koe laat melken, tegen een beloning, die haar overspel zou zijn, indien 
de vermomde niet Bhatära Guru zelf geweest ware; voor Umä wà.s het 
echter overspel, en daarom hield zij de penis van haar minnaar buiten de 
cunnus; de vermomde Bhatära Guru produceerde dus, met een anti
Nandi als rijdier, als anti-Wengan in omgang met de anti-Turukmanis 
kama-salah, d.i. de Käma-Salah van het Smaradahana-verhaal, doch 
tevens "verspild sperma". Op p. 89 sq. schenkt Bhatära Guru aan "de 
drie Heren", Ïçwara, Brahmä en Wi~nu, het Boek, welks inhoud - het 
wordt in TP 90,10 met duidelijke woorden gezegd: isinya kami iki - Hijzelf 
is en welks uiterlijk beschreven wordt als "een vuist groot en met een 
slang omwonden" ; de drie goden vergeten het boek mee te nemen, waarna 
het door Çiwa opgeborgen wordt; de naam Kalimaho~adha komt hier 
niet voor, maar het minuscule boek wordt ook in de Korawäçrama ver
meld, en de slang, die de Klimasada-bladen samenhoudt, speelt ook in 
de lakon Wangsatama Memaling een rol. De genoemde drie goden treden 
vervolgens op in het verhaal van TP 92 sqq. , waarin Çiwa zich als yogin 
vervangt door Dharmaräja-Siddhawangsitadewa; de drie goden verdenken 
deze plaatsvervanger er van, dat hij de wereld wil verslinden, en doen 
uit zichzelf ontstaan de demonische Trikäla, die tegen de Plaatsvervanger 
echter niets vermogen; Çiwa zelf ontneemt dan de Plaatsvervanger het 
leven, maar zijn lijk mag niet op de aarde vallen, omdat het de ekarl).awa 
zou doen ontstaan 187). In dit alles vinden wij trekken der Indische cos
mische mythe terug, gekoppeld aan Javaanse aetiologieën. 

Het laatste van deze verhalen is dat van TP 100 sqq. , waarin Umä, 
mokkende vanwege Çiwa's gebrek aan attentie, haar zoon Kumära doodt 
en verminkt, wanneer deze bij haar naar Çiwa's verblijfplaats informeert. 
Çiwa neemt Umä deze moord kwalijk en vervloekt haar tot Durgä, doch 
de toorn, die hem bevangt, doet hemzelf in Käla-Rudra veranderen. 
Het is dit verhaal van de verdemoniseerde Çiwa - of Bhatära Guru, 
zoals de TP-man hem noemt -, dat Hazeu reeds in HJT 12 sqq. en 58 sqq. 
besproken heeft vanwege de er in voorkomende mededeling over de 
oorsprong der wayang; zie ook TP ed. 22. Zowel omdat het in de vak
litteratuur herhaaldelijk besproken is als omdat de oudere component 
er in gemakkelijk van de jongere elementen te onderscheiden en te scheiden 
is, laat ik het hier volgen, de jongere elementen tussen vierkante haken 
pla.atsende; op de inleidende mededeling, dat Çiwa nooit eerder door 
toorn bevangen geweest was, volgt: 

Ya te. çumä.pa awaknira, matêma.han rä~ matrinayanàca.turbhuja; 
tinêhêr ta ngaranira sang hyang Käla-Rudra, ka.giri-giri ruhurira lawo.n 
gêngiro.. Tumanggul tang watêk dewatä. kabeh [ngüniweh tang rat kabeh], 
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turn on rüpa bhatära Käla-Rudra rnahyun sira mana4aha BaISI ning 
bhuwana; rêp Ba~r:ta bhatära Ïçwara Brahrnä Wi~nu umäwära panaçlah 
bhatära Käla-Rudra_ 
[Tumurun marîng rnadhyapada, awayang sira, umucapakên tattwa bhatära 
rnwang bhatäri ring bhuwano.. Mapo.nggung rno.kêlir siro.; waluIo.ng inukir 
mo.kawo.yo.ngnira; kinidungo.n panjo.ng lo.ngon-Iangon. Bhatäro. Ïçwaro. sira 
adhipa, rino.~a sira de hyang Brahrnä Wi~nu. Midêr sira ring bhuwanarnasang 
gir:to. awo.yo.ng; tinêhêr o.bançlo.gir:ta o.wo.yo.ng; mangkano. müla ko.caritannya 
ngüni. Muwah po.ngäwära bho.täro. Ïçwo.ra Brahmä Wi~nu ri bhatära Käla 
mahyun manarJ,aha ring bhuwana] 
Bhatära Käla tininjoniraijo-ijo molah ta sirêng trate, lumawu-Iawu awaknira. 
Sang Hyang Ïçwara dadi çwari, sang hyang Brahmä dadi peret, sang hyang 
Wi~nu dadi têkês, midêr mangidung amen-amen, umucapakiln tattwa bhatära 
mwang bhatärï ring bhuwana. 
[Tinêhêr bançlagir:ta men-men ngarannya; mangkana mwo. ning anabançlagir:ta 
men-men. Kunang bhatära Guru lumawu-Iawu ring çariranira matangnya n 
ana gunung Lawu ngarannya mangke, patapanira bhatära Käla-Rudra 
ngüni, kacaritannya.] 
Pira ta lawas bhatära Käla mangênakên tapa, waluya marüpajäti, muwah 
sira Bhatära Guru. 

In vertaling: 

Daardoor bracht hij vloek over zichzelf en veranderde hij in een 
demon met drie ogen en vier armen; hij werd daarmee de zoge
naamde Käla-Rudra, ontzagwekkend groot en omvangrijk. Ziende, 
dat Käla-Rudra van plan was de hele wereld te verslinden, namen 
de goden [alsmede de mensen] tegenmaatregelen; terstond deden 
Ïçwara, Brahmä en Wi!;lnu iets tegen Käla-Rudra's vraatzucht. 
[Zij daalden af naar het aardrijk, gingen wayang-spelen en vertelden 
wat de Bhatära en de Bhatäri voor de wereld betekenden; zij 
gebruikten een panggung en een kelir, en tot wayang-poppen dienden 
hun uitgesneden stukken leer; zij bezongen hem in kakawin
strofen, in een stuk poëzie. Ïçwara was de Koning; hij stond onder 
voogdij van Brahmä en Wi!;lnu. Zij gingen op aarde rond, en beoefen
den, wayang-spelende, de magie. Zo zijn er wayang-spelende 
aban<;lagiI).a's; zo zijn zij volgens het verhaal eens ontstaan. Wat 
verder de afweeractiviteit van Ïçwara, Brahmä en Wi!;lnu ten op
zichte van Käla, die de wereld wilde verslinden, betreft, ... ] 
Op enige afstand sloegen (de drie goden) Käla gade, toen deze 
terstond actief werd in de Lotus, zichzelf schrijvende. Ïçwara werd 
toen çwari, Brahmä peret en Wi!;lnu tekes. Zij speelden een raket
spel; zij bewogen zich zingende (over het toneel), en zij deden (in 
hun zang) het verhaal van wat de Bhatära en de Bhatäri voor de 
wereld betekenden. 
[Zo zijn de ban<;lagina men-men ontstaan; dat is de oorsprong er 
van, dat er ban<;lagiI).a men-men zijn. Omdat Bhatära Guru (op) 
zijn lichaam geschreven heeft, bestaat nu de berg Lawu, de plaats, 
waar - vertelt men - Käla-Rudra vroeger ascese gedaan heeft.] 
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Toen Kala een tijd lang doeltreffend ascese gedaan had, nam hij 
zijn oorspronkelijke gedaante weer aan en veranderde hij in Bha,1ïära 
Guru. 

De man, die het bovenstaande verhaal voor het eerst ter verklaring 
van het ontstaan van de wayang verteld heeft, heeft uiteraard voor 
de reeds bestaande mededeling aangaande de manifestatie van Çiwa 
minder belangstelling gehad. De corrupte vorm van het oudere verhaal 
hangt waarschijnlijk met deze verandering van thema samen: in plaats 
van de door mij gelezen vormen tumanggul, adhipa, mahyun manag,aha, 
trate en pira ta lawas heeft de door Pigeaud uitgegeven tekst resp. (tu
minghäl), hudipan, midera, bale en malawas ta; ik heb de zin, die met 
umucapaken begint, een andere plaats in het geheel gegeven, ben bereid 
om adhipan in plaats van adhipa te lezen, en heb hier en daar aan een 
varia lectio de voorkeur gegeven. Pigeaud heeft het sleutelwoord lumawu
launt niet herkend en in TP ed. 261 aan een wapendans gedacht; daardoor 
heeft hij ijo-ijo niet kunnen verstaan en het overgeleverde zinloze bale 
niet kunnen corrigeren, terwijl hij tininjanira, in verschillende Indonesische 
talen (Maleis meninjau, Malagasy mit8injo) een woord voor "kijken 
naar (van enige afstand, uit een hogere waarnemingspost)", verkeerd 
vertaald heeft met "opzoeken". A ijo-ijo molah ta 8irêng trate betekent 
hetzelfde als het prathamata mürti 8ang hyang apatingkah ing ~tadala 
van SD 9,17 en gaat daarop mijns inziens direct terug; aijo-ijo is de cor
rupte of jongere vorm van aiju-ijwan of aiju-ijon, dat in KBW 1,331 
- zie ook 3,755 (ahijwan) en 4,791 (mahijwan) - terecht met agarawalan 
weergegeven en in verwante betekenis in PJNH 149 als ijan-ijon vermeld 
wordt 188). Het jongere bestanddeel van de geciteerde TP-passus is niet 
homogeen, want volgens één contribuant spelen de drie goden wayang
purwa met Brahma en Wi~nu als beschermers van de adhipa(n), en 
volgens een andere spelen zij raket-spel met een çwari, een peret en een 
takes. Langs welke evolutieweg de door Pigeaud uitgegeven TP-tekst 
ontstaan is, zal een voor zijn taak berekende heruitgever na te gaan 
hebben. Hier is de belangrijkste vraag, waarom de groep Çiwa-aanbidders 
van SD 9,13 sqq., Wrhaspati, Indra en de zeven r~i's, in de TP-tekst 
door Ïçwara, Brahma en Wi~nu, en hun Çiwa-hymne door raket-spel 
vervangen is. Op deze vraag dient het antwoord te luiden, dat de SD-passus 
door de man, die het stuk naverteld heeft, versmolten is met de nawa,na~ya
passus van Nag. 91,4 sqq.; op deze kwestie, die ook de vermelding der 
drie goden in de andere TP-verhalen raakt, moet ik dus verderop terug
komen. 

Ook in de Korawaçrama, waarin wij trouwens vrij veel TP-materiaal 
terugvinden, komt een A~~adalapadma-mededeling voor. Wij treffen in 
dat boek eerst een verhaal over de warI)ariipa's aan (48,15 sqq.), dat 
over de Nawasanga, hun kleuren en hun existenties (urip) gaat. Daarop 
volgt een passus (52,21 sqq.), waarin Çiwa, yoga gaat beoefenen aan het 
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einde van de dwäparayuga, om via een kalisanghiira tot herstel van de 
krtayuga te komen; dit is interessant in verband met hetgeen over de 
Kalimahol?adha-passus der kakawin Bhäratayuddha gezegd is. De auteur 
weidt vervolgens uit over de demon van de nacht, die hier Käla-Çiinya 
heet, over de Mahämeru als Çiwa's padma-palungguhan (= padmiisana) 
(60,16 sqq.), en over de termen padmiisana en a~!iingga ("de acht lichamen") ; 
de mededeling over de ai?tängga past in het verband, doch de Korawäçrama
man heeft dat verband kennelijk niet meer begrepen. Daarna komt een 
verhaal (78,19 sqq.) over de omvangrijke kennis van GaJ).a, waarvan de 
goden zich willen overtuigen; daarin krijgen de goden, onder anderen de 
dewatä Nawasanga, informatie over hun aard. In 94,3 begint een tweede 
verhaal over Käla-Çiinya, doch ditmaal vormt Käla-Çiinya met Brahmä 
en Wü.mu het godendrietal, dat Çiwa's yoga wil verhinderen. Hoewel het 
met dit godendrietal slecht afloopt - zij ondergaan een lot als Käma. 
in de Smaradahana ondergaat -, gaat het verhaal op de Smaradahana 
terug, want het wordt onmiddellijk gevolgd door een uiteenzetting over 
"het boek van GaJ).a"; GaJ).a heeft dit boek via Saraswati en sang hyang 
Taya van sang hyang Anantawiçei?a, d.i. "God-Almachtig" en hier 
blijkbaar een epitheton van Çiwa, ontvangen, en aangezien het bestaat 
uit acht bladen van minuscule omvang, welker kleuren het wezen der 
verschillende goden openbaren - zie ook het overzicht van de kleuren 
en eigenschappen der Nawasanga-goden in YY 148 -, is het zonder 
twijfel met de Al?tadalapadma te identificeren; het boek heet hier Ling
gapra'f}iilii, omdat, zegt de auteur, het amepeki urip ing dewatii, "volledig 
de existentie der (Nawasanga-)goden is" . Umä, die over het boek heeft 
horen praten, laat GaJ).a haar het een en ander uitleggen; uit haar eigen 
blad blijkt dan haar pseudo-overspel en nog een tweede zonde, en dat 
gêneert Umä zo, dat zij het boek verscheurt; dientengevolge verandert 
zij in Durgä. Het verhaal eindigt met de mededeling (110 sq.) , dat Durgä 
ontdemoniseerd wordt door de Tripurui?i, Säwitri-Çri-Saraswati, en dat 
het verscheurde boek in handen gesteld wordt van bhagawän Tämbrapeta, 
die, zo goed en kwaad als dat nog kon geschieden, het manggelaraken 
ing bhuwana heeft, "op aarde ontplooid" of "aan de mensheid bekend 
gemaakt" 189). 

Er komt in de Korawäçrama nog een tweede passus voor, die voor het 
betoog van deze paragraaf van belang is. In K 128,35 begint een verhaal, 
waarin Çri en Wii?nu bijzonder mooi worden ten gevolge van het effect 
van toverspreuken, de van Indra afkomstige aji Citrabhuwana en de van 
Çaci afkomstige aji Siiki?ma-Jahinang. Bhatära Guru (Çiwa) ziet Çri 
in haar verfraaide gedaante, wordt vervuld van verkeerde gevoelens, 
verandert daardoor in Käla, en tracht zich als Käla van Çri en Wii?nu 
meester te maken. Uit angst voor hun vervolger zoeken Çri en Wii?nu 
op aarde bij allerlei laaggeborenen hun toevlucht, van de ene naar de 
andere gejaagd; het gastvrijheid-verlenende echtpaar, tevoren bleek en 
ziekelijk, wordt onder invloed van de goddelijke gasten mooi en gezond, 
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en bovendien krijgt het daarna een tweeling, een jongen en een meIsJe. 
Het verhaal eindigt ietwat abrupt, doch het wordt gevolgd door een ander, 
waarin Käla en Durgä verlossing zoeken bij "vader" Tunggal-Tunggal, 
die hen niet slechts tot de gedaante van Bha~ära Guru resp. Umä herstelt, 
doch hun tevens opdracht geeft aan allerlei vormen van leven eerbied 
te betuigen, omdat het zijn verschijningsvormen zijn 190). Combineren wij 
nu deze twee verhalen, en achten wij waarschijnlijk, dat het tweede het 
supplement van het eerste is, dan zijn de verschillende gastheren van 
Çrï en Wi~nu allicht als verschijningsvormen van hetzelfde wezen te 
beschouwen. Van een der gastheren nu wordt gezegd, dat hij een mawiwilis 
is, wiens werk bestaat uit maniri i rontal, "tekens op lontar aanbrengen". 
Aangezien wilis een synoniem is van ijo in de betekenis "groen", is mawi
wilis maniri i rontal indirect hetzelfde als het aijo-ijo lumawu-lawu 
awaknira ing trate van TP 104, daar rontal in het menselijke leven "het 
beschreven blad" bij uitstek is. In de mawiwilis is dus de zich in de 
A~~adalapadma openbarende Çiwa van SD 9 te zien, en de strekking 
van het prototype van het Korawäçrama-verhaal is dan geweest, dat 
Çrï en Wi~nu tegenover Käla de rol vervullen van Käma en Rati, doch 
tegenover de Mawiwilis de rol van Käma's advocaten: Wrhaspati, Indra 
en de zeven r~i 's; de uitbreiding van het aantal gastheren, waarvan het 
mt het prototype geëvolueerde, in Swellengrebel's tekst te vinden verhaal 
blijk geeft, mag men dan wel hieruit verklaren, dat de zichzelf schrijvende 
Çiwa in een Nawasanga-configuratie optreedt. De mededeling over de 
tweelingen is eveneens duidelijk: zij zijn de Kämadewa-Smarï van het 
verhaal van TP 70 sq., die bang zijn voor wat Käla hun aandoet, doch 
na de verandering van Käla in de zichzelf schrijvende Çiwa uiteraard 
weer diens geliefde kinderen worden; in hun broer/zuster-verhouding 
zijn Kämadewa en Smarï waarschijnlijk te herleiden tot het oerechtpaar 
Y ama-Y ami, in welk geval de omzetting van Smari in Rati in TP 71 
- zie ook TP ed. 224 - te verklaren is uit Yama's bezwaar tegen in
cestueuze omgang met Yamï (cf. ORV 280 sq.). Dat het Korawäçrama
verhaal jonger is dan dat der Tantu-Panggelaran, mag aangenomen worden 
op grond van de overweging, dat de auteur het ijo-ijo van TP 104,4 
weergeeft met mawiwilis en met een mededeling over het ziekelijke 
uiterlijk der gastheren vóór de komst der goddelijke gasten; hij is kennelijk 
van ijo, "groen", "vaal", uitgegaan. Tot zijn "misverstand" is verder 
te rekenen, dat hij mawiwilis in K 138,26 vervangt door men-men, 
want in TP 103 sq. zijn de men-men, "raket-spelers", nog de goden, 
die de Zichzelf-Schrijvende oproepen en zo met Hem geconfronteerd 
worden 191). 

Het derde gegeven, dat in deze subparagraaf te vermelden is, is dat 
van de lakon Murwakala, d.i. "Hoe Käla ontstond", een tekst, die door 
Hazeu besproken is in AK 325 sqq. De inhoud van de lakon is als volgt 
weer te geven: 
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Wanneer Batara Guru eens in de hemel een gesprek heeft met de 
hem omringende goden Nerada, Brama, Endra, Sambo en Bayu, 
deelt Nerada hem mede, dat de gara-gara, die zich onlangs op aarde 
voorgedaan heeft, te maken heeft met dewi Tenaga's ascese midden 
in de zee. Batara Guru begeeft zich met Nerada naar haar verblijf
plaats. De kluizenares is slechts gekleed in haar lange hoofdhaar. 
Dit wekt Batara Guru's begeerte op, doch wanneer hij daarvan 
blijk geeft, neemt dewi Tenaga de vlucht; haar hoofdhaar fungeert 
dan niet meer als kleding, en de aanschouwing van haar naakte 
schoonheid prikkelt Batara Guru zozeer, dat hij sperma verliest. 
Dit neemt de gedaante aan van een demon, die aan Batara Guru, 
als vader, kleding en voedsel vraagt, alsmede een naam. Batara Guru 
geeft hem de naam Batara Kala, als kleding de plunje van Karung
Kala en als voedsel bepaalde mensen, geçlana/geçlini-kinderen enz. 192). 

Nerada meent, dat Batara Guru te gul is geweest. Deze ziet dat 
wel in, maar kan zijn toezegging niet meer terugnemen. N erada 
raadt dan aan Kala's lichaam met toverspreuken te beschrijven. 
Batara Guru doet dit; aan Kala zegt hij, dat de spreuken dienen 
om hem als zoon van Batara Guru kenbaar te maken, doch de 
bedoeling is langs deze weg de aan Kala toegezegde lieden te redden. 

Kala treft geçlana/geçlini-kinderen aan en wil ze verslinden; zij 
nemen de vlucht. Batara Guru besluit Kala in het oog te houden 
en neemt daartoe de gedaante aan van een rondreizende çlalang; 
Nerada treedt op als zijn panjak, Brama als zijn panggender. 

In de buurt van Mençlang-Kamolan gekomen, ontvangt de çlalang 
van een zekere buyut Bowal het verzoek om voor zijn geçlana/geçlini
kinderen een ngruwat-ceremonie te verrichten. De çlalang is daartoe 
bereid; in Mençlang-Kamolan vertoont hij eerst gedurende de 
nacht een gewone lakon, om dan bij het aanbreken van de dag 
over te gaan tot vertoning van de lakon Murwakala. 

Tijdens de opvoering komt het bericht binnen , dat er in 
Mençlang-Kamolan ergens ingebroken is door drie dieven. Een 
van de drie wordt gepakt en terechtgesteld; de anderen nemen 
hun toevlucht tot de çlalang en krijgen bescherming toegezegd. 

Even later komen de door Kala belaagde geçlana-geçlini bij de 
çlalang hulp zoeken, gevolgd door Kala, die het hem toekomende 
voedsel opeist. De çlalang stuurt hem met een kluitje in het riet. 
Kala gaat niet weg, doch blijft in de buurt van het huis staan. 
In die situatie begint de çlalang de toverspreuken te reciteren, die 
op Kala's lichaam geschreven zijn. Kala voelt zich geroosterd en 
verdwijnt het luchtruim in. De geçlana/geçlini-kinderen zijn daarmee 
gered 193) . 

De dramatis personae zijn ons voor het grootste deel bekend uit de 
eerder besproken verhalen. Batara Guru is wederom Çiwa, in de lakon 
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als zodanig gekenmerkt door de mededeling, dat hij op Ulmbu Andini 
rijdt; Antlini is de verbasterde vorm van Sanskrt Nandini, doch via 
misverstand in de plaats getreden van Nandi, in het Sanskrt de naam 
van Çiwa's stier. Voorts is Batara Guru Çiwa vanwege de goden, die hem 
omringen, dus als centrum der tot vijf leden gereduceerde lokapàla-groep, 
die in oudere teksten en op Bali met Çiwa de Nawasanga-configuratie 
vormt; dat wij met een jongere voorstelling van zaken te maken hebben, 
blijkt ook uit BTJ 7,4 sqq., waar Batara Guru, evenals in de besproken 
Korawàçrama-passus, de zoon van sang hyang Tunggal heet, doch ditmaal 
vader is van het vijftal Sambo, Brama, Mahadewa, Wisnu en dewi 
Sri. Kala is als tëmahan van Batara Guru's kama-salah te identificeren 
met "de zondige Kàma" van het Smaradahana-verhaal, doch hier Çiwa's 
zoon, die in zijn demonische gedaante niet de Ardhanariçwara vervangt, 
doch met hem coëxistent is; Kala's dood is de vuurdood van Kàma 
volgens de Smaradahana, en de mededeling over zijn verdwijning in het 
luchtruim correspondeert met die van SD 8,23,a: sampun hyang M adana 
pëjah mësat hyang iitma, "god Kàma stierf, zijn ziel vlood heen"; Çiwa 
doodt hier voorts zijn zoon KàmajKàla, zoals in het verhaal van TP 102 
Umà haar zoon Kumàra doodt. Dewi Tenaga kennen wij uit andere verhalen 
als Tanuràga, die blijkens haar naam, "de Slanke" = Lara Jonggrang, 
met Durgä te identificeren is; zij is in dit verhaal Durgà in zoverre zij 
de yoga verricht van de cosmische nacht, hier: in het midden van de zee, 
en omdat zij naakt is 194). In de cosmische nacht zijn Çiwa en Umà van 
elkaar gescheiden, en Batara Guru's poging tot omgang met dewi Tenaga 
is dus een variant van het uit de Tantu-Panggelaran bekende "overspel
met-eigen-partner", dat een der symbolen is van de verwerpelijkheid 
der cosmische nacht. De geçIanajg~-kinderen zijn de Kàmadewa en 
Smari van het TP-verhaal, de tweelingkinderen van Sang Mawiwilis 
= "de Zichzelf-Schrijvende" van het Korawàçrama-verhaal. De drie 
wayang-spelers zijn de drie raket-spelers van TP 103 sq., zij het, dat WÎ!;IllU 
door Nerada vervangen is, misschien ten gevolge van verwarring van 
WifiIllU'S epitheton N äräya1Ja met N ärada, en dat de rolnamen çwari
peret - tëkés hier vervangen zijn door ~lang - panjak - panggënder; echter, 
terwijl in de Tantu-Panggelaran de drie raket-spelers tegenover Çiwa 
komen te staan, staan hier - misschien als gevolg van het feit, dat 
Ïçwara ook "Çiwa" kan betekenen - Çiwa, Brahma en Nerada tegenover 
Kàla 195). Mençlang-Kamolan is in jongere teksten de oudst bekende 
kraton van Java, en het door de goddelijke çlalang te Mençlang-Kamolan 
gespeelde spel is dus dat van het begin van de tijd. Het verhaal aangaande 
de drie dieven is wel zo te verstaan: van de drie is er slechts één een 
echte dief, die derhalve de doodstraf verdient, terwijl de twee anderen 
verboden minnehandel gepleegd hebben; het woord voor "stelen", iWlong, 
betekent namelijk tevens "hoereren" (KBW 1,647 sq.); van de twee door 
de çlalang beschermde misdadigers heet de ene Soka en is dus wel een 
meisje - zie KBW 3,116; Soka is "de açoka-bloesem", en met Padapa 
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(Sanskrt açakapädapa, "açoka-boom") dochter van Tambrapetra en 
bruid van Sadewa in het ngruwat-verhaal Sudamala -, en de andere 
Langkir, een naam, die in verband te brengen is met Çiwa's zoon Kumara 
blijkens de opmerkingen in KBW 2,335, rechts sub 3e, en 3,817 (waa.r, 
merkwaardigerwijze, voor langkir ook de betekenis "diefegge" vermeld 
wordt), zodat "de geredde dieven" een variant van de gi;Q.ana/geQ.ini
kinderen zijn. 

Het Murwakala-verhaal is een der uitlopers van de Smaradahana
traditie, nauw verwant aan de besproken TP- en Korawaçrama-verhalen, 
doch blijkens het verhaal van Kala's verbranding daartoe niet direct 
te herleiden. Interessant is de mededeling, dat de lakon bij het aanbreken 
van de dag gespeeld wordt; uit dit detail èn uit de vermelding van Mençlang
Kamulan blijkt, dat "de tijd van het gebeuren" de overgang van de 
cosmische nacht in een "dag van Brahma" is. Belangrijker nog is de 
aantekening van Hazeu, waaruit wij vernemen, dat de tekst als uitermate 
heilig beschouwd wordt en niet op schrift gesteld mag worden, en dat 
men de lakon slechts in geval va.n nood en ter verrichting van een ngruwat
rite speelt. Wij hebben eerder gezien, dat ook de Smaradahana een ngruwat
tekst is, daar het verhaal betrekking heeft op der wereld bevrijding van 
Çiwa-Yogiçwara als heer van de cosmische nacht, en het reciteren van 
de Smaradahana derhalve tot blijvende bedwinging van Kala-Rudra 
bijdraagt; zijn functie als ngruwat-tekst vervult de lakon Murwakala 
dus als jongere Smaradahana-tekst. Het is echter evident, dat daarnaast 
de "ontzondiging" van de gi;Q.ana/geQ.ini-kinderen, en daarmee, zoals 
Hazeu uiteengezet heeft, van een reeks andere wang sukrta, in jongere 
tijd een rol is gaan spelen 196). Nu is reeds opgemerkt, dat in het verhaal 
van TP 70 sq. het paar Kamadewa-Smari, broer-en-zuster èn echtgenoten, 
voor het oud-Indische paar Yama-Yami staat, en uit ORV blijkt, dat 
reeds vele eeuwen geleden het incest van Yam a en Yami in Indië als 
zonde beschouwd is. In de lakon zijn derhalve, naar mijn mening, twee 
oude, met elkaar niet samenhangende Indische tradities verwerkt, en 
niet ten onrechte spreekt Rassers in BKI 81,366 van "dit wonderlijke 
verhaal", aangezien, voor zover uit Hazeu's samenvatting op te maken is, 
de çlalang niet duidelijk maakt, waarom eigenlijk gi;Q.ana/geQ.ini-kinderen 
in aanmerking komen om door Kala verslonden te worden; terwijl in 
TP 103 sq. nog de hele wereld voedsel voor Kala is, zijn zij, als Adam en 
Eva in de Christelijke traditie, in de lakon de "bij -uitstek-zondigen". 
In aansluiting aan van der Tuuk's opmerking in KBW 2,137 - die 
Hazeu in AK 326, noot 3, mijns inziens ten onrechte "niet erg aannemelijk" 
vindt - mag men in dit verband vermoeden, dat ge4ana-giüf,ini ontstaan 
is uit het Madanaghäri'Tfi, "Smara's gemalin", van SD 23,1,c, via her
interpretatie tot Madana-Ghäri'Tfi, "Smara en Rati", want dat leidt ons, 
gezien de verbranding van Smara in het begin van een cosmisch tijdvak, 
tot Yama en Yami. 

Hazeu deelt in AK 327 mede, dat ter verrichting van een ngruwat-
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rite in plaats van de lakon Murwakala ook wel de lakon Sri-Sooana, 
primair de lakon van het jaarlijkse boerenfeest berësih desa of serJ,ekah 
bumi, "dorpsreiniging" , wordt gekozen; dit komt overeen met Pigeaud's 
mededeling in JV 160, dat dan de lakon Be~ara Kala wel gespeeld wordt 197). 

De twee lakon's worden dus in onze tijd als saamhorig beschouwd. Pigeaud 
blijkt van mening te zijn, dat het boerenfeest de bedoeling heeft onheil 
af te weren, maar het is niet duidelijk, waarom dat zozeer het geval zou 
moeten zijn - in elk gebed speelt het verzoek om bescherming tegen 
de duivel allicht mede een rol -, dat aan verrichting van de betrekkelijk 
zeldzame ngruwat-rite behoefte . zou bestaan. De lakon Sri-Sooana gaat 
volgens Hazeu over zwerftochten van dewi Sri, en hoe zij de gastvrijheid 
inroept van eenvoudige lieden, die zij prijst, wanneer zij huis en erf zindelijk 
aantreft. Dit verhaal 198) is tot het besproken Korawäçrama-verhaal 
te herleiden, doch daarin nemen de door Käla bedreigde Wililnu en Çrï 
de plaats in van Käma en Rati, en die zijn - zie ook Rassers in BKI 
81,322 - g~ana-gê<,lini. Men kan zich voorstellen, dat de boeren op 
hun jaarfeest graag het verhaal gehoord hebben over goddelijk bezoek 
aan de kleine man, maar dan ook, dat het ngruwat-element en daarmee 
de verwisselbaarheid van de lakon Sri-Sooana en de lakon Murwakala 
in het jaarlijkse boerenfeest gekomen is krachtens een evolutieproces 
in de Javaanse litteratuur, en niet zozeer omdat de vreugde over de 
binnengehaalde oogst zwaar met angst voor de duivel vermengd placht 
te zijn. 

In een ietwat opvallend betoog, waarin hij tegen overdrijving van 
het gebruik van het woord "klassificatie" waarschuwt en het Javaanse 
cultuurpatroon als resultante van heterogene factoren beschouwt - het 
is een ander geluid dan dat van JFC 5,434! -, komt Pigeaud in JV 355 
ook op de lakon Murwakala, die hij geen Hindu-Javaanse schepping 
acht. Het is niet duidelijk, wat voor deze uitspraak Pigeaud's bewijzen 
zijn; dat een Bafiuwangise zegsman de goddelijke <;lalang - de 1)alang 
Sejati, alias Kan<;la-Buwana, wiens naam aan Anandakandapadma = de 
Achtbladige Lotus doet denken - met Semar geïdentificeerd heeft 
(JV 366), is nauwelijks een argument te noemen. Merkwaardig is, dat 
Rassers in BKI 81,367 sqq. tot de conclusie gekomen is, dat de Murwakala, 
die bij eerste kennismaking oude Javaanse traditie lijkt te zijn, dat niet 
is, en eer als jong, voor de vaststelling van de zin van het Javaanse drama 
onbelangrijk werk te beschouwen is. De opvatting, die in dit boek tot 
uiting komt, wijkt èn van die van Pigeaud, èn van die van Rassers af, 
want indien men de lakon tot de kakawin Smaradahana herleidt, heeft 
men te maken met een traditie, die zowel Indisch als oud is. Uit de Sm ara
dahana is de ngruwat-functie en de heiligheid van de lakon te verklaren, 
doch erkenning van de duurzaamheid van deze elementen rechtvaardigt 
geen identificatie der twee verhalen in synchronische zin; het umucapaken 
tattwa bhatii,ra mwang bhatii,ri van TP 103,25, dat nog direct op SD 10 sq. 
te betrekken is, heeft in de lakon plaats gemaakt voor het reciet van 
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heterogene toverspreuken. De lakon is nog steeds heilig, en zozeer ngruwat
tekst, dat murwakala in het Javaanse vocabularium een synoniem van 
ngruwat is geworden (JV 82 en PJNH 295), maar de heiligheid staat thans 
vrij los van de inhoud, en dat is juist hetgeen in eerste instantie ver
warrend werkt. Deze discrepantie is een probleem van "the meaning of 
meaning" ; een mythe behoeft in de gemeenschap, die haar in stand houdt, 
niet meer betekenis te hebben dan het vanzelfsprekende woord, en 
wanneer men bedenkt, dat het woord "democratie" in diametraal-verschil
lende situaties even vlot gebruikt wordt ter kwalificatie van het eigen 
sociaal-politieke systeem, dan beseft men, dat ook de mythe, arbitrair 
van vorm, valet usu. In deze subparagraaf zijn echter TP- en K-fragmenten 
alsmede de lakon Murwakala ter sprake gebracht in diachronisch verband, 
om aan te tonen, dat de kakawin Smaradahana op de tijdgenoten van 
de auteur een diepe indruk moet hebben gemaakt; die indruk is omgezet 
in een gesprek over de Smaradahana, en wat in de loop der jaren uit dat 
gesprek ontstaan is is een kwestie apart, op zichzelf niet minder interessant, 
maar in het betoog van dit boek niet in de eerste plaats aan de orde. 

1.2436. Sub 1.2122 hebben wij de bhawacakra-theorie besproken, zoals 
zij door de auteur der Krtanagara-hymne - hoe hij er ook aan gekomen 
moge zijn - geformuleerd is. "Geschiedenis" is volgens deze visie een 
eindeloze wisseling van "dagen" en "nachten", die men onder dynastiek 
gezichtspunt tijdvakken van Buddhistische en tijdvakken van niet
Buddhistische hegemonie mag noemen; wat "dag" is voor de Buddhist 
is "nacht" voor de niet-Buddhist en omgekeerd, maar de beoordelingen 
hebben beide recht van bestaan, want Wir;;nu is, zoals de Sutasoma-dichter 
zegt, Amoghasiddhi, en een Wir;;nuïtisch tijdvak is ook "tijdvak van Sang 
Hyang Taya" te noemen. Wij vinden deze opvatting niet slechts in de 
Buddhistisch-gekleurde litteratuur der Javanen tot uitdrukking gebracht, 
maar ook in de andere. In A W 28,1 wordt Niwätakawaca's ondergang 
met die van Kälayawana - een mensen verslindende zoon van Brahmä 
in het begin van de tijd volgens het verhaal van K 180 sq., waar hij 
Kälayowana heet - vergeleken, maar in 27,7 ,d zegt de dichter van die 
ondergang: 

têka ng anta-çäpa ya tinüt i pangawaça nikäng anityatä 199) 

Hij was tot het uur der verlossing gekomen; door de macht der 
Anityatä viel hem ten deel 'tgeen zijn lot was; 

anityatä, "onbestendigheid", staat hier voor wat elders bhawacakra heet; 
in de Çiwaïtische gedachtengang elimineert Çiwa-Ardhanariçwara, door 
Arjuna vertegenwoordigd, Niwätakawaca, maar in de kakawin Sutasoma 
is het prins Sutasoma in zijn hoedanigheid van Wairocana, die de mensen
eter Purur;;äda, d.i. Käla-Rudra, onderwerpt. In het verhaal van BY 40 sqq. 
staan Yudhir;;thira en Çalya met wapenen van gelijke doeltreffendheid 
en uitwerking tegenover elkaar; de overwinning is aan Yudhir;;thira, 
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omdat diens tijd van heerschappij gekomen is, en Çalya wordt, dewa 
muwah, als van aspect veranderend goddelijk wezen, in de hemel opge
nomen; de Kaurawa's zijn daarmee niet vernietigd, zoals de Korawäçrama 
leert, maar naar een wachtlokaal verwezen, waaruit zij na volbrachte 
studie van de schrift en de overlevering eenmaal weer als heersers te 
voorschijn zullen komen. In SD 35,6 sq. bedient in de cosmische eindstrijd 
GaI,la zich van het Rudra-wapen Kälägni, "het Käla-verzengende vuur", 
terwijl zijn tegenstander de Pancatathägata-toverspreuk hanteert, zonder 
succes, niet omdat de toverspreuk te weinig efficiënt is, maar omdat het 
standpunt van de Smaradahana-dichter niet-Buddhistisch is; Poer
batjaraka's veronderstelling, dat mpu Dharmaja de Buddhisten heeft 
willen beledigen (BJ 3,XI), heeft geen zin, indien de Buddhisten GaI,la's 
triomf in relativerende verdraagzaamheid aanvaard hebben, niet voor 
zich, maar voor de gelijkwaardige tegenpartij; het "desondanks", dat 
Poerbatjaraka in dit verband plaatst, is anatypisch gebruikt. Tot in 
de inleiding der Babad Tanah Jawi vinden wij de bhawacakra-theorie 
aangehangen: prabu Watu-Gunung wordt, wanneer het einde van het 
Buddhistische tijdvak gekomen is, door Wi!}nu onthoofd, maar op de 
executie volgt terstond de toezegging van zijn latere herstel in de heer
schappij. 

Het huwelijk van de Buddhistische koning met de niet-Buddhistische 
prinses van Daha symboliseert, uit dynastiek gezichtspunt bezien, de 
rijkseenheid, maar het is symbool van uiterste verdraagzaamheid op 
religieus terrein. Het vindt zijn complement in het huwelijk van de 
niet-Buddhistische vorst met een Buddhistische bruid, in SD 38 sq. 
van bhre Matahun met Räjasanagara's zuster bhre Lasem; de Panji
roman toont, hoezeer de dubbele echtverbintenis opgenomen is in de 
Javaanse mythe. In SD 38 sq. zijn bhre Matahun en bhre Lasem het 
Ardhanariçwara-bruidspaar, met betrekking tot hetwelk het heilige 
verhaal over de wereldverlossende vereniging van Çiwa en Umä verteld 
wordt. De bruiloft van Räjasanagara en Su!}umI,ladewi is het Buddhistische 
tegenbeeld van het Çiwaïtische Ardhanariçwara-huwelijk, maar de oude 
Buddhistische traditie stelde voor deze bruiloft geen goddelijk prototype 
ter beschikking, want in de Lalitawistara is Siddhärtha eigenlijk niet 
tot een huwelijk bereid; hij stemt volgens de auteur toe, omdat alle aan
staande Buddha's vóór hem toegestemd hadden, en de functie van het 
verhaal over het echtelijke leven is in het Sanskrt geschrift de grootsheid 
der latere verzaking te doen uitkomen. Het ligt daarom voor de hand, dat, 
toen jongere opvattingen aangaande de wezenlijke eenheid van Çiwa en 
Buddha in de Buddhistische wereld doorbraken, het Çiwaitische heilige 
Ardhanariçwara-huwelijk door de Buddhisten is overgenomen, omdat 
hun eigen oude traditie niets dergelijks te bieden had. 

Lang vóór 1287 is dat elders geschied. In EIB 2,37 bespreekt Foucher 
in verband met in Nepal gevonden materiaal een Padmanarteçwara
Lokeçwara; zijn çakti Päm;larawäsini omhelzende, zit deze in het midden 
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van een lotus, op welks bloembladen zich bevinden "aux quatre points 
cardinaux Vilokini (blanche), Tara (verte), BhfuiI)i (jaune) et Bhrkuti 
(blanche), puis aux points collatéraux Padmavasini (jaune), Vajrapad
meçvari (couleur de l'espace), Viçvapadma (blanche), Viçvavajra (de 
toute couleur!)". Foucher's mededeling is van 1905. Krom heeft er, in 
een noot bij een opmerking over het slot der Smaradahana, de aandacht 
op gevestigd in HJGI 289, noot 2, en in HJG2 292, noot 3; zij is voorts 
door Pott besproken in YY 138, onder vermelding van afbeeldingen in 
IHQ 15,278 sqq., terwijl iets dergelijks ter sprake komt in YY 72, waarbij 
de afbeelding van plaat V behoort. Ik ben op het door Foucher en Pott 
betreden terrein niet deskundig, maar er lijkt geen reden te zijn om aan 
de juistheid van hun informatie te twijfelen; is zij juist, dan is zij voor 
het verstaan van Nag. 91,7 sqq. van beslissend belang 200). 

1.2437. Foucher noemt in zijn mededeling Pan<;larawäsini de "çakti" 
van Padmanarteçwara-Lokeçwara en duidt de andere vrouwelijke figuren 
aan als "huit divinités". Met de term çakti, die ook in SD 39,7,d gebruikt 
wordt, zijn wij in de Hinduïstische sfeer. De in de vorige subparagraaf 
besproken opvattingen houden in, dat de Buddhisten weliswaar andere 
namen gebruiken, doch dat hetgeen zij daarmee bedoelen niet essentieel 
verschilt van wat de Hinduïsten met de corresponderende, onder hen 
gebruikelijke namen aanduiden. Deze handhaving, door beide partijen, 
van een eigen terminologie maakt waarschijnlijk, dat de Buddhisten, of 
althans sommige Buddhistische groepen, er de voorkeur aan gegeven 
hebben om ook de çakti en de huit divinités van Foucher's mededeling 
een hun passende naam te geven. Een voor de hand liggend eigen woord 
is dan buddhi, omdat volgens PW s.v. verpersoonlijking van het begrip 
buddhi, "inzicht", in Indië inderdaad plaatsgevonden heeft, of eventueel 
bodhi. De meervoudsvorm van deze woorden is buddhayas resp. bodhayas; 
bij verjavaansing gaat het in het Sanskrt bestaande verschil alsmede de 
slot-s verloren en wordt de meervoudsvorm bedayajbudaya volgens klank
wetten, of bérf,ayajburf,aya, wanneer in schriftelijke overlevering de geaspi
reerde intervocalische dh als <;l opgevat wordt. Wij vinden in het Javaans 
zowel budaya als bérf,aya; de samenhang van budaya, volgens PJNH 46 
,,(m) verstand (begaafd), beschaving, cultuur", met Sanskrt buddhayas 
ligt zonder meer voor de hand, en daarom is aan te nemen, dat ook 
bérf,aya tot Sanskrt buddhayas of bodhayas te herleiden is. Nu is bérf,aya 
de naam van bepaalde kraton-danseressen, die optreden in een configuratie, 
die geheel dezelfde is als de door Foucher beschrevene; houden wij tevens 
rekening met hetgeen Javaanse deskundigen over de betekenis van de 
be<;Iaya-dans mededelen, dan is nauwelijks te betwijfelen, dat de Javaanse 
be<;Iaya-dans van onze tijd te herleiden is tot, of de herkomst gemeen heeft 
met, de door Foucher vermelde configuratie, en derhalve te beschouwen 
is als de verbuddhiseerde vorm van Çiwa's erotische manifestatie in de 
A~tadalapadma. 
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De beQ.aya's van onze tijd zijn mooie adellijke meisjes van de puberteits
leeftijd; de prima donna heet pembatak, een naam, die wel te identificeren 
is met Oud-Javaans pamatek, met het oog op het amatek van Nag. 95,3,d 
te vertalen met "yogini". Volgens de huidige opvatting representeert de 
pembatak Lara KiduI, die eens met haar widadari's in liefde ontvlamd 
voor Aîiakrakusuma gedanst heeft; in de jongere traditie staat Lara 
Kidul als "vorstin van het andere rijk" tot Aîiakrakusuma van Mataram 
als Su~um1,ladewi van Daha tegenover Räjasanagara van Majapahit. De 
dans wordt, met de op zijn troon gezeten vorst als centrum der dansbewe
gingen, uitgevoerd ter herdenking van diens troonsbestijging, maar 
aangezien de beQ.aya's in bruidskleding dansen, is hun optreden tevens 
herdenking van 's vorsten bruiloft; ook deze dubbele functie van de dans 
doet aan Majapahit denken, daar in de kabodhisattwan-chronologie eerste 
verlichting, troonsbestijging en bruiloft op dezelfde dag vallen, in Räja
sanagara's geval op nieuwjaarsdag 1273. De dans gaat trouwens gepaard 
met het zingen van minneliederen; de tekst, in onze tijd ontleend aan 
de Arjunawiwäha - welks samenhang met de Smaradahana reeds 
besproken is -, wordt zo heilig geacht, dat hij niet buiten de rite of de 
daa.rtoe leidende repetitie - die slechts op de heilige dag anggara-kasih 
plaatsvindt - gereciteerd mag worden, noch mag worden gecopieerd; in 
dit opzicht staat de tekst op één lijn met die van de lakon Murwakala. 
Ten gevolge van deze tabu-bepalingen kennen wij van de beQ.aya-dans 
nog slechts de buitenkant ; hij neemt geruime tijd in beslag en heeft een 
gecompliceerde structuur, waarvan ik nergens een analyse heb aangetroffen. 
De mededeling in het "Programma" voor het congres van het Java
Instituut van december 1924, dat de beQ.aya-dans een krijgsdans is, die 
vroeger ook buiten de kraton, doch dan door een groep van zeven meisjes, 
uitgevoerd mocht worden, dient met enig wantrouwen bezien te worden; 
er is alle kans, dat de koppeling van de dans aan reciet uit de Arjunawiwäha, 
in welk gedicht zeven widadari's een rol spelen, te eniger tijd de vraag 
heeft doen rijzen, of de dans wel steeds een dans van negen meisjes geweest 
is, en in dat geval is een bevestigend verhaal snel bedacht 201). Houden 
wij ons aan het thans gebruikelijke getal en aan de geloofwaardige Javaanse 
uitspraak, dat de beçIaya-dans een oude traditie is, dan is er geen reden 
om tot een andere conclusie te komen dan aan het slot van de vorige 
alinea bereikt is. 

En hiermee komen wij uiteraard tot vereenzelviging van wat thans 
beçIaya-dans heet met de Nawanätya van Nag. 91,7 sqq. Wij hebben 
gezien, dat de passus Nag. 85 sqq. te betrekken is op de bruidwerving 
van het Lalitawistara-verhaal, en aan het slot van de passus is derhalve 
een mededeling over of een zinspeling op Siddhärtha's bruiloft op haar 
plaats. Wij hebben gezien, dat er a.lle reden is om de bruiloft van bhre 
Matahun en bhre Lasem als het niet-Buddhistische equivalent van de 
bruiloft van Räjasanagara en Su~um1,ladewi te beschouwen, en dat in 
de Smaradahana apotheose is de manifestatie van bhre Matahun als 
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Çiwa-Kämeçwara, met zijn bruid zich bevindende ring ratnasinghäsana, 
d.i. "op de troon" zowel als "in de verheven lotus", en omgeven door 
de a!?tadewi. Wij hebben gezien, dat de Smaradahana-traditie voortleeft 
in een aantal jongere geschriften en zich tot op de huidige dag - in 
verjavaanste vorm, doch dat is met de omstandigheden, waaronder de 
lakon Murwakala gespeeld wordt, in overeenstemming - heeft gehand
haafd. De bêQ.aya's schrijven in de kraton nog steeds met hun bewegingen 
symbolen op de dansvloer rondom de koninklijke troon. Wanneer wij deze 
verschillende overwegingen laten gelden, en rekening houden met de 
theorie over de relatie tussen Hinduïsme en Buddhisme, die vanouds op 
Java aangehangen is en in Prapanca's tijd in de kakawin Sutasoma 
geformuleerd is, dan is nauwelijks een andere conclusie mogelijk dan dat 
de Nawanätya de Ardhanariçwara-manifestatie in haar Buddhistische 
variant is. Su!?uml).adewi wordt in Nag. 91,7 sqq. niet genoemd, maar dat 
is in overeenstemming met van der Tuuk's mededeling in KBW 1,542, 
waar de term nawasanga op negen personen slaat, en de dewi niet meetelt, 
omdat zij met Çiwa één is; Prapanca staat bovendien onder invloed van 
de Lalitawistara, waarin Gopä op de achtergrond blijft en de erotische 
kant van des Bodhisattwa's leven in het vage wordt gelaten, en is in 
Nag. 91,8 om zo te zeggen op het punt om in Nag. 95 de lof der verzaking 
van het huwelijk te zingen; ook in Nag. 43,3, waar door Krtanagara in 
acht genomen riten vermeld worden, en waar, naar ik aanneem, in de 
oorspronkelijke tekst een nätya vermeld is geweest, komen de gezellinnen 
des konings niet ter sprake 202). Tegenover zwijgzaamheid op één punt 
staat in Nag. 91,7 sqq. verschaffing van informatie op een ander punt: 
uit het muktapapa van 91,9,c blijkt, dat de toeschouwers, aan wie Prapanca 
een reactie op het zien van de Nawanätya in de mond legt, de dans als 
een ngruwat-rite gewaardeerd hebben, en eerder is opgemerkt, dat de 
Ardhanariçwara-manifestatie van Çiwa een ngruwat-daad is, daar zij de 
wereld verlost van de onvruchtbare Heer van de Nacht. In de Nägarakrtä
gama heet "de Heer van de Nacht" mpu Bharä<,la, d.i. ärya Bharäj, 
"de Maan"; Prapanca zegt niet uitdrukkelijk, dat de N awanätya "ophef
fing der rijksdeling" is, maar het Ardhanariçwara-paar van Nag. 91,7 sqq. 
is de met de vorstin van Daha verenigde koning van Majapahit, en de 
Nawanätya is dus per se tevens symbool der rijkseenheid. 

De hier verdedigde opvatting van de Nawanätya staat niet ver van 
die van Aichele. De uitvoering van "de dans van negen" heeft blijkens 
de mededeling van Nag. 91,9,a geruime tijd in beslag genomen, en zij 
is niet homogeen geweest blijkens hetgeen in 91 ,8 over de verschillende 
bij het publiek gewekte stemmingen gezegd wordt; er is alles te zeggen 
voor de veronderstelling, dat èn de Nawanätya, èn de bêQ.aya-dans 
naar hun inhoud volgens een oude traditie negen rasa's vertolkt 
hebben. Deze veronderstelling is niet in strijd met de conclusie, dat de 
N awanätya in een, ,configuratie van negen" uitgevoerd is, want de bepaalde
stemmingen-verwekkende onderdelen kunnen evengoed door één persoon 
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als door een team gedanst zijn; het team wordt mijns inziens in 91,7 
duidelijk vermeld. 

