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PROGR AMM

A

VAN HET

BALI-CONGRES.
Maandag 18 October.

5.00 N.M. Vertrek van Soerabaja per ss. „Op ten Noort”.

8.00 N. M. Inleiding door Ir. P. H. W. Sitsen: Nijverheid- en Kunstnijverheidsontwikkeling

op Bali.

Dinsdag 19 October.

9.00 V. M. Aankomst ter reede Padangbaai.

Aanvang debarkement (na ontbijt aan boord).

Afrit van Padangbaai naar Denpasar.

11.00

V. M. In de Poeri van den Regent van Denpasar :

Welkomstwoord door den Voorzitter van de Commissie van ontvangst.

Openingsrede door den Voorzitter van het Java-Instituut.

Rede door den Resident van Bali en Lombok, als vertegenwoordiger van Z. E.

den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie.

Rede door den vertegenwoordiger van Z.V.H. den Soesoehoenan van Soerakarta,

Mr. P. H. Djajakoesoema.

Rede door den vertegenwoordiger van Z. H. den Sultan van Jogjakarta, P. H.

Soerjodiningrat.

Inleiding : Het sociale leven der Baliers, door den Nagara-Bestuurder van Ka-

rangasem.

Inleiding: Balisch familieleven, door den Nagara-Bestuurder van Gianjar.

1.00 N.M. Lunch in het Bali-Hotel.

3.00 N.M. Inleidingen in de Poeri Denpasar :

Het oude Bali, door Dr. W. F. Stutterheim.

Bali’s Tempelwezen, door Dr. R. Goris.

4.30 N.M. Afrit naar Padangbaai.

5.45 N.M. Embarkement.

Woensdag 20 October.

7.30 V.M. Aanvang debarkement.

8.00 V.M. Afrit van Padangbaai naar Kloengkoeng.

Aldaar bezichtiging van de Kerta-Gosa

;

Verkoopstentoonstelling Balische kunstnijverheid.

+ 9.00 V.M. Van Kloengkoeng naar Poera Besakih.

Daarna naar Karangasem.

1.00 N.M. Lunch in de Poeri Karangasem.
Aldaar tentoonstelling kunstnijverheid met koopgelegenheid (o.a. houtsnijwerk,

weefsels van Tenganan).

Dansvoorstellingen, aangeboden door den Nagara-Bestuurder van Karangasem.

Legong uit het dorp Selat (Verhaal : Lasem, Tjalonarang). Redjang uit het dorp

Asak. Ende door strijders van het dorp Seraja tegen die uit het dorp Timbrah.

5.00 N.M. Afrit van Karangasem naar Padangbaai.

5.45 N.M. Embarkement.



+ 8.00 N.M. Na het diner, in de rooksalon van het ss. „Op ten Noort” :

Lezing door den Heer Colin McPhee :

A musician listens to Balinese music.

Vertaling van een excerpt dezer lezing in het Maleisch, door Mr. R. Sidarto

Dibjopranoto.

Balisch piano-concert, uitgevoerd door de Heeren Colin McPhee en Walter Spies,

gedeeltelijk met trom-begeleiding.

Donderdag 21 October.

7.30

V.M. Aanvang debarkement.

8.00 V.M. Afrit van Pandangbaai. Bezichtiging der oudheden van oudheden te Goa Gadjah,

Jeh Poeloe, Pedjeng en Goenoeng Kawi, onder leiding van Dr. W. F. Stutterheim.

1.00 N.M. Lunch te Tirta Empoel. Aldaar tentoonstelling var j.a. prada-werk, houtsnijwerk

van Mas
;
demonstratie van een legong-les en lontarschrijven.

Bijwoning van tempelfeest.

3.00 N.M. The met dansvoorstellingen aangeboden door den Nagara-Bestuurder van Gianjar :

Gong Kebiar van Gianjar, de spelers van Pliatan, de dans uitgevoerd door Goesti

Gede Raka. Topeng van Nagara Gianjar.

6.00
I

6.45 ^

N.M. Ketjak-voorstelling te Bedoeloe.

6-45 N.M. Afrit naar Padangbaai.

7.45 N.M. Embarkement.

Vrijdag 22 October.

8.00

V.M. Aanvang debarkement.

8.30 V.M. Afrit naar de poera Kehen te Bangli.

Vandaar naar Kintamani.

+ 11.00V.M. Te Kintamani dansvoorstellingen, aangeboden door den Nagara-Bestuurder van

Bangli : Baris goak, Baris gede, Baris presi, Barip dadap.

Bespeling van de angkloeng uit Sabi (Noord-Bali), door kinderen.

12.30

N.M. Lunch te Kintamani. Daarna afrit naar Gelgel.

2.30 N.M. Te Gelgel; Tentoonstelling kunstnijverheid met koopgelegenheid: o. a. weefsels

van Kemasan en Noesa Penida. Zilverwerk van Kemasan. Houtsnijwerk. IJzer-

smeden (demonstratie). Dansvoorstellingen, aangeboden door den Nagara-

Bestuurder van Kloengkoeng : Djanger, Barong.

i 4.00 N.M. Afrit naar Padangbaai.

Embarkement.

Zaterdag 23 October.

8.00 V.M.

8.30 V.M.

10.15 V.M.

12.30 N.M.
2.00 N.M.

3.30 N.M.

5.00 N.M.

een lezing getiteld

Aanvang debarkement.

Afrit naar Denpasar.

Voorlezing door den Voorzitter van het Bali-Museum van

Het Bali-Museum, opgcsteld door Ir. Th. Resink.

Daarna bezichtiging van het Bali-Museum.

Na afloop dansvoorstelling van wajang wong (fragment uit het Ramayana).

Lunch in het Bali-Hotel.

Afrit naar Padangbaai.

Embarkement.

Vertrek van s.s. ,,Op ten Noort”.

Zondag 24 October.

8.00

V.M. Aankomst te Soerabaja.
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VERSLAG VAN HET CONGRES
VAN HET

JAVA - INSTITUUT
GEHOUDEN OP BALI, i8 — 23 OCTOBER 1937.

Maandag 18 October.

Aan boord van het ss. ,,Op ten

Noort” wordt ’s avonds om 8 uur door

Ir. P. H. W. Sitsen een voordracht

gehouden over

:

Nijverheid- en Kunstnijver-
heidsontwikkeling

op Bali.

De lezing, die ik voor U over de
nijverheid en kunstnijverheidsontwikke-

ling op Bali zal houden, ter inleiding

van het cultuurcongres, georganiseerd

door het Java - Instituut, maakt een

onmiddellijke verbandlegging tusschen

nijverheid en kunstnijverheid eenerzijds,

en cultuur in het algemeen anderzijds,

noodzakelijk. Dit beteekent echter niet,

dat ik uitsluitend de nijverheid zou

willen belichten ter beoordeeling van
de cultuur op Bali. Het begrip ,,cul-

tuur” verzet zich tegen een dergelijke

eenzijdige waardemeting. Cultuur toch

is een complex-verschijnsel, gegroeid in

een bepaalde samenleving, dat door tal-

looze leidingen verbonden is aan alle

organen die gezamenlijk de totaliteit

eener cultuur voeden, doen bloeien en
doen afsterven. Nijverheid en kunstnij-

verheid zijn beide bescheiden organen

van die totaliteit ; zijn wederom onder-

ling van elkaar afhankelijk, beinvloeden

de economische structuur en daardoor

ook weer het totale cultuurleven. Een
beinvloeding van de tallooze organen.

die een cultuur mogelijk maken, van
buitenaf, kan het betrekkelijke orgaan
in zijn werkzaamheid stimuleeren. Of
daaruit bloei, dan wel nedergang van
de cultuur zal volgen, is vooraf uiterst

moeilijk te bepalen. Mijn standpunt,

dat ik hier aan deze vergadering voor-

leg, is daarom, dat wanneer na een

critisch onderzoek blijkt, dat bepaalde

organen de cultuur in hare ontplooiing

kunnen belemmeren, een beinvloeding

van een orgaan, mits dit op zeer voor-

zichtige wijze gebeurt, mogelijk is, doch
dat het noodzakelijk is, de uitwerking

van een dergelijke activeering van een

onderdeel op het geheel, nauwlet-

tend gade te slaan. Die activeering zal

het veiligst gaan, wanneer zij zich be-

perkt tot het kennisgeven aan de cul-

tuurdragers, van wat elders in andere

culturen bestaat. Uit deze kennismaking

zal de cultuur naar eigen aard en be-

hoefte overnemen, wat zij noodig heeft

voor haar verder bestaan. Deze kennis-

making kan technische en bedrijfseco-

nomische voorlichting insluiten. Een
dergelijke activeering is het best te ver-

gelijken met de activeering van den
groei van een plant of boom op een

drogen bodem die in de nabijheid wa-
tertoevoer krijgt, en daarheen zijn wor-
telstelsel uitstrekt. Een dergelijke acti-

veering is op Bali reeds ontstaan

door inschakeling van Bali in het eco-

nomisch bestel van Nederlandsch-Indie



en daardoor van het wereldbedrijf. Dit

is gepaard gegaan met intensievere be-

stuursbemoeienis van het Westersche
gezag, zeker met groote prudentie ge-

voerd, en deze activeering heeft onge-

twijfeld wijzigingen gebracht in de
Balische samenleving en dusin deBalische

cultuur.

Hierdoor toch is grootere rechtszeker-

heid geschapen voor de lagere kasten

der samenleving, waardoor de suprematie

der hoogere kasten werd geknot
;
onder-

wijs- en verkeersmogelijkheden hebben
het oorspronkelijk Balische isolement

verbroken; belastingen, invoer en uitvoer

van artikelen, die niet meer het

karakter droegen van het vroegere ruil-

verkeer, hebben de geldhuishouding

noodzakelijk op een ander niveau ge-

bracht
; het landbezit — eigendom der

poera's en van de triwangsa — is door
deelbouw-contracten, die onder het Euro-
peesche bestuur op eerlijke wijze moeten
worden doorgevoerd, de facto gewijzigd.

De soedrah is niet meer de dienaar, doch
feitelijk in vele gevallen medegerechtigde
geworden. De opname in het wereld-

verkeer heeft eigen producties verdreven;

medische voorzieningen hebben een eind

gemaakt aan de vroegere periodieke

cholera- en pokkenepidemieen, waardoor
het ontzag voor de kwade goden, die

het gezinsleven kwamen verdelgen, is

verminderd. De Brahmaan en de Ksatria,

priester en adel, zijn vaak handelaar

geworden, of hebben edele nijverheids-

producties ter voorziening van cultuur-

vreemden terhandgenomen, dan wel,

worden gids en klerk in loondienst bij

tourist en Gouvernement.
Ik noem maar enkele dingen, waaruit

blijkt, dat er reeds vele veranderingen

zijn en dat deze veranderingen alien hun
invloed ten goede often kwade uitoefenen

op de Balische cultuur. Is het nu ge-

wenscht een verdere activeering van
nijverheid of kunstnijverheid in dit

milieu, dat ik hier zeer summier schets-

te, als nieuw orgaan in te voeren ?

Alvorens deze vraag te beantwoorden,
moge ik een kort overzicht geven van
de wijzigingen in enkele takken van
nijverheid en kunstnijverheid, zooals die,

naar mijn inzicht, waarbij een zekere

mate van subjectiviteit uiteraard zal zijn

ingesloten, worden gezien.

Weefnijverheid.

Nog in Maart 1913 schreef de Assis-

tent-Resident Kroon :

„De steeds grootere invoer van zijden

„en katoenen garens doet echter het

„spinnen in onbruik raken en wie weet,

,,hoe lang het nog zal duren, dat 00k
,,de Nederlandsche en Engelsche weefsels

,,aan de inheemsche weefkunst een
„einde zullen hebben gemaakt”.

Thans, 24 jaar, later is het proces
bijkans voltrokken. De eigen katoen-
aanplant is behoudens eenige zeer

kleine resten, in Noesa en Boekit,

verdwenen en daarmee het spinnen en
verven der eigen garens. Gewone
kleedingstof wordt geimporteerd

;
de

adat-kleedingstukken voor bijzondere

gelegenheden, worden geweven uit geim-
porteerde, door Chineezen niet licht-

en kleurvast geverfde, garens. Gedrukte
katoentjes uit het buitenland, batiks

uit Java, vervangen de dagelijksche

kleedij en de sapoet en kaloeng tjarik

zijn vervangen door den geimporteer-
den handdoek, een geliefd artikel voor
den Balier met een totaal ander gebruik
dan waarvoor dit weefsel is gemaakt.
De zuinige Balier heeft den goedkoopen
import binnengehaald

;
de uiterlijk

prachtlievende Balier heeft de felle,

directe verfstoffen, hetgeen tevens be-
teekende een aanzienlijke besparing op
arbeid, verkozen boven de gedemptere
eigen kleurstoffen en aanvaardde daar-

mede mindere kleurvastheid en „tijdelijk-

heid” van het product. Het „onreine”
wasschen vond hij niet noodig. De
lichte kleurvastheid was, aangezien het



adatkleeren betrof en een groote hang
naar wisseling aanwezig was, zoodat de
kleeren slechts enkele malen gedragen
werden, van mindere importantie.

In deze resten van de voorbije Bali-

sche weefnijverheid is in den laatsten

tijd eenige opleving te zien, niet voor
eigen gebruik, maar voor export, c. q.

voor verkoop aan touristen. Het plangi-

werk, dat op Bali weinig gedragen wordt,

heeft daarbij de leiding. Ook andere

doeken, aesthetisch vaak van groote

waarde, worden als exportartikel aange-

boden. De slechte technische kwaliteit

— niet licht en waschecht — drukt prijs

en omzet. Typeerend is, dat de Maha-
radja van Travancore bij zijn laatste

bezoek aan Bali zelfs geen museum-
aankoop vandergelijkeweefsels wenschte,

omdat zij toch in korten tijd vergingen.

Houtsnijkunst.

Het eigen snijwerk voor de woningen
der vorsten, voor de poera’s, voor in-

gangspoorten, woningen, godenbeelden,

muziekinstrumenten, maskers voor too-

neel, enz., dit alles was op Bali tot

bloei gekomen als eigen cultuurbezit.

Nog is dit een betrekkelijk bloeiend

bedrijf. In enkele jaren tijds zien wij

daarnaast ontstaan een houtsnijkunst

voor export. De eigen cultuur had deze

economische en technische verandering

blijkbaar noodig, anders is de snelle

ontwikkeling onverklaarbaar. Geenszins
wil ik hiermede zeggen, dat dit direct

beteekent een verrijking van de cultuur.

Het kan een noodbloei zijn, doch wij

staan op te korten afstand van dit ge-

beuren, om hierover een uitspraak te

kunnen doen.

Vijf jaar geleden werkten in desa

Mas twee houtsnijders met twee leer-

lingen. Thans zijn er 76 meester-hout-

snijders, die elk drie tot vier gezellen

in hun werkplaats hebben. Een totaal

van ongeveer 350 houtsnijders werken
thans in deze eene desa voor export of

verkoop aan touristen. In de desa's

Panti en Belong in grooten getale,

in de andere desa’s om Den Pasar

overal verspreid, werken nogmaals 350
houtsnijders met hetzelfde doel. Merk-
waardig is het, dat meer dan 50®/o

dezer houtsnijders behoort tot de
hoogere hasten, de ,,Triwangsa”

; 29°/o
ervan behoort tot de Brahmaan-kaste.