Bezien wij de betrekking tussen de NawanäWa en de latere Mataramse 
riten van Majapahit uit, dan valt op, dat zich in de bi:lQ.aya-dans gehand
haafd heeft de groepsdans bij gelegenheid van de herdenking van 's 
konings troonsbestijging en huwelijk, doch dat het karakter van ngruwat
rite er in op de achtergrond geraakt is; daartegenover staat, dat in de 
naam der danseressen de herinnering bewaard gebleven is aan de 
Buddhistische kleur van de Nawanä~ya. De opvoering van de lakon 
Murwakala is ngruwat-rite gebleven, doch de tekst sluit aan bij de 
Hinduïstische traditie; voor · zover de lakon Murwakala in het kader van 
de beresih desa opgevoerd wordt, is de betrokken rite dus als een soort 
complement van de bi:lQ.aya-dans te beschouwen, waardoor wij een func
tionele eenheid krijgen, die niet wezenlijk verschilt van de combinatie, 
waarvan Nag. 91,7 sqq. en het slot van de Smaradahana getuigen. 

1.2438. Nu ons betoog uitgelopen is op de stelling, dat de Nawanä~ya 
van Nag. 91,7 sqq. de erotische dans van Çiwa-Ardhanariçwara is in 
een Buddhistische variant, is de vraag te beantwoorden, waarom in het 
verhaal van TP 103 sq. Çiwa's nog-niet-erotische manifestatie ten overstaan 
van het drietal wayang-spelende goden Içwara, Brahmä en Wi~nu geschiedt, 
in plaats van tegenover Wrhaspati, Indra en de zeven r~i's, die in de 
Smaradahana Çiwa - wel ritueel, doch zonder de identiteitswisseling van 
toneelspel - benaderen, alsmede waarom ook in belendende TP-verhalen 
de drie goden herhaaldelijk genoemd worden. 

Het antwoord dient mijns inziens te zijn, dat de Majapahitse intel
lectuelen van Prapanca's tijd de samenhang van de passus Nag. 91,4 sqq. 
met het Smaradahana-verhaal begrepen hebben, en dat derhalve in het 
Majapahitse gesprek over de Smaradahana de passus Nag. 91,4 sqq. 
een plaats heeft gekregen. In de context heeft deze passus betrekking 
op een competitie; daar het tekésira van Nag. 91,5,c op zichzelf één of 
meer personen kan aanduiden, is niet volstrekt uitgesloten, dat Krta
wardhana in 91,5 hoofdfiguur in een Ardhanariçwara-configuratie is, 
maar aangezien het spel van 91,6 een duet met de vorstin van Daha in 
de hoofdrol, en het derhalve beslist geen Nawanä~ya is, is, gezien 
de identiteitsverklaring van Nag. 4, onwaarschijnlijk, dat Krtawardhana 
wèl de Nawanä~ya gespeeld heeft ; deze conclusie past bij het vermoeden, 
dat het tekésira van 91,5,c op één persoon slaat. In een gesprek over het 
slot van de Smaradahana, waarin de mededeling van Nag. 91,4 sqq. 
betrokken werd, was echter niet het verschil tussen de drie delen van 
het Nägarakrtägamase raket-spel relevant, en buiten de eigen context 
is die mededeling allicht verstaan als "het spel der drie vorsten", ook 
omdat buiten die context de prioriteit van bhre Daha in 91,6 er weinig 
toe deed. Aangezien bovendien de Nawanä~ya als beeld der Ardhanariçwara
configuratie een magische realisatie van het prototype is, en deze realisatie 
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niet wezenlijk verschilt van de oproep van Wrhaspati c.s. in SD 9, kon 
in een uit het bedoelde Majapahitse gesprek voortvloeiende mythe de 
zich tot Çiwa-Yogiçwara wendende groep van SD 9 vervangen worden 
door "de drie Majapahitse vorsten", doch anderzijds het beeld van de 
goddelijke Wrhaspati-groep dat van de vorstengroep beïnvloeden; de 
Majapahitse vorsten waren immers in hun rol goddelijke wezens, zoals 
de pembatak van de beçlaya-dans in bepaalde zin Lara Kidul is. 

Nu is içwara als appellativum een woord voor "koning", maar als 
eigennaam een epitheton van Çiwa. Voorts is bhre Daha in de koninklijke 
familie van Majapahit de vertegenwoordigster van het Wil?nuïsme, zodat 
de echtgenoot van bhre Daha gemakkelijk aangeduid kon worden als 
"Wil?nu". Een bijzondere betrekking van Krtawardhana tot Brahmä is 
mij niet bekend, doch wanneer in een drietal Ïçwara en Wil?nu voorkomen, 
wordt Brahmä allicht de derde, wegens de grote bekendheid van de 
Trimftrti. Op deze wijze kan de trits Ïçwara-Brahmä-Wil?nu voor "de 
drie Majapahitse vorsten" in de plaats zijn getreden. Dàt dit geschied is, 
mag aangenomen worden vanwege de mededeling van TP 103,27 sq.: 
Bhatära Ïçwara adhipa, rinakl?a sira de hyang Brahmä Wil?nu, want 
volgens haar zijn Brahmä en Wil?nu beschermers of voogden van Ïçwara, 
de koning; een koning, die onder voogdij staat van twee Heren, van wie 
er één Wi~nu is, kennen wij uitsluitend uit de Nägarakrtägama, en het is 
derhalve redelijk de geciteerde TP-zin uit beïnvloeding van het Sma
radahana-verhaal door de passus Nag. 91,4 sqq. te verklaren 203) . 

Het gebruik van de termen çwari en tekes in TP 104,6 sq. laat zich 
in aansluiting aan het bovenstaande duidelijk maken. Er is geen reden om 
in het çorinira van Nag. 91,5,c iets anders te zien dan een woord voor 
"de koningin", en waarschijnlijk is, dat met het tekesira van dezelfde 
versregel Tribhuwanottunggadewi's maru bedoeld is, omdat, zoals wij 
eerder in deze subsectie gezien hebben, volgens de Lalitawistara Tribhuwa
nottunggadewi slechts Räjasanagara voortgebracht kan hebben, en 
Krtawardhana een tweede vrouw moet hebben gehad ter voortbrenging 
van bhre Lasem en bhre Pajang. Met andere woorden: de Lalitawistara 
heeft Prapanca voorgeschreven met een tweede vrouw van Krtawardhana 
te werken, gegeven des dichters behoefte om "de manifestatie van de 
Pancatathägata" voor te stellen als een dynastie, waarin halfzusters 
van de Buddha-Koning nodig zijn voor het ontstaan van de volgende 
Buddha-Koning; aangezien dus een maru van de moeder van de Buddha
Koning in de kapancatathägatan-genealogie onmisbaar is , is logisch, 
dat die maru ter sprake komt in Nag. 91,5. 

De deelnemers aan een raket-spel spelen echter een rol, en begrijpelijk 
is daarom tevens, dat Prapanca, na Krtawardhana met name genoemd 
te hebben om in de competitie een tegenspeler van Räjasanagara te creëren, 
ter aanduiding van de nevenfiguren bijzondere woorden gebruikt heeft, 
die een rolnaam suggereren. Het woord tekes komt in AW 2,I,b voor ter 
aanduiding van de priesterlijke hoofdband, en was dus geschikt om een 
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hoofdbanddraagster aan te duiden, zoals in het Nederlands broekje voor 
"jongen" gebruikt wordt. Het is mogelijk, dat tekes ook vóór 1287 als 
rolnaam in zwang is geweest, maar er zijn geen gegevens bekend, die daarop 
wijzen, terwijl de situatie, die in Nag. 91,4 sqq. tot gebruik van bijzondere 
termen leidt, uniek is. Voorshands is het dus het veiligst om het çori en 
het eekes van Nag. 91,5,c te beschouwen als synoniemen van parameçwari 
en maru, te pas gebracht in een situatie, die gebruik van eigenaardige 
synoniemen wenselijk maakte. Het is dan echter vanzelfsprekend, dat 
die eigenaardige synoniemen, buiten de context van de Nägarakrtägama 
gebruikt, later rolaanduiders zijn geworden zonder meer. Als zodanig 
komen zij mijns inziens in TP 103 sq. voor, doch indien de TP-man geen 
toegang meer had tot Nag. 91,5, heeft hij de termen uiteraard niet op 
dezelfde wijze kunnen gebruiken als Prapanca; de TP-man kende drie 
raket-spelers, had dus behoefte aan drie rolnamen, en heeft de twee 
Nägarakrtägamase op zijn manier besteed, als derde een eigen peret 
of peif,eret toevoegende. Naar het schijnt, heeft het TP-se gebruik van de 
termen çorijçwari en eekes zich vervolgens verder verbreid; opmerkelijk 
is intussen, dat in de lakon Murwakala drie andere termen toepassing 
vinden, if,alang, panjak en panggender. In de Korawäçrama vinden wij 
wel een vrouwelijk evenbeeld van "de drie Heren", doch geen rolnamen. 

1.2439. In zijn commentaar op hoofdstuk ll-B der Nägarakrtägama 
heeft Pigeaud een politicologische en een ethnologische interpretatie 
verwerkt. De politicologische interpretatie wekt de indruk on the spur 
of the moment neergeschreven te zijn, doch de andere interpretatie hangt 
samen met opvattingen, die Pigeaud sinds 1924 verkondigd heeft. Aan 
de opvattingen, die Pigeaud's hele oeuvre kenmerken, dient hier de nodige 
aandacht geschonken te worden; de incidentele opvatting moge besproken 
worden in één alinea, die ik vooraf laat gaan. 

In 1938 - JV 464 - heeft Pigeaud met betrekking tot Kern's vertaling 
van Nag. 83 sqq. de opmerking gemaakt, dat zij te zeer de indruk wekt 
de feestviering van een bepaald jaar weer te geven, hoewel toch Nag. 83,5,a 
een elk jaar terugkerende feestviering vermeldt. De opmerking is juist, en 
Pigeaud heeft zich er aan gehouden in JFC 4,306, waar hij stelt, dat de 
toespraken van Nag. 88,2 sqq. geen "faithful reports of speeches actually 
spoken" zijn. In JFC 4,330 echter begint Pigeaud weliswaar met herhaling 
van zijn opmerking van 1938, maar gaat hij door met: "Nevertheless ... 
the poet no doubt had in mind the festival as he saw it in one particular 
year or in several consecutive years ... Perhaps the year or the years 
af ter ... Gajah Mada's death when the Royal Family was at the zenith 
of their power supplied the poet with models of his descriptions. The 
repeatedly affirmed subservience of the rural gentry and the Royal interest 
in the condition of the country might be interpreted as the tokens of 
improvement the poet saw or wanted to see af ter the King's taking the 
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reins in his own hand. Viewed in this light the description of the ... 
festival might be called a political pamphlet in favour of direct Royal 
rule, without grand-vizir". Pigeaud heeft, toen hij dit schreef, er niet 
aan gedacht, dat Nag. 71,I,b Gajah-Mada's overlijden in 1286 stelt, en 
94,2 de afsluiting van de Nägarakrtägama in äçwayuja 1287; de tekst 
laat op zijn hoogst één tussenliggend phälgunajcaitra-feest toe, en voor 
beschrijving daarvan in kakawin-vorm is er nauwelijks tijd geweest. Dat 
Räjasanagara zich als gevolg van Gajah-Mada's dood grotere macht heeft 
verworven, is niet meer dan een gissing van Krom (HJG2 421), en deze 
gissing steunt bepaald niet op de tekst van Nag. 71; verwerpt men Krom's 
gissing als ongefundeerd - zie de opmerkingen sub 1.2336 -, dan verliest 
ook Pigeaud's gissing aangaande Prapanca's political pamphlet haar zin. 

Met de raket-voorstelling van Nag. 91 heeft Pigeaud zich bezigge
houden, toen hij als jongeman zijn dissertatie schreef over de Tantu
Panggelaran; cf. TP ed. 260 sqq. De Tantu-Panggelaran was door Kern 
in een opstel van 1887 - cf. VG 9,283 sqq. - een "Oudjavaansche 
Cosmogonie" genoemd, uiterlijk een verhaal over Indische goden en 
godinnen, ,;maar wat er van die goden enz. verteld wordt, wijkt in veel 
opzichten, niet alleen feitelijk , maar ook in aard, ten eenenmale af van 
de Indische voorstellingen. Het geheel is kennelijk een mengsel van 
inheemsche en vreemde bestanddeelen, en de plaats der veronderstelde 
gebeurtenissen is het eiland Java" (p. 287). Kern heeft daarmee Pigeaud, 
zoals eerder Hazeu, op het spoor van onderzoek van oud-inheemse 
elementen in Javaanse geschriften gezet. Dat hij in zijn dissertatie niet 
tot zelfstandige oordeelvorming gekomen is - hij wijzigt er slechts 
Kern's visie enigszins in, als gevolg van vertaling van de hele overgeleverde 
tekst -, is niet opmerkelijk, want in Nederland staat men nu eenmaal 
bij de bewerking van een proefschrift nog onder de leiding van zijn leer
meesters 204). Opmerkelijk is, dat Pigeaud in de jaren van zelfstandige 
werkzaamheid niet tot kritische bezinning op het van zijn leermeesters 
meegekregene gekomen is, zijn jeugdideeën is blijven koesteren, en zich 
door latere ontwikkeling der javanistiek niet heeft laten beïnvloeden. 
Daardoor is zijn commentaar op Nag. 91,4 sqq., en in het algemeen op 
Nag. 83 sqq., in JFC 4 een soort vervolg geworden op zijn eigen dissertatie; 
wat men in JFC 4 hier en daar over cosmische tweedeling en klassificatie 
opgemerkt vindt steunt niet op Nägarakrtägama-gegevens, maar op 
Pigeaud's jeugdimpressies, en helaas is de opmerking van TP-editie 
261 sq. over het mogelijke verschil tussen de Tantu-Panggelaran en de 
Nägarakrtägama later niet uitgewerkt. 

In de geschiedenis van menig volk vindt men perioden van intensieve 
geestelijke ontplooiing en van inzinking. De Javanen hebben van contact 
met de volkeren van Zuid-Oost-Azië in eeuwen van politieke zelfstandig
heid in hoge mate geprofiteerd, maar zij hebben het in die tijd bereikte 
culturele niveau niet kunnen handhaven, toen hun politieke situatie 
minder gunstig en contact met buitenlandse geestverwanten minder 
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gemakkelijk werd. Van die inzinking getuigt de jongere Javaanse lit
teratuur, die voor een vreemdeling niet minder interessant is, maar van 
toenemend Javaans isolement getuigt. Van het Majapahitse erfgoed is 
veel op Java blijven voortleven, doch het verschijnt in latere uitingen 
in een meer simpele vorm. Die vorm mag men niet zonder meer produkt 
van verjavaansing noemen. Het is uiteraard zeer wel denkbaar, dat het 
uit geschriften en andere monumenten blijkende cultuurtype van de 
jaman buda slechts voor een deel der Javaanse maatschappij karakteristiek 
was, en dat in eeuwen van groter isolement een groter deel der Javanen 
drager geworden is van de meer simpele variant van het vroegere cultuur
type, maar het gebruik van de term "verjavaansing" is slechts dan zinvol, 
wanneer men kan aantonen, welke specifiek oud-inheemse cultuurelementen 
zich met geïmporteerde vermengd hebben, en tot op welke hoogte de 
versmelting het jongere cultuurtype kenmerkt. Dat aantonen vereist een 
omvangrijke feitenkennis, intelligent toegepast op concrete gevallen. 
Constateren wij, hoe weinig nog van de omvangrijke Javaanse litteratuur 
kritisch onderzocht is, dan is daarmee ook gesteld, dat ons inzicht in 
het verloop van het op zichzelf niet-onwaarschijnlijke verjavaansingsproces 
nog minimaal is. Van groot belang voor het succes van zulk onderzoek 
zou zijn objectieve beschrijving van de zeden, gewoonten en instellingen 
van het hedendaagse Java, verricht door met het Javaans vertrouwde 
onderzoekers, die een groot aantal jaren op Java doorgebracht hebben; 
wie geen leek op dit terrein is weet, dat het resultaat van zulk descriptief 
onderzoek nog grote lacunes vertoont. Pigeaud heeft er zelf aan deel
genomen, en het is dus niet onmogelijk, dat in JFC daaruit voortvloeiende 
kennis verwerkt is; dan blijft een bezwaar, dat daar doorgaans niet 
blijkt, waar en in welke mate dat geschied is; in JV heeft Pigeaud het 
verslag aangaande zijn onderzoek doorspekt met vaa.k gewaagd gethe
oretiseer, en bestudering van JV stemt dus enigszins sceptisch 
met betrekking tot de verwerking van eventuele ooggetuigekennis in 
JFC. 

In JFC 4,329 zegt Pigeaud, dat Kern, Krom, Poerbatjaraka, Gonda 
en Stutterheim niet tot "the heart of the matter: the Caitra festival's 
significance in the frame of ancient Javanese ideas on social and cosmic 
order" doorgedrongen zijn; op p. 327 leest men zelfs, dat de Majapahitse 
hovelingen het raket-spel kennelijk niet meer begrepen hebben, zomin als 
de latere Surakartase de zin van de begaya-dans. Op de basis van de tweede 
uitspraak zou men ook kunnen beweren, dat de relativiteitstheorie iets 
met cosmisch gemeenschapsgevoel te maken heeft, om vervolgens te 
constateren, dat Einstein niet goed geweten heeft, waarover hij eigenlijk 
sprak en schreef. De enig vruchtbare werkwijze op ons terrein is uitspraken 
van Javaanse auteurs als feit te aanvaarden, en met zulk een feit te 
werken, niet als gelovige, doch volgens de richtlijnen van het wetenschap
pelijk onderzoek. Daarbij kan vergissing zich voordoen, maar mag geen 
verdraaüng van het gegevene optreden. M uktapiipa is een bekende term, 
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op Java gebruikt als synoniem van een nog bekender yuddhamala; de 
term duidt de status aan van hen, die een ngruwat-rite ondergaan hebben. 
Pigeaud maakt daar in JFC 4,330 iets heel anders van: de "apotheosis 
of kingship in the frame of Javanese social and cosmic order" zou de 
aanwezigen het gevoel hebben gegeven van "being released and reborn 
in a better world", en hij voegt nota bene toe: "No doubt that was just 
the intention of the Court in organizing the sumptuous pageant". De 
stelling van een auteur, dat hij het beter weet dan ieder ander, is, als 
inherent aan wetenschappelijk werk, te aanvaarden, indien die auteur 
bruikbare argumenten te berde brengt ; wanneer deze uitblijven, komt 
de stelling in een vreemd licht te staan. 

Tegenover Pigeaud's theorie is hier sub 1.242 en 1.243 gesteld, dat wij 
in Nag. 83 sqq. mededelingen vinden aangaande het feest van Buddha's 
geboorte, in Majapahit blijkbaar op ongeveer dezelfde wijze gevierd als 
in Hsüan-Tsang's tijd aan het hof van Har~a, en aangaande de herdenking 
van 's konings goddelijke bruiloft. Hoofdstuk 11-B van de Nägarakrtägama 
bevat geen chronogram en behoort dus niet tot de çakakäla-component 
van het gedicht; dit is in overeenstemming met de vermelding van een 
jaarfeest in Nag. 83,5,a. Het gaat derhalve om herdenking van grote 
gebeurtenissen, die niet per se aan Räjasanagara's leven gebonden was, 
al was de viering van Buddha's geboorte- en trouwdag tevens herdenking 
van geboorte- en trouwdag van Räjasanagara in zijn hoedanigheid van 
Buddha-Koning. Een çakakäla heeft voor de historicus beperkte waarde, 
omdat de dichter er iets, tegen de kennis van zijn tijdgenoten in, chrono
logisch mee fixeert; een plechtige priesterlijke verklaring ad hoc is onnodig 
met betrekking tot wat toch iedereen reeds weet of gelooft. Achronische 
vermelding van een herdenkingsplechtigheid is dientengevolge in beginsel 
betrouwbaarder, afgezien van details, waarin dichterlijke vrijheid tot 
haar recht komt; tevens wordt de waarde van Nag. 83 sq. voor onze 
kennis van Majapahitse gebruiken bepaald door het bericht van Hsüan 
Tsang enerzijds, door onze kennis van de Vorstenlandse grebeg's aan de 
andere kant. Als fait social is traditionele feest voering onderhevig aan 
langzame verandering, maar waar wij gelegenheid hebben de evolutie van 
een feest uit documenten van verschillende eeuwen na te gaan, blijkt 
vaak de traditie uitermate taai . In mededelingen over de be<;l.aya-dans 
lezen wij niet, dat de vader van de Susuhunan het oude jaar, de Susuhunan 
zelf het nieuwe jaar representeert; daarom heeft de uitspraak daaromtrent 
in JFC 4,328 sq. weinig waarde, en hierbij komt dan nog, dat bij vertaling 
van narapati n Angadeg met "de koningin van Kaçliri" (Nag. 91,6,a) 
aan Pigeaud's gissing ook de textuele basis ontvalt. 

Tussen de twee feesten is intussen in Pigeaud's voordeel enig verschil 
te maken. Indien de Nawanätya te herleiden is tot Çiwaïtische Ardha
nariçwara-cultus, dan is het element vruchtbaarheidsrite er inherent aan. 
In SD 12,9 betoogt Wrhaspati tegenover Çiwa : 
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yan tIIhllra ng Smaräna.hur adharma t~'ka. si kspatin 
räga lulut lawan mithuna sanggama surata hHang 
tärabi ta.n hanäng anak apan taya ksral)S niks 
nirmadana ng jagat mulih apakrama dahat amuda 

Zou Smara inderdaad zo'n zonde moeten boeten met de dood, 
weg waren hartstocht dan, verliefdheid, paring, coitus en wellust; 
men had dan vrouw noch kind, daar 't uitgangspunt ontbrak, 
en roesloos zou men dan tot vreugdeloze ondergang vervallen 205). 

Het belang der voortplanting staat hier centraal, en al gaat het in SD 12,9 
om de mensheid, de strofe geeft de boer gelegenheid om te denken aan 
zijn vee en zijn gewassen. Men mag echter aan de Nawanä~ya via SD 12,9 
een element "vruchtbaarheidsrite" toeschrijven zonder Pigeaud te volgen 
in zijn poging om het geheel uit oud-inheemse traditie te verklaren, en 
met betrekking tot de begaya-dans mag men het element "vruchtbaar
heidsrite" verzwakt achten, omdat er synchronisch geen gezaghebbende 
uitspraak als die van SD 12,9 mee in verband te brengen is. Tegenover 
de Hinduïstische elementen, die de Smaradahana, de TP- en de K-passus 
en de lakon Murwakala kenmerken, zouden even duidelijke Javaanse 
elementen gesteld moeten kunnen worden om Pigeaud's genetische 
theorie aannemelijk te maken. Voor zover ik zie, is zijn sterkste troef 
vermelding van de Juru i Angin als veronderstelde chthonische godin, 
in JFC 4,328; de troef ontvalt Pigeaud, indien men Nag. 91,1 anders 
Jeest, zoals mij wenselijk lijkt. 

Ik teken ten slotte nog aan, dat Räjasanagara's bruiloft op I çräwaI).a 
1273 te stellen is. Hiervoor pleit behalve hetgeen over het jaar der pasunÇla
bubat gezegd is ook, dat de eerste excursie van Nag. 17,6,a naar alle 
waarschijnlijkheid in 1274 te fixeren is; volgens de Lalitawistara valt 
de eerste excursie na Siddhärtha's bruiloft, en tussen het jaar der 
pasunÇla-bubat en dat der eerste excursie is slechts 1273 vrij. De in aan
merking komende dag is I çräwaI).a, omdat hij in overeenstemming is 
met de tijdstipbepaling der Javaanse chronologen; dat de herdenking 
van 's konings bruiloft in caitra gevierd wordt, is slechts schijnbare 
afwijking, want caitra is de eerste maand van het jaar volgens de Indische 
kalender. Pigeaud veronderstelt in JFC 4,401, dat de SunÇlase prinses 
van het Pararatonse verhaal nog in 1280 in leven was en te Majapahit 
woonde; in TO 1, 1 recto 4, wordt echter niet uitdrukkelijk een prinses 
van SunÇla vermeld, en een bijzondere reden om de historiciteit der 
Pararatonse prinses van SunÇla aan te nemen levert TO 1 dus niet. 



1.2511. In FBG 1,375 sqq. heeft Krom een opstel over de samenstelling 
van de Nägarakrtägama gepubliceerd, waarmee eerder in deze sectie 
reeds rekening is gehouden, doch dat in deze paragraaf nader te 
bespreken is. 

In de eerste alinea er van stelt Krom, dat de Nägarakrtägama een 
unicum is, en vervolgens de vraag, of dat ook voor de tijdgenoten van 
Prapanca heeft gegolden, m.a.w. of de verschijning van het gedicht in 
1287 (1365 A.D.) een feit van bijzondere betekenis geweest is dan wel 
dit voor de Javanici geworden is ten gevolge van toeval, hetwelk soort
genoten heeft doen verdwijnen en de Nägarakrtägama gespaard heeft. 
Krom's antwoord is , dat wij vele lofdichten kennen, dat land- of plaats
beschrijving in de Indische litteratuur geen uitzonderlijk thema is, dat 
Prapanca's verteltrant niet bijzonder origineel is, en dat de Nägarakrtä
gama zich op het punt van versificatie niet opvallend van andere Javaanse 
kakawins onderscheidt, maar dat de dichter in twee opzichten iets 
bijzonders gepresteerd heeft, namelijk door "parallellisme" te betrachten, 
d.w.z. angstvallig rekening te houden met rang en stand bij het bepalen 
van het aantal regels, waarin leden der koninklijke familie ter sprake 
komen, en door het gedicht zo in hoofdstukken in te delen, dat er een 
symmetrische structuur ontstaan is. Krom gebruikt het woord "hoofd
stukken" niet, maar spreekt op p. 382 van " zangencomplexen" . 

Uit het betoog van Krom blijkt, waarom hij het voor-de-hand-liggende 
woord niet heeft willen gebruiken. Op p. 381 zet hij uiteen, dat de passus 
Nag. 73/82 een "buiten het kader van een lofdicht vallende uitbreiding" 
is, die in het geheel een eigen plaats heeft. Laat men deze passus buiten 
beschouwing, dan bestaat "de kleine Nägarakrtägama" uit 88 zangen, 
die men indelen kan volgens het " compositie-schema" 

7 9 13 6 4 5 
5 5 6 12 9 7 

dan wel 
16 23 10 23 16. 

Bij aanvaarding van beide schema's of van een er van wordt de passus 
Nag. 73/82 een soort supplement, maar Krom neemt aan, dat het supple
ment in de planning der Nägarakrtägama van meet af begrepen geweest 
is, want ook de totale Nägarakrtägama van 98 zangen acht hij volgens 
een symmetrische formule in hoofdstukken in te delen. Deze derde 
formule -

16 21 12 12 21 16 

- sluit bij de vorige twee niet aan, en Krom geeft haar eer omdat een 
derde formule hem onmisbaar leek dan omdat hij een bruikbare indeling 
van "de grote Nägarakrtägama" gevonden had; hij sluit dan ook met 
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de opmerking, dat zijn resultaat een hypothese, en diepergaand onderzoek 
gewenst is. 

Het door Krom gewenste diepergaande onderzoek heeft tot dusver 
niet plaatsgevonden, hoewel het FBG-opstel nu bijna veertig jaar oud is. 
Merkwaardigerwijze heeft wel de gecompliceerde retorische vraag, waarmee 
Krom bego~en is en die hem kennelijk gediend heeft om aan zijn hoofd
stelling meer reliëf te geven, adhesiebetuiging uitgelokt. De opmerking, 
dat de Nägarakrtägama in verschillende opzichten geen uniek gedicht 
is, heeft Teeuwen Uhlenbeck er toe gebracht in BKI 114,210 sqq. het 
werk niet groots of magistraal te noemen en minder excellent dan de 
Arjunawiwäha en de RämäyaJ}.a (p. 222); ik heb, zelf over de schoonheid 
der Nägarakrtägama geen oordeel hebbende, hiervan met belangstelling 
kennis genomen, doch de redelijkheid der vergelijking ontgaat mij, daar 
de Arjunawiwäha slechts in corrupte vorm en in Poerbatjaraka's niet 
erg bevredigende vertaling bekend is, en het met het RämäyaJ}.a-onderzoek 
niet veel beter staat. Krom's losse opmerking over de mogelijkheid van 
"tal van verdwenen soortgenooten" der Nägarakrtägama (p. 375) is in 
het opstel van Teeuwen Uhlenbeck uitgegroeid tot een vermoeden, 
en op dit vermoeden steunt hun suggestie, dat het gedicht "wellicht ... niet 
de beste van zijn soort geweest is" (p. 224); ook deze uitspraak mag men 
verrassend, doch zinloos achten. "De sterkste kant van Prapaiica's 
dichterschap" lijkt Teeuwen Uhlenbeck "voorlopig zijn compositorisch 
vermogen" (p. 224); in het kader van deze opmerking verwijzen zij uit
drukkelijk naar Krom's opstel, maar zij gaan dan door met een compliment 
over Prapanca's elegante samenvoeging van "zeer gevarieerde stof tot 
een eenheid", niet met een kritische bespreking van Krom's structuur
formules, hoewel er tussen elegante compositie en toepassing van een 
symmetrische structuurformule aanzienlijk verschil is. Dat Teeuwen 
Uhlenbeck Krom's FBG-opstel au sérieux genomen hebben, is dus moeilijk 
aan te nemen. Toch geef ik aan hun reactie 206) de voorkeur boven die 
van Pigeaud, want deze auteur zegt in JFC 4,549, dat zijn indeling der 
Nägarakrtägama "on the whole in accordance with Krom's outline" is; 
in feite is Pigeaud bij zijn indeling der Nägarakrtägama in hoofdstukken 
zijn eigen weg gegaan, en die verschilt van Krom's gedachtengang zodanig, 
dat de beleden instemming misleidend moet heten. 

Dit averechtse resultaat is intussen door Krom zelf uitgelokt. Krom 
heeft met de passus Nag. 73/82, een soort "catalogus der heiligdommen", 
kennelijk geen raad geweten, doch het niet aangedurfd hem onecht te 
verklaren. De oorzaak van zijn aarzeling blijkt uit het FBG-opstel zelf. 
In een noot op p. 380 zegt Krom, dat hij geen rekening gehouden heeft 
met Poerbatjaraka's onechtverklaring van de slotzangen der Nägara
krtägama; hij noemt ze - in aansluiting aan Poerbatjaraka, doch zonder 
eigen argumenten - "geknutsel", maar ziet geen reden om elk geknutsel 
te verwerpen, en uiteraard heeft zijn bezwaar tegen Poerbatjaraka.'s 
radicale voorstel hem tot voorzichtigheid gedwongen met betrekking tot 
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de catalogus. Had Krom de catalogus niet slechts in eerste instantie, doch 
definitief geëlimineerd, en desnoods, om onechtverklaring te vermijden, 
zijn aanwezigheid in de Nägarakrtägama een voorshands onverklaarbaar 
verschijnsel genoemd, dan had hij zich op zijn eerste structuurformule 
kunnen concentreren en geen poging behoeven te doen om een voor de 
volledige Nägarakrtägama geldende, andere formule te vinden. Door 
deze poging te wagen heeft Krom zijn opstel als geheel bedorven. De 
derde structuurformule immers is waardeloos; zij confronteert de lezer 
met een Nägarakrtägama van zes hoofdstukken, en van deze zes zou 
het vierde midden in het verhaal over Räjasanagara's eerste Simping-reis 
eindigen, terwijl het vijfde een stuk hiervan, voorts het çräddha-verhaal 
met bijbehoren, vervolgens de mededeling over Gajah-Mada's dood en 
ten slotte de catalogus zou bevatten, en dus van zulk een heterogene 
inhoud zou zijn, dat er de naam "hoofdstuk" niet aan zou toekomen. 
Een zelfde bezwaar geldt met betrekking tot Krom's tweede structuur
formule, volgens welke de Nägarakrtägama uit vijf hoofdstukken zou 
bestaan; in het vijfde hoofdstuk van "de kleine Nägarakrtägama" zouden 
dan ondergebracht zijn het verhaal over de grote jachtpartij, dat over de 
Simping-reizen, dat over de çräddha-viering en dat over Gajah-Mada's 
dood, vier verhalen, die elk te veel eigen trekken hebben om onder één 
gezichtspunt gebracht te kunnen worden. 

Er rijst tegen Krom's opstel nog een ander bezwaar. Bij de bundeling 
van Kern's Nägarakrtägama-opstellen is het geheel - zie VG 7,227 - een 
"lofdicht" genoemd, terwijl Prapanca zelf het in Nag. 94 de naam Deça
warl).ana geeft, en Krom heeft zich derhalve de vraag gesteld, of wij ons 
aan "lofdicht" dan wel aan "Deçawarl).ana" moeten houden; wederom 
heeft hij geaarzeld, want "voor een eigenlijk gezegd lofdicht is er te veel 
,plaatsbeschrijving', en voor een deçawarl).nana is er te veel lofdicht" 
(p. 379). Met deze uitspraak mag men het eens zijn, zij is geen basis 
voor de stelling, dat de catalogus der heiligdommen buitenissig is; niet 
alleen was de catalogus gemakkelijk te rekenen tot wat Krom als Deça
warl).ana beschouwde, ook zou dan eer de çräddha-passus, waarin men 
noch opvallende verheerlijking van Räjasanagara, noch plaatsbeschrijving 
vindt, buitenissig moeten heten. Dit had door iedere criticus na 1929 
opgemerkt kunnen worden. In het kader van het betoog van dit boek 
moet het bezwaar verder gaan: sub 1.21 is er op gewezen, dat de 
Nägarakrtägama in Nag. 94,3 een çakakäla/lambang-combinatie genoemd 
wordt, en van de çakakäla is de catalogus een bestanddeel, omdat in 
Nag. 74,2,b een chronogram voorkomt; zelfs voorlopige eliminering van 
de catalogus was dus een hachelijke onderneming, daar uit een çakakälaf 
lambang-combinatie een stuk verwijderen, dat çakakäla-kenmerken heeft, 
een daad van willekeur is. En ten slotte moge er op gewezen worden, dat 
Krom's veronderstelling aangaande toevoeging van de Gajahmada-passus 
in het laatste stadium der bewerking van het gedicht, in 1929, toen 
Krom's historiografische interpretatie der Nägarakrtägama algemeen 
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aanvaard werd, nog plausibel, haar aantrekkelijkheid verloren heeft voor 
wie met mij "Gajah-Mada's sterfjaar" als een a priori vaststaand element 
van het chronologische kabodhisattwan-schema beschouwt. 

1.2512. Hoewel dus tegen Krom's FBG-opstel bezwaren in te brengen 
zijn, acht ik het toch een belangrijke bijdrage tot het Nägarakrtägama
onderzoek, om hetgeen er wèl bruikbaar in is. Krom's eerste structuur
formule is overtuigend, ook al is zij niet perfect en lost zij het probleem 
van de catalogus niet direct op. Met deze formule heeft Krom zijn hoofd
stelling tot op zekere hoogte aannemelijk gemaakt, want er is geen ander 
Javaans gedicht bekend, dat volgens een symmetrische structuurformule 
gebouwd is; Krom kan zijn gelijk op het punt van "unieke structuur" 
nog verliezen, maar de kans daarop is gering, zoals wij zullen zien; 
bovendien zou ontdekking van een tweede voorbeeld van een symmetrisch 
geconstrueerd gedicht het verschijnsel niet minder interessant maken. 
Het in de eerste zin van deze alinea uitgesproken oordeel dient uiteraard 
toegelicht te worden. De toelichting komt sterker te staan, indien de aan 
Krom's eerste formule klevende smetten verwijderd kunnen worden, en 
met de reiniging zullen we ons in deze subparagraaf bezighouden. 

In de eerste plaats dan dient opgemerkt te worden, dat de onregel
matigheid in Krom's eerste structuurformule, die nu verder wel "Krom's 
formule" genoemd mag worden, op te heffen is. Het is namelijk zo, dat 
niets verloren gaat en veel gewonnen wordt, indien wij wat volgens haar 
het derde Nägarakrtägama-hoofdstuk is van de dertiende zang ontdoen, 
deze bij het vierde hoofdstuk voegen, en de laatste zang van het vierde 
hoofdstuk in het vijfde onderbrengen; wij krijgen dan de volmaakt sym
metrische formule 

7 9 12 6 5 5 
5 5 6 12 9 7, 

en ook hiermee schakelen wij Krom's alternatief uit, omdat dit uit
sluitend aan de onvolkomenheid der preciezere formule zijn bestaansrecht 
ontleende. Men kan door de eerste zang van ieder der twaalf hoofdstukken 
te noemen "Krom's formule" ook op andere wijze schrijven, en krijgt dan: 

1 8 17 29 35 40 
45 50 55 61 73 

in de variant laat ik het slotgetal weg, omdat het pas na de oplossing 
van het cata.logus-vraagstuk toe te voegen is. Volgens de gecorrigeerde 
formule begint het vierde hoofdstuk met een mededeling over Krtayaça's 
dood; diens overlijden betekent, dat Prapanca de reis, die hij mèt en 
onder leiding van Krtayaça had willen maken, alleen onderneemt, en de 
mededeling van Nag. 29,1 werkt dus in de volgende zangen door 207) . In 
Nag. 35,1 leest men, dat Räjasanagara naar Singhasäripura doorreist, 
waarna in 35,2 Prapanca's bezoek aan de kuti van :J;>arbaru ter sprake 



307 

komt. Tijdens dit bezoek ontdekt Prapanca een geschrift, dat hem inzicht 
verschaft, en met de ontdekking er van hangt kennelijk samen, dat de 
dichter na zijn aankomst in Singhasäri eerst mèt Räjasanagara een uit
stapje maakt naar Kagenengan en zich vervolgens tot ärya Ratnängça 
wendt om van hem informatie over "de vroegere koningen" te verkrijgen; 
over de vondst te J)arbaru heb ik het een en ander gezegd in MA WL-NR 
14,121 sqq. , en later, na van Teeuw-Uhlenbeck's vertaling in BKI 114,225 
sqq. kennis te hebben genomen, in VAWL-NR 69/1,158 sqq. en 207 sqq. ; 
of Prapanca te J)arbaru inderdaad een belangrijk geschrift gevonden 
heeft dan wel in dichterlijke vrijheid die vondst als litteraire inleiding 
tot de uiteenzetting der hoofdstukken 6 en 7 gebruikt heeft, is een vraag, 
die hier niet relevant is, want in beide gevallen is de passus Nag. 35/39 
een afgerond geheel, en is "de vondst" belangrijk genoeg geweest om er 
een afzonderlijk hoofdstuk aan te wijden. Volgens Krom's indeling zou 
Nag. 29 nog deel uitmaken van de beschrijving van het eerste deel der 
vierde excursie, en zou Nag. 35 afsluiting zijn van het verhaal over 
Räjasanagara's bezoek aan de äçrama te Sägara, waardoor de mededeling 
over het J)arbaru-bezoek van Prapanca niet in een samenhang zou passen; 
zelfs indien men zou toegeven, dat Krom's indeling mogelijk is, zou nog 
een wijziging, die de structuurformule symmetrisch maakt, aan te bevelen 
zijn ; mijns inziens steunt dan ook de structuurformule mijn vroegere 
J)ar baru -betoog, ook omdat de begrenzing der hoofdstukken 7, 8 en 9 scherp 
is, en daaruit de omvang der hoofdstukken 6, 5 en 4 volgt. Wij vinden 
derhalve in de Nägarakrtägama vóór zang 73 negen hoofdstukken, welker 
afbakening ons niet voor onoplosbare moeilijkheden stelt, en welker 
inhoud zo homogeen is, dat naar andere grenzen niet gezocht behoeft 
te worden. Bepalen wij dan ten slotte met behulp van Krom's formule 
de grenzen der hoofdstukken 11 en 12 met het slot van het gedicht als 
uitgangspunt, dan wordt hoofdstuk 12 de zelfstandige passus Nag. 92/98, 
hoofdstuk 11 de even zelfstandige passus Nag. 83/91 , en is het restant 
de catalogus der heiligdommen, zoals hij dat ook voor Krom is geweest. 

Zoals Krom reeds opgemerkt heeft, betreft de symmetrie niet uit
sluitend de omvang der hoofdstukken; ook de daarin behandelde onder
werpen vertonen "een zeker parallellisme". Krom heeft dit deel van zijn 
betoog niet uitgewerkt, doch er zich mee tevreden gesteld op te merken, 
dat de passus over de Majapahitse koningen de tegenhanger is van de 
passus over de Singhasärise koningen, en dat het vierde hoofdstuk tevens 
dient voor beschrijving der woudkluizenarij van Sägara, terwijl er in 
hoofdstuk 9 "een onderbreking voor het heiligdom van Jajawa" voorkomt. 
Een volledig beeld geeft de volgende figuur: 

6. voorgeschiedenis 
5. ulih van J;>arbaru 

4. verblijf te Sägara 
3. de vierde excursie 

2. Räjasanagara's rijk 
1. de koninklijke familie 

7. voorgeschiedenis 
8. ulih van de jacht 

9. verblijf te Jajawa 
10. çräddha/abhinililkramaz:la 

Il. Räjasanagara.'s leven 
12. de hogepriester cum suis 
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De saamhorigheid van de onderwerpen, die in dit overzicht op dezelfde 
regel vermeld worden, is evident. In hoofdstuk 1 komt de koninklijke 
familie ter sprake, en eerder in dit boek hebben wij gezien, dat zij de 
vijftienledige verschijningsvorm van de Buddha is; ook de Buddhistische 
hogepriester is een verschijningsvorm van de Buddha, en bovendien, of 
daardoor, is hij functioneel-identiek met de koning; wij hebben sub 1.2334 
gezien, dat het moeilijk is meer dan nominaal verschil te maken tussen 
Krtawardhana en Gajah-Mada, en daarom is in theologicis ook tussen de 
aanstaande Buddha-Koning Räjasanagara en zijn a.a.nsta.a.nde hogepriester 
Prapanca het verschil irrelevant. In de volgende regel is Räjasanagara's 
rijk tegenover Räjasanagara's leven gesteld; men mag "leven" vervangen 
door "manifestatie", en zich in dit verband herinneren, dat de A~ta
dalapadma niet slechts Çiwa's zetel is, doch ook zijn manifestatie, zijn 
kracht en zijn levenswijze. De hoofdstukken 3 en 10 zijn saamhorig 
wegens de Lalitawistara-functie der Nägarakrtägama, en omdat 1284, 
het çräddha-j aar , in de Lalitawistara-traditie abhini~kramaJ.la-jaar is. 
Mèt Krom ben ik van mening, dat de hoofdstukken 4 en 9 bij elkaar horen, 
omdat Jajawa het tegenbeeld van Sägara is; ik zou in dit verband Jajawa 
de Buddhistische tegenhanger van Sägara willen noemen, omdat er reden 
is om in de kluizenarij van Sägara een niet-Buddhistische nederzetting 
te zien; de saamhorigheid zou dan te beschouwen zijn als een der facetten 
van de leer aanga.a.nde de ononderscheidbaarheid van Buddha en Wi~nu 
of Çiwa 208). De samenhang der hoofdstukken 5 en 8 is duidelijk, zodra 
men bedenkt, dat het in beide hoofdstukken om een ulih gaat, en dat de 
ulih van Prapanca op één lijn te stellen is met die van Räjasanagara 
wegens de functionele identiciteit van de aanstaande Buddha-Koning 
en de aanstaande Buddhistische opperpriester; in het Nederlands moet 
men ulih met "vondst" vertalen, indien men aan het geschrift van 1)arbaru, 
en met "buit", indien men aan door de koning geschoten wild denkt, 
maar de Nägarakrtägama-lezers hadden met slechts één woord te maken 209). 

Over de verhouding, waarin de hoofdstukken 6 en 7 tot elkaar staan, 
is iets meer te zeggen. Krom geeft de inhoud dier hoofdstukken kort 
weer met "de koningen van Singhasari - lees: Singhasäri - " en "die 
van Majapahit" . Globaal is dit juist, maar een moeilijkheid is dan, dat 
Prapanca in Nag. 44 het bewind van Jaya-Katwang vermeld en deze 
koning in Ka<;liri geplaatst heeft. De saamhorigheid der hoofdstukken 
valt beter op, indien men het tijdvak, waarop elk der hoofdstukken 
betrekking heeft, vermeldt; men krijgt dan immers in beide gevallen 
72 jaren, n.l. 1144 t/m 1215 en 1216 t/m 1287; dat ärya Ratnängça zijn 
verhaal over de koningen in 1281 zou hebben verteld, pleit niet tegen 
aanvaarding van het jaartal 1287, ten eerste niet, omdat de wijze, waarop 
Prapanca de inhoud der hoofdstukken 6 en 7 presenteert, niet meer dan 
een litteraire figuur is, ten tweede niet, omdat zelfs indien Prapanca in 
werkelijkheid met ärya Ratnängça over de vroegere koningen zou hebben 
gesproken, voor beiden toch in 1281 Räjasanagara's optreden als onbe-
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voogde Buddha-Koning in 1288 zou hebben vastgestaan, en daarmee 
1287 als laatste jaar van "de advent". In sectie 1.23 is de aandacht er 
reeds op gevestigd, dat het J ayakatwang-jaar 1215 en het Nägarakrtägama
jaar 1287 onder één gezichtspunt te brengen en functioneel-identiek zijn ; 
voorts is er daar reeds op gewezen, dat het totale in de hoofdstukken 6 en 7 
besproken tijdvak onder te verdelen is volgens de symmetrische formule 

30 + 42 I 42 + 30, 

bij aanvaarding van 1174 als Krtanagara's geboortejaar en van 1257 
als een der sterfjaren van Krtaräjasajayawardhana. De vier getallen der 
symmetrische formule zijn aan termen ter aanduiding van kapancatathä
gatan-figuren te binden; schrijven wij deze namen in het hierboven gegeven 
hoofdstukkenschema in onder toepassing van niveauverschil, dan wordt 
de top van de figuur: 

(6b) Sang Hyang Hana 
(6a) Sang Hyang Taya 

5. ulih van J;>arbaru 

Sang Hyang Taya (7a) 
Sang Hyang Hana (7b) 

ulih van de jacht 8. 

Men krijgt dan onder 6 en 7 twee paren complementaire figuren, die 
volgens de hoofdstukkenstructuur centraal staan in de Nägarakrtägama, 
zoals zij thematisch centraal gesteld worden in de manggala-strofen met 
de woorden Hana-Taya temahnirêng jagat, "Zijn aardse manifestatie is 
Hana en Taya" (Nag. 1,I,d). 

Rest nu nog het vraagstuk van de catalogus der heiligdommen. Mijns 
inziens heeft Krom terecht niet willen overgaan tot onechtverklaring, 
omdat dat een ultima ratio behoort te zijn. Wat Krom in 1929 niet heeft 
kunnen weten is, dat Prapanca met nog andere surnumeraire eenheden 
gewerkt heeft. Sub 1.23 is er op gewezen, dat aan Räjasanagara dertig 
jaren bestuur-onder-voogdij toegeschreven worden, terwijl de voogdijtijd 
van Krtanagara en Jayanagara op vijftien jaren gesteld wordt, en dat 
dit verschil slechts dan niet met de Buddhistische theorie betreffende de 
gelijkvormigheid der Buddha-Ievens in strijd is , indien men de dertig 
voogdijjaren van Räjasanagara omzet in twee functioneel-identieke 
tijdvakken van vijftien jaren. Met deze visie van de Javaanse dichter 
blijft men in overeenstemming, indien men naast het door Krom bedoelde 
tiental Nägarakrtägama-zangen een tweede tiental stelt, dat met het 
eerste functioneel-identiek geacht wordt. Het ligt voor de hand, dat het 
tweede tiental bij het eerste aansluit, niet slechts omdat de formule van 
Krom geen andere mogelijkheid openlaat, maar ook omdat het begrip 
functionele-identiciteit hier directe aansluiting der twee reeksen met 
zich meebrengt. Drukken wij het geopperde vermoeden uit in een figuur, 
dan krijgen wij: 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 
7' ..... 71 72 \( 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 

82 
~ 93 94 ..... 

92/" 



310 

Wat hiermee gesuggereerd wordt is dit: de Nägarakrtägama-Iezer mag 
na Nag. 72, het einde van hoofdstuk 10, doorgaan met Nag. 73, doch 
moet dan op Nag. 82 Nag. 93 laten volgen, of hij mag na Nag. 72 doorgaan 
met Nag. 83; in elk der twee gevallen heeft hij te maken met een Näga
rakrtägama van 88 zangen, in hoofdstukken verdeeld volgens de formule 
van Krom. Voor de lezer staan dus open een A-weg en een B-weg; men 
mag derhalve spreken van hoofdstuk ll-A en ll-B, en voor zover de 
zangen 82 en 92 in het geding zijn, van hoofdstuk 12-A en 12-B. Voor 
wie de Nägarakrtägama doorleest bestaat het gedicht uit 88 zangen, 
voor wie het bestudeert of een exemplaar in zijn bezit heeft bestaat het 
uit 98 zangen. 

De zin der onderscheiding is duidelijk genoeg. Het tiende Nägarakrtä
gama-hoofdstuk eindigt met de vermelding van Gajah-Mada's dood in 
1286, en het enige jaar van het kabodhisattwan-tijdvak, dat de lezer 
aan het slot van Nag. 72 nog niet vermeld heeft gevonden, is 1287. Gaat 
hij weg A, dan vindt hij het laatste jaar van het kabodhisattwan-tijdvak 
vermeld in de tweede strofe van de tweede zang van het nieuwe hoofdstuk, 
om het dan nogmaals te vinden in de tweede strofe van de tweede zang 
van A/B-hoofdstuk 12; de vermeldingen zijn volgens de opvatting der 
Javaanse chronologen niet met elkaar in strijd, want als maand wordt in 
Nag. 74,2,b bhädra genoemd, in 94,2,80 de op bhadrawäda volgende 
maand äçwayuja, en de A-ganger is in 94,2 dus slechts een maand verder, 
hetgeen in het kader van een çakakäla irrelevant is. Gaat de lezer weg B, 
dan vindt hij in hoofdstuk ll-B, waarin jaarlijkse herdenkingen vermeld 
worden, géén chronogram en het hem ontbrekende jaartal 1287 in Nag. 94,2; 
de B-ganger komt dus na Nag. 72 eerst in een chronologisch vacuüm, maar 
leert het laatste jaar van het kabodhisattwan-tijdvak in hoofdstuk 12 
kennen, in samenhang met een op dat moment nog irrelevante maand
vermelding 210). De inhoud van hoofdstuk ll-A is zodanig, dat de lezer in 
de sfeer van de monnik komt, die van 11-B zodanig, dat hij in de sfeer 
van de koning vertoeft; samen reflecteren de hoofdstukvarianten dus 
de sfeer van de monnik-koning. Nu hebben wij sub 1.23 gezien, dat de 
Lalitawistarase "zes jaren van het eenzame leven" in de Nägarakrtägama 
op een eigenaardige wijze weergegeven moesten worden, omdat voor 
de dichter de Javaanse manifestatie van de Buddha een Caturdwipeçwara
muni, "een Koning-Monnik", was; de besproken splitsing van een stuk 
Nägarakrtägama in een A-weg en een B-weg is met Prapanca's afwijking 
van de Lalitawistara op het punt van appreciatie van de Buddha in 
overeenstemming. Bovendien hebben wij gezien, dat 1287 niettemin de tijd 
van het eenzame leven onder "de zes jaren" het dichtst benadert; daarom 
was de splitsing in twee wegen het best aan te brengen na hoofdstuk 10. 