Wanneer men bedenkt, dat van de to-

tale bevolking van Bali slechts 6,4®/o

van ,,kaste” is, moet dit verschijnsel

als belangrijk worden aangemerkt. Naast
deze 700 houtsnijders zijn afzonderlijke

handelsbedrijfjes in het houtsnij-artikel

ontstaan, terwijl teerders en ververs de

beeldjes bronzen en kleuren. Aangeno-
men kan worden op grond van gehou-
den tellingen, dat een looo-tal arbeiders

en handelaren zich met deze in vier

jaren ontstane kunstnijverheid, bezig-

houdt.

Edelmetaal-bewerking.

Het vroegere werk van Bali op dit

gebied is U alien ongetwijfeld bekend.

De krisheften, offerschalen, doozen, rin-

gen, enz., geornamenteerd metbewonde-
renswaardige gevoeligheid, kentU uit mu-
sea en tentoonstellingen. Ik waag het aan

te nemen, dat materieele omstandighe-
den hierbij hebben geleid tot ontkenning
van den wil van het materiaal, waarin
wordt gearbeid, waardoor ondanks de
blijvende aesthetische waarde der voor-

werpen, de kunstwaarde door een zekere

prulligheid der structuur achteruit is

gegaan. Het is hetzelfde verschijnsel,

hetwelk ik zooeven constateerde bij de
weefnijverheid, n.l. : daar vervanging

van kleurvaste weefsels door onvast

gekleurde : in het algemeen krijgt dus
het kunstvoorwerp een tijdelijk karakter.

Dit is ontegenzeggelijk een achteruit-

gang van deze cultuuruiting. Deugde-
lijkheid van het geproduceerde toch is

mede een component van schoonheid
en bevordert liefde voor het artikel.

3



Deze mindere deugdelijkheid beteekent

derhalve het afsterven van het cultuur-

eigene door sneller werk, waardoor weer
afstooting van kunstnijveren en tenslotte

mindere productie. Het afsterven van

de kunst tot het vervaardigen van de U
welbekende gouden beelden voor kris-

heften (ngindra), het feit dat de gegoede

Balier zijn ringen laat maken bij Chi-

neesche goudsmeden, bevestigt dit droeve

verschijnsel.

In een verslag vond ik, dat in 1934,
bijvoorbeeld in de desa Tjeloek (Gjanjar)

nog 4 edelmetaal-smeden hun bedrijf

uitoefenden; in 1935 waren er nog twee.

In dit depressie-stadium zijn eenige ge-

zellen van deze desa uitgetrokken, om de
edele kunst bij nog in Soekawati levende

kunstvaardige goeroe’s te leeren. Deze
gezellen hebben na hun leertijd zich

wederom in Tjeloek gevestigd en zijn

tevens goeroe geworden. Momenteel
werken thans in genoemde desa weer

97 edelsmeden. De opkomst van deze

kunstnijverheid in die streek ontwikkelt

zich verder, want uit desa Singapadoe
zijn thans weer gezellen in opleiding in

Tjeloek en reeds een tweetal opgeleiden

hebben zich weer als kunstnijveren,

tevens als goeroe, in hun oorspronkelijke

desa Singapadoe gevestigd. Wederom
is de karakteristiek van deze ontwikke-

ling : tendenz naar export van kunst-

nijverheidsproducten, c.q. verkoop aan

touristen.

Het verschijnsel, dat ik bij enkele voor-

name takken van nijverheid en kunstnij-

verheid schetste, is mede elders opgetre-

den. Over het algemeen kan geconstateerd

worden : een beperking van productie tot

een grens, door het eigen cultuurinzicht

toelaatbaar geacht, met suppletie door
importartikelen van cultuurvreemd allooi

;

daarnaast aanvaarding van een export-

industrie, gestoeld op verworven kennis

en vormgeving, als het ware aangeleund
aan de eigen cultuur. Vaak zijn stemmen
vernomen, die in dezen groei een onheil

zien. Men wijst daarbij op den invloed

van Europeesche kunstenaars, die zich

op Bali hebben gevestigd, op den in-

vloed van touristen, die het kaf niet van
het koren weten te onderscheiden. Het
is best mogelijk, dat deze invloed werkt,

doch m.i. is dit niet belangrijk. Wan-
neer die invloeden werken zou dit be-

teekenen, dat de Balische cultuur dit

aanvaardt om gebruik te maken van de
geboden gelegenheid om nieuwe orga-

nen te scheppen. Of deze organen zul-

len leiden tot de versterking van de eigen

cultuur, valt voorshands niet te zeg-

gen. Het is zeer goed mogelijk, dat de
inkomsten, verkregen op de wijze, als

zulks thans geschiedt, zullen leiden tot

het weer vervaardigen van sieraden

voor eigen gebruik, tot het uitbouwen
van adatgebruiken, in het kort, tot ver-

steviging van het Balische eigen. Het
is 00k mogelijk, dat de uitwerking an-

dersom zal zijn, doch wie zal dit zeggen ?

Hoe is nu deze reeds zichtbare ver-

andering in de nijverheid op Bali te

verklaren ? Zouden er in de laatste

jaren materieele of geestelijke verande-

ringen zijn voorgekomen, die dit ver-

schijnsel begrijpelijk maken ?

Gedurende vele jaren voor de crisis

ruilde de Balier zijn copra, koffie, run-

deren en varkens reeds tegen import-
artikelen. Hij kon belangrijke hoeveel-

beden van deze goederen — kleeren, ge-

reedschappen, messen, dakijzer, rij-

wielen, enz. — koopen met het geld,

dat zijn aan buiten Bali afgestane ar-

tikelen hem opbrachten. Met dit geld

kon hij mede zijn geldelijke verplich-

tingen nakomen, door zijn adat voor-

geschreven en voorzoover deze nog als

noodzakelijk werden gevoeld
; hij kon

daarmede zijn belastingen voldoen en
zijn heerendiensten afkoopen

; hij kon
zich daarmee sieraden voor eigen

gebruik laten vervaardigen, zijn adat-

feesten verzorgen enz. Toen kwam de
crisis. De copra, runderen en varkens
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daalden sterk in prijs. De misoogst in

1936 maakte het noodzakelijk, rijst

in belangrijke mate te importeeren

instede van deze te kunnen exporteeren.

De landrente ging drukken als een vaste

last op het budget. Openbare verkoopen
van grond wegens belastingschuld moes-
ten Worden doorgevoerd. Wei had de
Balier de gelegenheid, meer landbouw-
producties tot stand te brengen op het

gebied van tweede oogsten, doch vele

verschijnselen wezen er op, dat hij daar

niet veel voor voelde : de Goden zien

dat niet graag, want in voorbije tijden

heeft men de straf dier Goden onder-

vonden door vermindering van opbrengst

van den hoofdoogst. Ik waag het dan
00k aan te nemen, dat de materieele,

economische druk een groote rol is gaan

spelen op Bali. Indices voor deze ziens-

wijze zijn mede, dat de afkoop van
heerendiensten — 24 dagen werken of

f 3.— betalen — voorheen algemeen
geschiedde, terwijl in denzelfden tijd,

dat de exportnijverheidwerdopgebouwd,
een overwegend deel van dezen afkoop

weg viel. In denzelfden tijd stond de
Balier zijn gouden sieraden, veelal poe-

saka, naar buiten af. Door dezen econo-

mischen druk heeft de Balier heel wat
water in den wijn der adatverplichtingen

toegelaten
:
poera's werden slecht on-

derhouden ;
dakherstellingen werden in

plaats van met de dure indjoek-beklee-

ding, met goedkoop dakijzer uitgevoerd:

in het algemeen, de adatbehoeften wer-

den beperkt. Het is mogelijk, dat de
door mij geschetste materieele druk
deze uitwerking kon hebben, omdat het