Dit wat de zin der splitsing betreft. Ook de door de dichter toegepaste 
techniek vraagt de aandacht. Letten wij op Prapanca's woordkeus, dan 
zien wij, dat Nag. 82 begint met een recapitulerend an mangkä lwir 
nikang bhumi J awa, "zo ziet Java er uit", en Nag. 92 met een recapitulerend 
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mangkä tingkahira n pamukti sukha ring pura, "zo geniet hij geluk in 
de kraton"; hiermee zijn de twee afgelegde wegen op globaal dezelfde 
wijze gekenmerkt. In Nag. 82,3,a vindt men de zinsnede sakweh ning 
mantri, "alle rijksgroten", en in 92,3,b de zinsnede sakweh ning jana 
madhyamottamakani{J{ha, "alle mensen, hogen, lagen en middenstanders"; 
of men weg A dan wel weg B volgt, in ieder geval gaat men door met 
Nag. 93,1, en deze strofe begint met sakweh sang panrjitêng anyadhararJi, 
"alle buitenlandse geleerden", hetgeen zowel in oppositie tot de zinsnede 
van 82,3,a als in oppositie tot de zinsnede van 92,3,b te zien is. 

Twee opmerkingen tot slot. De ene is, dat het betoog van deze sub
paragraaf geen afbreuk doet aan de voorafgaande opmerking over de 
verhouding van hoofdstuk 11 tot hoofdstuk 2, daar de levenswijze van 
de aanstaande Buddha-Koning tegenover het rijk gesteld is; aan te 
tekenen is echter, dat in hoofdstuk 2 iets van de onderscheiding in hoofd
stuk 11 verwerkt is, want de woonplaatsen in Majapahit zijn ten dele 
vorsten-, ten dele priesterwoningen, en hoofdstuk 2 sluit met vermelding 
van reizen van Buddhistische monniken. De andere opmerking is, dat 
het bovenstaande betoog de waardeloosheid der in JFC gekozen hoofd
stukkenindeling aantoont; sub 1.21 is reeds opgemerkt, dat Pigeaud's 
keuze in dit opzicht beïnvloed is door een onhoudbare theorie betreffende 
Prapanca's verwerking van een kroniek, en het betoog van deze sub
paragraaf bevestigt het eerder over die theorie uitgesproken oordeel. 

1.2513. Wie zich behalve met Javaanse taal- en letterkunde ook wel 
eens met de kunstgeschiedenis en archaeologie van Java heeft bezigge
houden heeft allicht bij het bekijken van de figuur, die de opbouw der 
Nägarakrtägama volgens de inhoud der hoofdstukken weergeeft, overeen
komst met het bouwplan van can<;li Barabuc;lur opgemerkt; dat was 
uiteraard de bedoeling van een rangschikking, die van beneden-links over 
een top naar beneden-rechts voert. De betekenis van Krom's formule 
is mijns inziens niet slechts, dat zij Prapanca's compositorische vermogen 
in het licht stelt, maar ook, en vooral, dat zij de weg opent tot vergelijking 
van de Nägarakrtägama met canc;li Barabuc;lur. 

De vergelijkbaarheid van een Javaanse kakawin met een tempel is 
geen bedenksel van mij. Volgens Po tt (YY 30) heeft in 1926 Zimmer 
in zijn boek "Kunstform und Yoga im indischen Kultbild" zich 
beziggehouden met de yantra, primair "hulpmiddel", maar als technische 
term in gebruik voor "mystiek diagram", iets, dat als meditatieobject 
dezelfde functie heeft als een godenbeeld. In zijn dissertatie heeft Pott 
een poging gedaan om de plaats van de yantra in het hele yoga-stelsel 
te bepalen, volgens de omschrijving van zijn doel in YY 30; de Näga
rakrtägama heeft Pott (YY 134) teleurgesteld, maar dat is minder aan 
de Nägarakrtägama te wijten dan aan de stand van het Nägarakrtägama
onderzoek in 1946, toen Pott met YY bezig was. Na Pott heeft Zoetmulder 
over de kwestie geschreven in "Literarische Yantras" (AOC 1957,686 
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sqq.); in dat opstel wijst hij op plaatsen, waar een kakawin op één lijn 
gesteld wordt met een cançli, en daarmee heeft hij Pott's paar "diagram
godenbeeld" verruimd tot "gedicht-tempel" (cf. RI 265 sq. en 273). 
Brengt men de Nägarakrtägama met cançli Barabu<;lur in verband, dan 
verkondigt men dus niets nieuws, maar past slechts een bestaand inzicht 
toe in een bepaald geval. 

De stelling, dat de Nägarakrtägama iets met cançli Barabu<;lur te maken 
heeft, is evenzeer een uitvloeisel van het betoog van VA WL-NR 69/1 
als de stelling, dat de kabodhisattwan-component der Nägarakrtägama 
het Lalitawistara-verhaal weergeeft; bij de bespreking der Nägarakrtä
gamase Lalitawistara-verhalen zijn de Barabu<;lurse Lalitawistara-reliëfs 
uiteraard vergelijkingsmateriaal geweest, maar zonder Krom's FBG
opstel zou ik niet op de gedachte gekomen zijn de structuur der Näga
rakrtägama met die van cançli Barabu<;lur te vergelijken. In l.2336 is 
de aandacht er op gevestigd, dat de Nägarakrtägama als het gedicht 
van 1287 het centrale document van het kapancatathägatan-tijdperk is, 
en er is alle reden om cançli Barabu<;lur als het centrale document van 
het kaçailendran-tijdperk te beschouwen, indien "document" verstaan 
wordt als "instrument van onderwijs" en "centraal", zolang wij de chro
nologie van het kaçailendran-tijdvak niet voldoende kennen, in ruimere 
zin gebezigd wordt. Wij hebben sub l.22 gezien, dat de kapancatathägatan
dynastie met die van het Çailendra-rijk geïdentificeerd is, zodat ook 
daarom voor de hand ligt de hoofdyantra van de Çailendra-tijd met de 
Nägarakrtägama te vergelijken, bij gebrek aan kennis aangaande de 
kaçailendran-litteratuur en met het oog op de grote Majapahitse tempel
complexen, o.a. cançli Singhasäri en cançli Panataran, in het midden 
latende, of cançli Barabu<;lur en de Nägarakrtägama elk een onderdeel 
geweest zijn van een ruimer yantra-systeem. 

Ten bate van de vergelijking van deze subparagraaf, en zonder uit te 
sluiten, dat het onderzoek van cançli Barabu<;lur zelf een ietwat andere 
conclusie rechtvaardigt, mag men zeggen, dat de tempel opgebouwd is 
uit vijf in beginsel vierkante verdiepingen, die met direct zichtbare 
voorstellingen en afbeeldingen versierd zijn, en ronde terrassen met 
stüpa's, waarvan er 72, over drie terrassen verdeeld, grotendeels aan 
het gezicht onttrokken Buddha-beelden bevat hebben, doch de centrale 
stüpa, op het hoogste terras, geheel gesloten en vermoedelijk leeg geweest 
is 211). Geven wij Krom's formule weer als hiernaast (p. 313), dan is 
de onderbouw der Nägarakrtägama de tekst zonder het Ratnängça.
verhaal, krachtens de symmetrische structuur der formule in vijf hoofd
stukkenparen te verdelen, die, indien wij U-A en U-B als functionele 
eenheid beschouwen, oorresponderen met de vijfledige onderbouw van 
cançli Barabu<;lur. De onderbouw van de Nägarakrtägama, een complex 
van tweemaal 39 zangen - het getal is relevant, daar iedere Buddha
Koning van het kapancatathägatan-tijdvak 39 jaren regeert -, bevat 
het Majapahitse Lalitawistara-verhaal; sinds Fontein 212) de Gan<;lawyüha-
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reliëfs van cançli Barabu<;lur in nauwer verband met de Lalitawistara
reliëfs gebracht heeft dan vroeger gedaan is, mag men zeggen, dat ook 
de hele onderbouw van can<;li Barabu<;lur door uitbeelding van de 
kabodhisattwan gekenmerkt wordt. De vergelijking der twee onderbouwen 
stelt ons dus niet voor een probleem, al beweer ik niet, dat daarmee 
over dit deel het laatste woord gezegd is. 

Wat de bovenbouw betreft, in de eerste plaats is van belang, dat het 
Ratnängça-verhaal over de goddelijke voorgangers van Räjasanagara 
gaat en daardoor staat tegenover de rest van de Nägarakrtägama, die 
op de jonge jaren van Räjasanagara betrekking heeft; daar de Nägara
krtägama de kakawin van 1287, toen Räjasanagara in leven, doch Gajah
Mada overleden was, heet te zijn, verschilt het Ratnängça-verhaal van 
dat der andere tien hoofdstukken op het punt van zichtbaarheid der 
dramatis personae, en het ligt dus voor de hand de goddelijke voorgangers 
te vergelijken met de beelden van can<;li Barabu<;lur, die zich op de ronde 
terrassen bevinden en door stiipa's grotendeels aan het gezicht onttrokken 
zijn. Er zijn op de ronde terrassen 72 van zulke beelden, en in de vorige 
subparagraaf hebben wij gezien, dat de Nägarakrtägama-hoofdstukken 
6 en 7, krachtens de symmetrische structuur van Krom's formule met 
elkaar functioneel-identiek, elk betrekking hebben op een periode van 
72 jaren. Steunt de gelijkheid der getallen de veronderstelling, dat de 
inhoud van het Ratnängça-verhaal als bovenbouw van de Nägarakrtägama 
met de bovenbouw van can<;li Barabu<;lur in verband mag worden gebracht, 
een verschil is dan, dat de ontbinding van het totale aantal jaren in vier 
onderdelen volgens de symmetrische formule 

30 + 42 42 + 30 
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twee lagen suggereert, en de interpretatie 

Sang Hyang Hana I Sang Hyang Taya 
Sang Hyang Taya Sang Hyang Hana. 

Los ván de chronologische structuur is echter wel een driedeling te 
bereiken, want Krtaräjasajayawardhana wordt door de vergelijking van 
Nag. 45,1 duidelijk als "Heer van de Dag" tegenover Jaya-Katwang als 
"Heer van de Nacht" gesteld, en op grond daarvan zou men tot de indeling 

d.i. tot 

J aya-Katwang 
Krtanagara 

Ranggah-Räjasa en zoon 

Taya-tijd 
Hana-tijd 

Taya-tijd 

Krtaräjasajayawardhana 
Jayanagara 

Gäyatri en dochter, 

Hana-tijd 
Taya-tijd 

Hana-tijd 

kunnen komen. Hier staat echter tegenover, dat de uit tweemaal vijf 
hoofdstukken bestaande onderbouw van de Nägarakrtägama met de 
vijfledige onderbouw van camp Barabuçlur overeenkomt, indien men de 
aan reliëfbeschouwing onttrokken Kämadhätu-verdieping van cançli 
Barabuçlur meetelt, doch niet, indien men zich tot de vierledige Rüpadhätu
sfeer beperkt. Het kan zijn, dat de caturdwipeçwaramuni-Ieer, die sexuele 
activiteit van de Buddha-Koning niet uitsluit, de Majapahitse dichter 
er toe gebracht heeft de Barabuçlurse Kämadhätu in zijn kakawin-structuur 
op te nemen, en dat hij ter compensatie de bovenbouw tweeledig gemaakt 
heeft. Het kan ook zijn, dat de door Goris in OBT besproken saptabhuwana
theorie, die een zevenledige structuur van de cosmos suggereert, de 
Majapahitse dichter beïnvloed heeft. Het kan ten slotte zijn, dat de 
Buddhistische auteur van de Nägarakrtägama, die nergens over de 
indeling van zijn gedicht spreekt en de herkenning van de structuur 

. dus het nageslacht als raadsel opgegeven heeft, met meer dan één oplossing 
rekening heeft gehouden. Ik vind het moeilijk de verkieslijkheid van 
een bepaalde oplossing te bewijzen, en stel mij er dus mee tevreden de 
beide mogelijkheden aan de lezer voor te leggen. 

Hoewel derhalve enige onzekerheid blijft bestaan, is de globale overeen
komst zo duidelijk, dat wij moeten uitzien naar een equivalent van de 
centrale, lege stüpa van cançli Barabuçlur. Dat equivalent is te plaatsen 
tussen zang 44 en zang 45 van de Nägarakrtägama. Op die plaats geeft 
de tekst niets te zien, en dat "niets" zou kunnen corresponderen met de 
leegte van de centrale stüpa. Het is interessant, dat Nag. 44 eindigt met 
de woorden bhra{Jta 8ahana, die op "ontstentenis" slaan, want vooral 
in jongere Javaanse gedichten komt het voor, dat aan het slot van een 
zang een zinspeling op hetgeen volgt wordt opgenomen. Interessant is 
ook, dat in de Nägarakrtägama-manggala het Opperwezen 8ang 8u~mê 
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teleng ing samiidhi, "de in het nulpunt der gedachtenconcentratie ver
scholene" , heet, omdat de lege ruimte tussen zang 44 en 45 bij aanvaarding 
van de Nägarakrtägama als yantra en bij aanvaarding van Krom's 
structuurformule een teleng ing samiidhi is. De leegte in het centrum van 
canc;li Barabuc;lur is echter in een stüpa besloten, en men moet dus toch 
uitzien naar een equivalent van de omhullende stüpa. Ik stel daarom 
voor om als dat equivalent de Krtanagara-hymne te beschouwen, en 
aan te nemen, dat op de daarvoor in aanmerking komende tijdstippen 
het rituele reciet van de Nägarakrtägama na zang 44 onderbroken is 
voor het reciteren van de Krtanagara-hymne, of door een andere handeling, 
die met voordracht van de Sanskrt tekst gelijkwaardig geweest is. De 
Krtanagara-hymne is aangebracht op het voetstuk van een beeld, de 
Surabayase Jaka-n1;>olog, dat de onzichtbare Ak~obhya van Nag. 56 sq. 
representeert, en van deze Ak~obhya zegt de Nägarakrtägama-dichter 
in 56,2,d, dat hij çünyatattwa parama is, "het opperste wezen-der-Ieegte". 
De hymne gaat blijkens de manggala-strofen over de Tathägata, die 
sadasatpak~awariita, "aan de HanajTaya-tegenstelling onttrokken", is, 
maar volgens de hoofdtekst manifesteert de Tathägata zich onder het 
gezichtspunt van de bhawacakra in ärya Bharäj als Sang Hyang Taya 
en in Jnänaçiwabajra als Sang Hyang Hana. Krachtens zijn inhoud 
past de Krtanagara-hymne in het centrum van de bovenbouw van de 
Nägarakrtägama, waarin Sang Hyang Hana en Sang Hyang Taya com
plementair zijn; de hymne is in het Sanskrt gesteld en staat daardoor 
boven de in het Javaans gestelde Nägarakrtägama; het chronogram van 
de hymne vermeldt de bhawacakra, die het essentiële is van het tijdbeeld, 
dat de Nägarakrtägama-dichter met zijn çakakäla erkent. Beschouwt 
men de bovenbouw van de Nägarakrtägama als "drager van de 
Krtanagara-hymne", dan is tevens de kwalificatie van het gedicht als 
lambang te begrijpen, want lambang is met "draagvlak" te vertalen, en 
lambang is dan de onderbouw met betrekking tot de bovenbouw, de 
bovenbouw met betrekking tot de Krtanagara-hymne; daar beide stukken 
blijkens het gebruik van chronogrammen çakakäla zijn, is het logisch 
ook beide delen als lambang te beschouwen, en dat kan, indien de boven
bouw "drager van de Krtanagara-hymne" is. Men zou kunnen gissen, 
dat het Majapahitse Nägarakrtägama-handschrift eens onder het Ak~obhya
beeld, waarop de Krtanagara-hymne aangebracht is, zijn verblijfplaats 
gehad heeft, omdat de teksten saamhorig zijn, maar dan vervalt men in 
speculatie. Liever sluit ik dus het betoog van deze alinea af met de in 
één detail verbeterde vertaling van Nag. l,l,bjd, waar van de Bhatära 
gezegd wordt: 

die in 't nulpunt der aandacht verscholen het zelf is van stof en 
van geest, Çiwa-Buddha, 

die de hulplozen helpt en de heersers regeert, de verheven Çailendra, 
die bij uitstek zich realiseert, onvoorstelbaar bij uitstek, op aarde 

geworden tot Hana en Taya., 
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omdat de inhoud van de manggala-strofen der Nägarakrtägama zo 
opvallend dicht staat bij die van de Krtanagara-hymne. 

Wij hebben sub l.2132 reeds gezien, dat de Nägarakrtägama behalve 
met de Krtanagara-hymne waarschijnlijk ook met enkele satellietgedichten 
in functionele eenheid verbonden is geweest; wij mogen dit veronderstellen 
enerzijds vanwege de kakawin-verzameling, waarin het Lombokse 
Nägarakrtägama-exemplaar aangetroffen is en waarover sub l.253 nog 
iets te zeggen zal zijn, anderzijds vanwege de bestudering van canc.li 
Barabu<.lur, die tot het inzicht heeft geleid, dat er een Barabu<;lur
configuratie bestaan heeft, en dat de satellieten bijdragen tot begrip van 
het geheel. Er bestaan verschillende theorieën over de omvang der 
Barabu<;lur-configuratie 213). Zolang ter zake geen overtuigende theorie 
gepubliceerd is, ontbreekt een uitgangspunt voor de beantwoording van 
de vraag, hoeveel satellieten de Näg!U"akrtägama gehad heeft, gesteld 
al, dat wij met een vast aantal rekening moeten houden. In voldoende 
mate staat vast, dat de Smaradahana als de bruidzang van bhre Matahun 
en bhre Lasem met de Nägarakrtägama in verband te brengen is, en ook 
de kakawin Sutasoma bevat gegevens, die de Nägarakrtägama-theorie 
verduidelijken; dit levert één Buddhistisch en één niet-Buddhistisch 
nevengedicht op. De Arjunawijaya zou toegevoegd kunnen worden, 
omdat het gedicht door dezelfde dichter vervaardigd is als de kakawin 
Sutasoma; de Sumanasäntaka of de kakawin Bhäratayuddha zou dan 
het tweede niet-Buddhistische gedicht kunnen zijn. Een tot onderbouw 
van de Krtanagara-hymne dienende groep-van-vijf, vervaardigd ter ere 
van de Pancatathägata, zou een begrijpelijke figuur zijn, maar in deze 
opmerking schuilt geen dwingend argument. 

De interpretatie van canc.li Barabu<;lur is een taak van de kunsthistorici 
en van die Buddhologen, die studie gemaakt hebben van de continentale 
Buddhistische litteratuur. De mogelijkheid bestaat uiteraard, dat de bouw 
van het complex een aangelegenheid van de Çailendra-dynastie geweest 
is, en dat canc.li Barabu<;lur een dynastieke functie gehad heeft, in welk 
geval het Barabu<;lur-probleem tevens een Javaans aspect zou hebben. 
Zoetmulder, die in RI 249 een desbetreffende theorie van Moens bespreekt, 
acht het "sehr wahrscheinlich, dass der Borobudur in der Verehrung 
des Stammvaters der Sailendra-Dynastie und seiner verstorbenen Nach
folger von zentraIer Bedeutung gewesen ist", doch voegt toe: "leider 
mangelt es an genügend einwandfreien Angaben, um die näheren Umstände 
dieser Verehrung zu präzisieren". Hetzelfde zou hier, waar de Nägarakrtä
gama met zijn dynastieke functie uitgangspunt is, gezegd kunnen worden, 
maar de Nägarakrtägama kan, ook indien de formele overeenkomst 
evident is, niet dienen om er een theorie over de functie van canc.li 
Barabu<;lur mee te bewijzen, omdat het tijdsverschil te groot is; op zijn 
hoogst mag men naar het gedicht verwijzen in een pleidooi om het 
dynastieke gezichtspunt van de ontwerper van het bouwwerk bij de in
terpretatie niet te verwaarlozen. Kern heeft in zijn Sutasoma-opstel, van 
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1888, de mogelijkheid besproken, dat Tantular's VISIe te herleiden is 
tot de leer van de Saddharmapun<;larikasütra (VG 4,169 sqq.), en dezelfde 
tekst is door Mus in verband met can<;li Barabu<;lur ter sprake gebracht, 
volgens Zoetmulder's aantekening in RI 248 sq. Er is dus reden om die 
tekst in het oog te houden als bron van die onderdelen der Nägarakrtägama
theorie, die niet direct uit de Lalitawistara te verklaren zijn, maar of de 
verbindingslijn uitsluitend over can<;li Barabu<;lur loopt dan wel in latere 
tijd nogmaals naar Java afgebogen is, is een vraag, die mij voorshands 
niet te beantwoorden lijkt; het is reeds verheugend, dat wij de Nägara
krtägama niet langer in een vacuüm behoeven te plaatsen en de hoofd
stukkenstructuur tot can<;li Barabu<;lur, de Buddha-theorie tot een Indische 
bron mogen herleiden 214). 

1.2514. Het is merkwaardig, dat Krom bij het overwegen van de ken
merken, die de Nägarakrtägama van andere Javaanse gedichten uit de 
Majapahitse en vóór-Majapahitse tijd onderscheiden, niet gedacht heeft 
aan de chronogrammen. De verklaring van zijn zwijgzaamheid op dit punt 
is intussen wel te begrijpen: Krom was vertrouwd met de Pararaton, die 
eveneens een groot aantal chronogrammen bevat, en met een aantal 
inscriptie teksten , die in een bepaald jaar gefixeerd zijn; blijkbaar heeft 
Krom de Nägarakrtägama-chronogrammen als iets vanzelfsprekends 
beschouwd, en er niet aan gedacht, dat het Pararatonse chronogrammen
gebruik tot dat van de Nägarakrtägama te herleiden is, en dat de overige 
Oud-Javaanse litteratuur slechts één chronogram bevat, dat van BY 
1,6,a, naast één chronogram in de Sanskrt Krtanagara-hymne en zes 
chronogrammen in de Sanskrt Erlangga-hymne. 

Pigeaud heeft zich in JFC er toe beperkt het bestaande chronogrammen
overzicht, met fouten en al, over te nemen, en zijn lijst - JFC 5,20 sqq. -
te voorzien van een inleiding, die niet vrij gebleven is van misverstand; 
de meeste, doch niet alle Nägarakrtägama-chronogrammen zijn zinloos, 
de zinloze, uit Sanskrt woorden gevormde chronogrammen kunnen voor 
de Javanen geen geheugensteun geweest zijn, en de aantekening over 
"contemporaneous literary works" op p. 20 is misplaatst, daar het enige 
in aanmerking komende contemporaine geschrift, de Krtanagara-hymne, 
een zinvol chronogram heeft, de naastbijgelegen kakawin, de kakawin 
Bhäratayuddha, eveneens, en men terug moet gaan tot de Erlangga
hymne om het in de Nägarakrtägama overheersende type chronogrammen 
te vinden. Pigeaud heeft zich kennelijk voor het chronogram als structuur
element der Nägarakrtägama niet geïnteresseerd, Kern's omrekening niet 
geverifieerd, en zich beperkt tot kritiek op mijn emendaties, welker strek
king hem blijkbaar ontgaan is. Dat de functie der - aan de Indische 
litteratuur ontleende - chronogrammen in de Javaanse gemeenschap 
een probleem van Javaanse cultuurgeschiedenis is, en dat met die functie 
de kwestie der betrouwbaarheid nauw samenhangt, had tot Pigeaud kunnen 
doordringen, want er is over geschreven in GNI 2,129 sqq. en in Ind. 
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9,206 sqq., maar uit JFC 5,20 sqq. blijkt niets van studie der betrokken 
vaklitteratuur; de meerwaardige Nägarakrtägama-chronogrammen, die 
in dit boek besproken zijn, sluiten historiografisch gebruik door Prapanca 
volkomen uit. Aan de lijst van chronogrammen heeft Pigeaud dat van 
de tweede kolofon toegevoegd, hoewel het slechts per accidens met de 
Nägarakrtägama te maken heeft; daarentegen heeft hij een bestaande 
fout bestendigd door de jaartalaanduiding van Nag. 63,2,c niet te ver
melden. Vervangt men het overbodige kolofonchronogram door het 
onmisbare chronogram van Nag. 63,2,c, dan blijft het aantal Nägarakrtä
gama-chronogrammen 41. 

Het is mij in deze sub paragraaf om dit getal te doen. De Javaanse 
chronologen - het is in dit opstel herhaaldelijk ter sprake gekomen -
markeren met een chronogram, indien daarvoor voldoende aanleiding 
bestaat, de "gebeurtenis" van een jaar, hetzij in overeenstemming met 
de feiten, hetzij ter fixering van een mythe en dus in beoefening van 
priesterlijke magie. Hun gedachtengang brengt met zich mee, dat een 
bepaalde "gebeurtenis" bij een bepaald "jaar" behoort; zijn in de lijst 
der jaren en gebeurtenissen twee "gebeurtenissen" gelijk, dan houdt dat 
in, dat de jaren functioneel-identiek zijn, en vindt men in de lijst een 
bepaald jaar verschillende malen vermeld, dan zijn de bijbehorende 
"gebeurtenissen" met elkaar te identificeren. Doordat in de Nägara
krtägama de jaren 1144, 1253 en 1287 meervoudig belast zijn, wordt 
daardoor het aantal "jaargebeurtenissen" verminderd, terwijl de meer
waardigheid van sommige chronogrammen uitbreiding van het aantal 
jaren inhoudt. Er is derhalve tussen het aantal gesuggereerde "jaren" 
en het aantal gesuggereerde "gebeurtenissen" slechts beperkt verband, 
en dit sluit vrijwel uit, dat de Nägarakrtägama-dichter het aantal 
verschillende "jaren" of het aantal verschillende "gebeurtenissen" in 
zijn werk als structuurkenmerk gebezigd heeft. Aan het aantal chrono
grammen heeft men echter houvast. Nu is 41 het standaardaantallevens
jaren van de Buddha-Koning. Zou in de Nägarakrtägama geen andere 
systematiek ons treffen, dan zou de som der chronogrammen een toevallig 
bereikt getal kunnen heten; nu wij gezien hebben, dat de hoofdstukken
structuur symmetrisch is en dat het chronologische patroon zowel van 
de kapancatathägatan als van de kabodhisattwan regelmatig is, is 
nauwelijks aan te nemen, dat het aantal chronogrammen in de Nägara
krtägama toevallig 41 is. 

De Nägarakrtägama-dichter heeft zich derhalve bij de vermelding van 
het jaar van een bepaalde "gebeurtenis" niet uitsluitend laten leiden 
door het belang dier "gebeurtenis", doch kennelijk geselecteerd om tot 
een bepaald aantal te komen. Kijken wij nu met deze conclusie in de 
gedachten de lijst door, dan blijkt, dat de chronogrammen betrekking 
hebben op de chronologie van de kapancatathägatan en van de kabodhi
sattwan op vijf gevallen na, en dat in het vijftal uitzonderingen een groep 
van twee en een groep van drie te onderscheiden zijn. Met de Javaanse 
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chronologie heeft niets te maken het chronogram van Nag. 43,I,b, dat, 
conform een Indische traditie, de hemelvaart der Pän~awa's in - 3179 
fixeert, noch het chronogram van Nag. 80,2,c, dat een Sumatraanse 
gebeurtenis fixeert in overeenstemming met het jaartal der Sanskrt 
Amoghapäça-inscriptie. Het drietal vindt men in Nag. 44,2, waar de 
verdwijning van Krtajaya in 1144, het optreden van Astrajaya - Kern's 
Çästrajaya, door Krom (HJG2 316), Slametmuljana en Pigeaud over
genomen, berust op verkeerde interpretatie van het chronogram 215) - in 
1180, en het optreden van Jaya-Katwang in 1193 gefixeerd wordt; deze 
jaartallen hebben betrekking op het non-existente rijk van Kaçliri en 
vallen derhalve eveneens buiten het kapancatathägatan-systeem. Zowel 
het jaartal van de hemelvaart der Pän~awa's als dat van de rite in 
Bukit-Sulang is een erkend jaartal, terwijl de Ka~iri-jaartallen tot de 
Taya-sfeer behoren 216). Daarom ligt het voor de hand eerst de realistische 
en vervolgens de surrealistische chronogrammen in mindering te brengen. 
Aldus krijgen wij de reeks 41 - 39 - 36, en dat zijn de drie relevante 
bepalingen van de duur van de regering van een Buddha-Koning; zij 
duurt 41 jaren, indien wij de baby-jaren meetellen, doch indien wij ze 
niet meetellen 39 of 36 jaren, al naar wij het tweede dan wel het eerste 
sterfjaar laten gelden. 

Nemen wij nu aan, dat het Nägarakrtägamase chronogrammenpatroon 
door de dichter als symbool van de levensloop van een Buddha-Koning 
te pas gebracht is, dan is er reden om de vraag te stellen, of hij rekening 
gehouden heeft met de verdeling van de regeringstijd van een Buddha
Koning in een tijdvak van bevoogde en een tijdvak van onbevoogde 
regering. Die verdeling heeft betrekking op een regeringstijd van 39 jaren, 
en op grond van het in de vorige alinea betoogde kan zij in de chrono
grammenlijst slechts tot uitdrukking komen na uitschakeling van de 
chronogrammen van Nag. 43,I ,b en 80,2,c. Nummer 16 in de verkorte 
lijst, d.i. nummer 17 in Pigeaud's lijst, heeft betrekking op Krtaräjasa
jayawardhana's optreden als koning van Majapahit, en de 39-ledige 
chronogrammenlijst bestaat dus uit een stuk van 15 vóór-Majapahitse 
en 24 Majapahitse chronogrammen; dit komt overeen met de tegenstelling 
tussen 15 jaren voogdijtijd en 24 jaren onbevoogde regering in het regerings
tijdvak van iedere Buddha-Koning. Er is dus reden om aan te nemen, 
dat ook de Nägarakrtägama-dichter gebruik heeft gemaakt van een 
lijst, waarin de chronogrammen gerangschikt waren naar de volgorde 
der jaren. Dit schakelt de mogelijkheid uit, dat de twee in eerste instantie 
afgetrokken chronogrammen de twee chronogrammen zouden zijn, 
waarin een Javaans woord verwerkt is, dat van Nag. 15,2,c, waarin 
ananggung voorkomt, en dat van 71,I,a, waarin angin, "wind", met de 
cijferwaarde ,,5" van pancabäyu, gebruikt wordt. 

1.2515. Krom heeft, zoals uit het betoog van deze paragraaf duidelijk 
geworden moge zijn, met zijn FBG-opstel een belangrijke bijdrage tot het 
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Nagarakrtägama-onderzoek geleverd. Erkentelijkheid voor die bijdrage 
behoeft niet uit te sluiten, dat de vraag gesteld wordt, of Krom de stelling 
van p. 375 ook bewezen heeft. Krom is zijn betoog begonnen met de 
zin: "De onvolprezen bron voor onze kennis van het Java der veertiende 
eeuw ... vormt ... een unicum". Op deze stelling volgt een vraag: was 
het gedicht ook voor de Majapahitters een unicum en zijn verschijning 
"een feit van bijzondere beteekenis", of was het gedicht voor de 
Majapahitters geen unicum, en is het voor ons dat geworden ten gevolge 
van het verdwijnen van zijn soortgenoten 1 In het bij de inleiding aan
sluitende hoofdbetoog is Krom tot het inzicht gekomen, dat de Nagara
krtagama een unicum is door wat ik zijn "symmetrische hoofdstukken
structuur" noem, maar in Krom's opstel mist men een slot, waarin hij 
op de stelling en op de vraag van de inleidende alinea terugkomt. In 
dat slot had kunnen staan: "Ik, Krom, heb nagegaan, of in enige andere 
kakaWÎn symmetrische hoofdstukkenstructuur voorkomt; het resultaat 
was negatief, maar er valt uiteraard niets te zeggen over de hoofdstukken
structuur van verloren-geraakte kakawins". Nu heeft Krom dit terecht 
niet gezegd, want een onderzoek der kakaWÎn-litteratuur op symmetrische 
hoofdstukkenstructuur was, in 1929 en gegeven Krom's kennis van het 
Oud-Javaans, een onbegonnen werk, en Krom is er dan ook nooit aan 
begonnen. Het gevolg hiervan is echter, dat wij nu niet weten, of andere 
overgeleverde kakawins symmetrische hoofdstukkenstructuur vertonen; 
zolang met betrekking tot de overgeleverde kaka.wins noch een positief, 
noch een negatief antwoord ten deze te geven is, had de verwijzing naar 
verloren-geraakte kakawins, die Teeuwen Uhlenbeck in BK! 114,224 
overgenomen hebben, geen zin. Krom heeft dus met zijn opstel wel een 
uitermate interessant kenmerk der Nagarakrtagama onthuld, maar niet 
aangetoond, dat de Nagarakrtigama door dat kenmerk uniek is. 
Wil men het uniek-zijn der Nagarakrtagama aantonen, dan moet men 
Of op grote schaal kakaWÎn-onderzoek plegen, Of de uniciteit elders zoeken, 
en dan in iets, dat zich laat vaststellen zonder verrichting van een Sisyphus
arbeid. 

De eerste woorden van Krom's eerste zin doen vermoeden, dat hij 
zijn eigen geval niet scherp gesteld heeft. Voor Krom was de Nagara
krtagama "de onvolprezen bron voor onze kennis van het Java der 
veertiende eeuw" en als zodanig uniek. Er was geen tweede boek, dat 
een dergelijke informatie leek te verschaffen, bekend, maar Krom had 
geen reden om de mogelijkheid uit te sluiten, dat andere werken, voor 
onze kennis van Java even belangrijk, bestaan hebben. Wat Krom gedaan 
heeft is de aandacht vestigen op een tot dusver onbekende structuur
eigenaardigheid der Nagarakrtagama; hij heeft echter noch de uniciteit 
dier eigenaardigheid, noch een verband tussen die structuureigenaardigheid 
en het gedicht als onvolprezen bron voor onze kennis van Java aangetoond. 
Hoewel Krom interessant resultaat bereikt heeft, is de structuur van 
zijn opstel dus niet bijster bevredigend. Dat is overigens begrijpelijk 
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genoeg: Krom is uitgenodigd om een bijdrage voor FBG te leveren en 
heeft kennelijk iets, waarmee hij bezig was, pasklaar gemaakt, zonder 
echter de tijd te hebben - feestbundelvervaardigers hebben haast, omdat 
hun feest aan een datum gebonden is - om de consequenties van zijn 
betoog rustig te overwegen. 

Met Krom ben ik van mening, dat de Nägarakrtägama een uniek 
gedicht is, maar in het kader van een heel andere gedachtengang, waarin 
voor een onvolprezen bron van historische kennis geen plaats is: de 
Nägarakrtägama is uniek, omdat het gedicht het centrale gedicht van 
het kapancatathägatan-tijdperk is, en omdat zijn functie geen concurrent 
van hetzelfde genre in hetzelfde tijdperk toelaat, zomin als de Nederlandse 
Troonrede van 1967 een concurrent kan hebben. Krom heeft de sacrale 
functie van de Nägarakrtägama buiten beschouwing gelaten, en dat wel 
moeten doen, omdat hij de dichter als een informant beschouwde, niet 
als een priester, die op het geëigende tijdstip een rituele handeling ter 
verzekering van de welvaart van het rijk of de dynastie van zijn koninklijke 
meester te verrichten had. Die rituele handeling is niet de vervaardiging 
der Nägarakrtägama geweest, maar de voordracht van de vervaardigde 
tekst, zoals het voorlezen van de Troonrede bij de opening van het 
parlementaire jaar, op een vaste dag, een rituele handeling is, niet de 
vervaardiging van het staatsstuk. Om de functie van de Nägarakrtägama 
te leren kennen behoeft men niet de distributie der metra of soortgelijke 
formele aspecten te onderzoeken; de functie is gegeven met het jaar 1287 
in zijn verband met de duur van het kapancatathägatan-rijk, en met 
de inhoud van de Nägarakrtägama in zijn verband met het dogma der 
Tathägata-manifestatie. 

Krom heeft de Nägarakrtägama vergeleken met andere kakawins; dat 
lag voor de hand, omdat hij op zoek was naar bronnen, waaruit informatie 
voor de historicus vloeit. In deze paragraaf is de Nägarakrtägama met 
cançli BarabuQ.ur vergeleken, omdat ik, in aansluiting aan opmerkingen 
van Pott en Zoetmulder, in het gedicht een yantra zie. Zodra men zich 
een beeld van Majapahit als cultusgemeenschap tracht te vormen, wordt 
relevant de vraag, wat het Majapahitse yantra-complex geweest is. Het 
is hier niet de plaats om die vraag te beantwoorden, en ik ben ook niet 
in staat haar te beantwoorden. Wel hoop ik in dit boek een bijdrage te 
leveren tot verduidelijking van het Prajnäpäramitä-tempelcomplex, 
omdat bespreking van het çräddha-verhaal der Nägarakrtägama daartoe 
leidt, en omdat de daarvoor ter beschikking staande gegevens door Krom 
mijns inziens misverstaan zijn. Pas na de oplossing van het vraagstuk 
van het Prajnäpäramitä-tempelcomplex heeft het zin zich te verdiepen 
in de structuur en de functie van het totale Majapahitse tempel- en 
yantra-complex. Er is uiteraard geen bezwaar tegen intussen de Nägara
krtägama als çakakäla of als praçasti met andere teksten te vergelijken, 
maar dan is men op zoek naar traditie, niet naar functie; bij functiebepaling 
dient het synchronische gezichtspunt te overheersen, omdat de vraag 
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dan is, wat het mechanisme van een bepaalde civilisatie is en hoe daarin 
een bepaald onderdeel samenhangt en samenwerkt met de rest. 

1.2521. Indien de Nägarakrtägama in het kapancatathägatan-rijk een 
functie vervuld heeft, en indien de combinatie van Lalitawistara-verhaal 
met verering der goddelijke voorvaderen zo in het gedicht gerealiseerd 
is, dat diachronisch vergelijking met canQ.i Barabu<;lur voor de hand ligt, 
hoe moet men zich dan het medium voorstellen ? Van deze vraag is een 
onderdeel, of de kennis van het Lalitawistara-verhaal, die uit de aan
wezigheid van Lalitawistara-reliëfs op canQ.i Barabuc;lur blijkt, zich op 
Java gehandhaafd heeft, zodat de Nägarakrtägama-dichter iets heeft 
kunnen vervaardigen, dat door zijn gemeenschap begrepen kon worden, 
als gevolg van inpasbaarheid in een mythencomplex. 

In zijn opstel van TBG 57,508 sqq., dat reeds eerder in dit boek ter 
sprake gebracht is, heeft Krom zich met deze kwestie beziggehouden. Op 
zoek naar gegevens in de Javaanse litteratuur, die hij voor reconstructie 
van Javaanse geschiedenis zou kunnen gebruiken, komt Krom op p. 512 
op het probleem van de identificatie van tempelreliëfs via litteratuur
studie. Na verklaard te hebben, op welke moeilijkheden men bij het 
ondernemen van die poging stuit, doet Krom op p. 513 de volgende 
uitspraak, die ik met een kleine wijziging weergeef: 

Zelfs moeten op Boro-Budur nauwkeurig gevolgde teksten als 
Lalitavistara, Jätakamälä en stukken Divyävadäna buiten be
schouwing blijven, daar wij deze slechts uit de Sanskrit-origineelen 
kennen, een Kawi-recensie nooit gevonden is, en het een open 
vraag is, of die wel ooit heeft bestaan. 

Is het bestaan van een Javaanse Lalitawistara-versie een open vraag? 
In IHJK2 1,368 heeft Krom het met betrekking tot canQ.i Barabuc;lur 
over de onmogelijkheid om "het voorgestelde verhaal uitsluitend aan 
de hand der re1Ïefs te willen begrijpen", en hij voegt dan toe: 

Het spreekt vanzelf, dat deze moeielijkheid evengoed voor den 
pelgrim van vroeger als voor den hedendaagschen archaeoloog 
bestond en het ligt dan ook voor de hand, dat de reliefreeksen 
slechts met de hulp van een ter zake kundigen gids, een der 
Baraboec;loer-monniken ongetwijfeld, genietbaar waren. De uitge
breidheid en den aard van de weergegeven teksten in aanmerking 
genomen, mag men zich afvragen, of de door zulke ciceroni gegeven 
verklaringen wel altijd heel authentiek geweest zullen zijn. 

De scepsis, die uit de laatste zin van dit citaat blijkt, is gemakkelijker te 
begrijpen, naarmate men de ciceroni minder kennis van het Sanskrt 
toeschrijft. Heeft Krom echter aan Javaanse explicateurs gedacht, dan 
heeft hij ipso facto een Javaans Lalitawistara-verhaal verondersteld, 
en kan het bestaan van een Javaanse Lalitawistara-versie geen open 
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vraag voor hem geweest zijn. Daar reeds in het eerste kwartaal van de 
achtste Çäka-eeuw Oud-Javaans in inscriptieteksten gebezigd is (HJG 5), 
zou het vreemd zijn, indien de Lalitawistara-reliëfs van cançli Barabu<;lur 
nooit in het Javaans verklaard zouden zijn, en aangezien ciceroni de 
neiging hebben om hun verhaal telkens op vrijwel dezelfde wijze te doen, 
geven de Lalitawistara-reliëfs van can<;li Barabu<;lur zelf aanleiding tot 
de veronderstelling, dat zich daar een Javaans Lalitawistara-verhaal 
gevormd heeft. Krom heeft in zijn TBG-opstel kennelijk aan een geschreven 
verhaal gedacht, niet aan mondelinge voortplanting, die tot schriftelijke 
fixering kan, doch niet behoeft te leiden. Wie zich met Javaanse litteratuur
geschiedenis bezighoudt mag de mondelinge overlevering van verhalen 
niet verwaarlozen, al ware het slechts omdat het grote belang van de 
<;lalang-verhalen en het wayang-spel herhaaldelijk in het licht gesteld 
is. Bij mondelinge overlevering van een verhaal is de kans op vervorming 
van details en inlassing van vreemde elementen groot, zelfs zonder dat daar
bij rekening gehouden wordt met structuurverandering, die uit de techniek 
van het wayang-spel voortvloeit. Ook met betrekking tot een mondeling 
overgeleverd Lalitawistara-verhaal moet men met zulke vormverandering 
rekening houden; merkwaardig is, dat Krom in dezelfde alinea, waarin 
hij de Lalitawistara ter sprake brengt, de moeilijkheid van reliëfidenti
ficatie ten dele tot de variabiliteit der Javaanse verbale verhalen herleidt, 
maar er niet aan gedacht heeft, dat om dezelfde reden in jongere Javaanse 
Lalitawistara-verhalen niet op het eerste gezicht het vertrouwde verhaal 
van de Sanskrt versie te herkennen zou kunnen zijn. 

1.2522. Zo'n geval van niet-herkenning doet zich voor, nota bene met 
betrekking tot een verhaal, dat door Krom zelf voor de tweede keer 
uitgegeven is, het Angrok-verhaal. Krom zelf heeft de veronderstelling 
geuit (HJG2 21), dat elementen er van "als losse verhalen in den volksmond 
zijn rondgegaan, vóór de schrijver ... ze samenvoegde tot het geheel, 
dat thans bijna de helft van den Pararaton beslaat"; op p. 313 komt hij 
op de kwestie van de bontheid der verhalengroepering terug, maar zegt 
hij zich er niet in te zullen verdiepen, want "zulk een onderzoek zou ons ... 
te ver van de historische gebeurtenissen afbrengen". Zou Krom minder 
gericht zijn geweest op reconstructie der Javaanse geschiedenis en meer 
tijd aan het overwegen der legendarische verhalen besteed hebben, dan 
zou hij allicht bij de Lalitawistara uitgekomen zijn, aangezien juist die 
tekst hem als Barabu<;lur-deskundige in bijzondere mate geïnteresseerd 
heeft. 

Terwijl Krom elementen van het Angrok-verhaal als Lalitawistara
expert had kunnen herkennen, ben ik tot vergelijking der twee teksten 
gekomen op grond van een conclusie. In het opstel van MA WL-NR 
14,121 sqq. heb ik betoogd, dat er reden is om in Angrok een verbastering 
van de naam Sinrjok te zien; afstoting van si- vindt men ook in het geval 
van nawala, uit ouder sinawala, "brief", "document" - het grondwoord 
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is çaiwala, "papyrus", en çinaiwala betekent ongeveer "op papier ge
bracht" -, de vervanging van n4<Jk door ngrok vindt een parallel in 
pingro naast pinfjo, "tweemaal", en hypercorrecte toevoeging van a- aan 
ngrok is te verdedigen met een verwijzing naar een woord als ananging, 
dat aldus uit nanging, "maar", "echter", ontstaan is; bovendien is de 
vervorming van de naam HUf,imba tot Arimba (JNHW 1,62) een interes
sante parallel. In VA WL-NR 69/1 is in het tweede hoofdstuk het hele 
eerste stuk der Pararaton, eindigende met het Wijaya- of het Ranggalawe
verhaal, herleid tot de Sanskrt Erlangga-hymne, waarin Ïçänatungga, 
reeds eerder met Singok geïdentificeerd, Erlangga's oudste voorvader 
heet. In dit boek is er sub l.22 op gewezen, dat de hymnedichter met 
Ïçänatungga de laatste Buddhistische Çailendra-koning bedoeld moet 
hebben. Welnu, indien het Angrok-verhaal de geschiedenis van de jeugd
jaren van "de" Buddhistische Çailendra-koning is, is het een soort 
Lalitawistara-verhaal, omdat er reden is in de Çailendra-koningen Buddha
Koningen te zien, op wier jeugdjaren de Lalitawistara als het verhaal 
van de wordende Buddha toepasbaar was. Het is dezelfde redenering, die 
er toe geleid heeft om de Nägarakrtägama met de Lalitawistara in verband 
te brengen nog voordat het bewijsmateriaal bijeengebracht was. De 
Nägarakrtägama bleek niet in alle opzichten met de La.litawista.ra overeen 
te komen, en er diende dus naar een verklaring van de afwijkingen gezocht 
te worden. Ook het Angrok-verhaal verschilt van het klassieke Lalita
wistara-verhaal, en wederom dient dus de afwijking te worden verklaard. 
Hier houdt echter de parallellie op, want de oorzaak der afwijking is in 
de twee gevallen niet dezelfde. 

De geschetste gedachtengang brengt met zich mee, dat ik niet, zoals 
Krom, aan een grote verscheidenheid van verhalen, die "om het centrum 
van Angrok's persoon vereenigd zijn", gedacht heb, doch getracht heb 
het principe van de afwijking te vinden. In de Lalitawistara is de 
abhini!jkramal.la de breuk in het leven, dat de aanstaande Buddha leidt; 
vóór de abhini!jkramal.la is hij de Siddhärtha, die een prinsenleven geniet 
in het gezelschap van Gopä en duizenden concubines, na de abhini!jkramaJ.la 
is hij de monnik Gautama, die zijn reeds vóór zijn incarnatie vaststaande 
bestemming volgt. Ook Angrok volgt in het Javaanse verhaal een reeds 
vóór zijn incarnatie vaststaande bestemming, maar die bestemming was 
op Java Buddha-Koning te worden. De Lalitawistarase tegenstelling 
"prins/monnik" was in een Javaans volksverhaal niet · bruikbaar, daar 
de koning wel Buddha was, maar in het oog van de gewone man toch 
primair koning. Uit het Angrok-verhaal zelf blijkt, dat de tegenstelling 
tussen de jonge en de volwassen Angrok die tussen wurung en dadi is, 
waarbij dadi staat voor "de man, die het koningschap bereikt heeft"; 
verschillende keren lezen wij, dat Angrok, in zijn jonge jaren bewijzen
van-sympathie of hulpbetoon ondervindende, zijn vriend of helper toezegt 
hem te zullen belonen, zodra hij wang geworden is, en dat betekent blijkens 
het verband "koning". Tegenover de dadi der Javaanse oppositie, "de 
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koning", staat dus de wurung als "de nog niet tot het koningschap 
gekomene". In het oudere Javaans suggereerde wurung echter ook de 
pontianak, het gevreesde kraambedspook, en zodra men dus op Java de 
tweedeling in het leven van de Buddha-Koning met het woordenpaar 
wurungjdadi associeerde, stond het Lalitawistara-verhaal open voor 
beïnvloeding door pontianak-verhalen of elementen daarvan. De wurung
verhalen heb ik besproken in het opstel "Angrok und das W ochen
bettgespenst", OE 6,5 sqq. 

Een heel andere verklaring van het Angrok-verhaal is door Bosch 
voorgesteld in zijn opstel "De mythische achtergrond van de Kèn Angrok
legende", MAWL-NR 27,427 sqq. In dit opstel betoogt Bosch, dat 
Angrok als zoon van Brahmä een Agni-figuur is, en dat allerlei activiteiten 
van Angrok duidelijk worden, zodra men nagaat, wat in de Indische 
litteratuur - bepaaldelijk verwijst Bosch naar Rgweda-plaatsen - over 
Agni gezegd wordt. Met betrekking tot een verhaal, dat geruime tijd 
mondeling overgeleverd is, kan de mogelijkheid niet ontkend worden, dat 
het ergens een detail geabsorbeerd heeft, hetwelk uit de Rgweda afkomstig 
is, maar om het eerste stuk van de Pararaton een Agni-verhaal te kunnen 
noemen zou men toch ergens tussen de Rgweda en de Erlangga-hymne 
een prototype moeten kunnen aanwijzen, dat èn met de Rgweda èn met 
het Angrok-verhaal globaliter zijn structuur gemeen heeft. Bovendien 
zou Angrok volgens Bosch' gedachtengang een Agni-figuur gebleven zijn 
tot zijn dood, en dat is moeilijk te rijmen met de wurungjdadi-tegenstelling, 
waarop de verteller van Par. 1,2 sqq. herhaaldelijk de aandacht vestigt, 
en die bovendien de structuur van het verhaal beheerst, aangezien Angrok, 
koning geworden, de beloften van zijn jeugdjaren inderdaad nakomt. 
Dat Bosch in zijn opstel jongere vaklitteratuur over het Angrok-verhaal 
niet vermeld heeft, zou, gezien de leeftijd, waarop hij het MA WL-opstel 
geschreven heeft - het is van 1964 -, vergeeflijk zijn. Vergelijking van 
het MAWL-opstel met dat van BKI 112,1 sqq. leert echter, dat Bosch 
bepaalde opvattingen niet heeft willen vermelden. Dit is een zo bedenkelijk 
gebrek aan objectiviteit, dat het beter is Bosch' MA WL-bijdrage niet 
au sérieux te nemen; ik bepaal mij in deze sub paragraaf tot reactie op 
enkele punten. 

Voor bespreking is het Angrok-verhaal in de volgende bestanddelen 
te ontbinden: 

l. voorgeschiedenis en geboorte 1,2 tjm 2,19 
2. de dood van Gajah-Para 2,19 tjm 2,22 
3. verblijf op de pabajangan en adoptie door 

Lembong 2,22 tjm 3,2 
4. breuk met de ouders 3,2 tJm 3,11 
5. Angrok en Bango-Samparan 3,11 tjm 3,29 
6. Angrok op school 3,29 tjm 4,4 
7. Angrok en de jambu-boom 4,4 tJm 4,31 
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8. schelmenstreken en avonturen 
9. eerste Palot-verhaal 

10. tweede Palot-verhaal 
11. Tugaran-verhaal 
12. Angrok op gunung Lejar 
13. Angrok en Loh-Gawe 
14. Angrok verwerft zich J;>eges 
15. Angrok getrouwd met J;>eges en Umang 
16. eerste nederlaag van J;>angçlang-GenQ,is 
17. Angrok als vorst van Tumapel 
18. tweede nederlaag van J;>angçlang-GenQ,is 

In het 14de stuk zijn twee verhalen ingelast: 

14a. verwerving van de wurung-kris 
14b. de moord op Tunggul-Ametung 

4,31 t/m 6,27 
6,27 t/m 8,4 
7,12 t/m 7,29 
7,29 t/m 7,35 
8,5 t/m 8,24 
8,24 t/m 9,18 
9,19 t/m 12,29 

12,30 t/m 13,11 
13,12 t/m 13,27 
13,28 t/m 14,6 
14,7 t/m 14,34. 

10,22 t/m 12,9 
12,10 t/m 12,29 

Om uit dit geheel een Lalitawistara-verhaal te halen moet men de 
onderdelen lezen in de volgorde 

12 13 2 3 6 7 14 15 4 8. 

In een vorige subsectie hebben wij reeds gezien, dat het verhaal over de 
godenvergadering op gunung Lejar correspondeert met het Lalitawistara
verhaal over de godenvergadering in de TUlilita-hemel, en dat het aan
sluitende Lohgawe-verhaal te herleiden is tot de Lalitawistara-mededeling 
over de uitzending van als brahmanen vermomde hemelingen, die de 
mensheid met de kenmerken van de op aarde verschijnende aanstaande
Buddha vertrouwd moeten maken. In het Javaanse Angrok-verhaal is 
aan het begin komen te staan een verhaal over de herverschijning van 
de Buddha-Koning na een tussenliggend Wililnuïtisch tijdvak; dit verhaal 
bevat Javaanse bhawacakra-theorie en heeft daarom het Lalitawistara
verhaal over het beraad in de TUlilita-hemel verdrongen naar een latere 
fase in Angrok's leven, de tijd vóór het bereiken van het koningschap. 
In de Lalitawistara volgt op het verhaal aangaande het beraad in de 
TUlilita-hemel het incarnatieverhaal, dat in de Pararaton een deel uitmaakt 
van de voorgeschiedenis; Brahmä, in de Lalitawistara een der twee 
goden, die bij de bevalling van Mäyä assistentie verlenen, is in het Angrok
verhaal verwekker van de aanstaande Buddha-Koning geworden, zodat 
de echtgenoot van Angrok's moeder, Gajah-Para, buiten spel staat, zoals 
Çuddhodana in de Lalitawistara. In het Angrok-verhaal is het echter 
niet Angrok's moeder, die een week na Angrok's geboorte overlijdt, doch 
sterft Gajah-Para voortijdig; hiermee hangt samen, dat Angrok een 
nieuwe vader in plaats van een tweede moeder krijgt; de plaatsvervanger 
is in de eerste plaats Lembong, maar toevoeging van secundaire verhalen 
heeft tot benoeming van nieuwe plaatsvervangers geleid, zodat naast 
Lembong o.a. Bango-Samparan, mpu Palot en çlanghyang Lohgawe zijn 
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komen te staan 217). De pabajangan in het derde fragment staat, voor 
zover het de Lalitawistara reflecteert, voor het Lumbini-park, waar 
Mäyä's zoon in goddelijke sfeer de eerste levensdagen doorbrengt; 
pabajangan betekent ook "baby-plaats", en Angrok's goddelijkheid blijkt 
daar uit het van hem uitstralende licht; van de pabajangan wordt Angrok 
overgebracht naar het huis van Lembong, zoals Siddhärtha naar het 
paleis van Çuddhodana 218). Het verhaal over Angrok's schoolbezoek is 
in de Pararaton gekoppeld aan dat over de gebeurtenis, in welker middel
punt een jambu-boom staat; in de Lalitawistara zijn het twee afzonderlijke 
verhalen, doch in het kader van hetzelfde hoofdstuk verteld; de over
vliegende heiligen van het Indische verhaal zijn daar per se wurung's, 
omdat hun vliegvermogen door de aanstaande Buddha verlamd wordt, 
en uit die wurung's zijn in het Angrok-verhaal wurung-dieren ontstaan, 
maar ook in de Pararaton heft de licht-uitstralende Angrok de vloek op, 
zodra hem de hem toekomende eer bewezen wordt 219) . De Gopä van 
het Angrok-verhaal is 1;)tsQ.es; Angrok verovert haar niet op 500 con
currenten, maar op Tunggul-Ametung, die dus in de oertekst ook de 
rol van Siddhärtha's voornaamste tegenstander Dewadatta heeft gespeeld. 
Nu is in de Pararaton 1;)tsQ.es volgens de kapancatathägatan-conceptie 
de moeder van de Buddha-Koning sang Anü,?apati, en volgens de 
Lalitawistarase theorie aangaande de Moeder-Maagd mocht Angrok niet 
sang Anü,?apati's vader zijn; de Javaanse weergever heeft van Tunggul
Ametung de vader van sang Anü,?apati gemaakt, hetgeen niet slechts 
merkwaardig is, maar tevens vrij jonge ontwikkeling, daar in BTJ 12,10 
Tunggul-Metung=Tunggul-Ametung dichter bij Dewadatta staat en dus 
in een oudere traditie past dan we in de Pararaton vinden 220). Met de 
Lalitawistarase abhini,?kramal).a komt geen gebeurtenis in het koninklijke 
leven van Angrok overeen; wij hebben eerder gezien, dat de Buddha/ 
Koning-theorie eigenlijk geen abhini,?kramal).a toelaat en dus om een 
substituut vraagt; de auteur van het Angrok-verhaal heeft dit bereikt 
door Angrok zijn ouders te laten verlaten reeds vóór zijn schooltijd; dit 
heeft tot gevolg gehad, dat het zwerversleven van Angrok in de Pararaton 
eveneens een andere plaats gekregen heeft. In hoofdstuk 26 van de 
Lalitawistara, dat op de tijd na de definitieve verlichting betrekking 
heeft, vindt men een verhaal, waarin de Buddha de Ganges wil oversteken, 
geen geld voor de veerman heeft, en over de rivier vliegt, wanneer de 
veerman geen diensten wil bewijzen zonder betaling; men vindt een 
soortgelijk verhaal, al is het volkomen anders gesitueerd, in Par. 5,17 sqq., 
maar in de Pararaton volgt het op het verhaal over de jambu-boom, dus 
op "het verhaal aangaande Siddhärtha's eerste verlichting" 221). 

Sinds Brandes de aantekening schreef, die men in VBG 49/1,53 vindt, 
is Angrok's misdadigheid enigszins overdreven; nog in Bosch' opstel van 
1964 keert op p. 428 en op p. 438 de reeks misdaden terug. Reeds eerder 
heb ik er op gewezen, dat de Pararaton Angrok niet van verkrachting 
beticht; er komen in de Pararaton twee korte mededelingen voor over 
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zijn omgang met meisjes vóór zijn huwelijk met 1;>ec;Ies, maar zij hebben een 
heel andere functie dan Brandes verondersteld heeft; in het Tugaran
verhaal betekent Angrok's verkeer met een meisje uit het dorp grotere 
welvaart voor de dorpelingen, en treedt hij dus juist niet als misdadiger 
op 222). Ook Angrok's omgang met de dobbelaar Bango-Samparan wordt 
in de Pararaton verteld om de heilzame kracht, die van hem, Angrok, 
uitgaat, te verduidelijken. Angrok is in sommige stukken van het Javaanse 
verhaal een onruststoker, enigszins een boef, maar niet in ernstige mate; 
men zou hem eer kunnen typeren als "geen heilige", en dat bracht de 
tegenstelling tot de heilige van na de definitieve verlichting met zich mee; 
ook Gautama heeft in de Lalitawistara trouwens trekken van een onrust
stoker, en dat is geen wonder, want met zijn leer schond hij sommige 
Indische tradities. De "misdaad", indien men dat zo noemen mag, vindt 
men in het verhaal over de bruidwerving ; daar is Angrok de gevaarlijke 
wurung, die mpu Gandring en Tunggul-Ametung doodt en achter de 
moord op Kebo-Ijo staat, maar in dat verhaal is de gevaarlijke wurung 
ook het best op zijn plaats, want "de verovering van 1;>ec;Ies" gaat aan 
Angrok's verwerving van de status van Buddha-Koning vooraf, en in 
dit deel der Pararaton staat dus "de heilige" het scherpst tegenover "de 
onheilige" . 

Noemt men het Angrok-verhaal een Lalitawistara-verhaal, dan houdt 
dat per se miskenning in van de betekenis van de pontianak-component. 
De sfeer van de pabajangan in het derde fragment is volstrekt anders 
dan die van het Lumbini-park, de spookdieren van het zevende fragment 
zijn geen lawa songsang, "hangende vleermuizen", zoals Bosch op p. 442 
van zijn opstel meent, maar uiterst actieve, met geen doornenkroon te 
bedwingen duivels, die de abortus van de boomvrucht bewerken, en de 
Angrok, die Kabo-Ijo in de val laat lopen, vindt zijn weergade niet in 
Siddhä.rtha, maar veeleer in de Ibonia van een Malagasy verhaal, zoals 
in OE 6,30 betoogd is. Het Angrok-verhaal is geen vrije vertaling van 
de Lalitawistara, zoals het Javaanse Adiparwa een vrije bewerking van 
het eerste boek van het Sanskrt Mahä.bhä.rata is; het is opgenomen in 
de Javaanse mythenschat en heeft zich daaraan grondig aangepast. In 
dit boek gaat het om het Lalitawistara-verhaal, maar op zichzelf zou 
bespreking van het eerste deel der Pararaton als materiaal voor de studie 
van het proces der javanisering van leengoed evenzeer zin hebben; tussen 
de tijd van de vervaardiging der Lalitawista.ra-reliëfs van canc;li Barabu<;lur 
en het jaar van het oudste Pararaton-handschrift (1522) ligt een afstand 
van 750 jaren, welker effect het gebruik van de term "Lalitawista.ra
bewerking" functioneel illusoir maakt, zodat genesis en functie wèl te 
onderscheiden zijn. Dat in de tijd van de Javaanse bewerking der Erlangga
hymne het Angrok-verhaal met da.t over Sin<;lok's nakomelingen ver
smolten is, dat in de jongere inleiding een stuk bhawacakra-theorie 
verwerkt is, en dat in de na-Nä.garakrtä.gamase tijd kapancata.thä.gatan
notities aan de proto-Pararaton van Prapanca's tijd toegevoegd zijn, 
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bewijst, dat de "heiligheid" van het geschrift door de verjavaansing 
niet verminderd is; ook aan de "heiligheid" van het Malagasy lbonia
verhaal valt echter niet te twijfelen. 

Na hetgeen sub 1.223 over Angrok's strijd tegen Ka~liri opgemerkt is 
behoef ik hier niets te zeggen over de fragmenten 16 en 18, al moge in 
herinnering gebracht worden, dat de figuur van 1;:>angc;lang-Gen<;lis, ont
staan uit Sanc;lang-Garba en dus tot Kan<;li-Awan en zelfs tot Agastya 
te herleiden - cf. VA WL-NR 69/1,145 -, genetisch niets met Prapanca's 
Krtajaya, laatste koning van Ka<;liri, te maken heeft. Enige commentaar 
op het Palot-verhaal is echter op zijn plaats, omdat mpu Palot de monnik 
is, die Angrok bekeert, en die dus te vergelijken is met de monnik, die 
Siddhärtha bij gelegenheid van de vierde excursie ontmoet. Men vindt 
een zelfde verhaal in BTJ 21,33 sqq.; daar heet de dobbelaar-struikrover 
Jaka Sahid, de latere heilige Sunan Kali-Jaga, en de monnik, die hem 
in Brahmä-gedaante - dOOos sekawan, "vierhoofdig" , BTJ 22,3 - ver
schijnt, heet er Sunan Bonang 223). Rinkes heeft er in TBG 53,289 sqq. 
de aandacht op gevestigd, dat in nog jongere verhalen de miraculeuze 
schepping van goud fungeert als "bekeringswonder" , met de opmerking, 
dat het de boef de waardeloosheid van edel metaal doet inzien en hem 
van het grotere nut van heiligheid overtuigt. Dat kan zeer wel de jongere 
opvatting zijn geworden, maar in het Palot-verhaal onderwijst mpu Palot 
Angrok de dharma käncana (Par. 7,9), en Angrok maakt van het verworven 
vermogen later gebruik, wanneer hij de krta ning nagara ning Singhasäri, 
"de gouden tijd van het rijk van Singhasäri", tot stand brengt (Par. 14,6); 
Maitreya, de Buddha van het volgende tijdvak, in de Lalitawistara door 
de wordende Buddha vóór zijn incarnatie tot opvolger benoemd, is 
volgens de traditie de milddadige gouden Bodhisattwa (TBG 54,432 sq.), 
die in zijn residentie de wens bomen heeft staan, welker vruchten hem 
en zijn onderdanen maharddhika, "schatrijk", maken 224). Men zou dus 
in het Palot-verhaal kunnen lezen, dat mpu Palot, "de Heer van 
TÜ1'yäntapada." - cf. VAWL-NR 69/1,186 en 290 sqq. -, als vorige 
Buddha aan Angrok als Buddha-Koning van het volgende tijdvak de 
dharma käncana in de zin van "de verheven dharma", "de verheven 
leer van de Buddha", overdraagt, en hem daardoor maakt tot "de rijke 
Maitreya"; interessant is in dit verband, dat in Nag. 37,4,b uitdrukkelijk 
de nägapulilpa-bloemen op het terrein van can<;li Kagenengan vermeld 
worden, daar de tempel bij Angrok/Ranggah-Räjasa behoort en de näga
pUlilpa het embleem van Maitreya is (TBG 54,435 sq.); het ligt meer voor 
de hand Angrok met Maitreya in verband te brengen dan om met Bosch 
(MAWL-NR 27,439 sq.) hem op één lijn te stellen met Agni-Hiral).yakrt, 
omdat Prapanca Ranggah-Räjasa met de nieuwe manifestatie van de 
Buddha associeert. Ondanks de saillante Buddhistische trekken is ook 
het Palot-verhaal niet vrij gebleven van wurung-trekken; in het tweede 
stuk wordt een vechtpartij in de manc;lala van Palot's rivaal - hij staat 
blijkbaar als kabalon, "stiefvader", tegenover Palot als "vader" - be-
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schreven, en daarin wordt Angrok, bijna dood, door een hemelse stem, 
die op de van hem nog te verwachten prestatie wijst, gered; de vechtpartij 
komt allicht uit een andere gedachtensfeer dan de rest, want in die rest 
is het Lalitawistara-verhaal over Maya's nederdaling op het tijdstip van 
het verwachte overlijden van Siddhärtha te herkennen, te meer, omdat 
ook daarin een verwijzing naar Siddhärtha's komende prestatie voorkomt. 

De bespreking van het Angrok-verhaal is hier kort gehouden, omdat 
het hoofdbetoog op de Nägarakrtägama gericht is. Op zichzelf is dat 
jammer, want de Pararaton is belangrijk genoeg om in een derde editie 
uitgegeven te worden; Brandes en Krom hebben de tekst ten behoeve 
van historiografische exploitatie gepubliceerd, en daarmee is het geschrift 
niet tot zijn recht gekomen. 

1.2523. In de vorige subparagraaf hebben wij gezien, dat een mondeling 
overgeleverd Lalitawistara-verhaal op Java met een wurung-verhaal 
versmolten is geraakt. Dit geheel is, toen de hoofdpersoon van het Angrok
verhaal nog gemakkelijk met Sinçlok te identificeren was, als inleiding 
gekoppeld aan een Javaanse bewerking van de genealogische passus der 
Erlangga-hymne, en het geheel, dat aldus ontstaan is, is later pasklaar 
gemaakt om de positie van Wijaya, stichter van Majapahit en de Erlangga 
van zijn tijd, te verduidelijken. De totale proto-Pararaton is daardoor 
een verhaal ter verklaring van het ontstaan van het Majapahitse rijk 
geworden, en deze functie heeft aan het eerste stuk in nog hogere mate 
het karakter van een Lalitawistara-weergave ontnomen. Heeft het 
Nägarakrtagamase J;larbaru-verhaal betrekking op Prapanca's kennis
making met de proto-Pararaton - naar waarheid of als litteraire figuur -, 
dan is de vraag te stellen, wat Prapanca in Angrok gezien heeft. Prapanca's 
Ranggah-Räjasa is, zoals sub l.22 besproken is, een Çailendra-telg, en 
mogelijk is dus, dat hij in Angrok "de Çailendra-koning" herkend heeft. 
Dat hoeft echter niet te impliceren, dat hij het Angrok-verhaal als Lalita
wistara-verhaal begrepen heeft, want de afwijking is waarschijnlijk reeds 
in Prapanca's tijd zo groot geweest, dat zij identificatie in de weg stond. 

Zien wij het zo, dan staan we voor een nieuw probleem. Ook de Nägara
krtägama is in zekere zin een Lalitawistara-verhaal, en ook de Nägara
krtägama wijkt aanzienlijk van de Sanskrt Lalitawistara af, maar de 
kakawin vertoont alle kenmerken van een weloverwogen omwerking van 
de als uitgangspunt gekozen tekst. In de Nägarakrtägama ligt een uit
nodiging aan de geletterden om het werk met de authentieke Lalitawistara 
te identificeren opgesloten, want daardoor was het verhaal over Räja
sanagara's jeugdjaren met zijn latere vervulling van de functie van 
Buddha-Koning te integreren; zou Prapanca geen kennis van het authen
tieke Lalitawistara-verhaal bij de geletterden van zijn tijd aanwezig 
geacht hebben, dan zou de Nagarakrtägama zinloos zijn, en dat moet 
men uitgesloten achten, daar de kakawin vervaardigd is als het centrale 
gedicht van het kapancatathägatan-tijdvak. 
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In welke vorm is dan de authentieke LaIitawistara op Java in de 
Majapahitse tijd aanwezig geweest 1 Er zijn uiteraard twee mogelijkheden: 
ten eerste, dat een oude Lalitawistara-vertaling door het tijdvak der 
Erlangga-dynastie heen Majapahit in handschrift bereikt heeft, ten 
tweede, dat de Sanskrt Lalitawistara in het tweede Buddhistische rijk 
opnieuw geïmporteerd is en dat een Javaanse Lalitawistara ontstaan is 
in het hoofd van hen, die de Sanskrt tekst konden lezen, doch in hun 
dagelijkse leven Javaans spraken. Bij de tweede veronderstelling past, 
dat een nieuwe Lalitawistara-traditie ontstaan is, en dat moeten wij postu
leren, omdat anders onbegrijpelijk zou zijn, hoe bij voorbeeld de auteur 
der Serat Baron SekenÇler aan eigen Lalitawistara-details gekomen is. 
Anderzijds zitten wij met de inleiding van de Kidung SunÇla en de Gopä
functie der SunÇlase prinses; ook zij wijzen op Lalitawistara-invloed, 
doch eer op oudere dan op jongere. 

Het ontbreekt ons aan gegevens om uit de moeilijkheid van een keuze 
te komen. Dat ontbreken van gegevens is op zichzelf een probleem, 
misschien wel het hoofdprobleem der Javaanse litteratuurgeschiedenis. 
Op p. 304 van zijn boek "Critische beschouwing van de Sadjarah Banten" 
heeft Dj aj adiningrat, in 1913, nog eens de oude opvatting geuit, dat 
Java's overgang tot de Isläm, traditioneel met "de val van Majapahit 
in 1400" in verband gebracht, de overdracht van oudere litteratuur aan 
jongere generaties verhinderd heeft. Er is reden om sceptisch te staan 
tegenover het verhaal aangaande "de val van Majapahit", er is reden 
om te twijfelen aan de juistheid van de theorie betreffende intensieve 
verislämisering van Java in de 15de Çäka-eeuw, en daarom is Djajadining
rat's verklaring ontoereikend te achten. Het feit, hetwelk de oude theorie 
wilde verklaren, de ontstentenis in het latere Mataram van wat wij 
gemeenlijk "Oud-Javaanse litteratuur" noemen, blijft echter bestaan, al 
verwerpt men de genoemde verklaring. Dat feit staat niet alleen. Immers, 
heeft er in het Çailendra-tijdperk Javaanse litteratuur bestaan - en het 
is moeilijk dat niet te veronderstellen, gezien de grote prestaties op ander 
gebied -, dan is ook die litteratuur geheel of nagenoeg volkomen ver
dwenen. Dan is er het probleem van de litteratuur van het KaÇlirise 
tijdperk, dat der Erlangga-dynastie; Krom heeft in HJG - zie HJG2 
12 en 298 sq. - de mening uitgesproken, dat "de KaÇlirische tijd een 
hoogtepunt, misschien het hoogtepunt der Javaansche letterkunde" was, 
maar die uitspraak gaat veel verder dan de door hem in TBG 57,508 sqq. 
bereikte conclusie, en Pigeaud's instemming met Krom's latere opvatting, 
die o.a. in JFC 4,45 en 4,548 tot uiting komt, is niet met argumenten 
toegelicht; er is bijna niets, dat wij met zekerheid als "KaÇlirise litteratuur" 
kunnen identificeren, en de desbetreffende mythe is dus met argwaan 
te bezien. Wat wij "Oud-Javaanse litteratuur" noemen is grotendeels 
van Bali afkomstig; er zijn verschillende theorieën 225) gepubliceerd, die 
dit Balise bezit als ontlening verklaren, maar welk bewijs is er, dat niet 
een groot deel der op Bali aangetroffen Javaanse werken ook op Bali 
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ontstaan is 1 Met deze nuchtere vraag neem ik geen standpunt in, doch 
stel ik slechts een mogelijkheid, die uit ons gebrek aan feitenkennis 
voortvloeit. Van wat er op Java in de oudheid werkelijk gebeurd is weten 
wij ondanks de monumentale HJG weinig positiefs; het hier en in 
VAWL-NR 69/1 beschreven Javaanse beeld van het verleden is schema
tisch en steunt vrijwel uitsluitend op Javaanse theorie. Het is niettemin 
mogelijk, dat de bhawacakra-theorie de houding der gelovigen ten opzichte 
van de litteratuur van elk verlopen tijdvak bepaald heeft; in dat geval 
zou de door Djajadiningrat gegeven verklaring voor vèrgaande verruiming 
in aanmerking komen, zonder dat aan een vijftiende-eeuwse triomf van 
de Islä.m zou hoeven te worden gedacht. Het bhawacakra-gezichtspunt 
trekt mij aan, maar anderen wellicht niet; waarover men het eens zou 
kunnen worden is de opvallende schaarsheid van betrouwbare informatie 
in haar verhouding tot de omvang der Javaanse litteratuur. Met deze 
totale situatie is het onvermogen om iets betrouwbaars over een Javaanse 
weergave der authentieke Lalitawistara te zeggen in overeenstemming. 

Tegenover het betoog van de vorige alinea is echter iets anders te 
stellen. De bespreking van het slot van de Smaradahana sub 1.22 heeft 
tot de conclusie geleid, dat hetgeen de dichter over de reïncarnatie van 
Çiwa-Kä.meçwara in bhre Matahun zegt op vervaardiging van het gedicht 
in Prapanca's tijd wijst, doch dat zijn mededeling over de vroegere 
incarnaties kennis verraadt zowel van Indische litteratuur als van de 
inhoud van de genealogische passus der Erlangga-hymne. Die kennis 
van Indische litteratuur zou uit herimport in de Majapahitse tijd te 
verklaren zijn, maar dat kan men van Dharmaja's kennis betreffende de 
genealogische passus der Erlangga-hymne niet zeggen; zij is slechts uit 
continuïteit der Javaanse litteraire traditie - waartoe ook beheersing 
van taal en metriek behoort - in de kring der geletterden te verklaren. 
De niet-overlevering van geschriften bij het overschrijden van een 
bhawacakra-grens is met de continuïteit der bhujangga-traditie niet in 
strijd, want in het ene geval gaat het om handschriften, die als cultus
objecten beschouwd en aan het lot van een dynastie gekoppeld geweest 
kunnen zijn, in het andere geval om onvervreemdbare, individueel
onuitroeibare kennis. 

Is oplossing van de hoofdvraagstukken der Javaanse litteratuur
geschiedenis te bereiken, dan zal dat slechts kunnen gebeuren, dunkt 
mij, door systematische analyse van een groot aantal oudere Javaanse 
geschriften; het is nuttig te weten, welke verhalen men op Java gekend 
heeft, maar de markante details van elk verhaal afzonderlijk verschaffen 
het materiaal voor genetische studie. Zulke studie heeft nog slechts op 
kleine schaal plaatsgevonden, en daarom overheerst nog onzekerheid; 
zij wordt door voorbarige en/of ongefundeerde theorieën niet opge
heven. 

Met deze opmerkingen sluit ik het betoog van paragraaf 1.252 af, 
maar zij dienen tevens ter inleiding van het betoog van de volgende 
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paragraaf, waarin wij tot Nägarakrtägama-problematiek terug zullen 
keren. 

1.2531. Het enige handschrift van de Nägarakrtägama, dat wij kennen 
- afgezien van een recente copie op lontar, die ik op Bali in handen 
gehad heb, maar die naar de gedrukte tekst van Brandes vervaardigd 
was; cf. OV 1921,70 -, is afkomstig van Lombok, niet van Java. Dit 
feit was Kern en Krom bekend, maar het heeft hun geen reden tot over
peinzing, laat staan tot onderzoek, gegeven. Vreemd is dit niet, want 
beide geleerden waren vertrouwd met de gedachte, dat het gros der 
Oud-Javaanse geschriften op Java verloren gegaan, doch op Bali bewaard 
is gebleven, en Lombok mocht als een verlengstuk van Bali gelden, 
omdat zich daar een Balise dynastie gevestigd heeft. Een in 1918 aan 
de vertaling van Nag. 98 toegevoegde noot vermeldt, dat het door Brandes 
uitgegeven handschrift op Bali vervaardigd is; Kern heeft het blijkbaar 
naar Lombok overgebracht geacht, en dat leek zo normaal, dat de kolofon, 
waarnaar Kern verwezen heeft, niet eens in Kern's tekst en vertaling 
opgenomen is. 

Twijfel zou waarschijnlijk bij mij evenmin gerezen zijn, indien Pigeaud 
niet, Kern's opvattingen grotendeels als uitgangspunt aanvaardende, tot 
een reeks eigen opmerkingen gekomen was, die tot tegenspraak prikkelen. 
In JFC 4,334 zegt Pigeaud, dat 

In canto 95 gentlewomen appear as critics of the poet's merits. 
It is not improbable at all that at the Majapahit Court the ladies' 
voice was conclusive in matters of literary criticism. At the South 
Celebes Courts up to the 19th century Buginese literature was 
cultivated especially under female patronage. 

Deze verwijzing naar Buginese gewoonten zou voor overweging in aan
merking komen, indien in Nag. 95 inderdaad van vrouwelijke kritiek 
op de Nägarakrtägama sprake zou zijn. Ik vind daarvan echter in 
de tekst van Nag. 95 geen spoor, en daarom zegt mij Pigeaud's waar
schijnlijkheidsbepaling niets; de tekst van Nag. 95 sqq. is anders te 
vertalen en heel anders te interpreteren dan Pigeaud gedaan heeft, en 
dan gaat 95,1/2 niet over lakende hofdames, maar over de vrouwen, 
die de aanstaande Buddha volgens het Lalitawistara-verhaal te versmaden 
heeft om tot de definitieve verlichting te komen. 

Op grond van de door hem gegeven vertaling komt Pigeaud in JFC 
4,337 sq. tot de volgende commentaar: 

Perhaps the description of the poet's doleful circumstances in 
canto 95 is exaggerated in order to provoke pity. There seems to 
be no reason, though, to doubt the truth of the story. Prapailca 
means to tell us he had disappointments in hls Court career as 
a result of hls being out of favour with the ladies. Perhaps his 
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allusions to love, sensual pleasure and activities refer to the contents 
of his poems. In fact the Näg. does not contain love scenes nor 
descriptions of fights with so many particulars as is usual in other 
Javanese poems. The criticism of the Majapahit Court ladies was 
endorsed by Javanese posterity: Prapafica's poems 226) were not 
weIl received and soon forgotten. The Näg. is known only from one 
text; it never had a wide circulation like other Old J avanese poems 
that were copied many times. The Court opinion on Prapafica and 
his work seems to have been that they were dull. 

The rather obscure allusions to love might allow of the inter
pretation that the poet was disappointed in his love for a Court 
lady. Though love affairs no doubt occurred as frequently in the 
Majapahit Royal compound as at any other Royal Court before and 
since, any avowal to an intrigue with a lady seems improbable in 
a 14th century Javanese literary work. Perhaps the disappointment 
in love refers to the poet's feeling of having lost the King's favour. 
That is why he repeatedly points to his love for his master ... 

Uit de tweede alinea van het geciteerde stuk blijkt, dat Pigeaud zijn 
eigen stelling wantrouwt: indien een zinspeling op frustratie in een 
liefdeaffaire van de dichter in de Nägarakrtägama niet waarschijnlijk 
is, waarom zou men dan aannemen, dat Prapanca er op gezinspeeld heeft ~ 
Uit des dichters betuiging van aanhankelijkheid jegens de koning is 
toch niet af te leiden, dat hij diens sympathie verloren heeft vanwege 
vrouwelijke kritiek op zijn prestatie? De tweede alinea van het citaat 
is dus gevoeglijk te schrappen. In de eerste treft ons, dat Pigeaud de 
kritiek der hofdames verruimt tot een algemeen bezwaar tegen de Nägara
krtägama, en dat hij in zijn opmerking daarover het feit, dat er slechts 
één Nägarakrtägama-handschrift overgeleverd c.q. bewaard gebleven is, 
als argument laat gelden. 

Het lijkt mij beter de hele kwestie van kritiek op de Nägarakrtägama 
te elimineren. Men vindt in het slotstuk van het gedicht sporen van 
pseudokritiek, uitgeoefend door de auteur zelf; zij laat zich ongedwongen 
verklaren als onderdeel van een captatio benevolentiae, die in de Javaanse 
litteratuur niet zeldzaam is, en reeds eerder is opgemerkt, dat ook in 
de captatio benevolentiae Prapanca zijn woorden voorzichtig gekozen 
heeft. Kritiek van anderen, van de pseudokritiek van de dichter zelf 
wèl te onderscheiden, zou in de Nägarakrtägama slechts vermeld kunnen 
zijn, indien Nag. 95 sqq. later aan het tevoren reeds voltooide gedicht 
zou zijn toegevoegd. Pigeaud heeft dit in JFC 4,337 227) inderdaad aan
nemelijk geacht, en daarmee is hij in de buurt gekomen van Poerbatjaraka, 
die in BKI 78,452 sqq. de echtheid van Nag. 95 sqq. betwist en dus even
eens latere toevoeging verondersteld heeft. Tegen Poerbatjaraka's stelling 
heeft Krom bezwaar gemaakt in FBG 1,380, noot I, en wel omdat het 
resultaat van zijn eigen onderzoek betreffende de symmetrische hoofd-
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stukkenstructuur der Nägarakrtägama geen uitsluiting van Nag. 95 sqq. 
gedoogt; in zijn noot heeft Krom zich bij Kern's opvatting aangesloten 
door het woord "geknutsel" te gebruiken, maar het bezwaar hiertegen 
heft de geldigheid van het hoofdargument niet op. Dit hoofdargument 
pleit evenzeer tegen Pigeaud's opvatting, want deze zou slechts juist 
kunnen zijn, indien Prapanca aan het slot van zijn gedicht een tevoren 
berekende hoeveelheid ruimte zou hebben gereserveerd om daarin te 
reageren op kritiek, die bij aanvaarding der structuurformule, in een 
vroeg stadium van het ontstaan van het gedicht, niet te voorzien en in 
elk geval niet nader te bepalen was. Pigeaud heeft, ondanks formele 
adhesie, Krom's structuurformule niet aanvaard en daarmee zichzelf 
vrijheid verschaft om het Nägarakrtägama-slot als toevoegsel te beschou
wen; moet men tussen zijn theorie en Krom's structuurformule kiezen, 
dan lijdt mijns inziens geen twijfel, dat Krom sterker staat dan Pigeaud. 

Sub 1.2331 heb ik Nag. 95 vertaald, doch niet hetgeen er op volgt. 
Om te verduidelijken, waarom ik Pigeaud's geloof in op de Nägarakrtägama 
uitgeoefende kritiek ook op grond van bestudering van de tekst niet deel, 
geef ik hier de vertaling van Nag. 95 nogmaals, doch ditmaal mèt die 
van Nag. 96, van Nag. 97,2/3 en van Nag. 98; een weergave van Nag. 97,1 
ontbreekt, maar het komt mij voor, dat weglating van deze strofe de 
uiteenzetting van Prapanca niet schaadt 228). Wij krijgen dan het volgende: 

Van wie door hartstocht zich bevangen laat is 't lot, dat hij door 
lompe boerenmeiden altijd wordt geplaagd, 

ontstemd, wanneer zij op de legerstee te weinig kussen krijgen 
en te spaarzaam lieve woorden. 

Rij doet zijn best, is trouwen goed, maar ('t eind is, dat) hij zich 
vermant en ze verlaat. 

Zij stoeien wel, maar baat het? Gene kent de ars amandi, maar 
hij blijft van vrucht verstoken. 

't Is daarom, dat hij zich van lusten speent, en onbesmet door 
amoureus gedoe 

(als) blind en doof niet reageert; geplaagd door minziek (vrouw
volk), (dan) met rust gelaten, 

neemt hij in acht hetgeen in vele vormen door de Grote Monnik 
is uiteengezet, 

en wijdt zich onvermoeid aan kriyä en adwaya, daardoor niet 
ontvluchtend, (wèl) verzakend. 

Niet minder is die handelwijs dan die des kluizenaars, die, diep 
het bergwoud ingegaan, 

daar huis en altaar bouwt in eenzaamheid, in 't doden van 't 
bewustzijn vreugde vindend. 

(Voor gene) is zijn matje lotus èn asana; zulk een plant-en-plaats 
is hoog, 
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(want) hij (verwerft er door) de naam "Die-in-de-Iotus-zetelt", 
"Die-gevorderd-is-in-yoga" . 

Vijfledig is (het leven in) der mäyä sfeer: 
men scheldt zijn naaste uit, men voert te veel gesprekken, 
men kust en stoeit naar hartelust in 't slaapvertrek, 
men geeft zich af met knapen en men lacht (om schunnigheden). 

Men is tot onverschilligheid, niet tot gehoorzaamheid bereid. 
Al is men daartoe opgevoed, men luistert niet naar lessen. 
Men let op die de regel volgen, die op 't wezen zijn bedacht, 
maar toch bevredigt men de zinnen, telkens weer de vrouw ge-

nietend. 

Hetgeen de bedelaar, die men "besproken" noemt, presteert 
is, dat hij onbekommerd zich (door 't volk) laat onderhouden; 
maar geeft hij (op zijn beurt), dan doet hij dat met energie, 
en levert leiding met de kracht van wie aan de gelofte is gebonden. 

Komt het op vechten aan, dan staat hij in de strijd zijn man, 
al is hij, mocht de strijd zich voordoen, groen en onervaren. 
Hij schuwt - het spreekt vanzelf - noch eenzaamheid noch pijn, 
en mocht ooit pijn zijn deel zijn, pal staat hij als held dan met 

zijn naasten. 

Wat dan de taak der wijzen, die "besproken" heten, aangaat: 
altijd houden zij zich in ascese aan de brata-eis, 

vol deernis voor verkleefden, vol respect voor hen, die wars van 
minnespel geworden zijn, want dà.t is maitri. 

Zij zijn onthecht aan macht-en-vreugde, uit op al hetgeen met 
vrucht geluk verschaft. 

Er moge aan het hof op der "besprokenen" gedrag gescholden 
worden, niets is beter. 

De vertaling van de vijf strofen 96,1 t/m 98,1 steunt op de volgende 
lezing van de Javaanse tekst: 

prapanca pracacah panca 
pracacad pocapan cllcêd 
prapöngpöng pipi pucchê prêm 
pracucung cêt pacêh-pacêh 

tatätita tatan tütên 
tinltl!s tan tut ing tutur 
titik tantri tatêng tattwa 
tuhu tamtam titir titih 
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yaça sang winadánangsi 
sinangdäna wisa.ngçaya 
yan aweh magawe tibra 
brati wega maweh naya 

matarung tuhu wany aprang 
prangnyä wähu turung tamil. 
masa. linggara çÜllya prih 
prihnyä çiiragal ing sa.ma 

yan bwat para kawi maparab winäda n ata.pa brata fuga rinêgêp 
maitry äsih ing alulut upe~a ring hUWUB awarsih ariris ing ulah 
tyägêng sukha-wibhawa yatan katêmwa sahanä manukhani sa.phala 
täta.n hana ng amihati solah ing para winäda chinala ri dalêm XIV)_ 

Volgens mij heeft het slot van de Nägarakrtägama betrekking op het 
bereiken van de definitieve verlichting door Javaanse volgelingen van 
Gautama. In Nag. 95 komt het geval van de Meester ter sprake, die na 
de abhini~kramaI).a en na de afwijzing van Mära's dochters het einddoel 
bereikt en daarmee voor zijn volgelingen de weg bereid heeft; in 96 kijkt 
de volgeling terug op de sfeer van de mäyä, die een overwonnen standpunt 
gaat worden, en in 97 kijkt hij uit naar het leven in de Orde-der-Omnivoren, 
waartoe hij gaat behoren; de hoveling becritiseert dat leven, maar ten 
onrechte, zegt de dichter in 98, want men handelt daar volgens de brata, 
neemt er de ware maitri in acht, verloochent het pseudogeluk ter wille 
van het ware, en een beter leven is er niet. Er is in Nag. 98,1 derhalve 
inderdaad sprake van kritiek der hovelingen, maar zij richt zich niet op 
de Nägarakrtägama, doch op de praktijk van het Bhairawa-leven. Wij 
kennen die kritiek en het bewijs van haar ongegrondheid uit een verhaal, 
dat Pigeaud zelf uitgegeven heeft; zie TP ed. 171 sqq., waar de mensen
lijkeneter Mahäpalyat, de mpu Palot van het sub 1.2522 besproken 
verhaal, ter dood veroordeeld, doch onkwetsbaar bevonden wordt, en 
waar zijn menu de oorzaak blijkt te zijn van veler gelukzaligheid. Ook 
het Bubhuk~ä-verhaal (TBG 58,348 sqq.) toont de superioriteit der 
Buddhistische Omnivoren aan; het is in afbeeldingen weergegeven op 
een terras van het Çiwaïtische Panataran-complex, en die weergave 
maakt duidelijk, wat de Majapahitse Buddhisten hun Çiwaïtische broeders 
voorgehouden hebben 229). 

Teeuwen Uhlenbeck hebben zich in BKI 114,221 sqq. minder gunstig 
over de artistieke kwaliteiten van de Nägarakrtägama uitgelaten, en bij 
hun oordeel heeft Pigeaud zich in JFC 4,548 aangesloten. Pigeaud maakt 
op de genoemde plaats echter de fout Teeuw-Uhlenbeck en Prapanca's 
tijdgenoten in één adem te noemen. Een oordeel van vreemdelingen, 
door opvattingen van een heel andere tijd bepaald, is niet op één lijn 
te stellen met dat van Prapanca's milieugenoten ; de Nägarakrtägama 
is in Majapahit "heilige schrift" geweest, en een gelovige waardeert zijn 
bijbel nu eenmaal anders dan een linguist. 
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1.2532. Met stelligheid beweert Pigeaud in JFC 4,337, dat de Nägara
krtägama op Java "soon forgotten" was. De uitspraak is ondoordacht. 
Dat Pigeaud de structurele overeenkomst tussen de Nägarakrtägama en 
de Serat Baron Seken«;ler ontgaan is, is hem niet te verwijten, maar bij 
enige bezinning had hij kunnen inzien, dat het ontbreken van de 
Nägarakrtägama in latere Javaanse verzamelingen slechts dan uit im
populariteit van Prapanca's geschrift te verklaren zou zijn, indien men 
veel meer Oud-Javaanse geschriften voor de tijdgenoten onaanvaardbaar 
zou noemen; immers, noch de Smaradahana, noch de Sumanasäntaka, 
noch de Lubdhaka, noch de kakawin Sutasoma is op Java bewaard 
gebleven, hoewel de Smaradahana bij voorbeeld de behoefte aan erotische 
en slagveldverhalen volkomen bevredigt. Het is ook niet geheel duidelijk, 
hoe Pigeaud zijn theorie over het voortbestaan van de Nägarakrtägama 
op Bali met zijn opvatting over de vroege dood van de kakawin op Java 
in harmonie zou willen brengen, en hoe hij zich de Balise verwerving 
van het gedicht heeft voorgesteld. Hij neemt aan, dat de Balise geleerden, 
met een andere belangstelling dan hun Majapahitse collega's gehad hadden, 
de Nägarakrtägama wèl interessant gevonden hebben, en dat de kakawin 
nog omstreeks 375 jaren na zijn ontstaan op Bali gecopieerd is. Ook op 
Bali zou dan echter de Nägarakrtägama ten slotte verloren zijn gegaan, 
want er is uit Batise handschriftencollecties geen oud Nägarakrtägama
exemplaar te voorschijn gekomen. Ook zou, volgens Pigeaud, Prapanca's 
gedicht op Bali in de loop van omstreeks 250 jaren herhaaldelijk gecopieerd 
zijn, maar steeds om het gedicht tegen ondergang te beschermen, nooit 
om het in bredere kring bekend te maken. De ratio van dit alles is duister, 
en het is daarom beter ook dit stuk van Pigeaud's theorieën te laten 
vallen. 

Beter komt men uit met de veronderstelling, dat de uniciteit van het 
Nägarakrtägama-handschrift verband houdt met de religieuze functie 
van de tekst; als het centrale gedicht van het kapancatathägatan-tijdvak, 
en betrekking hebbende op het essentiële van de leer van het Javaanse 
Buddhisme, is het gedicht, dunkt mij, te heilig geweest om als een gewoon, 
vrij circulerend verhaal te kunnen worden behandeld. Er zijn van zulke 
teksten bekend; van der Tuuk heeft mededelingen gedaan over een 
Batise Weda, die geacht werd de profane bekijker blind te maken, en 
over een Balise praçasti, die slechts bij hoge uitzondering aangeraakt 
werd, en dan nog pas na langdurige rituele voorbereiding en na verwijdering 
van alle zieken en zwangeren uit de omgeving; op Java golden zulke 
tabu's voor de teksten, die met de bêQ.aya-dans te maken hadden, en 
voor de lakon Murwakala. Met het oog op van der Tuuk's bericht heb 
ik cultische functie van de Nägarakrtägama reeds in VAWL-NR 69/1,205 
verondersteld; Pigeaud heeft de veronderstelling in JFC 5,444 verworpen, 
maar dat ligt in de lijn van zijn topografietheorie. 

Het heilige boek - Pigeaud ontkent dat niet - speelt in de Javaanse 
gedachtenwereld een niet onbelangrijke rol. Er is op gewezen sub 1.243, 
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waar het van Çiwa afkomstige boek-wapen Kalimaho~adha vermeld is; 
in jongere verhalen wordt het gevaar beschreven, dat aan onrechtmatige 
aanraking van het boek verbonden is, en in TP 90 leest men, dat het 
tan wineh katona was, "zich niet mocht vertonen". Het boek functioneert 
echter; het is in mystieke zin de zetel van de vorst, en op bepaalde dagen 
mag het in die gedaante door het volk, door zijn edelen vertegenwoordigd, 
aanschouwd worden. De Nägarakrtägama was, zoals in 93,2,c staat te 
lezen, een praçasti, en in de eerste Nägarakrtägama-kolofon wordt het 
zelfs sang hyang praçasti genoemd, met het lidwoord, dat voor aanduiding 
van goddelijke wezens gereserveerd is. Er wordt van de tekst in 93,2,d 
gezegd, dat hij lumrêng puri iro was, en in 94,l,b wordt dit herhaald 
met lumra ring sabhä; dit houdt niet in, dat iedereen de Nägarakrtägama 
heeft mogen lezen, laat staan, dat onbevoegden een exemplaar mochten 
laten overschrijven; waarschijnlijker is, dat de tekst op hoogtijdagen 
door de Buddhistische priester in tegenwoordigheid van een uitgelezen 
publiek gereciteerd is, en dat daarna het heilige boek met het nodige 
ceremonieel weer zo opgeborgen is, dat geen heiligschennis kon plaats
vinden. 

Het essentiële van een palladium - deze door Pigeaud gebruikte 
term is beter dan het "amulet" van VA WL-NR 69/1,205 - is, dat het 
door zijn inherente betekenis symbool van de levenskracht van een 
rijk of dynastie is; in Troje was dat een miraculeus Pallas-beeld, in 
Surakarta is of was het het heilige kanon Nyai Sêtomi, dat door het 
daaraan verbonden verhaal te herleiden is tot de stammoeder der Sura
kartase vorsten, Krtaräjasajayawardhana's gemalin Gäyatrï, en in 
Majapahit was het mijns inziens de tekst, die het wezen der kapancata
thägatan-dynastie openbaart. Uit Nag. 43,6 blijkt de betrekking tussen 
Krtanagara en Wairocana, uit Nag. 56 sq. plus de Krtanagara-hymne 
de betrekking tussen Krtanagara's opvolger en Ak~obhya, uit Nag. 48,3,d 
de betrekking tussen Jayanagara en Amoghasiddhi, uit Nag. 67,2 de 
betrekking tussen Gäyatrï en Prajnäpäramitä, uit de tekst op het Buddha
beeld van Gonçlang-Lor de betrekking tussen Krtawardhana en Ratna
sambhawa, uit de tekst op het Manjuçrï-beeld de goddelijke identiteit 
van Adityawarman, en uit de hele onderbouw van de Nägarakrtägama 
het aanstaande Jina-schap van Räjasanagara. Het Nägarakrtägama
complex, de kakawin plus de daarmee functioneel samenhangende teksten, 
bevat het priesterlijke woord, dat de goddelijke hoedanigheid van de 
koningen van het tijdvak 1174 t/m 1400 magisch realiseert, zodat aan 
de heiligheid van het complex niet te twijfelen valt. Het vanwege de 
mededelingen der auteurs nauwkeurig te bepalen effect, zoals dat uiteraard 
slechts voor gelovigen gegolden heeft, was echter chronologisch begrensd, 
krachtens de bhawacakra-theorie : op oudejaarsdag 1400 moest het 
kapancatathägatan-rijk ophouden te bestaan, en heeft het opgehouden 
te bestaan blijkens de mededelingen van OJO 91 sqq. Op oudejaarsdag 
1400 eindigde dus ook de Javaanse palladiumfunctie der Nägarakrtägama. 
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Het is daarom niet vreemd, dat de Nägarakrtägama op Java niet terug
gevonden is; men behoeft dit niet te verklaren uit kritiek van hofdames, 
en die verklaring is ook vrij absurd, omdat zij noch met onze kennis van 
de Javaanse sociale verhoudingen, noch met een analyse van de inhoud 
der Nägarakrtägama te rijmen is; in herinnering worde overigens gebracht, 
dat ons ook de Babad Tanah Jawi niet bewaard is gebleven, d.w.z. het 
boek, waarmee het wezen van Aiiakrakusuma van Mataram v-erduidelijkt 
is, en welks inhoud globaal te reconstrueren is uit jongere geschriften, 
die enigszins ten onrechte onder de titel van het prototype gaan. 

Pigeaud heeft zich, dunkt mij, in JFC 4,337 met "soon forgotten" 
verkeerd uitgedrukt; bedoeld is, dat de Nägarakrtägama niet in hand
schrift op Java bewaard is gebleven, want dat zou aansluiten bij de 
opmerking over het ene bekende handschrift. Er is echter, zoals sub 1.2523 
reeds opgemerkt is, verschil te maken tussen het niet-copiëren van 
geschriften, dat met de geldigheid der bhawacakra-theorie in verband 
staat - ook inscriptieteksten zijn op Java zelden gecopieerd en nooit 
in verzamelingen ondergebracht - , en het vergeten van de inhoud. Dat 
die inhoud aan sommige personen bekend is geweest en door hen aan het 
nageslacht doorgegeven is, blijkt uit de Pararaton-aantekeningen over 
personen en heiligdommen van het kapancatathägatan-tijdperk, en ook 
het Pararatonse chronogrammengebruik is slechts uit kennis van de 
Nägarakrtägama te verklaren. Het verhaal over Räjasanagara's huwelijk 
en over zijn reizen op Java is bewaard gebleven in de Panji-roman. In 
verschillende geschriften vindt men een opsomming der nii!?IÎntara, die 
kennelijk imitatie is van Nag. 13 sq. De Serat Baron Seken<;ler is nauw 
aan de Nägarakrtägama verwant ; dat Pigeaud dat niet opgemerkt heeft, 
is een gevolg van inadequate behandeling zowel van de Nägarakrtägama 
als van de Serat Baron Seken<;ler, resp. in JFC en in D 7,321 sqq. , doch 
niet aan onduidelijkheid van de Javaanse auteurs te wijten. De Serat 
Centini is minder dan de Serat Baron Seken<;ler thematisch een Nägara
krtägama van jongere tijd, maar de verwantschap lijkt mij evident ; het 
boek is door Kraemer, bij voorbeeld, gebruikt voor studie van de Javaanse 
Isläm, maar het is essentieel een verhaal over Among-Raga, die vertoeft 
in een aan tl1!nä lijdende wereld, en wanneer die wereld als Mohammedaans 
gekarakteriseerd wordt - in vaak niet zeer vleiende verhalen -, zegt 
dat niets over de figuur van Among-Raga, die als Buddha van de Taya
periode aan het eind van zijn aardse loopbaan in de Hana-koning 
Aiiakrakusuma opgaat; zelfs indien de auteurs aan Among-Raga uit de 
Isläm bekende theorieën of uiteenzettingen toeschrijven, dan nog is dat, 
gezien de tijd van vervaardiging der Sikat Centini, niet in strijd met 
het hier gestelde, want een voortbestaan van de Nägarakrtägama in de 
denkwijze der Javaanse geletterden impliceert meer aanpassing aan 
jongere opvattingen dan het voortbestaan van een tekst in geschreven 
vorm. Er zal echter nog veel gestudeerd moeten worden, voordat een 
definitief oordeel over de invloed van de Nägarakrtägama te geven is. 
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Het merkwaardige is niet, dat het Nägarakrtägama-handschrift van 
Java verdwenen is, maar dat het boek op Lombok aangetroffen is. Is 
de palladium theorie juist, dan lijkt slechts één verklaring voor overweging 
in aanmerking te komen: dat in het kader van de bhawacakra-Ieer de 
kraton van Lombok in een bepaalde zin de voortzetting van het 
kapancatathägatan-rijk geweest is. De bhawacakra-Ieer bracht met zich 
mee, dat op Java op nieuwjaarsdag 1401 een niet-Buddhistische of 
Taya-dynastie in functie trad; uit de Nägarakrtägama zelf is af te leiden, 
dat de nieuwe dynastie haar centrum in Pajang gehad heeft en op haar 
beurt heeft moeten wijken voor de Buddhistische kraton van Mataram. 
Sub 1.2122 is echter reeds de opmerking gemaakt, dat wij rekening moeten 
houden met een geografische bhawacakra-structuur naast de chronolo
gische; op de basis van deze veronderstelling is aan te nemen, dat op 
Lombok een Hana-rijk bestaan heeft, toen op Java het Taya-rijk dominant 
was. Nu is Lombok niet meer dan de naam, die vreemdelingen aan het 
eiland ten oosten van Bali gegeven hebben, en wel omdat Lombok de 
havenplaats was, via welke zij het eiland bereikten. Een nevennaam van 
het eiland is Sela-Parang, en Sela-Parang, een variant van Watu-Gunung, 
staat voor Çailendra. De auteur der Nägarakrtägama heeft blijkens de 
mededeling van Nag. 40,1 de kapancatathägatan-dynastie beschouwd als 
functioneel-identiek met die van het vroegere Çailendra-rijk; daaruit 
vloeit functionele identiciteit van het rijk van Sela-Parang met het 
kapancatathägatan-rijk voort, en het Majapahitse palladium mocht dus 
in plaats van vernietigd te worden overgebracht worden naar Sela-Parang 
om voortaan palladium van dat Hana-rijk te zijn. 