cultuur-eigene minder diep dan voorheen

als noodzakelijk werd gevoeld. Het is

mogelijk, dat nieuwe behoeften optraden

door het buitenlandsch contact, welke

slechts bevredigd konden worden door

export en diensten aan tourisme. Dat
de edele handwerken als export-industrie

overwegend door leden der hoogere

kasten zijn terhandgenomen, dat op deze

kasten de zwaarste adatverplichtingen

rusten
;
dat deze kasten tevens de be-

zitters waren van de uitverkochte siera-

den, op welke kasten de landrente drukte,

zoodanig dat openbare verkoop van gron-

den noodig werd, heeft mij de overtuiging

gegeven, dat inderdaad uit dezen druk
veel verklaard kan worden. Ik wil niet

ontkennen, dat zonderdien economischen
druk de ontwikkeling wellicht 00k in

dezelfde richting zou zijn gegaan, doch
vooral het tempo, waarin een en ander
is geschiedt is voor mij het bewijs, dat

de economische noodzaak den overwe-
genden impuls heeft gevormd.
Op grond van deze overtuiging acht

ik mij gerechtigd tot het raden van een
activeering van nijverheid en kunstnij-

verheid op Bali. Deze bevordering moet
echter niet zijn een bruutinplanten van
cultuurvreemde organen, doch een aan-

knoopen met groote voorzichtigheid aan
bestaande toestanden en het gebruik

maken van de in de Balische cultuur

verworven eigenschappen der bevolking.

Het moet zijn een tastenderwijs inbren-

gen van nieuwe voedingsbronnen. Indien

deze activeering slaagt, zal de eigen

Balische gemeenschap hieruit de groei-

stoffen kunnen aantrekken voor verdere

ontwikkeling ; zij zal een kans krijgen

tot verderen uitbouw. Teneinde mis-

verstanden uit te sluiten, wil ik hierbij

vermelden, dat de door mij bedoelde

activeering geenszins de eenig mogelijke

weg is ter bevordering van de Bali-

cultuur. Verbetering, intensiveering van
den landbouw ; het kweeken van meer
of andere exportproducten ;

honderd
andere bronnen kunnen wellicht aan-

geboord worden, om den economischen
druk weg te nemen. Ook deze activee-

ringen kunnen de ontwikkeling van het

cultuur-eigene bevorderen. Het ligt

echter niet op mijn weg, hierover op
dezen avond uit te weiden.

Alvorens nu de vraag te beantwoor-

den, wat er op Bali op nijverheidsgebied

kan worden gedaan en hoe dit zou
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kunnen geschieden, wil ik eerst nog even

ingaan op de wijzigingen in de geld-

huishouding, die door den nieuwen
kunstnijverheidsexport en het tourisme

is veroorzaakt. De verkoop van nijver-

heidsartikelen voornamelijk houtsnijwerk,

is in totaal te stellen op een waarde

van ruim f 160.000 's jaars. Hiervan

komt rond f 90.000 a f 100.000.— in

handen van de nijveren zelf, de rest in

handen van de handelaren op Bali.

Schuldverhoudingen, als op Java be-

staan, waar de producent vaak met
handen en voeten aan den handelaar is

gebonden, komen slechts sporadisch voor.

A1 is deze verhouding gezond te noemen,
wel wordt deze industrie bedreigd in

zijn snelle ontwikkeling door gebrek aan

voor het product geschikt hout. Een
onderzoek heeft uitgewezen, dat per

jaar thans reeds ongeveer 250 hout
voor dit snijwerk noodig is. Dat onder-

zoek leerde mede, dat de gemiddelde
verdienste der beeldhouders in de desa’s

om Den Passer is te stellen op onge-

veer f 6.— , in desa Mas op ongeveer

f 4.— en in de desa Tjoloek op onge-
veer £3.50 per maand. De controleur

Bakker berekende in zijn economisch
rapport van 1934 voor de afdeeling Zuid-

Bali het gemiddelde inkomen voor een

Balisch gezin op f 73.05 per jaar. Hoe-
wel dergelijke gezinsinkomstenbereke-

ningen steeds met een korreltje zout

moeten worden genoten, wil ik, om U
een beeld te geven van den invloed,

dien de exportindustrie hierop kan heb-
ben — aangenomen, dat ditzelfde gezins-

inkomen bijvoorbeeld in desa Mas be-

stond — even vermelden, dat thans uit

deze nijverheid — de totale inkomsten,

omgeslagen over het totaal aantal gezin-

nen — in die desa een toeslag is ver-

kregen van f 43.— per jaar per gezin.

Ook het touristenverkeer brengt, be-

halve door aankoop van kunstnijverheids-

producten van touristen op Bali zelf,

welke naar raming ongeveer f 40.000
bedraagt, doch welk bedrag in de boven-

vermelde productiewaarde is inbegrepen,

nog ruim f 100.000 ’s jaars aan de
Balische bevolking : hotelpersoneel, gid-

sen, chauffeurs, enz. Tourisme en
kunstnijverheid brengen een totaal, dus
een vermeerderd volksinkomen van on-

geveer f 260.000 's jaars op. Deze som
zal U wellicht niet zoo heel belangrijk

voorkomen. De geconcentreerdheid van
deze inkomsten, voornamelijk in Zuid-
Bali, maakt deze toename van vermeer-

dering van volksinkomen, zooals ik dat

voor de desa Mas in enkele cijfers aan-

gaf, toch heel belangrijk.

In het voorgaande heb ik getracht,

U een beeld te geven van de snelle

ontwikkeling in luttele jaren van enkele

voor export werkende takken van kunst-

nijverheid. Exacte gegevens over de

uitbreiding van het aantal touristen

staan niet ten dienste, doch wel geeft

het aantal bezoekers aan het Bali-mu-

seum, dat is geregistreerd, een beeld

van dezen vooruitgang. Binds 1934 is

het aantal verdubbeld. In 1936 zijn

ongeveer 3000 touristen op Bali geweest;

een raming voor 1937 werkt uit op on-

geveer 5000.

Wat kan nu voor activeering voor
nijverheid en kunstnijverheid in het

raam van het hiervoren medegedeelde
worden gedaan ? Wij hebben gezien dat

onder den druk der tijden de Balier zijn

toevlucht heeft genoemen tot vervan-
ging van artikelen, hoofdzakelijk door
import-aankoop, die goedkooper was

;

dat hij sieraden voor eigen gebruik heeft

afgestaan, en dat hij tenslotte is geko-
men tot een kunstnijverheidproductie

voor export en tourisme. Wanneer men
dit overdenkt, lijkt het wenschelijk een
verdere activeering van nijverheid in

twee richtingen te leiden ; de eerste

een interne versterking beoogende
; de

tweede voor export werkend. In het
voorgaande heb ik opzettelijk naar vo-
ren gebracht, dat de exportnijverheid is
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gestoeld op al hetgeen vroeger voor eigen

behoefte voor eigen cultuur noodig was.

Het ligt voor de hand, de nieuwe produc-
ties te leiden via eigen gebruiksartikelen.

Hierdoor toch kan bereikt worden, dat de
Balische vormgevingen op het artikel zul-

len worden toegepast, dat het karakter

van het artikel a.h.w. een cultuur-uiting

wordt, zelfs ook wanneer het in een
later stadium een exportartikel zal zijn.

Bij deze activeering zal verder moeten
worden getracht, de gevaren die de in

te snel tempo uitgebreide exportnijver-

heid bedreigen, uit den weg te ruimen.

Op dezen weg kan a.h.w. tot een soort

urgentie-programma worden gekomen,
dat ik thans wil gaan bespreken.

Houtsnijnijverheid.

Zooals ik reeds vertelde, is er reeds

thans een tekort aan voor het beeld-

houwwerk geschikt hout te constateeren.