De vraag is nu, of er voldoende gegevens ter beschikking staan, die 
de conclusie, door analyse van de Nägarakrtägama-inhoud bereikt, 
bevestigen. 

1.2533. Met de conclusie is in strijd de vigerende opvatting, dat het 
enig bekende Nägarakrtägama-handschrift een op Bali vervaardigde 
copie is. Die opvatting is in de wereld gebracht door Kern, die, na aan
vankelijk de Nägarakrtägama-kolofons niet in zijn vertaling opgenomen 
te hebben, bij de herdruk van zijn werk in VG 7/8 een noot toegevoegd 
heeft - VG 8,121; cf. Nag.ed. 211 -, volgens welke uit de kolofon zou 
blijken, dat het handschrift in 1662 op Bali vervaardigd is. Uit de kortheid 
der noot is af te leiden, dat Kern bij het schrijven geen probleem heeft 
gezien; dat is alleszins begrijpelijk, daar, zoals reeds opgemerkt is, in 1918 
Bali algemeen aanvaard werd als het land, waar de Oud-Javaanse littera
tuur bewaard is gebleven. Na Kern's dood zijn zijn Nägarakrtägama-tekst 
en -vertaling steeds door belangstellenden gebruikt; aan het raadplegen 
van de door Brandes in VBG 54/1 uitgegeven tekst, in Balise letters, 
bestond doorgaans geen behoefte. Het gevolg hiervan is geweest, dat 
aan de kolofons, waarvan Kern de hoofdzaak leek weergegeven te hebben, 
door Krom en latere Nägarakrtägama-Iezers geen aandacht geschonken 
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is. Pigeaud heeft ze, terecht, in zijn editie opgenomen, en ze tevens vertaald 
en besproken. Pigeaud echter is niet slechts door de vigerende opvatting 
aangaande de Balise herkomst van het Nägarakrtägama-handschrift 
beïnvloed, die opvatting is zelfs in zijn Nägarakrtägama-theorie een niet 
onbelangrijke rol gaan spelen, als gevolg van zijn aansluiting aan Poer
batjaraka's stelling, dat Prapanca zijn gedicht als DeçawarQana geschreven 
heeft; deze interpretatie convenieerde Pigeaud, vanwege de gerichtheid 
van zijn belangstelling, die uit zijn oudere publikaties blijkt. Pigeaud heeft 
met JFC een betere Nägarakrtägama-interpretatie ingang willen doen 
vinden, zich verzet tegen de in 1960 dominante interpretatie, en in het 
kader van dat verzet in JFC 4,118 betoogd, dat de naam N iigarakrtiigama, 
slechts uit de kolofon van het gedicht bekend, van Balise herkomst is 
en van misverstand van Balise geletterden getuigt. Dat dit voor hem 
een belangrijke kwestie was, blijkt hieruit, dat hij haar reeds op de eerste 
bladzijde van zijn boek, de pagina's met technische informatie buiten 
beschouwing gelaten, aangesneden heeft; cf. JFC 1,XI sq. 230). Die hele 
situatie was niet geschikt om bij Pigeaud twijfel te wekken aan de juistheid 
van Kern's noot van 1918; de kolofoninformatie heeft hem voor moeilijk
heden gesteld, maar het is evident, dat een vooropgezette mening zijn 
poging tot het opheffen er van beheerst heeft. 

Om te laten zien, dat de kolofons een andere interpretatie dan de 
door Pigeaud voorgestelde toelaten, geef ik ze hier, met een andere 
vertaling, weer. De eerste ziet er als volgt uit: 

!ti Nägarakrtägama samäpta 
sangkathä çri mahAräja Wilwatiltta 
ttlkêng nü~·pran~ kachäyêng sira 
makädi Baliräjya prati~tha ngkäna 
makanimitta aira sang hyang praçasti 
wäsita ttlkêng Yawadwipasämanta. 

In vertaling: 

Zo luidt de Nägarakrtägama, voltooid, 
die het verhaal bevat van Majapahit's vorst. 
Ook 't hele buitenla.nd aanvaardt hem als pa.troon, 
en in de eerste plaats het rijk van Bali ginds. 
Vanwege het effect van 't heilig lofgedicht 
staat hij in geur van roem, (thuis) èn bij Java's buur XV). 

Dit is een soort strofe van zes twaalflettergrepige regels; de toevoeging 
van sira in de vijfde regel hangt met de veronderstelling, dat wij met 
een regelmatig gebouwd geheel te maken hebben, samen. Een strofe van 
deze structuur is mij van elders niet bekend. Daarom neem ik aan, dat 
iemand aan de eerste regel, die de normale kolofonmededeling bevat, 
en die twaalf lettergrepen telt als gevolg van de lengte van het woord 
N iigarakrtiigama, vijf regels van dezelfde lengte heeft toegevoegd, en dit 
toevoegsel voor verheerlijking van de koning van Majapahit gebezigd 
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heeft. Die iemand kan de auteur van regel 1 zelf geweest zijn, maar evengoed 
is mogelijk, dat een bestaande kolofonregel een copiist aanleiding tot 
het maken van een supplement heeft gegeven; in dat geval zou de eerste 
regel, met de naam van het gedicht, ouder zijn dan de rest. 

De jongere dichter is geen Baliër geweest, en indien de strofe van twee 
auteurs afkomstig is, de oudere a fortiori niet. Immers, geen Baliër zou 
op de gedachte komen om zijn eiland aan te duiden als "het ginds gelegen 
Bali". De betekenis van prati~tha ngkäna is volkomen duidelijk, en even 
volkomen in strijd met de veronderstelling, dat de eerste kolofon op 
Bali vervaardigd is. De zwakte van Pigeaud's argument is evident: hij 
heeft van prati~tha ngkäna een probleem gemaakt, omdat hij de voor-de
hand-liggende vertaling a priori onaanvaardbaar geacht heeft; zijn 
opmerking in JFC 4,345, dat" the Balinese nationality of the flrst colophon's 
unnamed author is apparent from his bringing Bali into prominence", 
is aanvechtbaar - want waarom zou een Majapahitse auteur Bali niet 
als metrisch bruikbaar voorbeeld van de verhouding Majapahit/nü!}äntara 
hebben mogen noemen 1 -, en in strijd met de duidelijke taal van prati~tha 
ngkäna. Vertaling van de vijfde en de zesde regel der strofe is Pigeaud 
niet gelukt, doordat hij praçasti te eng opgevat en wäsita of wasita niet 
begrepen heeft; voor een bespreking van de details verwijs ik naar noot X V. 

De tweede kolofon levert geen vertaal problemen op, maar wel inter
pretatieproblemen. Blijkens het gebruik van samana naast samangkana 
is niet de hele tekst door dezelfde persoon geschreven. In verband met de 
onderscheiding van twee auteurs verplaats ik in mijn tekst het chronogram; 
de jaartalwaarde er van correspondeert niet met die van het cijferjaartal, 
en door verplaatsing is, in het kader van veronderstelling van meer dan 
één auteur, de tegenstrijdigheid te elimineren. Ik kom dan tot het 
volgende: 

Samangkana têlas tinular têkap Nirartha-Pamasah, ngkänêng käncana
sthäna ing pulina Bali, ring thäni-pradeça kawyan, ring wetan ing talaga
dhwaja, sêçlêng ing tinanggung ripu, i çäka pakiJángrengö-garu;t-dewa. 

Kurang kawotnya kapayua de sang lot-ati çrddhamäca, apan tan tamêng 
gurulaghu pasangan, akeh prabhedanya; kewalya milwa mätránurat. Ring 
dina u wr, kirangga pahang, kärttikamäsa ring panilêman, i çäka ..... 1662; 
samana kowusannya sinurat. 

Kampuraa dyanira sang manêmwêng dläha, makädi sang amOOa; duma
dyakêna ng kadirghäyw;;yanira sang anurat. 

Om, dirghäyur astu, tathästu, astu_ 
Om, Samasampürl!äya namah. Swähä. 

Dit is te vertalen met : 

Aldus volledig nagemaakt door Nirartha-Pamasah, ginds in de 
residentie op het eiland Bali, in het oord "dichterverblijf" , ten 
oosten van het stoeipaviljoen, toen hij onder druk stond van de 
vijand/ziekte, in het Çäka-jaar "hij wilde (de stem van) GaJ).apati 
horen" [d.i. 1622]. 
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Lankmoedige, vriendelijke lezer, corrigeer wat in deze tekst 
minder goed is, want (de schrijver) is geen expert op het gebied 
van de metriek en dat van de toegevoegde consonanten, zodat 
afwijkingen er in talrijk zijn. Slechts om een beetje mee te doen heeft 
hij geschreven, (en is daarmee gereedgekomen) op donderdag-Iegi, 
in de wuku pahang, denk ik, in de maand kärttika, bij panileman, 
in het Çäka-jaar ... 1662. 

Clementie worde betracht door wie (dit) eens in handen zal krijgen, 
en in de eerste plaats door de lezer; zij/het moge bewerken, dat 
de schrijver een lang leven beschoren zal zijn. 

Amen! Hij leve lang! Zo zij het! 
Amen! Hulde aan de Volkomen-Volmaakte! Swähä XVI). 

Noemen wij de twee auteurs X en Y, dan heeft X zijn bijdrage niet 
op Bali geleverd; iemand, die op Bali schrijft, situeert zichzelf niet "ginds 
op Bali", zonder nadere plaatsbepaling. Het argument is hetzelfde als 
het bij bespreking van de eerste kolofon gebruikte, maar terwijl er geen 
reden is om de auteur van die kolofon buiten Java te zoeken, is er 
alle reden om de schrijver der eerste alinea van de tweede kolofon op 
Lombok te plaatsen, ten eerste omdat het Nägarakrtägama-handschrift, 
hetwelk de tweede kolofon bevat, door Brandes op Lombok aangetroffen 
is, en ten tweede omdat een op Java schrijvende Javaan geen reden kan 
hebben gehad om te beweren, dat de copie op Bali ontstaan is; die reden 
bestond er, zoals wij zullen zien, voor een in de 17de Çäka-eeuw schrijvende 
Lombokker wel. Onze X heeft dus iemand voor zichzelf gesubstitueerd, 
doch zijn leugen of pia fraus onhandig bedreven door het onwillekeurig 
gebruikte ngkiina niet te corrigeren 231). 

X heeft dus een pseudo-copiist ingevoerd, en hij noemt deze man 
Nirartha-Pamasah. Dit betekent "de Buddha-Koning", "de Caturdwipeç
waramuni" ; nirartha, "de bezitloze", is een synoniem van muni, "monnik", 
en pamasah is een woord voor "vorst", doch minder hoog dan prabhu 
en veel lager dan caturdwipeçwara, "keizer", en dus eer op de Buddha
Koning van Lombok dan op die van Majapahit te betrekken. Als 
Nirarlha-Pamasah's verblijfplaats op Bali noemt X de kiincanaBthana; 
dit woord verschaft geen additionele informatie, want iedere verblijfplaats 
van iedere vorst is een käncanasthäna, een wwatan mas, per definitie; 
het is wat men thans krama-inggil pleegt te noemen, en staat op één 
lijn met pasuryan, "stralende zon", dat ook dan voor 's konings gelaat 
gebruikt wordt, wanneer Zijne Majesteit toevallig uit zijn humeur is, 
kiespijn heeft of door de pokken geschonden is. Dat Nirartha-Pamasah 
geacht is de Nägarakrtägama in de kawyan te hebben nagemaakt, en 
zich op enige afstand van de talaga-dhwaja te hebben bevonden, is 
eveneens pseudo-informatie; elke plek, waar een vorst litterair werk 
verricht, is daardoor kawyan, "verblijf van een kawi" , en iemand, die 
de heilige Nägarakrtägama namaakt, behoort zich niet te bevinden in 



345 

een stoeipaviljoen, waar de vrouwen zich gedragen en gekleed zijn volgens 
de eisen, die de functie van het gebouw stelt. De aanvullende plaats
bepaling is dus zinloos, en slechts dan te begrijpen, wanneer men aanneemt, 
dat X niet wist, waar op Bali Nirartha-Pamasah zich bevond, doch dit 
niet kon toegeven, omdat hij het nodig achtte de vervaardiging van een 
Nägarakrtägama-copie aan de koning van Lombok toe te schrijven. 
Ook zonder te weten, welke omstandigheden X tot pia fraus gedwongen 
hebben, is de ratio van zijn leugen te verklaren: indien de Nägarakrtägama 
het Lombokse palladium geworden is, waren slechts enkele personen 
bevoegd het handschrift aan te raken, en indien X in oorlogstijd de in 
gevaar verkerende Nägarakrtägama heeft willen redden door een afschrift 
te vervaardigen, dan heeft hij allicht zijn gewetensbezwaar onderdrukt 
door een bevel van de koning te construeren; van zulk een gefantaseerd 
koninklijk bevel is de in de tweede kolofon gebruikte formule niet meer 
dan een variant. 

Verwijzing naar oorlogsomstandigheden is toelaatbaar om twee redenen. 
De eerste is, dat de kolofontekst de woorden tinanggung ripu, die met 
"onder druk van de vijand" te vertalen zijn, bevat. Nu kan tinanggung 
ripu ook vertaald worden met "ziekte te dragen hebben", en dan zou 
de mededeling niet vreemd zijn, daar het copiëren van heilige schrift 
een verdienstelijk werk is, waarop beloning met een lang leven staat 232). 

De keuze tussen de twee mogelijkheden is echter niet moeilijk vanwege 
de tweede reden: in de zeventiende Çäka-eeuw is het Buddhistische rijk 
van Lombok ondergegaan ten gevolge van een Balise invasie, en is dus 
het gevaar, dat het palladium in handen van de Hinduïstische Baliërs 
zou vallen, zeer reëel geweest. 

Wat het chronogram betreft, er is geen andere mogelijkheid dan om
rekening tot ,,1622". Het chronogram is zinvol, want "naar GaJ).apati 
willen luisteren" betekent "zich door GaJ).apati laten inspireren" ; GaJ).apati 
is de goddelijke patroon der schrijvers, die hem met de gebruikelijke 
formule Om Gar,tapataye namah, "Amen, hulde aan GaJ).apati!", in hand
schriften eer plegen te betuigen; Nirartha-Pamasah's werk is, volgens X's 
voorstelling van zaken, door het patronaat van GaJ).apati geslaagd, en 
het chronogram is dus met de hoofd mededeling in harmonie. Angrengö 
heeft de cijferwaarde ,,2", die aan woorden voor "oor" eigen is; cf. het 
gebruik van anon, " zien" , met de cijferwaarde ,,2", in Par. 28,15 sq., 
naast dat van mata, "oog", in Par. 29,28 en dat van karr,ta, "oor", in 
Par. 29,34. Pigeaud heeft in JFC 5,438 een poging gedaan om het chro
nogram tot ,,1662" te herleiden ten einde met het cijferjaartal in over
eenstemming te komen; ik bespreek de poging in noot XVI en bepaal mij 
er hier toe aan te tekenen, dat zij geen bijval verdient, aangezien de 
emendatie het chronogram van zijn zin berooft, en het middel dus erger 
dan de kwaal is. 

De tekst van Y is niet bijster interessant, tenzij men bijzondere betekenis 
zou hechten aan de woorden sang manemwêng dläha, "die eenmaal (dit 
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handschrift) in handen zal krijgen"; het is echter mogelijk, dat dit niet 
meer dan traditionele frase is. De kalendarische gegevens van de Y-com
ponent zijn door Damais voorwaardelijk correct bevonden in BEFEO 
45/1,38; zie voor nadere bijzonderheden noot XVI. Nemen wij, op zijn 
voorstel, de juistheid der gegevens aan, dan is Y's datumbepaling te 
aanvaarden, en hebben wij met een interessant gegeven te maken, daar 
1662 een belangrijk jaar is geweest in de geschiedenis van Lombok. 

Wat ons nu te doen staat is, trachten iets meer te weten te komen over 
de betrekkingen tussen Majapahit en Lombok en over de gebeurtenissen 
op Lombok in de 17de Çäka-eeuw. Het eerste deel van deze taak kan ik 
zelf verrichten, daar het om behandeling van Nägarakrtägama-gegevens 
gaat; voor het tweede deel moet ik verwijzen naar het resultaat van 
onderzoek van anderen, en daarom verdeel ik de stof over twee sub
paragrafen. 

1.2534. Om te weten te komen, of de Nägarakrtägama iets interessants 
over Lombok zegt, dienen wij allereerst na te gaan, hoe dat eiland vermeld 
wordt in de nÜIl!llntara-lijst van Nag. 13 sq. Daarin vinden wij, in 14,4,a/b, 
volgens de overgeleverde tekst: 

muwah tangigurun sa.n~ mangaran ri lombok mirah 
lawan tikang i sa.ksa.k ädi nika lun kahajyan kabeh; 

dit is door Pigeaud in JFC 3,17 vertaald met: 

Also, to be sure: Gurun, one island with the name Lombok-Mirah, 
with the Saksak (country); the fust of those that are called the 
principalities, all of them. 

In regel a heeft Kern hetgeen tussen muwah en sani1{Ja staat, gelezen 
als tang i Gurun. In verband met de vermelding van een Gurun in Nag. 
14,3,c heeft Kern zich reeds in 1903 verbaasd; hij heeft toen aangetekend 
(cf. Nag.ed. 13, noot 3) : "Dit tweemaal voorkomen van Gurun is vreemd; 
het eerste Gurun lijkt een andere eilandgroep te zijn dan de Gorong
archipel". Het slot van deze opmerking slaat op een gissing van Brandes 
in VBG 49/1,125, naar aanleiding van Par. 28,20 sqq.; leest men Brandes' 
betoog door, dan ziet men, dat hij slechts een vermoeden uitgesproken 
heeft, en zich niet verdiept heeft in de vraag, waarom Gajah-Mada zo 
graag baas wilde zijn op de Gorong-eiJanden, die ook toen een 1000 km 
van Majapahit verwijderd lagen en ook toen waarschijnlijk niet meer 
te bieden hadden dan goede houtsoorten en interessante weefsels, de 
opbrengst van het eiland volgens ENI2 1,803. Verder nadenken heeft 
van Eerde er toe geleid het Gurun van Nag. 14,3,c met Nusa Penida te 
identificeren (Nag.ed. 260 sq.), en Krom, dit aanvaardende, heeft derhalve 
het tweede Gurun met de Gorong-archipel vereenzelvigd, "zooals reeds 
Brandes ... mededeelde" (Nag.ed. 261). Pigeaud heeft aanvankelijk, in 
JFC 4,34, de Gorong-archipel geslikt, maar in JFC 5,442 een door Ie Roux 
vermelde gissing van Kuperus overgenomen, volgens welke met het 
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Gurun van Nag. 14,3,5 - lees: 14,4,a - Gerung in het zuidwesten van 
Lombok bedoeld zou zijn. De gissing van Kuperus is op zichzelf plausibeler, 
maar zij heft Kern's bevreemding over het dubbele gebruik van Gurun 
niet op, en zij is ook niet goed te rijmen met het in 14,4,a aansluitende 
sanU{Ja, daar dit doet veronderstellen, dat vóór dit woord een heel eiland 
in de oorspronkelijke tekst vermeld is geweest. Aangezien nu de naam 
van het hele eiland later Sela-Parang geweest is, verwacht men dat in 
de tekst te vinden vóór de vermelding van Lombok-Mirah en Saksak, 
waarmee dan delen van het eiland bedoeld zijn. Noch Sela-Parang, noch 
het daarnaast denkbare Çilä-Parang past in het metrum. De Nägara
krtägama-dichter bedient zich echter vaak van synoniemen, en een der 
synoniemen is Watu-Gunung; dit past metrisch en bovendien klinkt gurun 
niet volstrekt anders dan gunung. De overweging, dat vóór sanU{Ja 
slechts een naam van het hele eiland op zijn plaats is, en dat men een 
aanduiding van het hele eiland in de context node mist, leidt dus tot de 
veronderstelling, dat in de oorspronkelijke tekst gestaan heeft muwah 
Watu-Gunung sanU{Ja; het is niet zo vreemd, dat zelfs een Lombokse 
copiïst daarmee geen raad heeft geweten, omdat Watu-Gunung in latere 
tijd allereerst aan een der dertig wuku's deed denken, en te betwijfelen 
is, of op Lombok later de gelijkstelling 

Watu-Gunung = Çailendra = Sela-Parang 

voor de hand lag; op Java was in de 17de Çäka-eeuw prabu Watu-Gunung 
nog wel de oudste der Javaanse koningen, maar ook daar is men met de 
synoniemen in de knoop geraakt, zoals blijkt uit de vermelding van 
Sawelacala (= Suwelacala = Selacala) onder prabu Watu-Gunung's op
volgers in BTJ 11,42 sq. 

Pigeaud heeft in regel b ädi ni kalun, "eerste der. . . genoemden", 
gelezen, onder verwaarlozing van het dan noodzakelijke lidwoord. De 
vermelding van de plaats in JFC 5,313 (nika lun) getuigt van onzekerheid. 
Terecht, want lun, "faam", heeft een ietwat ongunstige klank 233). Het 
lijkt mij daarom beter het overgeleverde lun door lüd te vervangen, en 
regel b in te delen in tikang i Saksak ädi nika, "die in Saksak (d.i. de 
Sasaks) zijn de voornaamsten daarvan (d.i. van Watu-Gunung)", en 
lüd kahajyan kabeh, "allen in de kahajyan begrepen"; er zijn dan geen 
syntactische moeilijkheden. 

Wel is een vraag, wat de dichter met het slot van regel b heeft bedoeld. 
Zien wij nu Nag. 13 sq. door, dan vindt men Malayu en Watu-Gunung op 
ongeveer dezelfde wijze en anders dan de overige gebieden vermeld; in 
13,2,afb worden de onderdelen van het Maleise gebied genoemd, komt 
een met sanU{Ja corresponderend satanah voor, en sluit de dichter met 
kapwämateh anüt, "zich alle(n) schikkend en volgzaam". Er is dus enige 
reden om "allen tot de kahajyan behorende" in dezelfde zin te verstaan 
als kapwämateh anüt. Uiteraard stonden de bewoners van alle in Nag. 13 sq. 
genoemde gebieden onder een of ander gezag, en wanneer wij dus met 
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betrekking tot de twee landen, die een Buddhistisch regime gekend 
hebben, uitdrukkelijk "volgzaamheid" en een "behoren tot" geconstateerd 
vinden, is het logisch te denken aan hun bijzondere betrekking tot de 
Buddha-Koning van Majapahit; in herinnering worde gebracht, dat tot 
op de huidige dag een deel der bevolking van Lombok, en wel het deel, 
dat het meest ouderwets wordt geacht, Boddha genoemd wordt 234). Ik 
zou daarom onder kahajyan niet, zoals Pigeaud doet, "principalities" 
willen verstaan in de zin van "onder hun eigen vorst staande gebieden" 
- want dan zouden alle in Nag. 13 sq. genoemde landen kahajyan zijn -, 
maar "het gebied van de haji", d.i. "gebied van Räjasanagara". Lombok
Mirah is in Nag. 14,4,80 kennelijk de oudere naam van het eiland; men 
mag dit wel zo verstaan, dat het Sela-Parang is gaan heten ten gevolge 
van de invoering van het Buddhisme, dat de nieuwe naam in de Balise 
en de Nederlandse tijd ouderwets werd, en dat de oudste naam later 
weer dominant is geworden, zoals dat ook met Oslo en Jakarta het geval 
is geweest. 

Het valt op, dat in de Nägarakrtägama verovering van Bali en van 
l)ompo (Sumbawa) vermeld wordt (resp. 49,4 en 72,3,c/d), maar geen 
onderwerping van Lombok. Daar het bericht van Nag. 41,5,c/d over 
Krtanagara's actie tegen Malayu - de "overwinning" in het 22ste jaar 
van zijn regering - fictief is, mag men ook de historiciteit van de verovering 
van Bali en l)ompo betwijfelen, maar het gaat hier niet om feiten, doch 
om trekken van het Nägarakrtägama-verhaal, en van belang is dus toch, 
dat verovering van Lombok niet ter sprake komt. Aangezien nu de hele 
voorstelling van de "geschiedenis" van het kapancatathägatan-rijk 
schematisch en tevoren berekend is, stelt zich de vraag, of niet "Watu
Gunung" in Nag. 14,4,ajb in een uitzonderingspositie geplaatst is, omdat 
het voorbestemd was de uitwijkplaats voor het palladium te worden; 
in dat geval behoeft Lombok in 1287 nog niet Buddhistisch te zijn geweest, 
maar zou het gebruik van de term Watu-Gunung er op kunnen wijzen. 
dat het toen reeds als missiegebied beschouwd werd. 

Tot een veilige conclusie komen wij in deze subparagraaf niet, want 
hetgeen over Nag. 14,4,ajb gezegd is steunt op emendatie van de tekst, 
en het is niet te bewijzen, dat slechts de voorgestelde emendatie en de 
daarmee samenhangende interpretatie van kahajyan juist kunnen zijn. 
Ons hoofdgegeven is het feit, dat Sela-Parang vóór de Balise verovering 
Buddhistisch land geweest is, en het hoofdargument, dat er meer reden 
is om aan te nemen, dat de Nägarakrtägama daar v66r de Balise verovering 
als heilige schrift beschouwd is, dan om met Pigeaud te geloven, dat het 
Buddhistische gedicht door de Hinduïstische Baliërs enkele eeuwen lang 
bewaard is, om dan naar het Buddhistische Lombok overgebracht te 
worden juist in de tijd, waarin daar de verspreiding van de Hindu-Balise 
cultuur begon. In zijn "Aanteekeningen over Oost Lombok" (TBG 
76,196 sqq.) heeft Goris er op gewezen, dat in de "oude [Lombokse] 
dorpen" Bayan en Sembalun het een en ander bewaard is gebleven uit 
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de tijd van Javaanse prinsen, die hun pusaka of upacara naar het nieuwe 
land overgebracht hebben (p. 245), en nog eens de aandacht gevestigd 
op de vele Lombokse plaatsnamen van Javaanse herkomst (p. 247 sq.); 
Goris heeft in zijn opstel ander materiaal verwerkt dan het hier ter sprake 
gebrachte, en daarom is wel van belang, dat zijn inzicht zich met de 
voorwaardelijke conclusie van deze subparagraaf ongedwongen in over
eenstemming laat brengen 235). 

1.2535. Wat de lotgevallen van Lombok in de 17de Çäka-eeuw betreft, 
de Graaf, die een opstel over "Lombok in de 17e eeuw" - d.i. onze 
17e eeuw - geschreven heeft (MK 16,43 sqq.), heeft er de aandacht op 
gevestigd, dat in VOC-stukken niet veel over Lombok te vinden is en 
dat de locale verhalen nog nauwelijks toegankelijk gemaakt zijn. Uit 
verspreide gegevens is op te maken, dat de Baliërs en de Makassaren 
elkaar enige tijd de heerschappij over Lombok betwist hebben, en dat 
in die strijd ook Sumbawa betrokken is geweest, soms als tegenstander, 
soms als lotgenoot van Lombok. De Graaf's conclusie is, dat de Balise 
heerschappij over Lombok omstreeks 1700 A.D. een feit was en waar
schijnlijk "in aaneengeschakeld verband staat met de algemeen aangegeven 
verovering van dit eiland door de Baliërs in 1740". Dat "algemeen aan
gegeven" slaat waarschijnlijk op een desbetreffende mededeling in EN12 
2,617; jaartallen uit dezelfde buurt en enige aanvullende informatie 
vindt men in een opstel van van Eek, TBG 22,311 sqq. Met de Graaf 
ben ik het om eigen redenen er over eens, dat het gewenst zou zijn van de 
geschiedenis van Lombok, onder gebruikmaking van alle beschikbare 
gegevens, een gedegen studie te maken, maar in deze paragraaf gaat 
het niet om details van de strijd om Lombok. Hoofdzaak is hier, dat de 
door de Graaf genoemde jaren 1700 en 1740 A.D. precies dezelfde zijn 
als de twee jaren van de tweede kolofon der Nägarakrtägama, 1622 en 
1662 Çäka, zodat de kolofonjaren ongeveer het tijdvak begrenzen, waarin 
het Buddhistische rijk op Lombok ondergegaan is in een strijd tegen 
de Hinduïstische Baliërs 236). 

Voor ons doel het interessantste stuk van de Graaf's opstel is zijn 
vermelding van "een Soerabajase brief" van 1697 A.D., waarin sprake 
is van een zekere Raden Munda van Sela-Parang, die vanwege de Balise 
militaire successen op Lombok met zijn familie naar Surabaya gevlucht 
was en de bescherming der Compagnie had ingeroepen; de oudste zoon 
van deze vluchteling was als vorst op Lombok achtergebleven "bij de 
Baliërs". De Graaf brengt Raden Munda in verband met Kebo-Mundar, 
die in de Babad Bla-Batuh genoemd wordt als de door de Baliër kyai 
Tabanan verslagen vorst der Sasaks; de Balise babad deelt in 17,10 sq. 
mede, dat de overwinnaar met buit beladen naar Bali teruggekeerd is. 
De identificatie Raden Munda = Kebo-Mundar ligt inderdaad voor de 
hand, en de twee gegevens leiden tot de conclusie, dat de vorst van 
Lombok in 1696 of 1697 A.D., 1618 of 1619 Çäka, na zijn nederlaag in 



350 

ballingschap gegaan is. De Graaf deelt mede, dat de in Surabaya ver
toevende Raden Munda naar zijn vaderland hoopte terug te keren, 
"aangezien zijn zoon er regeerde", en hij neemt aan, dat de oude heer 
inderdaad teruggekeerd is; dit laatste is echter niet meer dan een ver
moeden. 

Het is mij niet bekend, hoe veilig in die tijd de postverbinding tussen 
Surabaya en Lombok was, maar de kans lijkt mij het grootst, dat de op 
Lombok achtergebleven zoon niet precies wist, waar zijn vader zich 
bevond. Nu hebben wij gezien, dat auteur X van een deel van de tweede 
kolofon der Nägarakrtägama Nirartha-Pamasah ergens op Bali verblijf 
laat houden, doch zelf zich kennelijk op Lombok bevond. Er lijkt mij 
daarom reden te zijn om in de Nirartha-Pamasah van de tweede kolofon 
de Raden Munda of Kebo-Mundar van de Graaf's opstel te zien, die 
dan in 1622 nog niet op Lombok terug was. Of X echter Nirartha-Pamasah 
terecht op Bali gelocaliseerd heeft, is dubieus; het is niet uitgesloten, dat 
de ex-koning zich naar Bali begeven heeft om daar instemming met zijn 
plan om naar Lombok terug te keren te verkrijgen, maar evenmin is 
uitgesloten, dat men op Lombok verondersteld heeft, dat de koning op 
Bali was, terwijl hij zich inderdaad te Surabaya bevond. Het een en ander 
zou X's bewering over het "namaken" van de Nägarakrtägama op Bali 
verduidelijken; die bewering zelf is echter, zoals wij zagen, eer als excuus 
dan als op een feit slaande te aanvaarden. 

1.2536. Pigeaud heeft in JFC 4,344 uitgerekend, hoeveel keren de 
Nägarakrtägama tussen 1287 Çäka en 1894 A.D. overgeschreven moet 
zijn, gezien de geringe duurzaamheid van lontar in een vochtig tropisch 
klimaat. Er zijn gevallen bekend, waarin een palmblad-handschrift het 
langer dan 75 jaren heeft uitgehouden, maar over dit ook door Pigeaud 
erkende feit wil ik het hier niet hebben. Mijn vraag is hier, of men stellen 
mag, dat de oudste Nägarakrtägama op palmblad is geschreven, en of 
inderdaad reeds omstreeks een eeuw na 1287 aan vervaardiging van een 
copie behoefte heeft bestaan. Indien de Nägarakrtägama in Majapahit 
een palladium geweest is, heeft men allicht duurzamer materiaal gebruikt, 
aangezien het materiële bederf van een cultusobject zowel als de noodzaak 
om het nog in het kapancatathägatan-tijdvak een keer door iemand te 
laten copiëren voor de Majapahitters van 1287 geen aanlokkelijk voor
uitzicht geweest kan zijn. Voor stukken, op welker onvergankelijkheid 
men 'op Java prijs stelde, zijn koperplaten gebruikt; vele inscriptieteksten 
zijn koperplaatoorkonden. Men heeft op Java de kunst van metaalpletten 
verstaan, en een metalen Nägarakrtägama behoeft er uitwendig niet 
veel anders dan een palmbladhandschrift uitgezien te hebben. Hoe hoger 
men een tekst schat, hoe kostbaarder het metaal is, dat men er voor 
bezigt; er zijn inscripties op goudblad bekend. Op welk metaal de oer
Nägarakrtägama eventueel geschreven is, behoeft voor ons geen kwellende 
vraag te zijn, maar de materiële waarde van het cultusobject kan wel 
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plunderaars geïnteresseerd hebben, en wanneer wij in de Babad Bla-Batuh 
lezen, dat kyai Tabanan met buit beladen van Lombok naar Bali terug
gekeerd is, mogen wij bij dat verhaal toch wel overwegen, dat wie niet 
alles roven kan allicht het kostbaarste rooft. 

Nu hebben wij geen informatie over het voor de oer-Nägarakrtägama 
gebruikte materiaal, maar wel beschikken wij over een gegeven, waaruit 
blijkt, dat het gedicht in staatsie naar Lombok gekomen is. De door 
Brandes in 1894 A.D. op Lombok verworven Nägarakrtägama is in de 
Leidse Universiteitsbibliotheek terechtgekomen, en daar gecatalogiseerd 
als codex 5023. Die codex nu bestaat niet slechts uit de Nägarakrtägama, 
doch uit een groep kakawins, en uit de kolofon van twee van deze teksten, 
de kakawin Kunjarakarl).a en de kakawin Krtasamaya, blijkt, dat z~j 

in 1660 gecopieerd zijn, terwijl de Nägarakrtägama-kolofon 1662 vermeldt; 
bovendien geeft Juynboll in CJ 1,159 als naam van de schrijver Arta
Pamasah, waarmee wellicht dezelfde persoon bedoeld is, die ik hierboven 
Nirartha-Pamasah genoemd heb; ik teken aan, dat de naam Nirartha in 
de beschrijving van onderdelen van codex 5023 herhaaldelijk voorkomt 
(CJ 1,175). De door Juynboll vermelde gegevens wijzen er op, dat de 
configuratie, die wij nu in de Leidse codex 5023 aantreffen, ook vóór de 
vervaardiging van de copie in 1660 sqq. bestaan heeft. Dit is van belang, 
omdat wij eerder in dit boek tot de veronderstelling gekomen zijn, dat 
bij de Nägarakrtägama satellietgedichten behoord hebben, zoals bij 
canc.li Barabuc.lur satelliettempels behoorden. Indien de Nägarakrtägama
configuratie ouder is dan 1660, is er alle reden om aan te nemen, dat 
het gedicht in een configuratie naar Lombok verscheept is, en dat de 
toevoeging van satellieten een eerbetoon aan het palladium geweest is. 
Pigeaud heeft in JFC 1 de Nägarakrtägama eveneens van "satellieten" 
voorzien, maar helaas zijn keuze niet door de samenstelling van codex 
5023 laten beïnvloeden; zie echter ook JFC 4,345. 

Juynboll, die om niet geheel duidelijke redenen in CJ de bespreking 
van cod. 5023 over twee stukken verdeeld heeft, heeft elf bestanddelen 
onderscheiden; op grond van de overweging, dat de laatste vijf gedichten 
van Juynboll's elftal door een gemeenschappelijke kolofon afgesloten 
worden en zich qua inhoud van de rest onderscheiden, acht Poerbatjaraka 
de configuratie uit zeven gedichten te bestaan (BKI 107,203), in welk 
geval de zes satellieten zijn: de Lubdhaka, de kakawin Kunjarakarl).a, 
de Jinärthiprakrti, de Krtasamaya, de Nirartha Präkrta en de Hafiang 
Nirartha. Van deze gedichten zijn er twee duidelijk Buddhistisch: de 
kakawin Kunjarakarl).a, waarvan een proza-variant door Kern uitgegeven 
en vertaald is (VG 10,1 sqq.), en de Jinärthiprakrti, d.i . "de grondslag 
voor de Jina-aanhanger", met de ondertitel pralambang kamahäyänin, 
"Buddhistische pralambang"; van de vier andere gedichten is de Lubdhaka 
Çiwaïtisch, terwijl de kleur der overige gedichten nog nader te bepalen 
is; over de Hafiang Nirartha heeft Brandes zich prijzend uitgelaten 
(BB 2,13), terwijl Poerbatjaraka, die in dit opzicht geen traditioneel 
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Javaanse opvattingen had, het werk te erotisoh vindt (BKI 107,203). 
In verband met de veronderstelling aangaande overbrenging van de 

Nägarakrtägama naar Lombok in 1400 of 1401 is van belang, dat de 
Lubdhaka - zoals ik van de aanstaande uitgever Teeuw verneem -
vervaardigd is onder het patronaat van Suraprabhäwa alias Singha
wikramawardhana, Räjasawardhana's remplaçant in de laatste jaren van 
het kapanoatathägatan-tijdperk, over wie in VAWL-NR 69/1,72 sqq. het 
een en ander gezegd is. De Nirartha Präkrta, door Poerbatjaraka uitgegeven 
en vertaald in BKI 107,201 sqq., is blijkens de kolofon 237) voltooid in 
138l. Het ziet er dus naar uit, dat deze werken geschreven zijn om de 
Nägarakrtägama naar Lombok te begeleiden, en men mag dan aannemen, 
dat hetzelfde voor de andere satellieten geldt. De Nägarakrtägama
satellieten van de Lombok-periode zijn dan niet dezelfde geweest als die 
der Majapahit-periode; de Smaradahana heeft betrekking op het Çiwaï
tisohe heilige huwelijk van 1273 en past naar zijn inhoud bij het Majapahitse 
palladium, zodat aan te nemen is, dat het tweede stel satellieten gekozen 
is met het oog op de palladium-funotie der Nägarakrtägama op Lombok. 

In MK 16,46 bespreekt de Graaf een Sasakse traditie, volgens welke 
een mpu Nirartha uit Bali naar Lombok gekomen is op het gerucht van 
daar heersende plagen; hij zou zich op Lombok gepresenteerd hebben 
onder de naam pangeran Sangupati, er het Buddhisme in verval hebben 
aangetroffen, en er de leer der waktu télu, "de drie sembahyang's", gepredikt 
hebben als tussenvorm tussen Buddhisme en Isläm. Dat mpu Nirartha 
hier van Bali naar Lombok komt, is waarsohijnlijk hieruit te verklaren, 
dat Bali als stamland vanzelfsprekend is geworden, nadat de Balise 
overheersing op Lombok definitief geworden was. Belangrijker is, dat 
mpu Nirartha Sangupati genoemd wordt; sangu pati immers is te vertalen 
met "wat de Heer op zijn reis heeft meegekregen" , dus vrijwel synoniem 
met hanang Nirartha, "wat Nirartha op zijn reis heeft meegenomen", 
en Hafiang Nirartha is de naam van een der gedichten van ood. 5023; 
het verschil tussen sangu en hanang is, dat men de sangu als gift op reis 
meeneemt, de hafiang als buit van een reis terugbrengt, maar ten eerste 
is het verschil beperkt, en ten tweede komt sangu voor in de titel van een 
der componenten van de Hafiang Nirartha, die Nirarth&angu-sékar heet, 
"Nirartha neemt poëzie op zijn reis mee". Er is dus reden om het door 
de Graaf vermelde Sasakse verhaal te herleiden tot een oudere mededeling 
over Nirartha, die op Lombok de Nägarakrtägama en bijbehorende 
gedichten geïmporteerd heeft. 

Nu hebben wij gezien, dat de Nägarakrtägama-copie van ood. 5023 
op naam staat van Nirartha-Pamasah, en die figuur hebben wij als de 
Buddha-Koning van Lombok, die ten tijde der Balise verovering in 
ballingsohap gegaan is, beschouwd. Nirartha-Pamasah is geen eigennaam, 
maar een titel, en ook de eerste Buddha-Koning van Lombok is dus een 
Nirartha-Pamasah geweest. Ten aanzien van zijn identiteit is slechts een 
gissing te wagen: het is niet onwaarschijnlijk, dat hij ons bekend is onder 
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de naam Singhawikramawardhana, omdat het logisch is te veronderstellen, 
dat, toen bij de overgang van het Buddhistische Majapahit naar het 
Hinduïstische Pajang de aan de Hinduïstische kant staande Girindra
wardhana op Java op de voorgrond kwam, de tot de Buddhistische groep 
behorende Singhawikramawardhana, die als schoonzoon van Räjasa
wardhana de vader van de Majapahitse zesde Buddha-Koning geweest 
zou zijn, indien het systeem een zesde toegelaten had, de heerschappij 
van de Buddhistische kraton op Lombok voortgezet heeft. Moet dit 
een gissing blijven, vrij zeker lijkt mij, dat de eerste Nirartha-Pamasah 
in een der satelliet-gedichten aangeduid wordt als Nirartha Priikrta, "de 
echte, oorspronkelijke Nirartha", "de Nirartha-Pamasah, zoals hij behoort 
te zijn". De satelliet-gedichten mag men misschien beschouwen als te 
zijner belering geschreven, en in dit verband treft ons niet slechts de 
moraliserende inhoud van de kakawin Nirartha Präkrta, doch ook, dat 
de neventitel van de Krtasamaya Bhuwanatattwaparyaya, "verandering 
in het wezen der wereld", is, omdat dit vrijwel hetzelfde is als bhawacakra, 
en de verplaatsing van het Buddhistische rijk naar Lombok met de 
bhawacakra van het einde der kapancatathägatan-periode samen schijnt 
te hangen. De door van der Tuuk in KBW 1,521 vermelde traditie, volgens 
welke Nirartha de auteur van de Hafiang-Nirartha zou zijn, is het 
nageslacht uiteraard door de titel der kakawin ingegeven, doch zij komt 
nu in een nieuw licht te staan 238). 

Nirartha speelt ook een belangrijke rol in de Pamancangah; in dat 
werk is hij een heilige van Java, die naar Bali komt en daar aan een der 
vorstenhoven met grote eerbied ontvangen wordt. In MJHT heb ik van 
de inhoud der Pamancangah gebruik gemaakt voor het construeren van 
een beeld der oude geschiedenis van Bali, maar de vraag wordt nu, of 
wij het verhaal niet op heel andere wijze moeten interpreteren; het is 
immers duidelijk geworden, dat de Baliërs gelegenheid hebben gehad om 
zich na hun verovering van Lombok daar met Nirartha-traditie vertrouwd 
te maken, en de Pamancangah zou daarom een Balise, tot een verhaal 
over een Batise heilige omgevormde variant van de Lombokse Nirartha
traditie kunnen bevatten, en dus een soort tegenhanger kunnen zijn van 
het Lombokse Sangupati-verhaal. Interessant is, dat in de Pamancangah 
mede een rol speelt çri Kapakisan, voorgesteld als een nakomeling van 
de Kämeçwara van SD 38 sq., die van huis uit een brahmaan zou zijn 
geweest, doch tot kl?atriya gemaakt voor de vervulling van een functie 
op Bali. Uit dit verhaal is gemakkelijk een Nirartha-Pamasah te recon
strueren, hetzij door Nirartha en çri Kapakisan tot één persoon te 
reduceren, hetzij door de brahmaan en de kl?atriya in çri Kapakisan tot 
de eenheid van een Nirartha-Pamasah te verbinden, hetzij door het ene 
te doen en het andere niet te laten. Om tot een definitief oordeel te komen 
zouden wij meer over de ouderdom van het Sangupati- en van het 
Pamancangah-verhaal moeten weten. Het zou nuttig zijn, indien iemand 
eens, ter vervanging van het verouderde MJHT, een nieuwe verhandeling 
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over Nirartha zou schrijven, en in zijn onderzoek betrekken zou het 
verhaal over Bra-Wijaya's vlucht naar Bali volgens de Serat Kam;la, 
omdat dit kennelijk eveneens met de Nirartha-traditie samenhangt; men 
krijgt de indruk, dat het Nirartha-verhaal even populair geweest is als 
dat over de pamalayu. 

1.2537. Waarom en onder welke omstandigheden ook de Nägarakrtägama 
in 1622/1662 gecopieerd is, het is evident, dat de copie in het bezit van 
de Balise vorst van Lombok is geraakt. Uit de mededelingen van de 
Graaf en van Eck blijkt, dat de Balise veroveraar zich "heer van Karang
Asem en Sela-Parang" is gaan noemen; heeft hij zich in zijn hoedanigheid 
van "heer van Sela-Parang" als de wettige opvolger van de Buddhistische 
koning beschouwd, dan heeft hij waarschijnlijk op het bezit van het 
Nägarakrtägama-handschrift aanspraak gemaakt. Uit het feit, dat de 
copie in de oude configuratie via Brandes Leiden bereikt heeft, en dat 
de Nägarakrtägama niet in vrije circulatie gekomen is, mag afgeleid worden, 
dat ook de Balise vorst van Lombok het gedicht als heilig beschouwd 
heeft. Tussen zijn houding tegenover het gedicht en die van I Gusti Putu 
Jlantik van Singaraja, die een - zoals hij mij in 1928 mededeelde: uit 
de in VBG 54/1 gedrukte tekst overgenomen - exemplaar in zijn hand
schriftenverzameling had (cf. OV 1921,70), kan een groot verschil bestaan 
hebben, daar I Gusti Putu Jlantik als gevolg van contact met Nederlandse 
geleerden andersoortige belangstelling kan hebben gekregen. Helaas was 
ik in 1928 te onervaren om mijn gastheer te vragen, waarom zijn residentie 
Singharäjya heette, met een naam van Buddhistische kleur, en of zijn 
belangstelling voor de Nägarakrtägama door een traditie van zijn familie 
bepaald was. 

Er zijn met betrekking tot de geschiedenis van de Nägarakrtägama 
in de laatste eeuwen nog vele vraagtekens te plaatsen. Misschien is het 
nog niet te laat om te trachten op Bali en Lombok nadere inlichtingen 
in te winnen. 



1.31. Nu de bespreking van de Nägarakrtägama zoveel ruimte gevergd 
heeft, dat het eerste hoofdstuk van dit boek afzonderlijk in druk moet 
verschijnen, lijkt het gewenst een derde sectie toe te voegen om nog 
even terug te komen op het betoog van de eerste sectie, en om na te gaan, 
in hoeverre het betoog van de tweede sectie een oplossing inhoudt van 
het sub 1.1 gestelde probleem. 

Sub 1.1 is opgemerkt, dat in VA WL- NR 69/1,310 het tijdstip van de 
dwädaçawar!?açräddha van 1408 wel in verband gebracht is met dat van 
Räjasawardhana's overlijden volgens de kapancatathägatan-chronologie, 
maar dat de stelling niet voldoende toegelicht kon worden, omdat dat in 
een supplement moeilijk kon geschieden. In de eerste sectie van dit boek 
is vervolgens gesteld, dat het niet aangaat de dwädaçawar!?açräddha van 
1408 te bespreken zonder rekening te houden met de gegevens over de 
çräddha-riten van 1284, die vrij uitvoerig ter sprake komen in Nag. 63 sqq.; 
de twee çräddha-feesten zijn ook door anderen met elkaar in verband 
gebracht, en Krom is zelfs via generalisering tot veronderstelling van 
een derde dwädaçawar!?açräddha in 1202 gekomen. De passus Nag. 63 sqq. 
is echter een stuk van de hele Nägarakrtägama, en de vraag werd dus, 
of men zonder gevaar voor misverstand Nag. 63 sqq. op zichzelf mag 
beschouwen. Dit is herhaaldelijk gedaan, en mocht gedaan worden in 
het kader der veronderstelling, dat Prapanca een soort verslaggever 
geweest is, die in zijn gedicht ter sprake gebracht heeft hetgeen hijzelf 
meegemaakt of uit betrouwbare bron vernomen had; zoals een Nederlandse 
journalist in dezelfde krant de ene dag over een tentoonstelling schrijft 
en de volgende dag over de viering van prinsjesdag, en het ene verhaal 
dan met het andere niets te maken heeft, zo bracht de theorie aangaande 
Prapanca's verslaggeverij de mogelijkheid met zich mee om de verschillende 
onderwerpen, die in de Nägarakrtägama voorkomen, als essentieelonsamen -
hangend te beschouwen. In VA WL- NR 69/1 is echter de verslaggever 
Prapanca vervangen door de Buddhistische priester Prapanca, die zich 
niet met gebeurtenissen van de dag inlaat, doch het mysterie van de 
incarnatie van de Vijfvoudige Buddha op Java en in zijn tijd behandelt; 
die andere zienswijze brengt met zich mee, dat men de Nägarakrtägama 
als een geheel ziet, welks onderdelen alle op een of andere wijze met 
het mysterie, dat hoofdthema is, samenhangen. Wat is dan de functie 
van het çräddha-verhaal van Nag. 63 sqq. in de totale Nägarakrtägama? 

Sub 1.2 is daarom allereerst aan de orde gesteld de vraag, wat de 
Nägarakrtägama-dichter zelf van zijn werk zegt, ten dele in aansluiting 
aan daaromtrent reeds in GNI 2 gemaakte opmerkingen. Uit Nag. 94,3 
blijkt, dat de Nägarakrtägama een çakakäla, of althans ook een çakakäla, 
is. In VA WL-NR 69/1 is dit gegeven uitgewerkt met betrekking tot de 
hele kapancatathägatan-chronologie, die te regelmatig en dus te zeer 
geconstrueerd bleek te zijn om door een historicus als betrouwbaar te 
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kunnen worden aanvaard. In de Nägarakrtägama komen vele chrono
grammen, d.i. çakakäla-elementen, voor, die niet direct met de kapan
catathägatan-chronologie in verband te brengen zijn, en de veronderstelling 
lag dus voor de hand, dat het gedicht nog een tweede chronologische 
systeem reflecteert. Als dat tweede systeem is herkend een kabodhisattwan
chronologie, en sub 1.23 zijn de details hiervan uitgewerkt. Van dat 
tweede systeem is het çräddha-jaar 1284, "het jaar 4", zoals de dichter 
het zelf noemt, een onderdeel; blijkbaar een belangrijk onderdeel, daar 
de dichter het jaar op een bijzondere wijze aanduidt. Bij vergelijking met 
andere, niet-Javaanse gegevens bleek, dat in de hele Buddhistische wereld 
het 29ste levensjaar van de aanstaande Buddha als abhini~krama:r;ta-jaar 
geldt, en daar 1284 van de in 1256 geboren Räjasanagara het 29ste 
levensjaar is, moest, in het kader van aanvaarding van een kabodhisattwan
chronologie, 1284 beschouwd worden als het Nägarakrtägamase abhini~
krama:r;ta-jaar. Presenteert nu Prapanca zijn lezers 1284 als "çräddha-jaar", 
dan kan dat, wil de çakakäla-theorie juist zijn, slechts betekenen, dat 
voor hem "çräddha-jaar" en "abhini~krama:r;ta-jaar" essentieel hetzelfde 
was. Wel is in de Nägarakrtägama 1284 een twaalfde jaar, en dus de 
çräddha van 1284 een dwädaçawa~çräddha, maar dat is het in het kader 
van het gedicht zelf per accidens, want gebleken is, dat noch 1272 per 
se het sterfjaar der Räjapatni, noch 1273 per se het eerste regeringsjaar 
van Räjasanagara is; de analyse van de kabodhisattwan-chronologie 
toont aan, dat de genoemde jaren varianten van andere jaren zijn. 

In zekere zin heeft dus het onderzoek, dat in de tweede sectie op de 
probleemstelling sub 1.1 gevolgd is, tot het inzicht geleid, dat de 
dwädaçawarl?8.çräddha van 1408 niet geheel hetzelfde is als hetgeen, 
waarover Prapanca het heeft in Nag. 63 sqq. Sub 1.2 is echter ook de 
Javaanse bhawacakra-theorie ter sprake gebracht, en uit die theorie 
vloeit voort het inzicht, dat de Pajangse dynastie, die op nieuwjaarsdag 
1401 de op oudejaarsdag 1400 expirerende kapancatathägatan-dynastie 
vervangen heeft, wel een Hindwstisch aspect heeft, maar ideologisch 
nauw met de kapancatathägatan-dynastie verbonden is, volgens de 
Javaanse voorstelling van zaken uiteraard, daar de gegevens ons niet 
per se over een feitelijke, de historici interesserende situatie inlichten; 
de koning, die wij uit OJO 91 sqq. leren kennen, heet Girïndrawardhana, 
"opvolger der Çailendra-koningen", en draagt daarmee een naam, die 
wij in de Erlangga-hymne vinden in de variant Makuta,wangfiawardhana 
of Imakuta,wangfiawardhana, en die het bhawacakra-oppositum is van 
Wi~uwardhana, de naam van Girindrawardhana's opposite number in 
het begin van het kapancatathägatan-tijdvak. De bhawacakra-theorie 
- een Javaanse theorie, niet de mijne! - geeft geen vrijheid om de 
Hinduïstische Girindrawardhana los te maken van zijn voorgangers in 
het kapancatathägatan-tijdvak; de Casparis heeft er op gewezen, dat de 
koningslijst in de tekst der Waringinpitu-inscriptie tot dezelfde conclusie 
dwingt. Geldt het verschil-in-eenheid voor Girindrawardhana, dan geldt 
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het ook voor de dwädaçawar~açräddha van 1408; dit feest was herhaling 
van dat van 1284, maar in een andere situatie. 

Om het betoog van 1.1 te voltooien zullen wij dus de dwädaçawar~a
çräddha van 1408 moeten bestuderen onder het gezichtspunt van 
Hinduïstische herhaling van de Buddhistische plechtigheid van 1284, 
beseffende, dat het religieverschil functioneel verschil met zich mee
gebracht kan hebben; de Balise ngrorasin-viering, door van der Tuuk in 
KBW 1,717 omschreven als "een feest 12 dagen na de verbranding", 
heeft, daar het corresponderende Javaanse ngrolasi ook als equivalent van 
de Sanskrt term dwädaçawar~açräddha beschouwd mag worden, kennelijk 
iets met het feest van 1408 gemeen, maar op Bali doet men iets op de 
twaalfde dag, niet in het twaalfde jaar, en ook dit verschil vraagt om nader 
onderzoek. 

Voorshands zijn wij aan dit onderzoek nog niet toe, want in dit hoofdstuk 
is primair chronologische problematiek ter sprake gebracht, en de opmer
king over de samenhang van de Nägarakrtägamase çräddha-passus met 
het Lalitawistara-verhaal over Mäyä's nederdaling dient aangevuld te 
worden met een meer gedetailleerde bespreking van de inhoud van het 
tiende Nägarakrtägama-hoofdstuk; dat dient dus eerst aan de orde te 
komen. 

1.32. Dit boek is niet voortgevloeid uit de behoefte om Pigeaud's "Java 
in the Fourteenth Century" te bespreken; het sluit aan bij het betoog 
van VAWL-NR 69/1, en zou er niet volkomen anders uitgezien hebben, 
indien Pigeaud met JFC enkele jaren later op het terrein der Nägara
krtägama-studie verschenen was. Ik heb JFC op mijn weg gevonden, en 
heb mij er in moeten verdiepen, omdat men geacht wordt rekening te 
houden met de bestaande vaklitteratuur. Zou Pigeaud degelijk werk 
geleverd hebben, dan had dit boek minder omvangrijk kunnen zijn; nu 
heb ik veel ruimte en tijd moeten besteden aan correctie en bestrijding, 
en dat werkt vertragend zonder dat de kans op herstel van de aangerichte 
schade groot is. 

Pigeaud's JFC is, voor zover mij bekend is, tot dusver door drie vak
genoten besproken, en omdat hun reactie indirect mijn betoog raakt, is 
hier over de recensies een woord op zijn plaats. 

De eerste is die van Teeuw in OLZ 60,231 sqq. Teeuw bewondert JFC; 
aan het slot van zijn opstel noemt hij Pigeaud's boek "a marvellous piece 
of scholarship", en hij acht het "beyond doubt", dat het "the most 
important publication on Old Javanese" is sinds de verschijning van 
KBW. Dit is een ietwat vreemd compliment, daar KBW wel door een 
man van groot formaat bijeengebracht is, doch slechts ter beschikking 
staat in een uitzonderlijk rommelige editie; andere passages in Teeuw's 
opstel bewijzen echter, dat zijn vergelijking van JFC met KBW niet 
pregnant bedoeld is; elders heet JFC "a masterly achievement", en van 
de auteur zegt hij, dat "Pigeaud was able to come as near to an adequate 
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understanding of this text [Nagarakrtagama] as is possible under the 
present circumstances". Een aantal stellingen van Pigeaud neemt Teeuw 
dan ook zonder kritiek over : de Deçawarl).ana-theorie, de Winada-theorie, 
de theorie aangaande kritiek van tijdgenoten, aangaande snel verval in 
vergetelheid op Java, en aangaande voortbestaan dank zij de vlijt van 
een Balise copiïst. Ook is van Pigeaud afkomstig de kwalificatie "typically 
syncretistic" , toegelicht als dit wordt met "welding old indigenous 
Indonesian aspects with Indian traditions". Teeuw gelooft in een verband 
tussen het verdwijnen van veel oudere litteratuur op Java en invloed 
van de Islam, doch deze opvatting, met vele andersoortige feiten in strijd, 
kan hij aan Djajadiningrat of nog oudere contribuanten ontleend hebben; 
via Pigeaud heeft Teeuw ook Krom's opvatting over de waarde van de 
Nagarakrtagama voor historisch onderzoek overgenomen. Teeuw's kritiek 
richt zich tegen Pigeaud's diplomatieke teksteditie, die hij terecht minder 
bruikbaar acht dan een gestandaardiseerde, tegen het misleidende element 
in Pigeaud's glossarium, voortvloeiend uit diens gewoonte om tekst
gegevens en emendaties zonder onderscheid, doch in hecht geloof aan 
de juistheid der emendaties, in JFC 5 op te nemen, en in zeer bescheiden 
mate ook tegen Pigeaud's vertaling. Wat dit laatste betreft, Teeuw 
corrigeert Pigeaud's weergave van Nag. 89,5,c en van 89,2,b, en vermeldt 
enkele emendaties van anderen, die Pigeaud ontgaan zijn, maar hij haast 
zich toe te voegen, dat het gaat om "minor details, which do not at all 
detract from the extraordinary value of this publication as a whoie" . 

De tweede recensie is die van Hooykaas in BSOAS 27,658 sqq. Ook 
Hooykaas deelt Pigeaud's standpunt, blijkens zijn uitspraak, dat de 
Nagarakrtagama-gegevens "deal with geographical and historical facts, 
with the court and country of the Javanese kingdom of Majapahit in 
the middle of the fourteenth century" ; hij vermeldt, in tegenstelling 
tot Teeuw, dat er ook andere opvattingen over de Nagarakrtagama bestaan, 
maar heeft zich blijkbaar bewust bij Pigeaud's opvatting aangesloten. 
Hooykaas prijst Pigeaud's objectiviteit, die blijkt uit bereidheid om 
open te staan voor argumenten van anderen; waar Pigeaud tegenover 
anderen staat, is volgens Hooykaas zijn reactie "accurate and convincing". 
Het glossarium acht Hooykaas "excellent" en werk van een "experienced 
lexicographer" . Pigeaud's diplomatieke tekstedities en zijn systeem van 
vertalen hebben Hooykaas aanvankelijk niet gelegen, maar de studie 
van JFC heeft hem, zegt hij, tot het inzicht geleid, dat Pigeaud de beste 
weg gekozen heeft. Ernstige kritiek heeft Hooykaas niet; ook hem is 
Pigeaud's eigenaardige gebruik van "no doubt" opgevallen, alsmede een 
aantal omissies, die hem tot waardevolle aanvullingen uit eigen kennis 
aanleiding hebben gegeven. 

In de derde plaats is te noemen Johns' opstel "On translating the 
Nagarakrtagama" in Lingua 15,531 sqq. Hoogleraar aan een Australische 
universiteit, kon Johns minder bekommerd op lange tenen in Nederland 
trappen. Zijn opstel is geen recensie, maar een kritische bespreking van 
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Pigeaud's vertaaltechniek, die hij , terecht, met gebrekkige kennis van 
problemen en resultaten der moderne linguistiek in verband brengt; 
woorden hebben hun semantische spectrum, en woorden, die tot ver
schillende vocabularia behoren, doch in tweetalige lexica naast elkaar 
komen te staan, hebben daardoor nog niet hetzelfde semantische spectrum, 
een waarheid, waarvan iedere linguist zich bewust is, doch die tot Pigeaud 
niet doorgedrongen is. De kracht van Johns' betoog daarover en over 
aanverwante zaken ligt mede hierin, dat hij aan het theoretische gedeelte 
van zijn opstel een vertaling van Nag. 63 sqq. toegevoegd heeft, want 
het is juist eigen Nägarakrtägama-vertaling op enigszins uitgebreide 
schaal, die een intieme kennis verschaft van Pigeaud's werkwijze en 
opvattingen. Johns heeft, tot mijn genoegen, hetzelfde stuk Nägarakrtä
gama uitgekozen, dat in het tweede hoofdstuk van dit boek ter sprake 
zal komen, zodat ik daarop later zal terugkomen. Johns stelt op p. 539, 
dat het niet zijn bedoeling geweest is "to decry the immense am ou nt 
of information rendered accessible by the work or to deny its major 
importance"; dit is enigszins in strijd met zijn betoog, maar begrijpelijk 
als uiting van obligate beleefdheid. 

De waarde van boekbesprekingen op het terrein der Indonesische studiën 
mag men niet te hoog aanslaan. Redacties van tijdschriften stellen actu
aliteit in deze rubriek op hoge prijs; dit is op zichzelf aanvaardbaar, en 
tegen het daarmee samenhangende beleid rijst geen bezwaar, indien het 
gebied, dat de auteur van het te bespreken boek betreden heeft, t erra 
cognita is en velen zich er op bewegen; hoe groter de groep vakgenoten 
is, des te meer kans is er op snelle en objectieve bespreking. Het gebied 
der Indonesische studiën is groot en het aantal beoefenaars klein; daardoor 
is een deskundige bespreker niet gemakkelijk t e vinden; de uitgenodigde 
moet zich vaak verdiepen in stof, die hij niet vanwege eigen onderzoek 
kent, en bovendien is zijn vrijheid van schrijven doorgaans beperkt door 
het bestaan van persoonlijke betrekkingen tot de auteur. Het is dan geen 
wonder, dat emotionele factoren het oordeel niet minder bepalen dan 
rationele overwegingen. Het wetenschappelijk onderzoek lijkt mij niet 
gebaat te zijn met een intensief gebruik van de mantel der liefde. Ik heb 
niets tegen Pigeaud, maar ik vind JFC bepaald geen sieraad der Javanisti
sche vaklitteratuur. Ik deel het oordeel van Johns, dat Pigeaud's 
Nägarakrtägama-vertaling getuigt van onvoldoende vertrouwdheid met 
dat linguistische inzicht, dat men nodig heeft om goed te kunnen vertalen 
en de geleverde vertaling lexicografisch te kunnen verwerken. Mijn 
bezwaar gaat echter verder, want mijn ervaring is, dat ook Pigeaud's 
kennis van het Oud-Javaans vaak te kort schiet, en dat hij herhaaldelijk 
een vertaling levert van een passus, die hij niet begrijpt, in plaats van 
met vraagtekens te werken. Op een niet slechts technisch, maar ook 
anderszins gebrekkige vertaling, die in JFC 2 zeer onvoldoende geadstru
eerd wordt, steunt een dik boek met beschouwingen en commentaar, dat 
niet minder gebrekkig is dan JFC 2 en 3. Ook Johns heeft er op gewezen, 
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dat Pigeaud's DeçawaI'J).ana-theorie in strijd is met de functie. die hij 
aan JFC heeft gegeven: "supporting hls own global hypothesis concerning 
the structure of Javanese society" en "to demonstrate how virtually 
every facet of social life and organization ... is symptomatic, expresBÏve 
of a profound primeval cosmic dualism". Het komt in JFC 4 voor, dat 
Pigeaud zich nauwelijks bekommert om wat de door hem vertaalde tekst 
zegt, en dat hij die tekst slechts als aanleiding tot het berijden van een 
stokpaardje gebruikt. Objectiviteit is niet Pigeaud's fort, noch met betrek
king tot Prapanca, noch met betrekking tot de opvattingen van vak
genoten; in dit opzicht verschil ik met Hooykaas radicaal van mening. 
Niemand, die mijn bezwaren tegen JFC deelt, behoeft zich gedwongen 
te voelen instemming met mijn volstrekt andere Nägarakrtagama
interpretatie te betuigen; over vertaling en interpretatie van de Nägara
krtägama valt te discussiëren, maar het is zinloos dit anders te doen 
dan op de basis van uitwisseling van argumenten, die zo geformuleerd 
zijn, dat een derde zijn keuze bepalen kan. 

Johns heeft in zijn opstel over JFC mijn betoog in VAWL-NR 69/1 
betrokken. Voor de steun ben ik erkentelijk, maar dat mag mij niet 
beletten er bezwaar tegen te maken, dat hij het genoemde betoog als 
"a priorism" kenmerkt. Het is een conclusie. Wanneer men stelt: 

en: 

volgens de Buddhistische theorie is de levensloop van alle Buddha's 
dezelfde, 

volgens de gegevens der Majapahitse documenten is de levensloop 
van Krtanagara, Jayanagara, Räjasanagara, *Jayawardhana en 
Räjasawardhana dezelfde, 

dan is, bij ontstentenis van een andere mogelijkheid ter verklaring van 
de overeenkomst, een conclusie, dat de genoemde koningen als Buddha's 
beschouwd zijn, te meer, daar uniforme levensgeschiedenissen niet in de 
litteratuur van elk volk te vinden zijn. Naar de juistheid van de bewering, 
dat volgens de Buddhistische litteratuur de levensloop van alle Buddha's 
dezelfde is, heb ik geen onderzoek ingesteld; dat heb ik in het werk van 
Buddhologen gelezen, en het is mijn uitgangspunt geweest, nadat ik door 
enige parallellie in Nägarakrtägama-mededelingen getroffen was. Ver
volgens heb ik het beschikbare Javaanse materiaal bestudeerd, en gecon
stateerd, dat de parallellie zich met betrekking tot vele andere aspecten 
voordoet. Het onderzoek is in VA WL-NR 69/1 beschreven en verantwoord. 
Nu mag Johns mijnentwege mijn verwerking der Javaanse gegevens 
bekritiseren en aantonen, dat de uniformiteit van de levensloop der 
genoemde Javaanse koningen illusoir is; dan is de getrokken conclusie 
onhoudbaar, maar een onhoudbare conclusie is iets anders dan een aprioris
tische visie, ten minste volgens het gebruik van het adjectief in Nederland, 
waar het "op de vaststelling der feiten vooruitlopende" betekent. 
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Ik teken nog aan, dat zowel Teeuw als Hooykaas bij het recenseren 
van JFC en daarmee met betrekking tot de Nägarakrtägama cançli 
Barabuçlur ter sprake gebracht heeft, Teeuw met de opmerking, dat het 
gedicht "a worthy counterpart to the famous masterpieces of OJ art 
(Borobuçlur etc.)" is, Hooykaas door te zeggen, dat de Nägarakrtägama 
"a literary monument the importance of which runs parallel to that of 
ChaI.1çli Barabuçlur" is. Er blijkt uit, dat zij op de Nägarakrtägama toch 
een andere kijk hebben dan Pigeaud, en wat Teeuw betreft, dat hij op 
een vroegere uitlating - cf. BKI 114,222 - teruggekomen is. Ik ben 
sub 1.251 verder gegaan door de Nägarakrtägama en cançli Barabuçlur 
functioneel -identiek te achten, maar heb uiteraard met voldoening van 
de geciteerde uitspraken kennis genomen. 





NOTEN 

1. De jaartallen in dit boek zijn Çäka-jaartallen, tenzij gebruik van de 
Christelijke jaartelling uit toevoeging van "A.D." of uit het verband blijkt. 
Bij een Çäka-jaar is 78 op te tellen om het ongeveer corresponderende 
jaartal der Christelijke jaartelling te krijgen. 

2. Nibhawana wordt noch in CSW 213, noch in KBW 1,559 vermeld. 

3. Het geval van de door Krom in BKI 75,25 sq. genoemde Wiçef;'lapura 
ligt anders; cf. hoofdstuk 4. Voor echtpaarheiligdommen zie VA WL-NR 
69/1, o.a. p. 111. 

4. In de tekst past lekasana beter dan het overgeleverde wekasana ; 
zie de toelichting bij de vertaling van Nag. 63,2 onder hoofdstuk 2. 

5. Het chronogram van Par. 29,27 luidt in de overgeleverde tekst 
patularotunggal. Dit is wel tot ,,1284" te herleiden, doch zinloos, en 
daarom als Pararaton-chronogram onbruikbaar. Waarschijnlijk is te 
lezen patulangan ratu, "knekelkist der koningin", met ngan als nevenvorm 
van tangan; voor patulangan zie men KBW 2,717. 

6. Het rakuti van Brandes' tekst is vervangen door pakufi, angawakena 
door angalahakena, mantuka door mantukira, sub door kasub, sira door 
kecapira, resp. 26/11, 26/16, 26/31, 26/32 en 28/20. De andere emendaties 
komen ter sprake in de hoofdtekst. Voor de fixering van Gajah-Mada's 
overlijden in 1290 zie men VAWL- NR 69/1 ,77 sqq. en 251. 

7. De overweging sluit niet uit, dat Baçlançler een uit andere bron 
bekende plaatsnaam was; cf. Maçlançler in OJO 31, 34 en 37. 

8. Uit het Kuti-verhaal blijkt wèl, dat de laatste bewerker zich Gajah
Mada als officier voorgesteld heeft; dit is te verklaren uit de Pararatonse 
theorie, dat hij dat geweest is van 1253 t/m 1272, en uit de latere 
verknoeiing van het chronologische schema. 

9. Zie verder voor het pasunçla-verhaal het betoog sub 1.242, en voor 
de identificatie van het pasunçla-jaar 1272 met het paçlompo-jaar 1287 
de uiteenzetting sub 1.234. Het met sang aturangga beginnende chrono
gram van Par. 29,15 is kennelijk ontleend aan BY 1,6,a. 

10. Amangku bhümi betekent "koning" of "landvoogd"; cf. sang amawa 
bhümi etc. in KBW 3,557. De titel heeft gewoonlijk op mannen betrekking, 
en zal dus wel nooit ter aanduiding van Tribhuwanottunggadewi gebruikt 
zijn, doch voor het betoog doet dit niet ter zake. Amangku is een woord 
met de algemene betekenis "dragen" en een specifieke neven betekenis ; 
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vgl. ananggung, waarmee wel de ambtstitels tumenggung, ketanggung en 
manggung samenhangen. 

11. Arya Bangah, de LaklllmaI)a-figuur van BTJ 12,26 sqq., komt in de 
Pararatonse Wijaya-roman niet voor; daar is LaklllmaI)a vervangen door 
een groep gezellen; de BTJ-dichter heeft die groep overgenomen en 
uitgebreid, maar blijkbaar de LaklllmaI)a-figuur gemist en deze dus boven
dien toegevoegd onder de naam arya Bangah. Uit SM 14,9 blijkt, dat 
men later niet meer begrepen heeft, waarom hang Tuah laksamana 
= LaklllmaI)a genoemd werd, zodat een - uiteraard gezochte - "verkla
ring" van het woord toegevoegd is; ook in dit verhaal vindt men naast 
de L~maI)a-figuur een groep van gezellen, terwijl de Räma-figuur, 
Adityawarman, de jongere, uit de muslimse sfeer afkomstige naam 
M~ür-Çäh gekregen heeft. 

12. Waarschijnlijk de Papio Hamadryas of "Sacred Baboon". - De 
dominante betekenis van ikur en zijn isocyten is "staart". De betekenis 
"bil" vindt men in het Toba, waar volgens BNW 36 ihur-ihur "bilstukken 
van slachtvee" zijn. Zie verder voor de verhouding van buntut tot bantat 
of pantat MNW 185, alsmede TW 55, waar blijkt, dat de Menangkabause 
variant van het Maleise buntut "cunnus" betekent. Indien men deze 
betekenis ook toekent aan het ikuh van het in TBG 84,165 besproken 
Balise spreekwoord, wordt de zin er van duidelijker. Ten slotte zie men 
FEW2 s.v. "aars". 

13. Cf. Indo 9,386 sqq., waar er op gewezen is, dat de pamalayu in 
Nag. 41,5,c om technische redenen in 1197 in plaats van in 1208 gefixeerd 
is. Het oorspronkelijke jaartal kennen wij uit de Oud-Maleise inscriptie 
op het Sumatraanse Amoghapäça-beeld, die de Javaanse geleerden niet 
hebben kunnen moderniseren. In verband met de opmerkingen van de 
Casparis zij de aandacht gevestigd op SlA 67 sq., waar Stutterheim voor 
de religieuze functie van inscriptieteksten meer begrip toont. 

14. De jaren, waarvan Prapanca gebruik gemaakt heeft, zijn cursief 
gedrukt. 

15. Cf. VAWL-NR 69/1,240 sqq. en de opmerking over çirawimba sub 
1.2141. 

16. In Nag. 57,4,a staat vóór het chronogram pilih, waarmee de moge
lijkheid tot kiezen gegeven is. Het begrip "oog der verlichting" heeft 
er toe geleid, dat men op Java als ceremonieel woord voor "oog" later 
mripat - de Javaanse uitspraak van het Arabische woord ma"rifah, 
ma"rifat, "kennis" - is gaan gebruiken. Zie ook het verhaal over de 
helderziendheid van Mangkunegara IV in BP 17. 

17. In plaats van het overgeleverde waya is taya te lezen. Wegens de 
functie van de versregel is de emendatie belangrijk. Bespreking volgt 
in noot X, in verband met Nag. 89,2,c. 
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18. Zie ook het betoog sub 1.2351. 

19. Zie ook de opmerkingen van Johns m Lingua 15,532 sq. en de 
opmerkingen sub 1.32. 

20. Cf. VBG 72/2,65, waar blijkt, dat Among-Raga de priesterlijke essentie 
van Aiiakrakusuma geworden is; dit lijkt mij voor de interpretatie van 
de Serat Centini van beslissend belang. 

21. De bewering is bovendien in strijd met de mededeling van Nag. 
38,6 en niet te rijmen met het feit, dat aan de opsomming der goddelijke 
voorvaderen een gevaar-bezwerende strofe (39,2) - cf. SD 9,16 sq. en 
Adip. 63,19 sq. - voorafgaat. 

22. Ter plaatse is opgemerkt, dat de Nägarakrtägama door het nageslacht 
als geschiedenisverhaal begrepen is, en gesteld, dat geen geschiedenis
verhaal met chronologische fixering ontstaan kan zonder een prototype, 
dat "essentially different, but formally similar to it" is. Het HSEA-opstel 
is door het betoog van VA WL-NR 69/1 achterhaald, en dient, als iedere 
andere wetenschappelijke bijdrage, kritisch gelezen te worden, maar 
uiteraard als een sluitend betoog. 

23. Een averechts chronogram komt ook in de Sanskrt inscriptie op 
het Sumatraanse Amoghapäça-beeld voor ; cf. VG 7,171 en VAWL-NR 
69/1,293. 

24. Het sang kuda in Kern's tekst is een drukfout. 

25. Het geval van f/,omas, "tweehonderd", is uitzonderlijk; het is een 
versteende vorm, waarschijnlijk ontstaan uit *rJ,ongmas door assimilatie 
der nasalen. 

26. Zie voor nadere details noot I. 

27. Rekening houdende met Zoetmulder's opmerkingen in BKI 113,50 
sqq., heb ik niet, zoals in GNI 2,62 sqq., naar de Bhagawadgitä verwezen. 
Door de gelijkstelling Bhatära Girinätha = de Çailendra-koning is het 
geval anders komen te liggen. Zie verder noot I. 

28. Waarschijnlijk heeft de Casparis geen rekening gehouden met SD 
35,7. Nilarudraka bedient zich daar van de aji Pancatathägata en 
is daardoor drçyädrçya, "zichtbaar en onzichtbaar", hetgeen weer
gegeven wordt met hanan katon hanan alit çünyati8Ük~mäkrti, "het ene 
ogenblik zichtbaar, dan weer klein, er-niet-zijnde, van uiterst geheim
zinnige gedaante". Het is een duidelijke verwijzing naar de opvatting 
aangaande de Pancatathägata in Dharmaja's tijd. Een ander detail, 
waarop te letten is, is het merkwaardige uiterlijk van het als Jaka-nJ)olog 
bekende Ak,?obhya-beeld: donker en zonder versiering; ik neem aan, 
dat de vormgeving samenhangt met de bedoeling Sang Hyang Taya 
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weer te geven. Ten slotte is interessant, dat in Par. 24,35 sq. Jayanagara's 
andere naam - zijn kl?atriya-naam volgens de auteur - Kala-Gemet is; 
daar de vertaling "stipte demon" geen zin geeft, vermoed ik, dat gemet 
een schrijffout is voor, of een variant is van, getem, blijkens KBW 4,727 
een synoniem van yuyu, "krab"; men komt dan hetzij tot "de Wurger" 
- die ook onder de naam ra Yuyu als tijdgenoot van Jayanagara voorkomt 
in Par. 26,13 -, hetzij tot een wangsalan-achtige zinspeling op Kälamrtyu, 
als Doodsgod (KBW 2,225) een bij Sang Hyang Taya passende figuur. 

29. Zie de opmerkingen in VAWL-NR 69/1,240. 

30. Cf. noot 17. 

31. In het geheel niet, indien strofe 68,1 te schrappen zou zijn; op 
deze kwestie kom ik in hoofdstuk 3 terug. In Nag. 44,2 komen drie 
Ka<;lirise koningen van het tijdvak 1144 tjm 1215 ter sprake: Jayasabha, 
Astrajaya en Jaya-Katwang; zij zijn verwant aan de "schaduwkoningen" 
van het kapancatathägatan-tijdperk, opvolgers van Wiraräja, die door 
de bepaling van zijn leeftijd in Par. 18,30 in het negatieve op één lijn 
staat met Ranggah-Räjasa; cf. VAWL-NR 69/1,261 sqq. en 302 sqq. 
Zij worden door Prapanca wel erkend, zoals uit de vermelding van bhre 
Koripan's zuster bhre Daha blijkt, maar zij zijn voor de Buddhist non
existent, het taya-aspect van de corresponderende existente figuren, en 
als zodanig met hen functioneel-identiek (Nag. 4, sama-sama kalawan ... ). 

32. Cf. RI 239, waar Zoetmulder, op de basis van de Casparis' onderzoek, 
de "Zusammenarbeit eines buddhistischen und eines nicht-buddhistischen 
Fürsten" bespreekt. " 

33. Mibuhayakön, met kacaritaan als object, en met de objectloze 
nevenvorm dibuhaya (accidenteel passief van het causativum), schijnt 
voor "vertellen" te staan. De enige verklaring, die ik bedenken kan, is, 
dat buhaya, in de betekenis "krokodil" semantisch verwant aan het 
huidige Javaanse bajul, in een wangsalan wadul vervangt, zodat mibuha
yakön staat voor het Javaanse madulake, "verklikken", d.i. "een geheim 
openbaren", "als priester een goddelijk mysterie bespreken". 

34. Uit JFC 5,306 zou men de indruk kunnen krijgen, dat op Java 
wiläpa een synoniem van praçasti geweest is; in feite heeft Pigeaud 
beide woorden in zijn glossarium verkeerd weergegeven. Wiläpa betekent 
"jammerklacht", en op Java, waar, in de litteratuur en traditioneel, 
verliefdheid in mineur beschreven wordt, vaak "minnedicht"; cf. JFC 
4,95 sq. Dat een minnedicht ook op een muur te schrijven is, rechtvaardigt 
het "inscription" in een woordenlijst nog niet; anders zouden in een 
corpus inscriptionum alle schuttingobsceniteiten vermeld moeten worden. 
Terloops zij de aandacht er op gevestigd, dat in JFC 1,24, in Nag. 32,4,c, 
dinunam een drukfout voor dinuman is, zoals uit 5,306 blijkt. 
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35. In jongere tijd heeft saloka of seloka een andere betekenis gekregen 
dan Sanskrt çloka als technische term heeft; cf. JNHW 1,828. Ook in 
het Sanskrt heeft çloka echter een ruimere betekenis; CSW 457 geeft 
"Ruf, Schall, Ruhm" . Om twee redenen staat dus niet onomstotelijk 
vast, wat çloka in Nag. 93,2,b betekent. 

36. In dat geval zijn uiteraard twee buitenlanders genoemd, omdat er 
twee Javaanse dichters voor vermelding in aanmerking kwamen. Met 
de Javaanse dichters van Nag. 93,2,a/b zijn, indien de twee hoofdfiguren 
de oude en de aanstaande dharmädhyak::;a ring kasogatan zijn, degenen 
bedoeld, die men upapatti noemt, indien men ze tegenover de dharmä
dhyak::;a stelt. 

37. Voor toelichting der vertaling zie men noot I. 

38. Ter voorbereiding van de Nägarakrtägama. Mijns inziens heeft 
Nag. 94,3,ajc niet op gepubliceerde werken, doch op voorstudiën betrek
king. Bij Pigeaud's aantekening, dat "none of the other poems could as 
yet be identified", in JFC 4,336, zou ik dan ook willen opmerken, dat 
men niet behoeft te zoeken. De uitspraak van Teeuwen Uhlenbeck 
(BKI 114,224), dat de Nägarakrtägama misschien slechts één van Pra
panca's geschriften is, is een slag in de lucht, indien in 94,3 voorstudies 
bedoeld zijn. Hetzelfde geldt voor Poerbatjaraka's veronderstelling, dat 
de kakawin KunjarakarQ.a door Prapanca vervaardigd en misschien met 
de SugataparwawarQ.ana van Nag. 94,3,cteidentificerenis (BKI 107,201 sq.). 

39. Voor zover ik weet, zou na lawas ning een substantief moeten komen, 
terwijl op lawasnira een predicaatswoord mag volgen. 

40. Oudere vaklitteratuur over de betekenis van het woord bhujangga 
is door Bosch in zijn BiB-opstel vermeld. In JFC 4,370 sqq. heeft Pigeaud 
materiaal besproken, waaruit blijkt, dat met bhujangga en met upapatti 
dezelfde functionaris bedoeld werd; zijn veronderstelling, dat Sanskrt 
bhujangga op Java de betekenis van een ongeveer gelijkluidend inheems 
woord overgenomen heeft, is op zichzelf toelaatbaar, maar zij is minder 
concreet dan de suggestie van Bosch en gebrekkig geadstrueerd (JFC 
4,249 sq., waar de verwijzing naar jaga riskant is , daar dit woord eer 
"waken", vandaar "wachten op", vandaar "bestemd zijn tot", dan "to 
observe" betekent). De uitbreiding van upapatti tot dharmopapatti kan 
uit de relatie der bestanddelen verklaard worden, en dus met ons "geleerde" 
naast "rechtsgeleerde" overeenkomen, maar ook een gevolg zijn van invloed 
van dharmiidhyak~a; sudharmopapatti kan als su- plus dharmopapatti 
opgevat worden, maar ook als sudharma, "rechtvaardig", "vroom", plus 
upapatti. Bosch en van Naerssen hebben zich met de ambtsplichten van 
de upapatti beziggehouden, resp. in TBG 59,506 sqq. en BKI 90,239 sqq. ; 
dit onderzoek staat los van pogingen om de herkomst van het woord 
vast te stellen; Bosch' waarschuwing tegen suggestieve vertaling van 
de titel (p. 520) lijkt mij juist. 
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41. Cf. KBW 4,117. Interessant is de daar vermelde Malat-plaats, waar 
lieden, die naar wayang-spel kijken, prapanca heten, zulks in verband 
met Indra's opmerkingen in A W 5,9. 

42. Het is overgenomen door Juynboll in OJNW 270, en dat heeft weer 
Juynboll's vertaling van R 8,165 (BKI 79,585) en van R 24,165 (BKI 
94,424) bepaald. Ook de Javanen hebben trouwens reeds zeer vroeg in 
tan- het ontkenningswoord gehoord, blijkens het gebruik van de nevenvorm 
tama-tantular, "zeer onrustig"; tama is een variant van tan in de betekenis 
"niet". Het waarschijnlijkst lijkt mij, dat tantular ontstaan is als ver
bastering van Sanskrt cancala. 

43. In lambang-sari, ouder (m)alambang-sari, betekent lambang dus 
"slaapplank" , "bed". Lambang-sari, afgekort tot lambang, komt ook als 
naam van een metrum voor (KBW 3,790 en 4,681; JNHW 2,155; SWC 
322 iuncto 554), waarschijnlijk omdat het metrum bekend was uit een 
erotisch geschrift. Het lambang van WS 87, door Kern (VG 9,169) met 
"portret" vertaald, is eer op te vatten als "beschrijvende tekst met 
toespelingen", in verband met hetgeen in de strofe voorafgaat; Pigeaud's 
vertaling van lambang is tot die van VG 9,170 te herleiden. 

44. Vgl. Nag.ed. 17, waar Kern, in zijn opstel van 1903, 1104 als 
"geboortejaar van Rä.jasa" beschouwt, met de opmerking, dat de dichter 
zich onduidelijk heeft uitgedrukt; dit laatste lijkt mij minder juist. 
Aan te tekenen is, dat ook de Javaanse geleerden Angrok veertig jaar 
oud geacht hebben in 1144; immers, in Par. 18,30 vinden wij een leef tijds
bepaling van Baiiak-Wi~e = Wirarä.ja, eerste der Majapahitse schaduw
koningen, en als zodanig stamvader der Pajangse koningen en functie
genoot van Ranggah-Rä.jasa; de drie jaren, die de Pararaton-man 

. toegevoegd heeft, zijn Of uit een oudere datering der pamalayu Of uit de 
theorie .aangaande Krtanagara's dubbele sterfjaar te verklaren. 

45. De overgeleverde tekst heeft anhaturddiçi; andere emendaties vindt 
men in Nag.ed. 40, noot 3, en in JFC 2,20. 

46. In VAWL--NR 69/1,154, waar Nag. 40,1 weergegeven en vertaald is, 
is een drukfout ongecorrigeerd gebleven; lees in regel a: nguni çäkähdhi-. 

47. Nag. 89,5,d is m.i . te vertalen met: "Verachting van des vijands 
kant en korter levensduur, zegt men, is 't euvele gevolg, mocht iemand 
daartoe komen". De strekking van de uitspraak blijkt uit N 4,13 (cf. BJ 
4,47) en uit K 55. In Nag. 89,5,d is çatrwawamäna één woord. Ik handhaaf 
de overgeleverde tekst met de lezing chala nika; Poerbatjaraka's emendatie 
tot phala nika - BKI 80,283, overgenomen in JFC 2,100 - lijkt mij 
geen verbetering te zijn. 

48. Daar er tussen "bestaan" en "zich manifesteren" geen verschil van 
"gebeurtenis" is, is er volgens de denkwijze der Javaanse chronologen 
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ook geen reden om de vermelde jaren 1104 en 1144 te onderscheiden; 
bovendien zijn zij beide identiek met 144. 

49. Met het abhyantara sasiki van Nag. 15,2,d staat op één lijn het 
nagarï sasiki van 17,3,a, dat op de interne eenheid van Java betrekking 
heeft. 

50. Cf. Ind. 10,410 sqq., waar de inleiding van het Javaanse Adiparwa 
met haar verhaal over Çiwa's wereldschepping op Erlangga's vestiging 
van een nieuwe dynastie betrokken is ; zie daaromtrent ook het betoog 
sub 1.221. Krtanagara is "stichter van het nieuwe rijk" in zijn hoedanigheid 
van Unificator, volgens de Krtanagara-hymne, OJO 79 en Nag. 41,3,b. 

51. Bij het chronogram gevoegd, suggereert keta "I" via Keta = ku~a; 

blijft het buiten het chronogram, dan is het in de zin louter nadrukwijzer. 
Door de twee mogelijkheden, die het woord biedt, vervult het een zelfde 
functie als het woord k~aya in de vorige subparagraaf. Een ander geval 
van omzetting is besproken in VAWL-NR 69/1,262 sqq.: het bhawacakra
chronogram van Par. 30,27, als mataning-wong-kaya-näga te lezen en op 
de toekomstige stichting van het Pajangse rijk te betrekken, staat voor 
,,8312", hetgeen door ,,1328" te vervangen is; in dit geval is het technische 
middel niet verwisseling van twee vocalen, doch verwisseling van de 
volgorde der cijfers. 

52. Vermoedelijk is awan een geval van morfologisch misverstand, daar 
uit awanya niet blijkt, of het grondwoord awa dan wel awan is; het is 
dan de tegenhanger van nawan, ["bij"], "ziel", dat in het Javaans de 
oorspronkelijke slot-n verloren heeft. Het in DAW 19 als Javaans woord 
vermelde barah is het Maleise bara, met een slot-h geschreven om de 
Maleise uitspraak der vocalen tot haar recht te laten komen. Het in 
JNHW 2,666 opgegeven brah lijkt mij te herleiden tot (a)bhrä, dat eer 
een variant van Sanskrt äbhä, "glans" en dus = çri, is dan een leenwoord 
uit het Siamees (KBW 4,870; VG 6,80). 

53. Pigeaud's vertaling van panelah en tinelah met "indication" resp. 
"indicated" (JFC 5,230) lijkt mij onvolledige informatie te zijn. Panelah 
is een variant van panuluh, "lichtverspreider", " fakkel" , die o.a. het 
uitspanselselah of telah maakt (cf. KBW 3,237 resp. 2,692). Overdrachtelijk 
gebruikt betekent panelah "de luisterrijke naam" , van een vorst, een 
heiligdom etc., en staat dan naast pasengan (van seng < si hyang, "de zon") 
en pasüryan, "het stralende gelaat van de koning"; uit panelah is door 
Rückbildung tinelah, "met een panelah aangeduid", gevormd; in JFC 
5,230 is dus het essentiële niet tot zijn recht gekomen. De dichternaam 
Panuluh is in hetzelfde licht te zien, en wijst er op, dat de drager een 
hogepriester is. 

54. Zie de opmerkingen over de vervanging van de kaliyuga door de 
krtayuga in BY 52 en in SD 38, alsmede het verhaal van K 55. 
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55. In AW 30,6,d betekent rasa tan papanggila kinol: "zij gedroeg zich 
als iemand, die bij omhelzing niet zou tegenstribbelen"; het "niet" in 
van der Tuuk's vertaling (KBW 4,338) is door "graag" te vervangen, 
maar past, voor zover het op coquetterie slaat. Poerbatjaraka's vertaling 
in BKI 82,293 laat de irrealiteitsvorm niet tot zijn recht komen. De 
overgang van de primaire naar de secundaire betekenis van rasa blijkt 
uit AW 30,6,d duidelijk; het slaat op de stemming van Suprabhä en op 
schijnbare afkerigheid; men kan ook rasa ta n papanggila lezen. 

56. De eerste kolofon geeft N iigara-, met een lange vocaal in de eerste 
lettergreep. Dat kan, daar niigarakrta, "de gouden tijd van het rijk, van 
de dynastie", op te vatten is als een compositum met een adjectief tot 
eerste lid. De spelling N agarakrtiigama geeft dezelfde zin en is misschien 
te verkiezen, maar de andere is nu eenmaal traditie geworden. Pigeaud's 
uitspraak (JFC 4,344), dat de naam niet-Majapahits klinkt, hangt samen 
met zijn misverstand aangaande de betekenis van het tweede lid, krta; 
zie hierover de opmerkingen in noot XIV. Nagarakrtiigama is normaal 
Sanskrt, en uiteraard klinkt het als zodanig niet-Majapahits; voor de 
intellectuelen in Majapahit zal de naam doorzichtig geweest zijn, voor 
de massa van het volk niet. 

57. Wegens het betoog sub 1.2412 is "vader" te verstaan als "pleegvader". 
Het Pararaton-verhaal, dat Poerbatjaraka de term "Tunggul-ametungsche 
dynastie" ingegeven heeft (BKI 78,441), lijkt vrij jong, en de Pararatonse 
stiefvader dus secundair te zijn. Zijn tunggul en pétung, die beide nog 
in verbinding met wulung voorkomen, eens wangsalan-varianten geweest 1 
In dat geval zou Tunggul-Amétung via Tunggul-Tunggul ontstaan kunnen 
zijn uit Tunggal-Tunggal, van elders bekend als "verwekker van Çiwa". 

58. Het is niet uitgesloten, dat canggah's primaire betekenis "vertakking" 
geweest is en dat canggah via cranggah uit ranggah ontstaan is; dat wettigt 
echter de vertaling van ranggah met "betovergrootvader" niet, al is 
denkbaar, dat "betovergrootvader" tot "oorsprong der vertakking" te 
herleiden is. 

59. Ik vind overigens in AW 15,3 niets van hetgeen de bekende Javanicus 
er in gelezen heeft. 

60. Zie verderop, onder 1.2262. 

61. De opmerking in VAWL--NR 59/1,129 over Wil?nuwardhana's Zuid
Indische herkomst vervalt hiermee; Pigeaud noemt in JFC 4,125 de 
theorie "singular" en schrijft mij het vaderschap toe; de gissing is van 
Schnitger, niet onaannemelijk op zichzelf, maar niet te handhaven, nu 
zich een betere verklaring voordoet. Op p. 124 noemt Pigeaud van der 
Tuuk's gissing aangaande de betekenis van sang Anul?apati's naam 
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(KBW 1,541) "unproved"; uit de vergelijkbaarheid van de Pararatonse 
stamboom met die der Erlangga-hymne blijkt, dat van der Tuuk gelijk had. 

62. In HJG2 203 en 206 sqq. beschouwt Krom Wawa als laatste koning 
der vorige, en Sin<;lok als eerste koning der nieuwe dynastie. Ik trek de 
grens een generatie later; chronologisch is het verschil niet groot, doch 
essentieel is, dat Krom feiten veronderstelde, terwijl ik de genealogische 
passus der hymne als mythe beschouw. 

63. Zie echter Bosch' latere aantekening in BKI 121,198, noot 5. 

64. Het beroemde geslacht, waaruit Udayana volgens strofe II der 
Erlangga-hymne gesproten is, is dat der Pän<;lawa's. De Kambojaanse 
familie, waaraan Bosch dacht (BKI 104,551 sqq.), kan beroemd, doch 
nauwelijks z6 beroemd geweest zijn. 

65. De Penanggungan heeft negen toppen, volgens Moens (TBG 84,1l5), 
die op dit terrein allicht betrouwbaarder is dan als filoloog of historicus. 
Als negentoppige berg was de Penanggungan een natuurlijke zetel van 
Çiwa in diens Nawasanggha-manifestatie. De zetel heet in het Javaans 
palinggihan; het woord pinanggungan is daarmee vrijwel synoniem, daar 
het als "drager" staat tot "zetel". Ook de naam panataran heeft waar
schijnlijk dezelfde betekenis. Volgens de Buddhistische visie sloot verering 
van Erlangga als Wi~nu identificatie met Çiwa niet uit; in de tijd van 
Erlangga was het Buddhisme van de Çailendra-tijd nog recent verleden, 
zodat Buddhistische invloed op de visie van Erlangga's priesters niet 
bijzonder opvallend zou zijn. Beschouwt men Jalatun<;la als een Erlangga
monument, dan sluit het aan bij het eveneens op de Penanggungan gelegen 
Belahan. 

66. Voor de berekening van Erlangga's geboortejaar heeft men gewoonlijk 
gebruik gemaakt van Kern's lezing der jaartallen van OJO 62,5 sq. 
(VG 7,104), ofschoon Brandes' transcriptie reeds van onzekerheid getuigt 
(VBG 60,137). Poerbatjaraka heeft de bestaande onzekerheid willen 
opheffen, en men mag dus aannemen, dat hij de cijfers bijzonder nauw
keurig bekeken heeft. - Bosch heeft het Jalatun<;la-jaartal 899 als 
stichtingsjaartal beschouwd; dit is interpretatie, en niemand is daaraan 
gebonden. 

67. Stutterheim heeft in TBG 80,347, noot 4, tegen deze opvatting 
ingebracht, dat het begin van strofe 13, formeel met dat van strofe 9 
overeenkomende, niet anders dan dat van strofe 9 te interpreteren is. 
Mocht het argument al juist zijn, dan is toch de conclusie zwak, daar het 
çrimakutawangçawardhana van het begin van strofe 9 niet noodzakelijker
wijze als eigennaam verstaan behoeft te worden; het bepaalt de positie 
van de kleinzoon ten opzichte van zijn grootvader, zoals dharmawangça 
Erlangga's positie ten opzichte van de Pürwayawädhipa bepaalt. 
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68. De Panji-roman is kennelijk ontstaan uit mondelinge traditie, die 
op de Nägarakrtägama en op het verhaal van SD 38 sq. teruggaat, en 
heeft waarschijnlijk in de laat-Majapahitse of vroeg-Pajangse tijd vaste 
vorm gekregen. Elementen er van zijn in de Babad Tanah Jawi opgenomen, 
maar daarin staat Panji in de genealogie vóór Banjaran-Sari (Angrok). 
Poerbatjaraka was met de BTJ -traditie vertrouwd, en dus gepredisponeerd 
om Panji met een koning der Erlangga-reeks te identificeren. 

69. Zie ook het betoog sub l.2225. 

70. Voor de Wajadrawa-figuur zie men het betoog in VAWL-NR 59/1,71 
sqq. iuncto 216 sq. Ik kom op de figuur in hoofdstuk 3 van dit boek terug. 

71. Het Javaanse geschrift Nawaruci is door Prijohoetomo uitgegeven. 
Het boek is vele malen bewerkt, en uiteraard in de loop der eeuwen 
steeds verder vervormd geraakt; cf. Johns in CSSH 9,40 sqq., waar men 
de belangrijkste vaklitteratuur vermeld vindt. 

72. Zie over Täladhwaja ook Bosch' aantekening in BKI 104,570 sq., 
waar hij een bij voorbaat tot mislukking gedoemde poging gedaan heeft 
om het te localiseren. Overigens verwijs ik naar de opmerkingen in noot 
III en in noot XVI. 

73. Cf. BJ 3,111. In BJ 3,125 plaatst Poerbatjaraka echter een vraagteken 
bij "Çatani!j~hana, een andere naam van Udäyana". Van der Tuuk geeft 
in KBW 3,166 voor çatanista op : "eigenn. v. e. vorst"; hij geeft de vorm 
dus beter dan Poerbatjaraka (cf. diens noot 3 in TBG 58,469) weer, maar 
hij heeft er geen plaatsnaam in herkend. 

74. Dat de dichter nog in dezelfde strofe met een Räma-verhaal begint 
en daar dan nog even mee doorgaat, is met de vermelding van Indraprastha 
niet in strijd, daar Erlangga voor hem ook een afstammeling van Räma 
is, via Udayana's moeder. Doordat Poerbatjaraka de tekst van strofe 14 
verbeterd heeft (TBG 81,429 sq.), is het nu gemakkelijker in Narottama 
de LaklilmaJ.la van het RämäyaJ.la-verhaal te herkennen. 

75. Zie ook de opmerkingen van Cohen Stuart in VBG 27,XXXI, noot 54. 
Maria en Ngamaria lijken mij ontstaan te zijn uit Sanskrt martaloka, 
"de mensenwereld" = Java; het heeft dan dezelfde oorsprong als het 
Taloka(h) van Par. 8,26 sqq. 

76. In SD 38,13,b en 38,17,b woont KiraJ.ladhätu in Jawa-Madhyadeça, 
waarmee blijkens 38,15,d Janggala bedoeld is. In de Nägarakrtägama is 
Janggala het gebied van Räjasanagara, wiens hoofdstad Majapahit 
functioneel-identiek was met het in Madhyadeça gelegen Kapilawastu 
van het Lalitawistara-verhaal. Naast het gebruik van de naam Janggala 
wijst dus ook dat van Madhyadeça op vervaardiging van de Smaradahana 
in de Majapahitse tijd. - Op te merken is, dat in de Pararaton Umang, 
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d.i. Umä, de maru is van 1)e<;Ies, de dochter van een Buddhistische vader; 
ook daar is Umang dus wel als "Buddhistische prinses" te beschouwen. 