Veel gesneden voorwerpen vertoonen
later scheuren. Dit getuigt van een min-
dere liefde voor het materiaal bij de
beeldhouwerij, d.w.z. een verzwakking
van deze cultuur-uiting. Doch boven-
dien tracht de nijvere zijn product zoo
snel mogelijk te verkoopen, teneinde

het risico van scheuren, en dus verlies

aan belooning, te ontgaan. Ik ben ervan

overtuigd, dat indien maatregelen wor-
den getroffen om zoo snel mogelijk te

komen tot het beschikbaar krijgen van
goede houtsoorten, dit euvel in het

belang van deze kunstnijverheid zal

verdwijnen. Proeven, genomen met
import-houtsoorten hebben niet voldaan.

Het Binnenlandsch Bestuur is van de-

zen nood overtuigd en ook door afdee-

ling Nijverheid is bij het Boschwezen
aangedrongen op een doelmatige hout-

voorziening.

Daarnaast is het hoogst wenschelijk,

middelen te overwegen, teneinde te

komen tot veredeling van de kwaliteit

van het product. De tourist en de
Javaansche kunsthandelaar in Balische

artikelen zijn niet kieskeurig. De Ver-
eeniging ,,Pita Maha” heeft reeds ge-

tracht, in deze richting wat te bereiken.

Het moet uitermate wenschelijk worden
geacht, te geraken tot een keuring van
kunstnijverheidsproducten. Een veree-

niging, gevormd uit museumdirectie,
,,Pita Maha” en handelaren met een
comite, dat certificaten van beoordeeling
afgeeft, zou kunnen bereiken, dat de
tourist en handelaar een beteren prijs

betalen voor gecertificeerde artikelen.

Hierdoor zal een prikkel en ook een
belooning worden gegeven voor beter
werk, terwijl het afglijden van de kwa-
liteit door prijsdrukking daardoor wordt
afgeremd. Hierdoor zal tevens de liefde

voor het materiaal en voor de vormge-
ving bij de nijveren worden opgevoerd.
Een propaganda in deze richting ware
in te zetten. Tenslotte zou ik als derde
maatregel willen aanbevelen de Balische
kunstnijveren in de gelegenheid te stel-

len, gelijksoortige producten, waaruit
grooten zin voor techniek en liefde blijkt,

elders vervaardigd, te kunnen beschou-
wen. Naar mijn meening zal daarvan
een bevruchtende werking uitgaan tot

verdere ontplooiing van de hier besproken
eigen kunstnijverheid. Tot deze drie

maatregelen zou de activeering van
de houtsnijkunst voorloopig kunnen
blijven beperkt.

Weefnijverheid.

De aesthetische kwaliteiten en de drang
naarvervaardiging voor den export, geven
al de richting aan, waarin de bevordering
van deze nijverheid is te zoeken. De
techniek van het weven is op Bali nog
zeer verspreid en staat op hoog niveau,

Een groot aantal vrouwen zijn nog uit-

muntende weefsters, meer dan 60.000
weefgetouwen zijn geteld. Het invoeren
van goede verf-procede’s zal voor het

eigen gebruik — het is nl. aanzienlijk

duurder — voorloopig weinig opleveren,

doch gelet op den drang naar het ver-
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vaardigen van exportweefsels, is het

zeker de moeite waard, deze ver-

betering na te streven. Men vergete

niet, dat wanneer propaganda en
voorlichting op dit gebied eenige jaren

zullen hebben doorgewerkt, wellicht

de sluimerende liefde tot stabiliteit

van het voor eigen adat noodige
product, de deugdelijke wijze van ga-

renbehandeling kan doen toenemen. De
ontegenzeggelijk minderwaardige positie

van weefsels voor eigen gebruik zal

daardoor evengoed kunnen worden op-

geheven. Dit zal een positieve cultuur-

winst zijn, doch ook kan hieruit een
nieuwe welvaartsbron voor de Balische

weefsels voor export ontstaan en elke

welvaartsbron zal in den meest uitge-

breiden zin kansen bieden voor ont-

plooiing der eigen - cultuur.

Zi Iversmeden.

Ik vertelde U reeds, dat ook in deze
kunstnijverheid de tendenz naar uitvoer-

artikelen is waar te nemen, De aestheti-

sche vormgeving is vaak van verrassende

schoonheid, doch even vaak is de wil

van het materiaal bij het Balische werk
verwaarloosd. Voorlichting op dit gebied,

kwaliteitbeoordeeling van het product
en hetlaten zien van goede edelmetaal-

voorwerpen, elders gemaakt, het inacht-

nemen van de juiste materiaalproporties,

zullen voor dezen tak van kunstnijverheid

van groot belang kunnen zijn.

In al het voorgaande heb ik tot dusver-
re uitsluitend gesproken over den aard
der in te stellen activiteiten en over het

wegnemen van belemmeringen, die den
volwaardigen groei van enkele nijver-

heidsuitingen in den weg staan. Naast
deze opmerkingen wil ik nog enkele,

door mij mogelijk geachte activiteiten

ter sprake brengen, die een nieuwe
nijverheid op Bali in het leven zouden
kunnen roepen. In de eerste plaats noem
ik dan de pannen- en steenbakkerij

.

Momenteel bepaalt deze tak van nijver-

heid zich voornamelijk tot het maken
van zoogenaamde gedroogde steen, soms
op primitieve wijze gebakken, waarmee
de omwallingsarchitectuur van Bali wordt
bedreven. De aard van het materiaal

maakt afdekking tegen regen van deze
wallen noodzakelijk. Het behoeft geen
betoog, dat deze verslapping in dezen
nijverheidstak op den duur moet leiden

tot ondergang van deze baksteen-archi-

tectuur. Daarnaast is de afdekking der

woning tot dusverre hoofdzakelijk ge-

schied met alang-alang-atap. leder

jaar moet vernieuwing van deze indek-

king plaats vinden. Dit indekmateriaal

wordt langzamerhand schaarsch en duur,

waardoor men het dakijzer reeds zijn

intrede ziet doen. Een aardewerkindustrie

ware te stimuleeren, voorloopig in den
vorm van pannenbakkerijen. De klei-

soorten op Bali zijn gunstig. Eenmaal
dit bedrijf op gang hebbende, zal de
kunstzinnige Balier er zeker toe komen,
andere keramiekproducten te maken.
De ook nu nog vervaardigde prachtige

nokstukken wijzen crop, dat verdere
invoering en propaganda van baktech-
niek zullen leiden naar een betere om-
wallingsarchitectuur. Ongetwijfeld zal

daaruit het vervaardigen van versierings-

keramiek voor de wallen voortvloeien

en daarna kunnen geleidelijk de kleur-

glazuren voor de gebakken producten
worden ingevoerd. Ik heb de vaste

overtuiging, dat een dergelijke activi-

teit in de eerste plaats zal voeren tot

een grooter gebruik van pannen en
keramiek voor omwallingsversiering

; in

een later stadium kan een aardewerk-
kunst ontstaan, waarvoor — gelet op de
schoonheid die de Balier daarin zal

weten te leggen — ook exportmogelijk-

heden mogen worden verwacht. Naast
voorlichting en propaganda zal ook op
dit gebied wederom kennismaking met
wat elders in dezen tak van nijverheid
wordt gepresteerd, bevruchtend kunnen
werken.
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IJ zerbewerking.

Het ijzersmidsvak is in Bali wel diep in

de verdrukking gekomen- De prachtige

krissen van vroeger getuigen van een
grooten bloei in voorbijen tijd. Nog
is een kern van smeden op verschillen-

de plaatsen aanwezig, maar veel is in

dezen nijverheidstak afgestorven.

Landbouwwerktuigen, messen, bijlen

enz., zij worden thans voor het groot-

ste gedeelte ingevoerd. Door het weg-
vallen van deze economische bron is

aan het geheele metaalbedrijf op Bali

groote schade berokkend. Doelmatige
voorlichting en organisatie kunnen op
dezen tak van nijverheid een interne

saneering uitoefenen. De welvaart, daar-

door onder de smeden veroorzaakt, zal

bij de menschen het verlangen weer
levendig doen worden, om als voor-

heen weer die eigen artikelen te ma-
ken — ik denk hier aan de vroegere

prachtige krissen — waarnaar zeker op
den bodem der ziel nog de hunkering
bestaat.