77. Zie de aantekeningen in noot 1. 

78. De tekst heeft in regel c na tuhu de lettergreep ha. Blijkens een aan
tekening van Gunning is de emendatie hem door Kern aan de hand gedaan; 
Kern heeft echter tan gelezen, terwijl mij slechts ta n zin lijkt te geven. 
Wyiimoha komt voor in R 22,39,c en de metrisch toelaatbare variant 
wyamoha in R 7,46,a. -Mohana is in Javaanse kakawins een toelaatbare 
nevenvorm van -moha. Parawyiimohana is dan te vertalen met "verblinding 
van anderen = andersdenkenden", en zo komt men tot aparawyiimohana, 
"zonder verblinding van andersdenkenden" . - Aan te tekenen is, dat in 
het Mahäbhärata-verhaal Dro1).a de guru van de Kaurawa's èn van de 
Pän~awa's - op Java: Buddhisten èn Hinduïsten - is. 

79. Amrih is m.i. in Nag. 40,3,c gebruikt in de betekenis "pijnlijk"; 
eventueel is in aansluiting aan SD 22,8,c aprih te lezen. Amrih regeert 
in de betekenis "zich afpijnigen", "moeite doen om te ... ", de irrealiteits
vorm, en dan zou in regel c normaal zijn amrih malajengiinusup, volgens 
de regel, dat in een samengesteld werkwoord het suffix van de irrealiteits
vorm aan het hulppredicaatswoord toegevoegd wordt; het metrum laat 
deze constructie echter niet toe. - Het manggöng bhaya van 40,3,c staat 
tegenover het manggöng kaçüran van 40,2,c. - In verband met de vertaling 
van Nag. 40,3 dient het lunghiinira van 44,2,a met "zijn vertrek" , in 
neutrale zin, weergegeven te worden. Het wekasan van 44,2,d betekent 
"ten slotte", want Jaya-Katwang wordt niet als de laatste koning van 
Ka~iri voorgesteld; met de reeks Jayasabha, Astrajaya en Jaya-Katwang 
begint in 44,2 de rij der "schaduwkoningen" van Ka~ri volgens de 
bhawacakra-theorie, en tot die rij behoort in de Majapahitse tijd ook 
Jayanagara als Sang Hyang Taya, alsmede Tribhuwanottunggadewi's 
zuster bhre Daha. - Pigeaud heeft in JFC 3,45 piirçwa çünya als eigennaam 
opgevat; in Nag. 40,3 wordt echter een miraculeuze "gebeurtenis" vermeld, 
en daarbij past geen identificeerbare kluizenarij. 

80. Uit de onderverdeling van de koningslijst in zeventallen blijkt 
hetzelfde; zie het overzicht sub 1.2251. 

81. Voor Kaurawa, eventueel Korawa, heeft Gunning's tekst Piinq,awa. 
De emendatie vindt slechts steun in één handschrift, maar is nodig om 
de mededeling zinvol te maken; de vertaling van amalakwa met "vragen 
voor" (D 14,10) is namelijk niet houdbaar, daar amalaku "iets vragen" 
betekent, de rest van de regel het daarbij behorende object is, en i geen 
scheiding van pura en hetgeen er op volgt toelaat. 

82. De conclusie brengt de kakawin Bhäratayuddha als çakakäla in 
dezelfde positie als de Krtanagara-hymne; in beide gevallen fixeert de 
dichter een "gebeurtenis" in het verleden. 
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83. Waarom de Majapahitse dichter Jayabhaya tot plaatsvervanger van 
Erlangga gekozen heeft, zou slechts kunnen blijken, indien wij des dichters 
kennis van het Erlangga-tijdvak konden reconstrueren. Misschien is voor 
hem Jayabhaya de eerste koning na Erlangga geweest, van wie hij iets 
wist; dat zou de jongere overlevering verklaren, waarin J ayabhaya de 
zoon van Erlangga heet. 

84. Volgens de Wi~nuitische visie was Krtanagara de nieuwe Kaurawa
koning. Diens wederoptreden is het thema van het boek Korawaçrama, 
dat derhalve Buddhistische theorie van het Majapahitse tijdvak reflecteert. 
Swellengrebel stelt zich in K ed. 24* sqq. de achtergrond voor als 
"phratrietegenstelling", in aansluiting aan Pigeaud aan oud-inheemse 
invloed denkende. Met het oog op de aard der K-verhalen behoeft men 
dit niet uit te sluiten om toch te mogen opmerken, dat de religieus
politieke achtergrond van het geschrift door Swellengrebel ten onrechte 
onbesproken is gelaten. 

85. Teeuw heeft zich in de inleiding van zijn Hariwangça-uitgave 
(VKI 9) bij de heersende opvatting over de kakawin Bharatayuddha 
aangesloten. Dat de auteur zich Panuluh noemt, is eventueel anders te 
interpreteren dan Teeuw heeft gedaan. Zie ook noot 53. 

86. Cf. VAWL-NR 69/1,101 sqq. en 252. 

87. Cf. VAWL-NR 69/1,292, waar een poging tot verklaring van de 
naam Jiput gedaan is. Zij is echter niet meer dan een gissing. 

88. Ook in de Lalitawistara zien de goden uit naar een vrouw, die in 
aanmerking komt om moeder van de aanstaande Buddha te worden. - Een 
andere mogelijkheid ter verklaring van het optreden van Brahma als 
Angrok's vader is, dat iemand het Ayonijatanaya van Nag. 40,1 verstaan 
heeft als "zoon van de Swayambhü" en Swayambhü met Brahma geïden
tificeerd heeft. Ik heb echter nergens Ayonija op Brahma betrokken 
gevonden. 

89. Vermoedelijk is Giling- W ësi in de samenstelling prabhu giling-wësi 
ontstaan uit prabhu cakrawarti, "wereldheerser", krachtens vervanging 
van Sanskrt cakra, "rad", door het Javaanse giling, plus een afschrijvers
fout, daar -werti, als wer# geschreven, vaker verbasterd is; vermoedelijk 
is op vergelijkbare wijze de jongere naam Rësi-Gerqayu uit Werti
Keruj.ayun = Werti-Kiruf,yawan ontstaan. De in Ind. 8,268 voorgestelde 
verklaring van Giling-Wè8i neem ik terug. 

90. Dit is de sangketa, "afspraak", van Par. 1,16. Wie iemands raadsel 
oplost kent in deze gedachtengang zijn geheim, en daarmee het geheim 
van zijn kracht, zodat hij over het leven van de ander kan beschikken. 
Dat in het onderhavige geval het raadsel niet imponeert, doet niet ter 
zake. 
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91. In het Pararaton-verhaal eist de zoon van de Heer van Jiput zelf 
het recht om in zijn waardigheid hersteld te worden, in het BTJ -verhaal 
doet zijn gemalin dat voor hem. 

92. Ik heb Dewata Cengkar pro memorie toegevoegd, omdat hij in aller
lei andere verhalen en koningslijsten voorkomt; in de Serat Aji Saka is 
hij een soort "zoon van de Heer van Jiput". In de BTJ -genealogie zou 
hij slechts een plaats kunnen hebben, indien Mahapunggung geschrapt 
werd, daar de groep uit zeven leden moet bestaan. Voor de totale constructie 
zie men de opmerkingen in Ind. 8,97 sqq. In verband met Bosch' opmer
kingen over de plaats van Palasara in de Jalatun<,la-reliëfs teken ik aan, 
dat hij ook in de BTJ -genealogie eerste van een zevental is; dat de vóór 
Arjuna overleden Abhimanyu in het betrokken zevental niet opgenomen 
is, is begrijpelijk, maar interessant is, dat ook J anamejaya, welbekend 
uit de proza-vertaling van enige Mahäbhärata-boeken, ontbreekt. 

93. De aandacht worde gevestigd op het in BTJ 67,11 beginnende 
verhaal, waarin ki Ageng Mataram in gezelschap van Sultan Pajang een 
ceremonieel bezoek brengt aan Sunan Prapen van Giri (prapen, "vulcaan", 
is een synoniem van giri, "berg"). 

94. Cf. Ind. 8,231 sqq. en 10,405 sqq. 

95. Zie ook Stutterheim's opmerkingen in SRL 71 en 254. 

96. Zie ook Stutterheim's opmerking in TBG 67,191, noot 40. Dat poh 
voor "kraton" zou kunnen staan, is geen aannemelijke gissing. Poh en 
waringin zijn boomnamen, en Poh-Pitu is in ruimere zin als variant van 
Waringin- Pitu te beschouwen, al verschillen de bomen. In de tijd van 
Erlangga was Waringin-Pitu een bekende plaats (cf. OJO 61 en HJG2 
265 sqq.); dit kan modernisering van Poh-Pitu tot Waringin-Pitu in de 
hand gewerkt hebben. Zie ook noot 193. 

97. Het tawur van BTJ 9,38 is een synoniem van het caru van Par. 1,9 
sqq.; cf. KBW 2,678. Het in het BTJ-verhaal toegevoegde ing 8warga 
wordt begrijpelijk, indien men er een plaatsbepaling in ziet: de in de 
hemel als offer opgeëiste staat tegenover de zoon van de Heer van Jiput, 
die mpu Tapa. Wangkeng tot offer dient op aarde. 

98. Cf. Ind. 8,252 en noot 51 op p. 268. Een zelfde betekenisverschuiving 
vindt men in kali bëngawan; dit betekende eerst "centrale rivier" (bang
awan, "zenith", "centrum"), maar is met weglating van kali "rivier" 
gaan betekenen. Formeel vergelijkbare gevallen zijn weneh naast weh, 
branang « *banang) naast (a)bäng, iënëng naast iöng, etc. 

99. Cf. de lakon Sri Mahapunggung, de eerste van de lak ons van te 
Mechelen (BP 59), waarin Mahapunggung in overeenstemming met de 
jongere Erlangga-traditie de laatste koning van zijn reeks is; de inhoud 
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is die van het Sri/SMana-verhaal, dat sub 1.243 ter sprake zal komen. 
Ik vermoed, dat punggung een oud woord voor "aap" is, waardoor Sri 
Mahapunggung = Prabuset zou zijn, en dat het woord - KBW 4,341, 
naast pingging - op Java "dom" is gaan betekenen wegens de spreek
woordelijke domheid der apen (KBW 4,957). Punggu moet ergens als 
woord voor "aap" voorkomen blijkens de wetenschappelijke naam van 
de orang-utan, "pongo pygmaeus"; cf. Tagalog unggo. - Voor de twee 
andere namen zie men VAWL-NR 69/1,145 en 274. 

100. De vervanging van lalian door lalean dient ter bescherming van 
het suffix; cf. kanabean, "het nabi-dom", "de nabi-tijd" (PJNH 164), 
en kedadean naast kedaden (PJNH 175). - In KBW 4,743 vindt men 
gula-milir naast if,angif,ang-gula; qua betekenis past echter mili bij drawa. -
Andere gevallen van k/g-wisseling zijn geduga naast keduga, gedudon naast 
kedudon, géIJau naast kéIJau = sinau; cf. PJNH. 

101. Voor de Ka<;lirise koningen van Nag. 44,2 zie noot 79. 

102. Er is alle reden om met Krom (HJG2 451) de Sunan Giri der BTJ
traditie met de Girindrawardhana van OJO 91 sqq. in verband te brengen; 
Girindrawardhana is echter de eerste vorst van Pa.jang, en als zodanig 
in de BTJ-traditie in een andere positie gebracht. In Par. 32,26 is het 
eerste Pajangse jaartal 1403; in BTJ 68,14 is dit door 1503 vervangen, 
zodat er een eeuw vrijkwam voor het rijk van Demak. 

103. Ook de naam Lohgawe heeft iets met "brahmaan" te ma.ken; 
cf. Gonda's opmerkingen in BKI 86,188 sq. Dat Lohgawe als çangkhapäJ}.Ï= 
purohita in Angrok's kraton blijft (Par. 13,31), is misschien te verklaren 
uit contaminatie met het Drol,la-verhaal; ook Drol,la/Agastya is volgens 
de Javaanse traditie - in de lakon Kumbayana; cf. PA 15 sqq. - naar 
Java gekomen. In de lakon arriveert Drol,la op een vliegend paard, in 
Par. 8,27 sq. Lohgawe "niet per prauw, doch op een dubbel-gevouwen 
katang-blad"; vergelijkt men hiermee de mededeling in het Calonarang
verhaal (BKI 82,138/172), dat Bharä<,la, in Nag. 68 een luchtreiziger, 
de tocht naar Bali op een kalancang-blad gemaakt heeft, dan wordt 
waarschijnlijk, dat in de jongere mededeling over het vervoermiddel van 
Lohgawe en Drol,la de herinnering aan de hemelse herkomst van "de 
brahmaan" bewaard is gebleven. 

104. De verplaatsing van de top van de Mahämeru is uiteraard niet 
meer dan een variant van de verplaatsing van "het Boek des Ongerep
ten" = de A~tadalapadma in SD 38,14. Cf. 1.243. 

105. Op zichzelf betekent nagara niet "bergtop", zoals in SM ed. 319 
en in PTW 220 gesuggereerd wordt, maar "kraton". Of het gebruik van 
nagara in SM 2,1 tot gevolg heeft gehad, dat het elders in de Maleise 
litteratuur voor "bergtop" in gebruik is gekomen, blijkt uit Teeuw'R 
opmerkingen niet. Voor mahkuta zie 1.2263. 
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106. Cf. SM ed. 319, waar wel dezelfde herleiding tot bhaHa bedoeld 
is. Het verhaal aangaande Bat's ontstaan is misschien in verband te 
brengen met het ontstaan van Nambi en Sora uit Nandiçwara; cf. VAWL
NR 69/1,216. 

107. Krom's eigen opmerking, dat het Diëng-plateau in de 19de eeuw 
onbewoond was (IHJK2 1,174), maakt bewoning in vroegere eeuwen niet 
waarschijnlijk; wel zal "de verblijfplaats der goden" onderhouden zijn 
door functionarissen, die tot dat doel het plateau van tijd tot tijd bezochten. 
Interessant is de mededeling over het lager gelegen heiligdom op de 
Gunung Wukir (IHJK2 1,165 sqq.), omdat gunung wukir als synoniem 
van Selacala tot Çailendra te herleiden is. De vraag, of de naam lmagiri 
tot Himagiri te herleiden is (JNHW 1,160) dan wel tot i Magiri, zoals 
Pigeaud in D 7,354 prefereert, is bij gebrek aan bewijzen niet te beantwoor
den, en ook minder belangrijk dan de herleidbaarheid van lmagiri tot 
Çailendra. Ook de Lawu wordt als zetel van de God-Koning, b.v. Bra
Wijaya, vermeld; cf. Schrieke in ISS 2,280, alsmede de opmerkingen 
sub 1.243, waaruit blijkt, dat de Lawu "godenzetel" is krachtens zijn 
naam (lawö = A~~adalapadma). Zie ook noot 188. 

108. Cf. stelling VII bij Haaksma's dissertatie, waarbij echter aan te 
tekenen is, dat perhiangan zowel "godenverblijf" als " koninklijke resi
dentie" betekent. Het door de Nederlanders met "Preanger" weergegeven 
Priangan slaat uiteraard op het aardse rijk, en de naam van het Oud
Sundase geschrift Carita Parahyangan betekent " verhaal over de dynastie", 
als variant van Semt Pararaton. 

109. Cf. BKI 83,135 sq. en HJG2 326. De auteur der Kidung SunÇ.a 
heeft de naam Mahibit waarschijnlijk aan de Pararaton ontleend, zodat 
zijn mededeling nauwelijks als onafhankelijk gegeven te beschouwen is. 

110. Uit GBI 1,40, noot 1, blijkt, dat er onder de Indische schrift
geleerden meningsverschil over het tijdstip van Siddhärtha's vier excur
sies bestaan heeft. Bij de fixering van zijn excursiejaren heeft Prapanca 
ook daarom de vrijheid van de çakakäla-dichter genoten. Het is denkbaar, 
dat men Räjasanagara reizen heeft laten maken om zijn activiteiten 
met die der mythe in overeenstemming te brengen, en dat hij zodoende 
een rol gespeeld heeft op een zelfde wijze als bij de viering van het feest 
van Buddha's geboorte (cf. 1.2414); ook in dat geval zal het chronologische 
patroon in acht genomen zijn. 

111. In plaats van "zuster" en "cousine" is "halfzuster" te lezen; zie 
het betoog sub 1.2412. 

112. Mijns inziens betekent asret lari nrpati naglis "er zat de vorst 
iets dwars, zodat hij spoed betrachtte"; lari nrpati is het in het zins
verband passende substitutieve subject van de zin, en in de vertaling 
mag men derhalve van "de vorst" als subject gebruik maken. Het sukhé 
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twas van 34,3,d is op de ontvangers van geschenken te betrekken. In 
34,4,b betekent atika nu linolyan "daaraan schenken wij geen aandacht"; 
zie KBW 3,734; linolyan lijkt mij een ingeburgerde schrijffout voor 
linalyan, hoewel uit BK 39,27,b op te maken is, dat linolyan ook in zijn 
eigen betekenis in gebruik is gebleven. 

113. Daar in HBB 1,36 de passus slechts samengevat is, raadplege men 
AMG 6,78 sq. voor de volledige vertaling van Foucaux. 

114. Hiermee vervalt de verklaring, die ik in VAWL-NR 59/1,162 
gegeven heb, en waartegen Pigeaud bezwaar gemaakt heeft in JFC 4,201. 

115. De strijd over Indreçwari's identiteit - zie Nag.ed. 122 iuncto 
HJG2 367, TBG 76,381, INI 1,37 en JFC 4,139 - is mijns inziens op 
een onbruikbare basis gevoerd; de Pararatonse raden Darape~ak, d.i. "de 
prinses van Campä", is de geografische maru der Krtanagara-dochters, 
terwijl Indreçwari een theologische maru is. Pigeaud is in JFC 4,139, 
waar hij traditionele Indreçwari-theorie geeft, van mening, dat de 
adjectiva wira widagdha wijna van Nag. 47,2,c "of course" op Jayanagara 
slaan; de eerste abhi~ka valt op de tweede verjaardag van de betrokkene, 
en hoe Pigeaud zich de dapperheid en schranderheid van een kleuter 
voorgesteld heeft, is niet duidelijk. 

116. Pigeaud verwijst in JFC 4,172 sq. en 4,539 naar commentaar aan 
het slot van zijn hoofdstuk 9, maar ik vind in de buurt van p. 211 niets 
verhelderends. Hij heeft bij het feest van 1284 de maand çräwat;la betrokken 
om dichter bij nieuwjaar te komen; dit steunt - zie p. 208 - op emendatie 
van Nag. 8,3,d, maar die emendatie wordt in JFC 2,21 sq. weer verdedigd 
met een beroep op het çräwat;la/bhädra-feest van Nag. 63 sqq.! Daar de 
maand bovendien çräwa~ heet - aldus in 63,4,0. - en het metrum in 
8,3,d drie korte lettergrepen eist, is de emendatie niet plausibel. Op p. 208 
maakt Pigeaud ten aanzien van de bruikbaarheid der emendatie van 
8,3,d formeel voorbehoud, maar zijn nieuwjaa.rsfeest heeft hij zich daarmee 
niet laten ontgaan; er is mijns inziens geen enkele reden om het te aan
vaarden. 

117. Zie ook IHJKz 2,161. Op p. 208, waar Krom op het geval van can<;ü 
Simping terugkomt om een ander geval van restauratie aannemelijk te 
maken, is in regel 5 "Simping" in plaats van "Djawi" te lezen. 

118. Hoewel Pigeaud, in aansluiting aan Kern, in JFC 2,73 "desiring" 
als gewone betekenis van swecchä beschouwt, is Poerbatjaraka's opvatting 
(BKI 80,243), dat het woord "rustig" betekent, in beginsel juist; schepping, 
die uit Gods icchä of lilä voortvloeit, laat het wezen Gods onbewogen, 
en deze theorie heeft er toe geleid, dat op Java beide woorden "in (godde
lijke) onbewogenheid" zijn gaan betekenen; hierop berust trouwens het 
gebruik van eca als kram a-woord naast enak, "op zijn gemak", in het 
huidige Javaans. 
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119. Mijn -nim staat voor het sim van de overgeleverde tekst. Nag. 
47,3,bjc heeft betrekking op Krtarajasajayawardhana's latere verwerving 
van de Jina-status, zodat dräk, "weldra", in ruime zin te nemen is. In 
hoofdstuk 4 kom ik op de implicaties van de mededeling van de regels 
b en c terug. 

120. Bosch (OV 1916,53) deelt mede, dat op de Simping-steen drie 
jaartallen ,,1283" te lezen zijn, en heeft aangenomen, dat ook het vierde 
,,1283" is. Merkwaardig is echter, dat Stutterheim in BKI 89,97, noot 1, 
met betrekking tot de Bhayalangö-tempel spreekt van "vier neuten, drie 
waarvan hetzelfde jaartal dragen". 

121. SiUama is in gebruik gekomen als afkorting van het Wi~nu-epitheton 
PurU{Jottama, op Java uitgesproken als Purusëtáma en geïnterpreteerd 
als purus Sëtama, "de penis van Setama"; in de cultus heeft de penis de 
gedaante gekregen van een kanon. Op de verhalen over kyai Setama en 
nyai Setomi hoop ik terug te komen in hoofdstuk 3. 

122. Dat Gajah-Mada door het nageslacht als zelfstandig-handelende 
staatsman beschouwd is, blijkt het duidelijkst uit het verhaal van Par. 
28,20 sqq., waar hij verklaart de nü~antara, d.i. het gebied van de in 1288 
optredende caturdwipeçwara, te zullen onderwerpen. Met betrekking tot 
de in VAWL-NR 69jl,181 sqq. gemaakte opmerkingen over Gajah-Mada 
teken ik aan, dat ik daar Nag. 7l,I,cjd op hem betrokken heb, en dus 
kadiwyacittan impliciet als aanduiding van zijn status heb laten gelden. 
Pigeaud heeft er de voorkeur aan gegeven cjd te laten aansluiten bij de 
tweede helft van regel b; is dat juist, dan is de term kadiwyacittan géén 
aanduiding van Gajah-Mada's souvereine status. Nu lijkt mij het in 
JFC 5,440 sq. door Pigeaud gebezigde argument niet doorslaggevend, 
maar zijn vertaling van cjd wel aantrekkelijk, zodat ik mijn opvatting 
van 1962 niet langer wil laten gelden. Op één bepaald punt blijft echter 
nog meningsverschil bestaan. Pigeaud laat het naranätha van b - en 
soortgelijke woorden elders - voor "de Majapahitse vorsten" staan; dit 
steunt, zoals uit JFC 2,8 blijkt, hierop, dat in inscriptieteksten verschillende 
leden der koninklijke familie vermeld worden. Mijns inziens hangt deze 
vermelding hiermee samen, dat de vijftienledige koninklijke familie in 
theologicis een aspect van "de Buddha-Koning" is, naast zijn Pancatatha
gata- en Triratna-hoedanigheid; daarom lijken mij woorden voor "vorst" 
slechts dan met een meervoud weer te geven te zijn, wanneer de context 
daartoe dwingt, en dat is in Nag. 71,I,b niet het geval. 

123. De theorie gaat terug op het zesde Lalitawistara-hoofdstuk, waar 
de brahmanen, die geroepen zijn om Maya's droom te verklaren, zeggen, 
dat de zoon, die Çuddhodana geboren zal worden, Of de wereldheer
schappij Of het Buddha-schap zal verwerven (HBB 1,34). Deze profetie 
is echter door de Javaanse Buddhisten of hun Indische leermeesters 
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omgebogen tot: de Buddha is caturdwipeçwara èn muni; zie strofe 10 
der Krtanagara-hymne. 

124. Zie hiervoor het betoog sub 1.2343. 

125. Cf. YY plaat XII. De bijbehorende inscriptietekst (Ind. 9,395 sqq.) 
bevestigt Bosch' vermoeden met het gebruik van de term 8aptaratnaBahita, 
"vergezeld door zeven godinnen/prinsessen". 

126. Zie ook Par. 18,11, waar aan Wil?nuwardhana 14 regeringsjaren 
toegekend worden; dit is te verstaan als veertienjarige voogdij over 
Krtanagara. 

127. Zie de opmerking van Kern, die aan het slot van sub paragraaf 
1.2337 geciteerd is. 

128. De in VAWL-NR 69/1,208 gegeven vertaling van Nag. 44,3,d is 
te verbeteren door ing kali te laten gelden als tijdsbepaling en rät rina~a 
als equivalent van bhuwanara~a7Ja resp. jagadrak~a7Ja; men krijgt dan: 
"de last van der wereld bescherming in Kali -tijd is ons beschoren". - Voor 
de vertaling van Adip. 131,1 sq. zie men ook KBW 4,462, waar van der 
Tuuk - de plaats met "Adip. 82" aanduidende - reeds op het predicatieve 
gebruik van yaya gewezen heeft. - Pigeaud's vertaling van pahalalun 
met "to be ignored" (JFC 3,84) is op zichzelf niet onjuist, maar hij heeft 
"the world there" als subject beschouwd, en dit blijkens zijn commentaar 
in JFC 4,216 geïnterpreteerd als "the grand-vizir's faction"; mijns inziens 
is keweha subject èn van yadi èn van pahalalun, en de vertaling: "men sta 
gelaten tegenover de (toch onvermijdbare) moeilijkheid (van het Kali
jaar)"; cf. KBW 3,722, waar van der Tuuk terecht manglalu ( = mahalalu) 
als synoniem van manglampu vermeldt, en Nag. 29,2,c, waar iking lara, 
dat semantisch bij keweh past, optreedt als subject van pinahalalu 
(VAWL-NR 69/1,281; het bezwaar daartegen in JFC 5,439 lijkt mij 
ongegrond). 

129. Dit staat in verband met de sub 1.2335 besproken verdeling van 
"het tijdvak der voorvaderen" volgens de formule 30-42-42-30, waarin 
het Kali-jaar 1215 meetelt. Dit jaar heeft trouwens zijn "gebeurtenis", 
namelijk Jayanagara's geboorte, voor zover men aan deze Buddha-Koning 
twee baby-jaren toekent. 

130. Bij vergelijking met de gegevens van LAN 212 en 249 blijkt, dat 
Pigeaud's plaatsbepaling van die kant weinig steun krijgt. Hier komt nog 
bij, dat Pigeaud de dorpsnaam Sempur als boomnaam verklaart (JFC 
4,162), hoewel de betrokken boom, de 8empur der Sundanezen, in het 
Javaans 8empu heet, volgens JNHW 1,862 en volgens de klankwet. 

131. Vat men käla nrpati als door n alawas nader bepaalde nominale 
verbinding op, dan mag het aan käla voorafgaande lidwoord ng vervallen; 
metrisch bezwaar levert dat niet op. 
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132. Zie ook VAWL-NR 59/1,143; daar is gesteld, dat met "het jacht
gebied" het land van de vijand bedoeld is, doch op grond van overwe
gingen, die ik thans als verouderd beschouw. 

133. Krom vermeldt in HJG2 424 - op p. 504 zijn in het Register de 
Wirabhümi-plaatsen uitgevallen door verwisseling met Wiraräja - een 
zoon van Räjasanagara bij een bijvrouw. Deze opvatting, die Pigeaud's 
theorie aangaande het doel der vierde excursie bepaald heeft - cf. 
1.2321 -, berust op Brandes' vertaling van Par. 29,18 sq. in VBG 49/1,135. 
De tekst van Par. 29,18 sq. is intussen naar alle waarschijnlijkheid corrupt; 
ik vermoed, dat bhatara prabhu ... apatutan stri, "Räjasanagara had 
(bij de dochter van bhre Wengker, SUf?umI).adewi) een dochter (Kusuma
wardhani)" , te scheiden is van hetgeen er op volgt, en dat het volgende 
een mededeling geweest is over bhre Lasem's huwelijk met bhre Matahun, 
zodat ingaku putra denira bhre Daha op aanvaarding van bhre Lasem 
als bhre Daha's schoondochter kan slaan, conform de mededeling van 
Nag. 5,I,c. Op deze wijze zou bhre Wirabhümi als zoon van Räjasanagara 
uit het beeld verdwijnen, hetgeen een discrepantie tussen de Nägara
krtägama en de Pararaton zou opheffen. 

134. In JFC 2,14 leest men, dat paningkah in Nag. 6,3,d "evidently" 
een woord voor " schoonzoon" is. Erg evident is dat niet, want in 7 ,4,c/d 
heet het huwelijk van Wikramawardhana en Kusumawardhani nog object 
van een (in 1287 lopend) gerucht. Mijns inziens staat er in Nag. 6,3,c/d, 
dat Wikramawardhana "vorst van Mataram" was krachtens de pangestu 
des konings; dan is de mededeling begrijpelijk, want het Buddha-schap is 
van Räjasanagara via bhre Pajang en bhre Mataram overgegaan op 
*Jayawardhana. De titels bhre Pajang en bhre Mataram geven de in het 
kapancatathägatan-tijdperk vastgestelde volgorde der toekomstige kratons 
weer, zodat Wikramawardhana in ruimer verband de stamvader was 
van de reeks Mataramse koningen, die met Aiiakrakusuma in het midden 
der 16de Çäka-eeuw zou beginnen, na de Pajangse tijd. Voor de geldigheid 
der in de titels bhre Pajang en bhre Mataram vastgestelde volgorde der 
dynastieën, d.i. voor de voorspelling van de toekomst van het rijk, was 
de zegen van Räjasanagara nodig, en die bedoelt Prapanca met het woord 
paningkah. 

135. Dat Lembu-Tal een man was, is een hardnekkig gecultiveerd mis
verstand, hetwelk tot een opstel van Poerbatjaraka in OV 1915,37 sqq. 
teruggaat; zie Nag.ed. 279 sq., HJG2 343, BSOAS 26,463 en JFC 4,138 
sq. Geen der volgelingen van Poerbatjaraka heeft blijkbaar Nag. 46,2 
goed gelezen. Er staat daar in bic, dat Wif?nu(wardhana) de mamisan 
was van Lembu-Tal's vader Narasinghamürti. De mededeling van 46,2 
gaat niet over Lembu-Tal, maar over de familiebetrekking tussen Wif?nu
wardhana en Narasinghamfuti, die een facet van het kapancatathägatan
dogma was, daar tegelijkertijd Narasinghamürti - zie ook OJO 81 -
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slechts een andere naam van Wi~nuwardhana was. Alleen in het kader 
van deze opvatting is te begrijpen (cf. VA WL-NR 69/1,165 sq.), waarom 
van Narasinghamiirti, die in 1190 overleden zou zijn, in Nag. 41,4,d 
gezegd wordt, dat hij "onlangs" - van 1287 uit gerekend - bijgezet is 
door bhre Wengker, zijn latere positiegenoot ; 41,4,d gaat over Nara
singhamürti's Çiwaitische bijzetting, en aannemelijk lijkt, dat met de 
dharma te Mireng zijn Buddhistische bijzettingsplaats bedoeld is. De 
hele mededeling van 46,2 brengt met zich mee, dat wirêng laga op 
Narasinghamiirti betrokken worde, niet op Lembu-Tal. 

136. In VAWL-NR 69/1,57 sqq. heb ik, uitgaande van de duur der 
voogdij over Krtanagara en Jayanagara, gedacht aan verdubbeling van 
de normale voogdijtijd in het geval van Räjasanagara; ik kom nu tot 
halvering door van het Räjasanagara-geval uit te gaan; de gegevens 
laten uiteraard beide interpretaties toe. Pigeaud vat in JFC 2,8 het 
amwangmwang van Nag. 2,2,d op als te staan voor "ouder, doch lager in 
rang", waardoor het begrip "voogdij" op de achtergrond zou raken; 
hij heeft met zijn opmerking gereageerd op Krom's uitspraak over Räja
sanagara's minderjarigheid, maar er is geen reden om aan amwangmwang 
niet de primaire betekenis "zorgen voor", "onder toezicht houden", toe 
te kennen. - Ik teken nog aan, dat de Pararaton sporen van niet-onder
scheiding van Gäyatri en Tribhuwanottunggadewi vertoont, aangezien 
daar (24,36 sqq.) bhre Kahuripan en bhre Daha als bruiden van 
Krtaräjasajayawardhana optreden, en dezelfde figuren in 27,1 en in 
27,14 sqq. halfzusters van Jayanagara zijn. 

137. De S(em)i-Nagara van Par. 32,12 overlijdt in 1375. De naam van 
de man plaatst hem op één lijn met de Semi-ning-rat van TO 1 en TO 2, 
en hij is dus de Krtawijaya der Waringinpitu-inscriptie, wiens eerste 
jaar 1369 is. Het overlijden van Suhitä als dhinarmêng Singhajaya is in 
1368 te stellen vanwege de notities van Par. 31,36 sqq., en 1368 corres
pondeert Îl! het systeem der kapancatathägatan-chronologie met 1279. 
Zie ook de eerste alinea van 1.2336 en Bijlage B sub 38/39. 

138. Op zichzelf is niet onmogelijk, dat de plaats van Nag. 80,2,80 bukit 
Sulang-Lemah heet; 8ulang lemah is Maleis voor "zwakke walm". Zolang 
geen berg of plaats van die naam teruggevonden is, is een positieve 
uitspraak echter een slag in de lucht. Bij het localiseren van bukit Sulang 
of bukit Sulang-Lemah is te bedenken, dat Rambahan, waar het 
Amoghapäça-beeld teruggevonden is, omstreeks 500 km ver van wat wij 
heden "Lampongse districten" noemen verwijderd ligt, doch dat niet 
zeker is, dat de term Lampung in Prapanca's tijd voor hetzelfde gebied 
gebruikt werd als in onze dagen; zie ook Nag. 13,2,80. - Op details der 
vertaling van Nag. 80,2 behoef ik hier niet in te gaan; wel worde echter 
opgemerkt, dat Pigeaud's opvatting -dharä in plaats van -dhara zou 
vereisen, omdat met dit soort kwesties het oordeel over Prapanca's 
preciesheid op het terrein der metriek samenhangt. 
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139. Het is te betwijfelen, of in de oorspronkelijke tekst van Nag. 80,2,c 
Jiwaneçwara vermeld is geweest. Uit de Sanskrt Amoghapäça-tekst blijkt 
niets van bhre Koripan's bemoeienis met de Sumatraanse tempel ; de 
auteur vermeldt er Adityawarman als (Majapahitse) patih, en daarom is 
niet in te zien, waarom hij, had zij een rol gespeeld, haar zou hebben willen 
verzwijgen. Aan de andere kant staat, dat in de Sanskrt inscriptie een 
Dharmaçekhara vermeld wordt, wiens naam dezelfde metrische structuur 
heeft als Jiwaneçwara. Het zou mij niet verbazen, indien de dichter 
Dharmaçekhara zou blijken te hebben geschreven, in welk geval een 
copiist van latere tijd, Dharmaçekhara niet kennende, in Jiwaneçwara 
een aannemelijke emendatie kan hebben gezien. Leest men in dezelfde 
regel duk in plaats van suk, dan wordt de tweede helft van c een tijds
bepaling van vrij ruime bruikbaarheid; daar bovendien de positie van 
Dharmaçekhara nog niet geheel duidelijk is, en wij dus niet weten, of 
het in mijn tekst volgende ratu op hem kan slaan, heb ik het overge
leverde Jiwaneçwara niet door Dharmaçekhara vervangen, doch wel vier
kante haken gebruikt om het woord enigszins buiten de tekst te houden. 

140. De derde alinea van noot 82 in VA WL-NR 69/1 is voorshands te 
schrappen. Zowel de Sanskrt Amoghapäça-inscriptie, die met de Gajah
mada-inscriptie van 1273 bepaalde trekken gemeen heeft, als het complex 
verhalen, dat om de figuur van Adityawarman ontstaan is, zou het onder
werp van een interessant onderzoek kunnen zijn; in dit boek staat 
Adityawarman echter niet zo centraal, dat aan hem een lange passus 
gewijd kan worden. 

141. In Nag. 42,I,b is Mahi!;la-Rangkah stellig een persoon; rangkah 
betekent "grensbarrière", en men zou dus aan "de krijgsman van de 
grens(barrière)" kunnen denken; het lijkt niet uitgesloten, dat Prapanca 
van mahi sarangkah, "het hele grensgebied" , een persoonsnaam gemaakt 
heeft. Welke theorie Pigeaud in dit verband in JFC 4,127 bedoeld heeft, 
blijkt niet; de litteratuurplaats, waarnaar hij verwijst, is als "Or. 34,18" 
te lezen, niet "Oriëntatie 18". 

Kern heeft het chronogram van Krtanagara's Bali-oorlog op goede 
gronden met ,,1206" weergegeven, maar het is niet uitgesloten, dat 
Prapanca ,,1208" bedoeld heeft, daar op Java a~tängga - cf. K 72,31 sqq. 
en K ed. 244 - blijkbaar een bekende term geweest is; het is dus niet 
onmogelijk, dat Prapanca het oorspronkelijke jaar der pamalayu ter 
datering van de Bali-oorlog gebruikt, en het aldus indirect gehandhaafd 
heeft. 

142. In de Pararaton behaalt Jayanagara vier overwinningen: op 
Rangga-Lawe, op Sora, op Nambi en op Kuti; de daar genoemde jaartallen 
verduidelijken het patroon der overwinningsjaren echter niet. In de 
Erlangga-hymne zijn de overwinningsjaren 953, 954, 957 en 959; de 
bijbehorende Oud-Javaanse prozatekst geeft andere informatie. 
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143. Hij is daardoor "een man van duizend maanden" en naast Gä)"atri 
Rajasanagara's "grootvader". Stelt men Wi~nuwardhana's uitschakeling 
van Linggapati in 1171, dan is dat, daar sang Anü~anatha's tweede 
sterfjaar 1173 is, de overwinning in het 22ste jaar van sang Anü~anatha's 
onbevoogde regering. Het valt op, dat Gajah-Mada's onderwerping van 
Sac;leng op dezelfde wijze een overwinning is in het 22ste jaar van 
Jayanagara's onbevoogde regering. Met "de uitschakeling van Linggapati" 
en met "de onderwerping van Sac;leng" is hetzelfde bedoeld geweeat, 
vervanging van de Wi~nuïtische hegemonie door de Buddhistische. Het 
is dus denkbaar, dat Gajah-Mada's optreden als patih van Tribhuwanot
tunggadewi in 1253 gefixeerd is wegens de bruikbaarheid van 1253 als 
jaar van Sac;leng's val. Dat de Pararaton-man van Gajah-Mada's uit
schakeling van de Wi~nuïtische koning vermoording van Jayanagara via 
een tussenpersoon gemaakt heeft, is vèrgaande afwijking van het Naga
rakrtagama-verhaal, doch geen onbegrijpelijke afwijking. 

144. Stutterheim vat Gajah-Mada op als "Gajah van Mada" en ziet in 
Mada de naam van een gebied (BKI 95,414). Het opstel, waarin dit 
voorkomt, heet "Het rijk Gadjah-Mada"; Stutterheim heeft daarin 
gebruik gemaakt van een bericht van Pigafetta en jongere Javaanse 
verhalen, waarvan de betrouwbaarheid mijns inziens overschat is. Het is 
mogelijk, dat Stutterheim gelijk had, maar bewezen heeft hij niets. 

145. Pra1}iila staat, voor zover ik weet, voor Sanskrt pra1}iili of pra1}älika 
en is de naam van de afvoergeul in voetstukken van godenbeelden; 
zo'n voetstuk heet yoni, wanneer het een lingga draagt (cf. IHJK2 1,93). 
Uit het gebruik van amratisubaddhakën, "verstevigen", is op te maken, 
dat de naam van de afvoergeul voor yoni in de plaats is getreden, hetgeen 
wegens de talrijkheid der linggajyoni-combinaties begrijpelijk is. Wij 
hebben dan slechts met een geringe semantische verschuiving te maken; 
"mediator" ligt ver van pra1}äla's primaire betekenis. Zie ook noot 147, 
alsmede Linggapra1}äla sub 1.2435, en JFC 3,152. 

146. Zie de opmerking over de stad van Maitreya sub 1.2262, in com
mentaar op het verhaal van SM 2, en de beschrijving van Maitreya's 
stad in D 8,32. 

147. Poerbatjaraka vertaalt het epitheton in INI 1,45 met: "zeer dapper 
in den strijd, evenals een zeer opgewonden groote olifant"; vermoedelijk 
heeft hij nirbhinna opgevat als oppositum van bhinna, "verschillend van", 
maar in dat geval vindt zijn vertaling geen steun in de gegevens del' 
woordenboeken. - Het is mogelijk, dat Gajah-Mada als variant van 
pramattagaja onze patih aangeduid heeft als veldheer en onderwerper 
der nü~antara, maar te bewijzen is het niet. - Ik teken hier aan, dat ik 
de in VA WL-NR 69/1,221 voorgestelde verklaring van het pra'l}-ala këta 
rasika der Gajahmada-inscriptie (BAS 136 sq.) terugneem; in de vertaling 
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van BAS 137 wordt prary,ala met "intermediary" weergegeven, minder 
juist, zoals in noot 145 reeds opgemerkt is. 

148. Ook in Nag. 7l,2,b is daarom anujä te lezen. 

149. Su!?umQadewï heeft dan dezelfde stand als bhre Lasem en bhre 
Pajang, wier moeder nauwelijks "een bijwijf" te noemen is. 

150. De twee halfzusters vertegenwoordigen bovendien de twee rijken 
in het kader van de bhawacakra-theorie. Kern heeft het muwah van Nag. 
4,1,a als adjectief opgevat, Pigeaud heeft er een stoplap in gezien; 
dat het als hulppredicaatswoord fungeert, blijkt uit zijn plaats in de zin. 
Johns zegt in Lingua 15,538, dat ibu clearly means ,aunt' ; ik zou liever 
zeggen: het duidt Räjasanagara's tante aan als "moeder". Aan te tekenen 
is nog, dat in de Lalitawistara geen leeftijdsverschil tussen Mäyä en haar 
zuster vermeld wordt; de tekst spreekt van mätr~wasä, "moeders zuster". 

151. Kern had overigens dit woord reeds gebruikt; cf. Nag. ed. 29. 

152. Ik ben daar uitgegaan van Kern's lezing wrddhi, doch voor het 
argument van de hoofdtekst maakt dat geen verschil. Pigeaud's com
mentaar in JFC 4,130 ligt in de lijn van ruimere interpretatie van het 
woord wrddha, maar is in strijd met zijn handhaving van de lezing mätra 
in JFC 5,440. 

153. In SBS 631 sq. verliest de monnik sperma, dat hij betovert tot 
een ku<;li, een soort kapmes; met dat kapmes klieft de prinses een betelnoot, 
en ten gevolge daarvan wordt zij zwanger, terwijl de kuc~li in het niet 
verdwijnt. Dit is een van de jongere verhalen over Gäyatrï als pontianak, 
die zich van de penis van haar partner meester maakt; wij komen op 
deze verhalen in hoofdstuk 3 terug. Zie ook noot 121. 

154. In Par. 10,1 sqq.: ten gevolge van omgang met Tunggul-Ametung. 
Dit is een jonger element in het verhaal, en bovendien in strijd met de 
vloek van mpu Pürwa, die kennelijk slaat op Tunggul-Ametung's impotentie 
bij omgang met ken J;>eçles. Zie overigens noot 57. 

155. Pigeaud verwijst in JFC 4,215 naar mijn veronderstelling, dat de 
Majapahitse vorsten Gajah-Mada hebben laten vergiftigen ; hij vermeldt 
geen plaats, en het is mij ontgaan, waar ik dat gesuggereerd heb. Er 
zijn verhalen genoeg, waarin verteld wordt, dat Gajah-Mada aan het 
einde van zijn carrière in ongenade is gevallen, maar zij zijn van jongere 
datum en hebben niet hun weg gevonden naar de Babad Tanah Jawi. Zie 
in dit verband VAWL-NR 69/1 ,106 sqq., waar echter op p. 109, regel 20, 
"Gajah-Mada" een betreurenswaardige verschrijving voor "raden Gajah" is. 

156. Prapanca is in zijn yuga-theorie naar onze opvatting niet consequent, 
want de Kaliyuga, waarin Krtanagara volgens Nag. 43,1 regeert, is de 
Kaliyuga der Indische berekening, niet die der Javaanse visie, zoals deze 
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in BY 52, SD 38 en ook in het gebruik van de namen Krtanagara en 
N ägarakrtägama tot uiting komt. Vandaar de tegenstelling tussen de 
yuga-bepaling in Nag. 43,1 en de naam Krtanagara. 

157. Sanskrt dewa wordt - zie CSW 182 - zowel voor "god" als voor 
"koning" gebruikt, zodat "het overleg der dewa's" in twee varianten te 
verstaan is. 

158. Cf. JFC 2,85, waar Pigeaud voorgesteld heeft het overgeleverde 
gumutw- door sagutw- te vervangen; dit is een plausibele emendatie. In 
regel d is katrpti ning of katrptin ing te lezen; de woordenboeken stellen 
voor een keuze geen materiaal ter beschikking. 

159. Volgens de zgn. "noordelijke traditie". Mäyä's conceptie valt daar 
op vollemaansdag van waiçäkha, en haar zwangerschap duurt tien lunaire 
maanden; de zuidelijke traditie kent medio ~ädha als conceptiedag en 
medio waiçäkha als geboortedag; op Java heeft men dus de noordelijke 
traditie in acht genomen. Zie Beckh's aantekeningen in HBB 1,33, noot 1, 
en 1,35, noot 2; de in Beckh's voorafgaande noot vermelde commentaar 
slaat waarschijnlijk hierop, dat een zwangerschap van tien maanden 
lang leek aan hen, die met solaire maanden rekenden. Uit GBI 2,212 sq. 
blijkt, dat de Tamils het feest van vollemaansdag van phälguna Kama
dahana noemen, en dat voor de Buddhisten Käma's verdelging Gautama's 
verwerving der definitieve verlichting was als op MAra behaalde over
winning. 

160. Voor de Lalitawistara/Pararaton-betrekking zie men 1.252. 

161. Cf. HBB 1,39. 

162. Voor de naam Su,?uml}.adewi zie men de opmerkingen in OBT 56 
en in YY 133 sq. (waar echter op p. 134, regel 4, Bhre Pajang in plaats 
van Bhre Kahoeripan te lezen is). 

163. Ik heb het oog op de Serat Baron Sekenger en op de Serat Aji 
Saka; de betrokken verhalen komen in hoofdstuk 3 ter sprake. 

164. Cf. GBI 1,41 sq. tegenover HBB 1,46, noot 1, waar Beckh aantekent, 
dat Rähula in de Lalitawistara "gar nicht erwähnt" wordt. 

165. In VA WL--NR 69/1,125 iuncto 269 ben ik van Kern's lezing van 
Nag. 1,2,d uitgegaan. Uit JFC 2,4 blijkt, dat het handschrift een betere 
lezing geeft, en in 3,3 vindt men dan ook een betere vertaling. Voor wie 
zich voor de jagaddhita-Ioci interesseert teken ik aan, dat in JFC 5,377 
,,16-1-2" te vervangen is door ,,17,!,b". 

166. De opmerking over bhre Wengker's energieke persoonlijkheid her
haalt Pigeaud in JFC 4,541. Daar verwijst hij naar de vergelijkingen van 
Nag. 4,2,a en 41,2,b; zie ook JFC 4,125, waar hij meent, dat Prapanca 
op het broederpaar Kr,?na-Baladewa gezinspeeld heeft. Het komt mij 



387 

voor, dat Kern (Nag.ed. 102) zich niet vergist heeft, en dat de vergelijking 
van 41,2,b een andere functie heeft; cf. VAWL-NR 69/1,165. In dat geval 
heeft Pigeaud gedwaald, en is de reden, waarom bhre Wengker bijzonder 
energiek zou zijn, niet duidelijk. In JFC 5,433 sqq. is Pigeaud op de 
kwestie niet teruggekomen. 

167. Sanskrt parasämya betekent "gelijkheid met anderen", "homoge
niteit", "onderlinge harmonie". In Nag. 41,3,b vindt men samasta
parasämya in de betekenis "de hele gemeenschap"; daarbij sluit aan 
van der Tuuk's vertaling "de menigte", ,,'t publiek", in KBW 3,349. 
Het is niet onmogelijk, dat op Java sämya soms in plaats van parasämya 
gebruikt werd als gevolg van herinterpretatie van para- tot meervouds
aanwijzer; in dat geval staat sämya voor "het volk" in de zin van "de 
gemeenschap". Etymologisch is "commoners" misschien als equivalent 
van sämya te aanvaarden, maar in zijn usuele betekenis is "commoners" 
aanduiding van een sociale groep, die in tegenstelling staat tot " adel" 
en "priesterschap"; daarom is "commoners" in de vertaling van Nag. 
88,5, b mijns inziens niet bruikbaar, zomin als elders in een Nägarakrtägama
vertaling. 

168. Het door Rinkes vermelde verhaal hangt waarschijnlijk met het 
TP-verhaal ook genetisch samen, want een zelfde mededeling als in TBG 
55,9 sq. over een door seh Lemah-Abang op vreemde wijze veroorzaakte 
zwangerschap van een prinses voorkomt vindt men in TP 126 na het 
verhaal over de zwarte hond. 

169. Vergelijk intussen narapati n Angadeg met het potrakä n räjaräjni 
van Nag. 49,2,c. 

170. Uit Overbeck's opstel (D 12,209 sqq.) blijkt op p. 223, dat de 
tekes-rol door de Permaisuri-Anom gespeeld wordt; dit versterkt de 
indruk, dat eekes met "bijvrouw" te associëren is. Overbeek heeft op 
p. 223 de consonanten j-n-t-y van de Maleise tekst met "Djanti" weer
gegeven, en die lezing is overgenomen in BKI 90,274 en in JV 470 en 473. 
Te lezen is echter junti; dit woord is bekend uit R 17,1l2,a (BKI 84,621) 
en wordt vermeld in KBW 4,356, waar het met joged ("dansmeid" , 
KBW 4,427) weergegeven wordt. 

171. Het in het verhaal van Par. 28,29 sqq. voorkomende wong Sunq,a, 
door Brandes in VBG 49/1,134 met een meervoudsvorm vertaald, is eer 
met "de koning van Sun<;la" weer te geven, in aansluiting aan het Angrok
verhaal met zijn tegenstelling tussen wurung en wong (cf. het Balise 
anak agung en de term "de Matarammer" = "de vorst van Mataram" 
in VOC-stukken); deze opvatting maakt het verschil duidelijker tussen 
het wong SuntJa van 28,37 en het menak van 29,1; zie ook het chronogram 
van Par. 32,25, waar de yuga ning wong de troonopvolger is. De inschikke
lijkheid van de koning, die bereid is zijn dochter aan de aanstaande Buddha 
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te schenken, tegenover de bereidheid der menak's tot een gevecht om haar 
bezit, is tot het Lalitawistara-verhaal te herleiden. In verband met het 
angaturakena van Par. 28,37 is op te merken, dat de oudere betekenis is 
"een regeling treffen met betrekking tot", de jongere "aan een hogere 
aanbieden"; door deze betekenisverschuiving kan in de loop der jaren de 
kleur van het hele verhaal veranderd zijn. Een zelfde opmerking is te 
maken met betrekking tot het in het verhaal gebruikte mati; het is later 
kennelijk als "sneuvelen" verstaan, maar mati betekent ook "het spel 
verliezen"; in het Lalitawistara-verhaal geldt voor Siddhärtha's con
currenten, dat zij de wedstrijd verliezen (mati), maar zij sneuvelen niet. 
In verband met het een en ander is het sportveld van het Nägarakrtägama
verhaal in het Pararaton-verhaal een slagveld geworden. 

172. In de Panji-roman is het aantal niet-uitverkoren prinsessen aan
zienlijk uitgebreid; zij vinden niet, zoals Angreni, de dood, maar worden 
haiiang. Dit kan een gevolg zijn geweest van normale thema-uitbreiding, 
doch het is evenmin uitgesloten, dat de Lalitawistara-mededeling over 
Siddhärtha's 84.000 bijvrouwen haar invloed heeft doen gelden. 

173. Misschien is de oorspronkelijke betekenis van angreni "huivering
wekkend" geweest, en is het te herleiden tot Ti (KBW 1,689; cf. Maleis 
ngeri, "huiveren"). In dat geval zou Angreni dicht staan bij 1)efj.es, naast 
Umang een Durgä-figuur; de brUid van de Buddha-Koning behoort tot 
het andere rijk, en is als vreemdelinge min of meer buta. In jonger Javaans 
vindt men rini en reni in bijzondere taal voor "vrouw" en "meisje" 
gebruikt, en wedyarini voor "vroedvrouw" (PJNH 493, 496 en 616); 
deze woorden lijken door Rückbildung uit angreni ontstaan te zijn, via 
"bijzondere vrouw", maar afleiding van ghari1J-i (KBW 4,666) is niet 
uitgesloten. 

174. In BTJ 18,16 sqq. vervult Gajah-Mada de functie van patih Madhu, 
daar hij naar Campä gezonden wordt om voor Bra-Wijaya de hand van 
de Camse prinses te vragen. De overeenkomst van Madhu en Mada lijkt 
echter toeval te zijn. 

175. Cf. Poerbatjaraka's opstel in TBG 59,380 sqq. en speciaal p. 392 sqq. 

176. Zie de opmerkingen in het laatste stuk van subparagraaf 1.2414. 

177. Zie de vertaling van SD 38 sq. sub 1.2221 en noot lIl. 

178. Letterlijk: "regeling betreffende het wezen van Çiwa". 

179. Voor bijzonderheden verwijs ik naar OBT, op de bladzijden, die 
in het register vermeld worden. 

180. Poerbatjaraka heeft in BJ 3,78, noot 1, de tekst van SD 9,16,d 
enigszins bijgewerkt, maar hij is niet tot een geheel gekomen, dat begrij
pelijk Oud-Javaans is, en zijn vertaling berust dan ook op fantasie; het 
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äsana van zijn lezing is bruikbaar, doch vereist een nadere bepaling, die 
met kamaläsana - zie hierover de aantekeningen in noot VI - bereikt 
wordt. Het krachtens emendatie gelezen mak{;amaken is een afleiding 
met -um- van ak{Jamii (Sanskrt k{Jamii), die correspondeert met het in 
KBW 1,145 vermelde inak{;amiiken, "lankmoedig stemmen"; angak{Jamii 
is gebruikelijker, en enig voorbehoud dus gewenst, maar de betekenis 
past goed in het verband. Poerbatjaraka's prathama ni (17,a), vertaald 
met "de verhevenheid van", is te verdedigen, daar prathama, "eerste", 
als "hoogste" te verstaan is; Mevr. Hooykaas heeft in Ind. 10,116 
prathamani gelezen, en dit met "nu pas" = "nu eerst" vertaald, doch 
deze opvatting lijkt onhoudbaar; ik heb de voorkeur gegeven aan Sanskrt 
prathamatas, dat in het Javaans zijn slot-s verloren kan hebben op dezelfde 
wijze als yaças, op Java tot yasa geworden. Het apatingkah van 17,a is 
door Poerbatjaraka vertaald met "zich bevinden", door Mevr. Hooykaas 
met "systematisch gerangschikt"; meer voor de hand ligt "actief zijn" 
("activiteit plegen"), conform de primaire betekenis van pratingkah; 
cf. KBW 4,94, waar "een tovermiddel aanwenden" speciaal gebruik is, 
blijkens het huidige menggawe naast gawe. Ginelar is de vorm van het 
accidenteel passief naast ginelaraMn, in de betekenis "uitgespreid raken"; 
de letterreeks (ak{;arakrama) is Çiwiingga saMstranira, daar het symbool 
de waarde heeft van het gesymboliseerde; Poerbatjaraka heeft krama 
als een zelfstandig woord beschouwd, hetgeen misschien te verdedigen 
is, maar de vertaling van Mevr. Hooykaas staat te los van de tekst om 
bruikbaar te zijn. Ik heb Çiwiingga ongewijzigd gelaten met het oog op 
een mededeling in OBT 26. 

In SD 1,9 heeft de overgeleverde tekst in b patatii. Het kan zijn, dat 
met Brahmamantra de tienlettergrepige kiitamantra (Paramaçiwiidityiiya 
namah) bedoeld is; ik heb de waarde van de term niet kunnen bepalen. 
Regel d heb ik van de vorige regels gescheiden en op Çiwa's nieuwe status 
betrokken; voor de juistheid der vertaling sta ik niet in, en Poerbatjaraka 
heeft de regel in BJ 3,56 anders verstaan. 

181. Cf. YY 148, waar "Çaci" in plaats van "Sati" te lezen is, en Ind. 
10,109 sqq. De bronnen kennen de Säwitri-plaats soms aan Umä of Rati 
toe; ik heb Säwitri gekozen in verband met het verhaal van KIlO, dat 
sub 1.2435 ter sprake komt. In OBT 127 geeft Goris een lijst uit andere 
bron. Over "de negen wali's" als jongere variant van de Nawasanggha 
zie JV 365. 

182. De jongere Javaanse opvatting, dat het heilige wapen ontstaan 
is uit Çiwa's huidvuil, hangt waarschijnlijk samen met candu's betekenis 
"boreh" (KBW 1,567; van Sanskrt chandu, "lekker, aangenaam" 1). Zie 
ook OBT 125 en noot 3 aldaar. 

183. De tekst van Gunning heeft in 5,b sukiing, in 6,b dilah-, in 7,b 
dudu ng en in 8,d çakti-. Het in 7,c gelezen mulata komt in één der hand-
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schriften voor; de andere hebben het na wenang onbruikbare mulati. 
Dilahnya, "de vlam er van", geeft vóór matemahan apuy geen zin, zomin 
als çaktinya; ik heb de woorden vervangen door dalanya, "het blad er 
van", resp. çätanya, "de scherpte er van", d.i. de smalle rand van de 
regenboog. 

184. De vertaling wijkt in details af van die in D 14,63. Mijns inziens 
is räh nrpati mamulakan in 8,c subject, de rest van de regel predicaat 
daarbij. Anginumi betekent "drenken", tegenover anginum, "drinken"; 
"drenken" is trouwens in overeenstemming met de verklaring van noot 2 
in D 14,63. In 8,d slaat het suffix van çätanya op de regenboog, dat van 
jiwanira op Çalya; het verschil der suffixen is een der redenen voor de 
emendatie van 8,d. Voor de bloed/regenboog-vergelijking zie men ook 
de gegevens in KBW 3,630. 

185. De inhoud van het in CJ 2,382 besproken boek heeft met het 
verhaal van BY 42,5 sqq. slechts indirect te maken. Als uitermate heilig 
voorwerp heeft de Kalimaho~adha zijn naam gegeven aan geschriften, 
die men, terecht of ten onrechte, als bijzonder waardevol beschouwde. 
Hetzelfde is gebeurd met de termen Nawaniitya en Räjapatnikun4o,la, 
zoals elders in dit boek blijkt. 

186. Cf. TBG 46,365 sqq. en GNI 2,49 sq. 

187. Siddhawangsitadewa betekent "beroemde heilige" (siddha wäsita), 
met, in pseudo-Sanskrt, dewa als equivalent van het Javaanse lidwoord 
sang hyang; het is een epitheton van Çiwa als yogiçwara. Trikäla, gewoon
lijk "verleden, heden en toekomst", betekent hier "de drie Käla's"; 
Käla, "de Donkere", is een naam van Rudra. Over de ekarJ}.awa zie men 
de opmerkingen in VAWL-NR 59/1,217 en 69/1,299. In de lakon Wangsa
tama Memaling dringt Wangsatama het paleis der Pän<;lawa's binnen 
om de layang Klimasada te stelen; het verhaal gaat terug op de MB-passus 
over de nachtelijke aanval van DroJ}.a's zoon Açwatthäman na de neder
laag der Kaurawa's; de tekst is opnieuw uitgegeven door Jonkers (Leiden 
1934). 

188. Over lumawu-lawu is reeds een opmerking gemaakt sub 1.2413. 
Voor de opvatting van Pigeaud, die aan een magische wapendans gedacht 
en met deze opvatting Swellengrebel beïnvloed heeft, zie men TP ed. 
171, noot 1, en 261. Aichele komt in BiB 22, noot 1, tot "sich beruhigen". 
Voor verdere gegevens zie men KBW 3,708, alsmede 2,599, waar men 
anunurat lawö ning tarate pëta,k vindt, "blad(eren) van de witte lotus 
beschrijven". Pigeaud heeft in JFC 5,318 sq. wel het malawö-lawö van 
OJO 79 op de juiste plaats vermeld, maar het linawe-lawö van Nag. 
71,2,d onder lawön ondergebracht; in OJO 79 komt räjapraçasti macihna 
K rtanagara voor naast räjapraçasti malawö-lawö K rtanagara, en is lawö-
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lawö dus een synoniem van cihna, in de zin van "op het blad aangebracht 
(teken, kenmerk)". De TP-verklaring van de naam van de Lawu is in 
hoofdzaak juist; Çiwa manifesteert zich èn in de Achtbladige Lotus èn 
op de top van een berg, zodat de bergnaam "zetel van Çiwa" betekent; 
zie ook de opmerkingen in de noten 65, 104 en 107, alsmede die over de 
namen J)ihyang en Saq,eng elders in de tekst. 

Pigeaud heeft aijo-ijo molah vertaald met "bleek zich bewegen", maar 
dat is voor hemzelf een raadsel geweest; vandaar de aantekening, dat 
er een kunstenaar of ambachtsman mee bedoeld zou kunnen zijn, in 
TP ed. 261 , vanwege de in KBW 3,571 vermelde Wrt.-plaats. Het is 
evident, dat latere Javaanse auteurs met het woord eveneens moeilijkheid 
gehad hebben. De in JNHW 1,146 en PJNH 149 vermelde jongere vormen 
ngijoni en ngijoqake geven "snel, in een vroeg stadium verkopen (aan)" 
weer; het in Pigeaud's vertaling verwerkte "groen aan de boom" wijst 
op verwarring van iju met ijo, maar vermoedelijk is hem het woord zó 
door Javanen verklaard. 

Met betrekking tot TP 104,6 geef ik de voorkeur aan peret als een
voudigste lezing; daar pereret en peleret als varianten voorkomen, is ook 
perjeret als variant aanvaardbaar, en hiervan is pederät blijkbaar de 
verminkte vorm; zie ook D 12,220, waar p-y-r-t tot peret aan te vullen is, 
en Stutterheim's opvatting daarover in BKI 90,274. In JV 476 beschouwt 
Pigeaud peret, naast pederat aanvaard in JV 471, als vergelijkbaar met 
Palyat, Palet, mpu Palot; dit verband is fictief, en in JFC 4,412 en 4,327 
heeft Pigeaud de JV-gissing terecht niet herhaald. In de lakon Murwakala 
is een der spelers panggender, "xylofonist"; daarbij sluit zich peret, "de 
trompet", goed aan. 

Voor matrinayanácaturbhuja zie men ook Par. 13,24 sq., BY 8,2,a en 
OBT 41. Tumanggul, "afweren", is een synoniem van het enkele regels 
verder volgende umäwära. Ik heb kinidungan gelezen, omdat sommige 
handschriften het geven; het behoort syntactisch tot de varianten van 
diwenehi, en wordt gevolgd door een uit twee leden bestaand object, 
panjang, "kakawins", en langon-langon, in het algemeen "poëzie", doch 
moeilijk nader te preciseren. Amasang girpa betekent "toveren" (cf. JNHW 
2,535 onder guna); de Javaanse auteur heeft een verband met mbanrfagirpa 
geconstrueerd, maar dat geeft op zichzelf geen reden om amasang girpa 
met "muziek maken" te vertalen (TP ed. 170 en 236 sq.). De vervanging 
van het overgeleverde bale door trate is mede ingegeven door de in 
KBW 2,599 vermelde Malat-passus, waarin Käla in Tarate-Bang - "de 
Rode Lotus" = A~tadalapadma - iemand opdracht geeft om Nusapati 
te doden. Het amangunaken van TP 104,12 sq. heb ik door de variant 
mangenaken, van het grondwoord kena, vervangen, omdat dat betere zin 
geeft. Ten slotte nog de opmerking, dat tinjo in het Javaans wel "op
zoeken" is gaan betekenen (PJNH 569; cf. KBW 2,742 sq.), maar dat 
dan "komen kijken", "een bezoek brengen aan", bedoeld is, niet "zoekende 
ronddolen" . 
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189. Voor pra1}iilä zie men de opmerkingen sub 1.2351 en in noot 145. 
De aanduiding van GaI,la's boek met de naam Linggapra1}iilä, die voor 
Swellengrebel een puzzle was (K ed. 257), is te begrijpen via de vertaling 
"voetstuk van de Lingga", daar de Lingga Çiwa is, en het voetstuk hem 
draagt op dezelfde wijze als de A!}tadalapadma. Uma's verscheuring van 
het boek is een zelfde symptoom van haar vervreemding van Çiwa in 
diens yogiçwara-periode als haar vermoording van Kumara in TP 102; 
zij wordt dan ook ontdemoniseerd door GaI,la, het levende bewijs van 
haar saamhorigheid met Çiwa. Voor de term Tripur~i zie men de opmer
kingen sub 1.2438, voor de Tambrapeta-figuur die in VAWL-NR 69/1,193 
sq. en 296 sq.; Tamrapreta is een Sang Hyang Taya, variant van mpu 
Bharä4a, en mythisch-genealogisch de grootvader van bhre Matahun, 
zodat het manggelaraken ing bhuwana tevens verwijst naar de ontplooüng 
van de A!1tadalapadma in Ka4iri, volgens de leer van SD 38 sq., al heeft 
de K-man dit misschien niet meer begrepen. Dat het verhaal over het 
boek van Calon-Arang (BKI 82,150) met de boekverhalen van SD 38, TP 
en K te maken heeft, blijkt uit het verband, dat de auteur legt tussen 
het boek en het huwelijk van Calon-Arang's dochter met mpu Bharä4a's 
leerling; mpu Bharaçla neemt kennis van de inhoud van het boek (p. 158 sq.) 
en is daardoor in staat Calon-Arang's demonische activiteit ongedaan 
te maken, d.w.z. Durga tot de gedaante van Uma te herstellen. 

190. Wij zien dus deze ontwikkeling optreden: in SD 8,7 sqq. neemt 
Çiwa demonische gedaante aan ten overstaan van Kama, in TP en K 
neemt Uma afzonderlijk demonische gedaante aan, en in het verhaal 
van K 146,17 sqq. bereiken Kala en Durga samen de verlossing, wanneer 
zij zich tot sang hyang Tunggal-Tunggal wenden. 

191. Zie de opmerking in de eerste alinea van noot 188 en K ed. 274. 
In K ed. 42* heeft Swellengrebel zich niet aangesloten bij Pigeaud's 
opvatting, dat TP ouder is dan K. De weergave van aijo-ijo met mawiwilis 
stelt Pigeaud in het gelijk, doch slechts met betrekking tot een bepaald 
verhaal; men zou meer verhalen vergelijkend moeten bestuderen om tot een 
globaal oordeel over de relatieve ouderdom der twee geschriften te komen. 

192. Het verhaal over de plunje van Karung-Kala is een, al dan niet 
traditioneel en dus eventueel vervaagd, çlalang-grapje. Karung-Kala is 
een bij Sançlang-Garbha passende Adam-figuur, en als zodanig "de 
zwangere man", die als "de Eeuwige" vader is van "de Tijd"; karung is 
hier een variant van kanq,ung, "zak", maar speciaal "uterus" (cf. KBW 
2,29 en het Maleise kandung). In jonger Javaans wordt karung uitsluitend 
gebruikt voor "zak van grof materiaal", zodat later karung-kala verstaan 
kon worden als "de zak, die Kala tot kleding strekte". In zijn demonische 
gedaante is Çiwa naakt; zie de afbeelding in TBG 64 naast p. 546. 

193. Bij de namen der door Hazeu in AK 329 vermelde toverspreuken 
is het volgende aan te tekenen. W ringin-sungsang betekent "met zijn 
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top naar beneden hangende waringin-boom"; deze boom heeft zijn plaats 
in het beeld van de cosmos; cf. JNHW 2,24, poh sungsang in KBW 3,425, 
en noot 96 hierboven voor de variant. Santilaheng is een verbastering van 
sandilata, dat zelf te herleiden is tot o~adhilatii, letterlijk "kruid-rank", 
doch op Java de naam geworden van de boom, "die een middel leverde, 
waarmeê de door Indradjit's toovermacht gedooden in't leven werden 
gebracht" (KBW 3,24). Banak-rf,alang betekende (cf. V AWL-NR 69/1,212) 
in ouder Javaans "de galang's, de priesters"; de jongere betekenis van 
banak, "gans", heeft dit onverstaanbaar gemaakt, en vermoedelijk heeft 
vervolgens associatie met "onbegrijpelijke galang-taal" van banak-rf,alang 
de naam van een mantra gemaakt; het komt ook voor als naam van een 
der koninklijke upacara's. Sastra-binerf,ati zou een verbastering kunnen 
zijn van rwa-bhineda; cf. OBT 122 sqq. Kumbala-geni is het kombaliigni 
of komaliigni van KBW 2,356, "zeker toovermiddel"; zie ook KBW 2,344 
onder kumala 11, en KMW 802, waar een edelsteen met wonderkracht 
vermeld wordt. Pangluwaran ten slotte is een direct duidelijk woord voor 
"verlossing"; misschien is het in de reeks eerst de generieke aanduiding 
van toverspreuken ter bereiking van de verlossing geweest en is het later 
als naam van een specifieke toverspreuk begrepen. De namen der tover
spreuken hebben met de inhoud van het Murwakala-verhaal niet direct 
iets te maken; zij zijn ontstaan uit "de letters op de Ai?tadalapadma". 

194. Zie de opmerking over de naaktheid van de demonische Çiwa in 
noot 192. In het Calonarang-verhaal dansen de leerlingen van Calon
Arang, jonge Durga-priesteressen, 's nachts naakt op de viersprong om 
Calon-Arang te steunen in haar gevaarlijke hekserij (BKI 82,120 sq. en 
152 sq.). Wat Tanuraga betreft, zie MAWL-NR 14,140 en noot 32 daarbij; 
zoals Rudra Çiwa, d.i. "vriendelijk", genoemd wordt om hem gunstig te 
stemmen, heet Durga "de Slanke". 

195. Voor panggender zie men noot 188. Voor panjak, dat bij het 
mamanjak(i) van Nag. 91,5,a past, zie men de opmerkingen in noot XIII. 

196. Over de wong sukrta vindt men iets in AK 326 sq. Zie echter Rassers 
in BKI 81,363, noot 1, met een verwijzing naar Kern's herleiding van 
sukrta tot Sanskrt sWikrta, "bezeten", in VG 10,157. Kern's verklaring 
is aannemelijk, maar in het lakon-verhaal gaat het om potentiële prooi, 
zodat de betekenis van swikrta in sukrta aanzienlijk verruimd is. 

197. Behalve onder verschillende namen komt de lakon ook voor in 
verschillende redacties, zoals blijkt bij vergelijking van Hazeu's weergave 
met die van Maijer in zijn opstel "Het Ngroewat". De tekst van Maijer 
is minder archaïsch dan die van Hazeu. Interessant is intussen het detail 
op p. 14 aldaar, dat galang Kanga-Buwana op een bepaald ogenblik 
toegekomen is aan de passus over de verplaatsing van de berg J amurdipa; 
hiermee is de Meru van Jambudwïpa bedoeld, welks verplaatsing ter 
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sprake komt in TP 63 sqq.; het detail is van belang voor het vaststellen 
van de verhouding tussen TP en de lakon Murwakala. 

198. Een deel van de lakon komt overeen met een deel van de lakon 
Sri Mahapunggung (BP 59). - Rassers (BK! 81,332) heeft in de vermelding 
van Sri vóór Sed.ana - d.i. Sädhana, op Java een naam van Wi~nu (KBW 
3,145) - een aanwijzing gezien, dat zij als oudere zuster van Sed.ana de 
linkerphratrie vertegenwoordigt. Swellengrebel heeft in K ed. 273 sq. 
dezelfde eigenaardigheid met betrekking tot de Korawäçrama besproken, 
doch daar op de onmisbaarheid van Wi~nu in het verhaal gewezen. Men 
vindt dezelfde volgorde in het Çri/Wi§nu-pura van Par. 31,2; dat staat op 
één lijn met het Goriçapura, d.i. "tempel van Gauri en îça", van Par. 
31,15; in beide gevallen wordt de godin het eerst genoemd, omdat zij 
het goddelijke equivalent is van een Majapahitse prinses, die een hogere 
rang dan haar echtgenoot had gehad. Het past mij als ondeskundige niet 
te beweren, dat Rassers ongelijk heeft gehad, maar Sri's voorrang in de 
naam van de lakon Sri-Sed.ana kan op zichzelf evengoed uit Majapahits 
spraakgebruik, door de tempelnamen beïnvloed, voortgekomen zijn. 

199. In Poerbatjaraka's tekst (BKI 82,232) vindt men tinütni (=tinüt ni), 
doch ni is in het zinsverband onbruikbaar. Zie ook A W 25,12,c, waar 
Niwätakawaca's aanvalskracht vergeleken wordt met het sanghära-vuur, 
en 27,2 sq., waar hij de Tripuräntakägniçara, de pijl vanÇiwa-Tripuräntaka, 
hanteert. 

200. De door Foucher vermelde kleuren verschillen van die der Batise 
Nawasanga-configuratie. Het ligt niet op mijn weg het verschil te verklaren, 
wel om de aandacht er op te vestigen, dat ook de godinnen der Buddhis
tische configuratie allen hun eigen kleur hebben. 

201. Hetzelfde geldt voor de kwalificatie "krijgsdans"; Arjuna maakt 
een einde aan de cosmische nacht door Niwätakawaca uit te schakelen 
en bruiloft te vieren met de widadari's, en zijn activiteit heeft dus een 
militair en een erotisch aspect. Voor mededelingen over de bec;taya-dans 
zie men Hadiwidjojo's opstel in HEC 87 sqq. - hij is de "serious and 
thoughtful people" van JFC 4,327, die volgens Pigeaud ten onrechte 
iets achter de bec;taya-dans gezocht hebben - , en dat van Tirtaamidjaja 
in Cornell's tijdschrift Indonesia, 3,31 sqq.; Tirtaamidjaja heeft niet tot 
verheldering van het genesisprobleem bijgedragen, doch wel interessante 
waarnemersinformatie verstrekt. 

202. Cf. VAWL-NR 69/1,280. Nu n~ya ook in Nag. 91,8,a blijkt voor 
te komen, is er geen reden om het overgeleverde nitya van 43,3,d liever 
tot nartya dan tot n~ya te emenderen; cf. VCOG 8,52 sqq. en VA WL-NR 
69/1,157 sq. iuncto 280, alsmede JFC 5,440, waar Pigeaud's opmerking 
inadequaat is, daar hij zijn nitya met mijn "dancing" combineert, om 
vervolgens deze combinatie "unsatisfactory" te noemen. 
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203. In plaats van rinak~a de hebben twee TP-handschriften pratyak~a 
mwang, "in tegenwoordigheid van", doch dit wordt voorafgegaan door 
een onduidelijk ingig,.ep of ing ig,.ep. Er is mijns inziens geen reden om 
aan de variant de voorkeur te geven, want het ligt wel voor de hand, 
dat later de verwijzing naar Räjasanagara's bestuur-onder-voogdij niet 
meer begrepen is, terwijl de verbastering van pratyak~a mwang tot rinak~a 
de onverklaarbaar zou zijn. - Wat de oorsprong der Tripuru~i betreft, ik 
neem aan, dat Çri genetisch staat voor bhre Daha als gemalin van bhre 
Wengker in zijn hoedanigheid van Wi~nu, dat Säwitri het goddelijke 
equivalent is van Gäyatri - de namen zijn synoniemen, zoals eerder 
opgemerkt is -, en dat Saraswati optreedt als Hinduïstische partner 
van Prajnäpäramitä. Daar de in Nag. 2,1 met Paramabhagawati aange
duide Gäyatri Durgä is in haar pontianak-gedaante, doch anders Umä, 
is begrijpelijk, dat de auteur van het K-verhaal tussen Umä en Säwitri 
geen keuze heeft kunnen maken; bovendien staat U mä als verlosseres 
van Durgä op één lijn met Çiwa < Ïçwara als verlosser van Käla in 
het TP-verhaal. - Over het in de Nawanätya uitgebeelde verhaal laat 
Prapanca zich slechts in vage termen uit; waarschijnlijk zal men slechts 
tot een gissing kunnen komen door studie te maken van de verhalen, die 
bij de sub l.2436 vermelde afbeeldingen van Foucher behoren; het begaan 
van die weg ligt buiten mijn competentie. 

204. Kern heeft in 1887 het vermoeden geuit (cf. VG 9,287), dat TP in 
dezelfde tijd ontstaan is als het Oud-Javaanse Adiparwa. Deze, door 
Hazeu overgenomen opvatting heeft Pigeaud in TP ed. 46 sqq. gecorrigeerd 
door de Tantu-Panggelaran tussen 1500 en 1635 ontstaan te achten; op 
p. 22 neemt hij echter voor bepaalde verhaalelementen hogere ouderdom 
aan; deze opvatting lijkt mij juist, en er is derhalve op het punt van 
ouderdomsbepaling verschil te maken tussen de afzonderlijke verhalen 
en de collectie, die wij "Tantu-Panggelaran" noemen. 

205. Poerbatjaraka's tekst geeft in regel a Smaränaputa dharmanika, 
en in regel d nis madana en amu(f,ha. In BJ 3,80 vertaalt hij anaput dharma 
met "zijn lot ondergaan", hetgeen mij moeilijk te verantwoorden lijkt; 
daarentegen is zijn vertaling van regel d verdedigbaar. Ik heb, wat regel 
a betreft, het gelezen anahur opgevat als twee objecten regerende, "A 
vergelden met B"; het ene object is dan adharma tika, met het denigrerende 
en hier dus vergoelijkende tika, het andere kapatin, zodat men krijgt 
"een misdrijfje met de dood straffen"; si is nadrukwijzer, waardoor tika 
gereleveerd wordt. Aan het slot van d lees ik liever amuda, op de basis 
van mudä, "vreugde", daar "dwaas" in het Sanskrt mü(f,ha is, hetgeen 
metrisch niet past en geen prefix a- zou vereisen. De hele strofe is een 
irrealis, met, volgens de regel, realiteitsvormen (hilang, tärabi, nirmadana 
etc.) in de nazin, en een verbum in de irrealiteitsvorm in de voorzin; het 
werkwoord van de voorzin is teher anahur, "spontaan vergelden", en 
van de twee leden krijgt, wederom volgens de regel, het hulppredicaats-
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woord het suffix -a, niet het hoofdpredicaatswoord; de lezing anahur 
brengt de noodzaak met zich mee om het volgende woord als adharma 
te lezen. In het gebruik van de irrealis ligt opgesloten, dat Wrhaspati 
Çiwa de absurditeit van de consequenties van zijn eventuele hardnekkigheid 
voorhoudt. 

206. Duidelijk is die reactie overigens niet. Immers, wat heeft Teeuw 
en Uhlenbeck naast Krom's opstel aanleiding gegeven om a priori hoge 
verwachtingen aangaande de Nägarakrtägama als kunstwerk te koesteren 1 
Toch niet de omvang der vaklitteratuur, want die was in hoofdzaak op 
niet-litteraire bespreking van Nägarakrtägama-mededelingen gericht. 

207. Cf. VAWL-NR 69/1,159 sq. en 280 sq. Wat Pigeaud in JFC 5,439 sq. 
bedoelt ontgaat mij. 

208. In Nag. 32,6,d wordt de kluizenarij de zich in materiële vorm 
manifesterende hemel van Çiwa genoemd. 

209. Daar het thema van hoofdstuk 4 Prapanca's vriendschap met 
Krtayaça is, en dat van 5 zijn vreugde over de vondst van 1;>arbaru, is 
niet onmogelijk, dat voor de dichter het kenmerk der twee hoofdstukken 
is maitrï resp. muditä; dat is interessant, omdat maitri en muditä Tärä
eigenschappen zijn (SHK 61). Volgt men deze gedachtengang, dan zou 
men de hoofdstukken I, 2, II en 12 gekenmerkt kunnen achten door 
Buddha-kwaliteiten, namelijk resp. Pancadaçamürti, Cakrawartin, Catur
dwipeçwaramuni en Dharmädhyak~a (in de zin van "de dharma onder 
zijn hoede hebbende"), terwijl de hoofdstukken 3 en 10 zouden slaan op 
activiteiten van het Majapahitse equivalent van Çäkyamuni. Dat zou 
leiden tot de veronderstelling van een driedeling naast een vijfdeling in 
de onderbouw, hetgeen, gegeven de betrekking tussen de Triratna, "Drie
voudige Buddha", en de Pancatathägata, "Vijfvoudige Buddha", op 
zichzelf aannemelijk lijkt. Men zou dan echter hoofdstuk 8 en 9 door de 
twee andere Tärä-eigenschappen gekenmerkt moeten achten, resp. karu1Jij 
en upe~ä. Daar op Java. upe~ä met de betekenis van Sanskrt ape~ä, 
"respect", optreedt, stelt hoofdstuk 9 ons niet voor een probleem; het 
thema is huldebetuiging aan de onzichtbare Ak~bhya van can<;li Jawi. 
De moeilijkheid vormt hoofdstuk 8; de jachtpartij van Nag. 50 sqq. is 
slechts onder het gezichtspunt van karu1Jij, "medelijden", te brengen, 
indien men aanneemt, dat de koninklijke jager wild gedood heeft om het 
de gelegenheid te geven vroom te sterven en daarmee het recht op betere 
reïncarnatie te krijgen; in deze richting wijst de speech van de leeuw 
in Nag. 51,4 sqq., en bepaaldelijk de opmerking in 5I,6,b/c, da.t de ellende 
van hem, die door de hand van Bhatära Giripati = Räjasanagara sterft, 
opgeheven wordt. Ik moet echter voorbehoud maken, omdat deze inter
pretatie ten slotte gissing is; daarom heb ik haar in een noot in plaats 
van in de hoofdtekst ondergebracht. 
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210. De maandvermelding wordt pas relevant, wanneer men de medede
ling van Nag. 94,2 tegenover de inhoud van Nag. 95 sqq. stelt, en daarmee 
medio äçwayuja, de datum van de voltooiing der Nägarakrtägama, 
tegenover de door de hele tekst gesuggereerde datum der definitieve 
verlichting, I çräwaI)a 1288; de tussentijd is dan een zwangerschaps
periode. - In aansluiting aan het betoog sub 1.2336 is aan te tekenen, 
dat men van bhädra 1282 op äçwayuja 1287 mag overstappen ter elimi
nering van de vier abhini!?kramaI)a-jaren; de maand bhädra 1282 van 
Nag. 61,1 is in zekere zin functioneel-identiek met de maand bhädra 
1287 van Nag. 74,2. 

211. Zie de plattegrond in IHJK2 3, plaat 25, of in RI 245, of in BKI 
121,390. De vraag, of de buitenloop (processieweg) oorspronkelijk is of 
niet (RI 246), moge hier buiten beschouwing blijven. 

212. Zie "The Pilgrimage of Sudhana" sub V. 

213. Voor zover ik weet, is de laatste daarvan die van Moens, in wiens 
opstel (TBG 84,326 sqq. en 387 sqq.) afwijkende meningen vermeld worden. 
Jonger dan dit opstel is dat van Mevr. van Lohuizen in BKI 121,389 sqq., 
alsmede het in de vorige noot genoemde boek; daarnaar worde verwezen 
voor jongere Barabuçlur-litteratuur in het algemeen. 

214. Foucher heeft in 1909 (JA X,13,23 en 52 sq.) de totale Buddha
configuratie van cançli Barabuçlur in verband gebracht met het wonder 
van Çräwasti, doch Krom staat tegenover deze suggestie sceptisch, in 
IHJK2 1,383 sqq. De veronderstelling van Foucher lijkt mij wel aan
trekkelijk, maar als buitenman past mij geen oordeel in een menings
verschil van deskundigen. Ik noem hier Bosch' opstel in TBG 61,223 sqq. 
ten behoeve van hen, die, even ondeskundig ter zake als ik, behoefte hebben 
aan algemene oriëntatie. Op het terrein der Javaanse litteratuur ligt de 
opmerking van Zoetmulder in RI 248, dat SHK een latere ontwikkeling 
van het Javaanse Mahäyäna weerspiegelt; waarop dit bepaaldelijk slaat 
deelt de auteur echter niet mede. 

215. Het chronogram van Nag. 44,2,c is mijns inziens te ontbinden 
in a-a§ta-eka-niisä, "zonder ... , acht, één, neus" = "ll80", waardoor de 
koningsnaam Astrajaya wordt. Dat de naam, zoals Pigeaud stelt (JFC 
4,135), op litteraire activiteit in Kaçliri wijst, is onhoudbaar, indien men 
het laatste lid van het chronogram als näsä leest; de toegevoegde opmer
king, dat de meeste Javaanse kakawins uit de Kaçlirise tijd zijn, is voors
hands een sprookje. 

216. Zie ook de opmerking over de jaartallen ter aanduiding van het 
optreden der verschillende Pararatonse schaduwkoningen van het Maja
pahitse tijdvak in VA WL-NR 69/1,261 sqq. 

217. In het inleidende verhaal der Pararaton verbiedt Brahmä de pas
getrouwde Nçlok zich door Gajah-Para te laten beslapen; dit gaat in 
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wezen terug op de theorie aangaande de Moeder-Maagd (cf. 1. 2412). 
Gajah-Para dringt op sexueel verkeer aan, maar hij wordt afgewezen en 
sterft enkele dagen later. De voorstelling is blijkbaar geweest, dat de 
aardse echtgenoot van de Moeder-Maagd zijn passie had moeten bedwingen, 
en gestorven is als gevolg van verkeerd gedrag; daarmee ontstond de 
mogelijkheid om "Maya's overlijden een week na de geboorte van de 
Bodhisattwa" op haar aardse echtgenoot over te dragen. In de ons over
geleverde tekst komt dit niet duidelijk meer tot uiting, doch de Lali
tawistara-traditie blijkt nog uit de - in de overgeleverde tekst zinloze -
opmerking van Nçlok (Par. 2,33 sq.), dat de jonggeborene ababu kakalih, 
abapa tunggal is, "iemand met twee moeders en één vader", want Sid
dhartha had Çuddhodana tot vader en zowel Maya als Mahäprajapati 
Gautami tot moeder. Bosch heeft in MA WL-NR 27,437 ababu kalih 
betrokken op de wrijfhouten, waaruit het vuur en dus Agni ontstaat, 
maar abapa tunggal heeft hij buiten beschouwing gelaten, en daarom bevre
digt zijn verklaring niet. 

218. Het woord baiang hangt op een of andere wijze samen met wurung; 
dit blijkt uit de betekenis van het Maleise baiang (KMW 119), maar 
vooral ook uit het Madurese taq bhaihang, dat gelijkwaardig is met het 
Javaanse ora wurung (MWK 2,351). Het Javaanse baiang, dat in jongere 
taal iabang geworden is, heeft kennelijk zowel "jonggeborene" als "pontia
nak" betekend, zodat het Lumbini-park als "verblijfplaats van de jong
geborene", pabaiangan, voor de Javanen een "kinderlijkenveld" = "ver
blijfplaats van de pontianak" is kunnen worden. 

219. Volgens het Pararaton-verhaal (Par. 4,10 sqq.) was Angrok tijdens 
de actie der uit zijn hoofd te voorschijn komende vleermuizen in diepe 
slaap verzonken. In verschillende jongere verhalen - cf. BTJ 75,25 sqq. 
en SBS 607 sqq. - is de meditatie "in unbewegter Ruhe und Abgeschie
denheit" van de aanstaande Buddha-Koning (cf. HBB 1,40) tot diepe 
slaap geworden. De samenhang blijkt uit hetgeen in OBT 67 sq. mee
gedeeld wordt over de Caturpada: de derde fase van de yoga-concentratie 
is die van de droomloze slaap, waarop dan nog kan volgen de turiyapada, 
culminerende in de türyäntapada, "het eindpunt van de vierde fase"; 
cf. VAWL-NR 69/1,290 sqq. - Voor bijzonderheden over de vleermuizen, 
die Angrok voortbrengt, zie men OE 6,5 sqq. 

220. Zie noot 57 alsmede de laatste alinea van 1.2412 en noot 154 .. 
Over de palmwijntapper, aan wie het koningschap ontgaat, is het nodige 
gezegd in VAWL-NR 69/1,144 sq. 

221. In MA WL-NR 27,438 ziet Bosch het karakteristieke van het verhaal 
van Par. 5,17 sqq. hierin, dat Angrok in een boom klimt, daar hout de 
natuurlijke prooi van Agni is. Het gaat echter om een tal-boom, de leveran
cier van ron tal, "lontar" ; lontar is het normale materiaal, waarop men 
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schrijft, en dus functioneel de A~tadalapadma, waarop zich ook de Buddha 
openbaart; cf. het maniri i rontal van K 138,24, besproken sub 1.2435. 

222. De verhalen zijn toegelicht in VAWL-NR 69/1 ,143 sqq. 

223. De verklaring is vermoedelijk, dat sunan Bonang door J aka Sahid 
te bekeren diens geestelijke vader is geworden, en krachtens de verge
lijkbaarheid van Angrok en Jaka Sahid de Brahmä van het Pararaton
verhaal. Dat sunan Bonang èn sultan Agung in de Babad Tanah Jawi de 
naam AÏiakrakusuma dragen, is een uitvloeisel van de caturdwipeç
waramuni-theorie. Sunan Kali-Jaga is in de Babad Tanah Jawi "de 
monnik" naast "de koning van Mataram"; ook hij had Afiakrakusuma 
genoemd kunnen worden , maar zoals de BTJ-man aan sultan Agung een 
Senapati vooraf laat gaan, laat hij aan sunan Kali-Jaga een "vader" 
voorafgaan, en in dichterlijke vrijheid heeft hij die "vader" Afiakrakusuma 
genoemd. Voor Pigeaud is sunan Kali-Jaga een historische persoon 
(JFC 4,205) ; de basis van deze opvatting lijkt mij uitermate zwak. 

224. In Par. 14,6 komt de vervulling van de voorspelling van Par. 7,26 sq.: 
tan hanaa tega ring wetan ing Kawi tan siddha ring dharma käncana, "er 
zal ten oosten van de Kawi geen monnik zijn, die niet volmaakt is in de 
dharma käncana". Dit is dubbelzinnige orakeltaal, ten eerste omdat de 
dubbele ontkenning leidt tot "iedere monnik" , en ten tweede omdat 
dharma käncana in het Pal ot-verhaal op alchimie, maar daarbuiten op 
de verheven dharma van het Buddhisme slaat. - Voor de wens boom van 
Maitreya zie D 8,32, alsmede de commentaar bij Nag. 65,3,a/b in hoofd
stuk 2; Maitreya is, zoals eerder opgemerkt is, de Ratu Adil der jongere 
Javaanse verhalen, die zijn onderdanen merdeka zal maken . 

225. De oudste opvatting is, dat de Javanen, die zich bij de val van 
Majapahit niet tot de Isläm hebben willen bekeren, naar Bali gevlucht 
zijn en hun litteratuur of litteraire traditie daarheen meegenomen hebben; 
dit sluit aan bij het verhaal van de Serat Kançla over Bra-Wijaya's 
verhuizing naar Bali (VBG 49/1,201). In MJHT heb ik deze visie vervangen 
door de theorie, dat Bali in het bezit van Javaanse litteratuur gekomen 
is als gevolg van verovering door Majapahit in 1265; de nieuwe theorie 
berustte echter op geloof in de betrouwbaarheid van de mededeling van 
Nag. 49,4 en van het verhaal der Kidung Pamancangah; dat geloof heb 
ik in de loop der jaren verloren. Een derde mogelijkheid is nu, dat op 
Bali Javaanse litteratuur ontstaan is in een Javaans milieu, vergelijkbaar 
met de latere Balise kolonie op Lombok; van belang in dit verband zijn 
de opmerkingen in HJG2 233 over het gebruik van Oud-Javaans op Bali 
na 1022 A.D. = 944 Çäka. Of die derde mogelijkheid als verklaring in 
aanmerking komt, zal voortgezet onderzoek moeten leren; hier komt zij 
slechts ter sprake, omdat Krom's opmerking over de Kaçlirise periode als 
bloeitijdperk der Javaanse schone letteren (HJG 12), door Pigeaud in 
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JFC overgenomen, zo zwak staat, dat overweging van alterna.tieve 
oplossingen gewenst is. 

226. Het gebruik van de meervoudsvorm "poems" hangt waarschijnlijk 
samen met de veronderstelling, dat in Nag. 94,3,bjc andere geschriften 
van Prapanca dan de Nägarakrtägama. bedoeld zijn; cf. noot 38. 

227. Pigeaud is intussen met zichzelf in tegenspraak geraakt door in 
JFC 4,337 Nag. 96 sq. als "functional marks of the end of the poem" 
te beschouwen; zulke "functional marks" brengt men uiteraard niet aan 
in een supplement, dat ten gevolge van onvoorziene kritiek toegevoegd is. 

228. Zie voor details de opmerkingen in noot XIV. 

229. Ik heb de term "Omnivoren" gekozen in verband met Sanskrt 
bubhu~ii. Hun leer steunt uiteindelijk op het Lalitawistara-verhaal, 
volgens hetwelk Gautama na langdurig vasten weer voedsel tot zich is 
gaan nemen, en met die "schending der gebruiken" de wrevel van vroegere 
medestanders gaande gemaakt heeft (HBB 1,55); de theorie, dat men niet 
door zelfkastijding, doch door innerlijke overwinning der begeerte tot 
definitieve verlichting komt, kon gemakkelijk leiden tot overdrijving aan 
de andere kant. - Het Bubh~ä-verhaal is door Rassers besproken in 
FKI 222 sqq.; zijn opstel is interessant, doch in het kader van dit boek 
niet relevant, daar het hem om oude achtergronden van het verhaal te 
doen is geweest. 

Pigeaud's mening, dat wij vrij veel van Prapanca weten (JFC 4,49 sq., 
335 sqq., 547 sqq.), is een uitvloeisel van zijn totale Nägarakrtägama
interpretatie en zijn aanvaarding van Krom's uitspraak in HJG 19. Ik 
deel de opvatting van Krom en Pigeaud niet ; het gedicht staat op naam 
van de Buddhistische hogepriester, en wanneer in Europa hooggeplaatsten 
op hun naam verschijnende werken door anoniem-blijvende deskundigen 
laten vervaardigen, waarom zou dat dan niet in Majapahit het geval zijn 
geweest 1 De Krtanagara-hymne staat op naam van Nädajna, maar is 
geschreven in zulk goed, zij het ingewikkeld, Sanskrt, dat veronderstelling 
van assistentie van een Indische pandit voor de hand ligt; ook Pigeaud 
heeft dit in JFC 4,333 aangenomen. Hoe meer een werk een officieel 
karakter heeft, hoe meer de reële auteur op de achtergrond pleegt te 
blijven, en hoe minder dan tevens de kans is, dat het - zeker in een 
maatschappij als de Oud-Javaanse - aan kritiek van onbevoegden bloot
gestaan heeft; de veronderstelling van tegen Prapanca persoonlijk uitge
brachte bezwaren gaat terug op een losse opmerking van Kern in 
commentaar op Nag. 98; aan die losse opmerking is door Slametmuljana 
en in zijn voetspoor door Pigeaud te grote waarde toegekend. 

230. Pigeaud's opmerking in JFC I ,XII, dat de Balise adel belang
stelling had voor teksten, waarin iets over de oude betrekkingen tussen 
Java en Bali vermeld werd, verschilt enigszins van hetgeen men leest in 
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JFC 4,118 en in 4,345, en de twee passages van JFC 4 verschillen weer 
onderling, daar de Balise geletterden op p. 118 wèl en op p. 345 niet in 
een beschrijving van het Javaanse hof geïnteresseerd heten. De moeilijk
heid, waarvoor wij staan, is, dat uit de door de Javanen bewust verstrekte 
informatie - Nag. 16,3, Nag. 49,4 iuncto 70,3, Nag. 80,1, de Balawi
inscriptie en de laatstelijk door Damais in BEFEO 47/1,127 sq. besproken 
tekst van Er-Abang - geen betrouwbaar beeld over de betrekkingen 
tussen Java en Bali te vormen is, aangezien wij niet weten, welke voor
stelling van zaken de theorie vereist heeft, en hoe de betrekkingen in 
werkelijkheid waren. Zie ook de opmerkingen in noot 225 en aan het slot 
van 1.2536. 

231. Dat een koning van Bali bedoeld zou zijn, is niet waarschijnlijk, 
want al hetgeen wij van de politieke situatie op Bali in de laatste eeuwen 
weten wijst op het bestaan van een aantal vorsten, die met de naam van 
hun gebied - "Heer van Karang-Asem" etc. - van elkaar onderscheiden 
worden. Een op Bali vertoevende noch Balise noch Lombokse vorst 
zou door een Lombokker a fortiori met de naam van zijn land vermeld zijn. 

232. Cf. Wir. 97,22 sqq. , het oorspronkelijke slot van het Wirä.~aparwa, 
waaraan later de passus 97,31 sqq. toegevoegd is. 

233. Cf. KBW 3,647. Het in PJNH 245 vermelde lun-ala lijkt de verkorte 
vorm te zijn van het kelun-ala(ne) van PJNH 180, "berucht". Uit de e 
blijkt, dat kalun met ala(ne) een lexicale eenheid is gaan vormen, en in 
dat licht is de vorm lun-ala te bezien. Het is dubieus, of in het oudere 
Javaans lun als predicaatswoord in gebruik is geweest. 

234. Zie van Eerde's opstel in TBG 43,290 sqq. Zijn verklaring van de 
term boddha op p. 292 is zonder twijfel onjuist. 

235. Goris noemt op p. 243 van zijn opstel Çailendra wel naast Sela
Parang, doch hij heeft daaraan geen conclusie verbonden. Op p. 247 
heet Sela-Parang de naam van het Oost-Lombokse rijk; dat is niet met de 
gereconstrueerde tekst van Nag. 14,4,a in overeenstemming, doch behoeft 
niet in strijd te zijn met de reële situatie in latere tijd. De Graaf's opmerking 
in MK 16,57, "die van Sumbawa ot de Salatparangers", wijst op de 
mogelijkheid, dat de naam Sela-Parang tijdelijk ook op een deel van 
Sumbawa betrokken is geweest. - Als op Lombok gebruikelijke neven
vormen van Sela-Parang noemt Goris in TBG 76,247 Batu-Sela en Sela
Dara; dara is te herleiden tot Sanskrt dharä, "de aarde", een synoniem 
van acalä; Sela-Dara is dus een variant van het op Java bekende Selacala. 
De taal, die wij "het Sasaks" noemen, heet op Lombok basa Sela-Parang 
(KBW 3,260). - Zie verder Goris' opstel in D 19,46 sqq., waar enige 
litteratuur vermeld wordt, die voor bestudering der Lombokse geschiedenis 
van belang zou kunnen zijn, en VKI 25, hoofdstuk Il. 
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236. Een Lubdhaka-handschrift, dat collega Teeuw met het oog op uit
gave van de tekst onder handen heeft, begint met een soort kladblaadje, 
waarin de manggala-strofe of -passus vermengd is geraakt met een fragment 
van andere herkomst, dat de jaartallen 1659 en 1660 bevat. Dit fragment, 
waarschijnlijk afkomstig uit een verhaal over de strijd tussen Bali en 
Lombok, is vermoedelijk door iemand gebruikt, die de andere kolofon
jaartallen van cod. 5023 kende en tussen die jaartallen en de oorlogs
situatie verband aannam, of van dit verband op de hoogte was. 

237. De auteur noemt zich mpu Putut, met een naam, die hetzelfde 
betekent als Prapanca en Tantular, en die terecht door Poerbatjaraka 
weergegeven is met "candidaat-heilige" (BKI 107,204 sq.). In de kolofon 
van de Nirartha Präkrta vindt men aangetekend: Sampür1J(1 pwa yêng 
käncana Durgädewi, tan len ikä sthänanya, ring padmämbara, waarin 
käncana voor käncanasthäna = wwatan mas staat en "paleis" of "tempel" 
betekent; de vertaling luidt: "voltooid in het paleis van Durgä; daar 
bevindt het zich, in lotusgewaad" . Blijkens de interpunctie heeft de 
copiist de zin der aantekening niet begrepen; daardoor is Poerbatjaraka 
tot een verkeerde vertaling gekomen en tot verkeerde localisering 
van Käncana. Met het lotusgewaad is mijns inziens het lotuskleurige 
foedraal bedoeld, waarin belangrijke handschriften bewaard plachten of 
plegen te worden. "Durgä" is waarschijnlijk de koningin-grootmoeder van 
het einde der kapancatathägatan-periode, de Gäyatri-Paramabhagawati 
van haar tijd. 

238. Van der Tuuk vermeldt in dezelfde aantekening in KBW 1,521 
Nirartha ook als auteur van de Mäyäntaka. Aan deze notitie voegt hij 
het jaartal 1141 toe. Dit maakt waarschijnlijk, dat hij gebruik gemaakt 
heeft van de sub l.2121 besproken Wawatekan of van een variant daarvan, 
en dat met "de Mäyäntaka" dus de kakawin Usäna Bali bedoeld is. De 
naam Mäyantaka, "de dood van Mäyä", zou kunnen suggereren "opheffing 
van de macht der mäyä door het bereiken van de definitieve verlichting", 
en dan op Buddhistische functie van het gedicht kunnen wijzen. De 
naam U sana Bali, waaronder ook een in MJHT besproken prozageschrift 
bekend is, betekent "oude geschiedenis van Bali", maar U säna Bali zou 
een jongere titel kunnen zijn en het betrekken van de inhoud op de oude 
geschiedenis van Bali een zelfde geval van verbalisering als ten aanzien 
van de Pamancangah aannemelijk lijkt. Nadere studie van de inhoud 
der kakawin zou daaromtrent, in het positieve of in het negatieve, uit
sluitsel moeten geven. 
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