Leerbewerking.

De Balier krijgt thans zijn riemen,

zijn sandalen enz. uit den import. Het
,,onreine” looien van koehuiden is voor

den Hindoe-Balier zeker geen aantrek-

kelijkheid, en deze techniek zal bij hem
dus wel geen ingang kunnen vinden,

doch bewerking van leer — hij snijdt

ook thans zijn wajangpoppen daaruit —
zal hij gaarne op zich nemen. Bali heeft

jaarlijks een vrij aanzienlijken uitvoer

van huiden (+ 80.000 K.G.) Het leer-

looien zou kunnen geschieden door
Mohammedaan-Baliers. Het bewerken
van leer, het figuurdrijven in leer, het

opleggen van goud en kleuren kan den
kunstzinnigen Balier een kans geven tot

het vervaardigen van prachtige artikelen,

zoowel voor eigen gebruik als voor export.

Ik moge U herinneren aan de bloeiende

kunstnijverheid op dit gebied in Ma-

rokko. De kleur- en vormgevoeligheid
van den Balier doet van een dergelijke

productie veel verwachten. Behalve
technische voorlichting en propaganda
voor deze nijverheid zal ook hier wederom
blijken, van welke buitengewone waarde
goede voorbeelden kunnen zijn.

Ik heb hiervoor een program uitge-

stippeld, dat naar mijn overtuiging voor
verwezenlijking vatbaar is. Er zullen zeker

nog meer mogelijkheden bestaan dan
degene, die ik noemde. Wat m.i. nu
reeds gedaan kan worden, gaf ik aan ;

hoe het gedaan moet worden, besprak
ik nog niet. Toch is dit van groote
importance.
Wil de activeering resultaten ople-

veren, dan is het noodzakelijk, dat bij

die activeering rekening wordt gehouden
met vele plaatselijke omstandigheden

;

dat rekening wordt gehouden met de zoo
subtiele adatverhoudingen. Op de goede
wijze ingevoerd, zal de activeering een
zegen kunnen zijn voor de Balische ge-

meenschap
;
op een verkeerde wijze ter-

handgenomen, kan zij destructieve ge-

volgen voor diezelfde gemeenschap
hebben. Teneinde de slagingskansen zoo
hoog mogelijk op te voeren, ligt het voor

de hand, dat de plaats waar, de vorm
waarin de activiteiten in werking zullen

treden en de keuze van daarbij te betrek-

ken nijveren, worden vastgesteld door
hen, die door jarenlange ervaring dit

het beste kunnen beoordeelen. Het in-

stellen van een nijverheidscommissie

voor Bali onder leiding van den Resident
of een door hem aan te wijzen B. B.-

ambtenaar met een nijverheidsconsulent

als bedrijfstechnisch- en bedrijfseco-

nomisch adviseur, en als leden perso-

nen, die volkomen op de hoogte zijn van
de Balische samenleving, zal het moge-
lijk maken, de goede wijze van activee-

ring te vinden.

Wanneer ik mijne uiteenzetting, in

het voorgaande vervat, resumeer, kom
ik tot de volgende formuleering :
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le. Het is gewenscht, bepaalde takken

van nijverheid op Bali te stimulee-

ren, teneinde den economischen
druk, die het cultuur-eigene op Bali

bedreigt, op te heffen.

2e. Het is gewenscht, de Balische nij-

veren in contact te brengen met
goede producties, die elders in de
op Bali te activeeren takken van
nijverheid, worden vervaardigd.

3e. Oprichting van een museum, b. v.

een afdeeling van het Bali-museum,
ter tentoonstelling van producties,

waarvan voor eigen werkzaamheid
kan worden geprofiteerd, is ge-

boden,

4e. De bedrijfstechnische en bedrijfs-

economische voorlichting zal voor
de te ontwikkelen takken van nij-

verheid moeten worden verstrekt.

5e. Teneinde op de beste manier de
stimulans te kunnen inzetten, moet
over groote plaatselijke kennis wor-
den beschikt. De wijze, waarop de
activeering moet geschieden, ware
vast te stellen in overleg met een
te vormen Balische nijverheidscom-
missie.

6e. Teneinde de bestaande takken van
nijverheid tot verderen bloei te doen

komen, zal de grondstofvoorziening

moeten worden bestudeerd en ge-

regeld.

Je. Teneinde de kwaliteit van de nijver-

heidsproducties voor den export op
peil te houden, wordt verkoop op
certificaat aangeraden.

Ik ben hiermede aan het einde van
mijn lezing gekomen. Ik heb trachten

aan te toonen, dat op het gebied
van nijverheid en kunstnijverheids-

ontwikkeling op Bali volop werk is

te vinden. Ik maak mij geen over-

dreven voorstellingen van deze m. i.

mogelijk geachte activeering, doch er

zitten mogelijkheden in verborgen. Of
dat werk belangrijke resultaten zal ople-

veren, moge aan de toekomst worden
overgelaten. De nijverheid en kunstnij-

verheid zijn slechts een enkel orgaan

van het geheele volksbestaan, wellicht

van kleine proportie. Doch voor den groei

van een volksgemeenschap kunnen ook
kleine dingen groote waarde hebben.

Een hartelijk applaus beloonde den
inleider voor zijn interessante lezing.

Namens de aanwezigen werd spr. be-
dankt door den Voorzitter van het Java-
Instituut.
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Dinsdag 19 October 1937.

BIJEENKOMST.

11.45 v.m. in de Poeri van den Regent
van Badoeng (Denpasar).

De Voorzitter van het Java-Instituut

opent de vergadering en geeft het woord
aan den Voorzitter van het Comite van
voorbereiding en ontvangst op Bali, den
Heer B. J. Cox, Assistent Resident van
Zuid-Bali. Deze laatste spreekt de vol-

gende rede uit.

Mijnheer de Voorzitter,

Dames en Heeren.

Indien ik U als voorzitter van de Com-
missie van ontvangst een hartelijk wel-

kom op Bali toeroep, is dit meer dan
een traditioneele frase die men tot alle

van elders komende bezoekers pleegt te

richten.

En het is ook niet het groote aantal

waarin gij naar Bali zijt gekomen, dat

ons imponeert, dit eiland is dank zij

een doeltreffende propaganda waarin de
schoonheid van de natuur, de aantrek-

kelijkheden van de bevolking en hare

instellingen, bouwwerken en kunstuitin-

gen, in de loop der jaren zoo bekend
geworden dat de komst van eenige hon-
derden bezoekers tegelijk — al komt dit,

ik zou bijna zeggen gelukkig, slechts en-

kele malen per jaar voor, zonder groote

moeilijkheden kan worden verwerkt.

Maar dat in het welkom dat wij U
heden toeroepen een zeer hartelijke toon

weerklinkt vindt zijn oorzaak in het doel

waarmede gij Uw reis herwaarts hebt

ondernomen, nl. het houden van een

cultureel congres.

Gij zijt hier niet met leege handen
gekomen, hebt, door de uitgave van een

tweetal bijzondere nummers van het

tijdschrift Djawa, waarin vrijwel alle be-

langrijke cultureele uitingen van de be-

langwekkende bevolking van dit eiland

met groote kennis van zaken diepgaand
en met veel liefde worden beschreven,

getoond dat de cultuur van dit eiland U
ernstig ter harte gaat, dat gij U niet zoo-

als zoovele anderen, wilt vergasten, aan
een schoone schijn, maar U rekenschap
wilt geven van wat op dit eiland gaande is.

Gij hebt hierdoor de lijn der historie

doorgetrokken. Van ouds hebben nauwe
banden bestaan tusschen Java en Bali.

Eeuwen geleden werd vanuit Java alhier

de Hindoe - Javaansche cultuurinvloed

gebracht. Men kan over de beteekenis

die deze invloed op de ontwikkeling

van de massa der Baliers had een ver-

schillende meening hebben.
Mijn ambtsvoorganger die gedurende

zes jaren met belangstelling de cultuur-

uitingen van dit volk bestudeerde,

spreekt van een Hindoe-Javaansche aan-

kleeding van het Balische volk welke de
massa onberoerd heeft gelaten.

Wij kunnen het er over eens zijn dat

bedoelde cultuurinvloeden in de eerste

plaats van beteekenis zijn geweest voor de
regeerende vorsten — en hoofden — ge-

slachten met hunne omgeving met in-

begrip van de pedanda’s.

De instrooming der Hindoe-Javanen
heeft evenwel tengevolge gehad, dat bo-

ven de autonome inheemsche desage-

meenschappen invloedrijke vorstenbe-

sturen ontstonden, waardoor eenerzijds

belangrijke verschuivingen ontstonden
in de verdeeling van het grondbezit en
de massa der bevolking in een meer
afhankelijken toestand werd gebracht,

doch anderzijds de bewoners van dit

eiland in het ruimer verband van een
aantal vorstenrijkjes werd samengebracht
waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden

o.m. op het gebied der inheemsche
kunstnijverheid toenamen.
Met Dr. Stutterheim zou ik in dit

verband dan ook het voor dit aan be-



vloeiingsgebieden zoo rijke eiland zoo

sterk sprekend beeld willen gebruiken

van een vruchtbaar makende sliblaag

die als gevolg van den Hindoe-Javaan-

schen invloed over dit land is gegaan.

In dit beeld wordt ten voile recht

gedaan aan de omstandigheid dat de

cultuur van dit eiland in de eerste plaats

wortelt in den aard en den aanleg van de

massa der Balische bevolking zelve, die

steeds voldoende innerlijke kracht heeft

getoond om de ter doelmatige voor-

zieningen in haar materieele en geestelijke

behoeften noodzakelijke instellingen te

handhaven en uit te bouwen.
Doch thans begint een nieuwe van

buiten komende invloed sedert een der-

tigtal jaren in steeds sterkere mate op de
Balische bevolking in te werken.

Westersche bestuursvoering, Wester-
sche techniek brachten belangrijke wijzi-

gingen in de bedrijfshuishouding der

Baliers, waardoor deze ter betaling van de

thans veel makkelijker bereikbaar ge-

worden importartikelen waarmede men
bekend werd, de productie van export-

goederen moest uitbreiden.

Is de verwachting gewettigd dat deze

invloed de massa der bevolking dieper

zal beroeren dan de Hindoe-Javaansche
cultuur ?

Laatstgenoemde invloed werkte zooals

ik opmerkte, in verschillende opzichten

verruimend doch hij bracht geen essen-

tieele verandering in de materieele en
de geestelijke gesteldheid der massa.

De thans werkzame Westersche in-

vloed brengt de Balische bevolking niet

alleen in aanraking met geheel andere
cultuurvormen, doch werkt bovendien
met geheel andere meer doeltreffende

middelen, waarbij in het bijzonder ge-

dacht wordt aan de versnelling van het

verkeer en de betere verbindingsmid-

delen. Door middel van het onderwijs

geraakt de bevolking vertrouwd met de
resultaten van wetenschappelijke onder-
zoekingen ter verklaring van tal van
vroeger onbegrepen en derhalve aan het

willekeurig ingrijpen van goden en gees-

ten toegeschreven verschijnselen waar-

door het geloof aan de waarde der

overleveringen en oude gebruiken in den
grond wordt aangetast.

Wordt deze, op zich zelf onweer-
staanbare, strooming niet geleid zoodanig
dat ook zij vruchtbaar slib kan afzetten

dan kan zij worden tot een bandjir, die

alles vernielt wat hem in den weg komt.
De bevolking behoort tijd te hebben

de waardevolle elementen van haar eigen

cultuurbezit intijds te verdedigen, willen

deze niet door een bandjir worden me-
degesleurd.

Leiding eenerzijds, afweer door ont-

wikkeling van de in de eigen cultuur

wortelende krachten, anderzijds, dit is

het doel dat ons voor oogen moet staan bij

de verdere cultureele ontwikkeling van
dit land. Alleen door samenwerking der

beide cultuurvormen op voet van gelijk-

heid kan dit doel worden bereikt.

Superioriteitswaan en een al te groot

radicalisme eenerzijds, minderwaardig-
heidscomplex en een te strak conser-

vatisme anderzijds zijn in dit verband
tegenwerkende factoren.

Voor ons alien is hier een taak weg-
gelegd.

De constellatie lijkt gunstig. Onder
den Westerling is een toenemende waar-
deering voor het Balisch cultuureigen

waar te nemen.
Tal van Westersche kunstenaars en

beoefenaars der wetenschappen, die zich

voor langer of korter tijd op dit eiland

hebben gevestigd, hebben getoond een
open oog te hebben voor de waardevolle
elementen der Balische cultuur, belange-
loos hun gaven dikwijls ook hun gelden
beschikbaarstellend om de ontwikkeling
daarvan in goede banen te leiden.

Door een talrijk vreemdelingenbezoek,
wordt de afzet van de producten
der eigen kunstnijverheid zeer ver-

gemakkelijkt. De regeering heeft door
haar recente beslissing tot weder herstel

der Balische zelfbesturen duidelijk te



kennen gegeven vertrouwen te hebben
in de verdere ontwikkeling der eigen

Balische instellingen. Bali begint in

steeds toenemende mate zelf de krach-

ten te ontwikkelen, die noodig zijn om
zoowel de bestuursvoering als de voor-

ziening in eigen economie en de ver-

dere ontwikkeling, zuivering en uitbouw
van zijn cultuurbezit in de toekomst

mogelijk te maken. Het zal daarbij voor-

loopig de Westersche leiding nog niet

kunnen ontberen. Dock deze leiding

houde steeds voor oogen dat het er om
gaat om het eigen cultuurbezit der Ba-

lische bevolking te ontwikkelen en te

stimuleeren. Men onthoude zich van de

oprichting van in deze omgeving niet

thuishoorende gebouwen en werken zoo-

als wel is geschied. De Westerling be-

pale zich tot leiding, tot het verkennen,

toetsen en aangeven der mogelijkheden,

daarbij voortdurend voeling houdende
met de verantwoordelijke hoofden, ten

einde overeenstemming te verkrijgen

aangezien deze overeenstemming een

noodzakelijke voorwaarde is voor het

nemen van de in het belang der Balische

bevolking genomen maatregelen. Door
— zooals zoowel te Singaradja in de

lontarbibliotheek der Kirtya Liefrinck —
Van der Tuuk als te Denpasar in het

Bali-Museum geschiedt — mede te wer-

ken tot het instandhouden en bewaren
van waardevol inheemsch cultuurbezit

blijve hij waardeering aankweeken voor

het eigen cultuurbezit en werke hij mede
tot het zuiver houden der eigen

smaak van de bevolking waardoor het

weder terug vinden van het op meerdere
punten verbroken evenwicht, en de ver-

dere uitbouw van een eigen cultuurbezit

wordt vergemakkelijkt.

Ik mag gelet op de belangrijke reeks

sprekers voor hedenmorgen geen langer

beroep doen op Uw aandacht en eindig

met het uitspreken van den wensch dat de
te houden besprekingen en de verdere

uitvoering van het zeer uitgebreide pro-

gramma en last but not least de daad-

werkelijke kennismaking van land en
volk U alien voldoening en bevrediging

zullen geven.

De Voorzitter dankt den spreker. Het
was, zoo zeide hij, niet een gewoon
welkomstwoord dat men zoo pas heeft

aangehoord. De geachte spreker heeft

zich gedrongen gevoeld om te getuigen

van zijn liefde voor land en volk en
daarbij uit den grond van zijn hart ge-

sproken. De Voorzitter is verheugd hem
persoonlijk daarvoor te kunnen bedanken.

Daarna neemt de Voorzitter zelf het

woord tot het houden van de volgende
toespraak :

Zeergeachte toehoorde-

ressen en toehoorders.

Namens het Bestuur van het Java-

Instituut heet ik U alien welkom op
dit congres. In het bijzonder heet ik

welkom den vertegenwoordiger van Zijne

Excellentie den Gouverneur Generaal,

Beschermheer van het Java-Instituut,

den Resident van Bali en Lombok, den
Heer H. E. J. Moll.

Het Bestuur van het Java-Instituut is

Zijner Excellentie zeer erkentelijk, dat

Zij de traditie van de Landvoogden
sedert de oprichting van onze Instelling

heeft willen voortzetten door het Be-

schermheerschap van het Java-Instituut

te aanvaarden en door op dit congres een

vertegenwoordiger aan te wijzen. De
belangstelling van den Beschermheer
heeft het Bestuur steeds tot niet geringen

steun gestrekt in zijn streven naar ver-

wezenlijking van de doeleinden van het

Java-Instituut. Deze beteekenis heeft ook

de belangstelling van onzen huidigen

Beschermheer.
Ons Bestuur is er eveneens erkentelijk

voor, dat de Vorstenlandsche Zelfbe-

stuurders, Zijne Vorstelijke Hoogheid
de Soesoehoenan van Soerakarta, Zijne

Hoogheid de Sultan van Jogjakarta, Zijne

Hoogheid P. A. A. Mangkoenagoro VII
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en P. A. A. Praboe Soerjodilogo, ook dit-

maal van hun hechte, het Java-Instituut

in 2ijn grondslagen schragende belang-

stelling blijk geven door op dit congres

zelf aanwezig te zijn of zich te laten

vertegenwoordigen.

Voorts danken wij voor het zenden
van een of meer vertegenwoordigers, den
Directeur van Onderwijs en Eeredienst,

van wien het Java-Instituut, naar ik

mij overtuigd houd, stellig dezelfde me-
dewerking zal ondervinden, als die het

van zijn voorgangers steeds heeft mogen
ervaren, verder de Directie van het

Koninklijk Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen, alsmede
het Bestuur van de Kirtya Liefrinck—
Van der Tuuk, instellingen, die met het

Java-Instituut in goede samenwerking
op gelijk of aanverwant terrein mede
arbeiden.

Ten slotte dank ik U alien voor

Uwe aanwezigheid. Uit verschillende

streken van het cultuurgebied, waarover
het Java-Instituut zijn studie en werk-
zaamheid uitstrekt, ja zelfs van buiten

die gewesten, vertegenwoordigende ver-

schillende kringen der maatschappij en
der ambtelijke wereld, van wie ik in het

bijzonder moge vermelden het Lid van
den Raad van N. 1. Mr. H. J. Spit,

den Voorzitter van den Volksraad Mr.
W. H. van Helsdingen en den Gou-
verneur van Jogjakarta den Heer J.

Bijleveld, uit verschillende oorden zijt

gij gekomen en door Uwe komst geeft

gij het Bestuur van het Java-Instituut

een waarborg voor het welslagen van
het congres, want zonder of met weinig

deelnemers kan een congres uiteraard

niet slagen.

Een congres op Bali heeft sinds jaren

tot de desiderata van het Bestuur van
het Java-Instituut behoord. Door de
ongunst der tijden moesten wij geruimen
tijd bij den wensch blijven. Dat die

wensch thans, nu de tijdsomstandighe-

den zich ten goede hebben gewijzigd,

in vervulling komt, dankt ons Bestuur

aan de zonder eenige terughoudendheid
gegeven medewerking van de autoritei-

ten op Bali, zoowel Europeesche en
Inheemsche, gelijk gij uit het program-
ma van het congres reeds hebt kunnen
opmaken en aan de tegemoetkomingen
van Gouvernementsdiensten en particu-

liere maatschappijen van vervoer, die

ook tevoren het Java-Instituut bij het

organiseeren van zijn congressen altijd

ter wille zijn geweest, en aan de me-
dewerking van de Koninklijke Pakket-

vaart Maatschappij.

Dat het Bestuur van het Java-Insti-

tuut naar het houden van een congres

op Bali moest streven, vloeide na de
congressen in gebieden van Javaansche,

Soendaneesche en Madoereesche cultuur,

van zelf voort uit de statuten van het

Instituut, die ook bestudeering en be-

vordering van de Balische cultuur voor-

schrijven. Dit voorschrift is weer een
uitvloeisel van de, thans wel in ruimen
kring bekende, nauwe verwantschap van
de cultuur op Java en die op Bali. De cul-

tuur op Java kan in die op Bali zien haar

verleden of, juister de tot voor enkele

decennia geisoleerde ontwikkeling van
haar verleden, en de cultuur op Bali

in die op Java de ontwikkeling van haar
eigen verleden onder verscheidene in-

vloeden. Vergelijking verheldert en ver-

diept kennis en inzicht ; zoo ook hier,

en door vergelijkende bestudeering van
beide culturen hoopt het Java-Instituut

te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
zoowel van de eene als van de andere
cultuur.

Ik zal U niet ophouden met dit nader
uit te werken. De meesten onder U
bezitten, door opvoeding of waarneming,
van de Inheemsche cultuur van Java
reeds een meer of minder uitgebreide

of diepgaande kennis. Van de Balische

cultuur zal getracht worden U straks

door voordracht en vertooning een
denkbeeld te geven. Het Bestuur van het

Java-Instituut heeft gemeend den opzet
van dit congres op dit doel te richten



en niet op de behandeling van vraag-

stukken betreffende de Balische cultuur

en hare ontwikkeling, — al zullen derge-

lijke vraagstukken van zelf wel ter sprake

komen —
,

omdat de kennis omtrent
deze cultuur buiten Bali nog te weinig

verbreid is. Ook thans zal het denk-
beeld, dat van de Balische cultuur ge-

geven zal worden, door den korten

beschikbaren tijd niet anders dan frag-

mentarisch kunnen zijn, terwijl de ver-

werking van wat gij te hooren en te

zien zult krijgen, geestelijk en physiek

reeds veel inspanning zal vorderen. Ik

hoop, dat die inspanning U niet te

zwaar zal vallen en dat het resultaat

daarvan zal zijn verdergaande belang-

stelling voor de Balische cultuur. De
moeite van hen, die op zich hebben
genomen de voorlichting te verstrekken,

wien ik hierbij voor dat werkdadig

aandeel aan het congres gaarne den dank
van het Bestuur van het Java-Instituut

breng, zal dan beloond zijn en het con-

gres geslaagd mogen heeten.

Ik verklaar thans het congres geopend.

De Voorzitter geeft vervolgens het

woord aan den Resident van Bali en

Lombok, den Heer H. E. J. Moll, als Ver-

tegenwoordiger van Z. E. den Gouver-
neur-Generaal van Nederlandsch-Indie.

Resident Moll spreekt de Vergadering

als volgt toe.

Mijnheer de Voorzitter !

Dames en Heeren

!

Ik reken het mij tot een bijzondere

eer als vertegenwoordiger van Zijne

Excellentie den Gouverneur-Generaal

van Nederlandsch-Indie het Bestuur van

het Java-Instituut en zijne gasten ter

gelegenheid van dit zoogenaamde Bali-

Congres welkom te mogen heeten.

Daarnaast mag ik er zeker bekendheid

aan geven, dat het den Resident van Bali

en Lombok in hooge mate tot verheu-

genis stemt, een zoo groot gezelschap

bijeen te zien, niet alleen om het schoon
van dit eiland te bewonderen, doch met
als voornaamste doelstelling om de
cultureele banden tusschen Java en
Bali nauwer aan te halen en om nieuwe
banen uit te leggen, waarlangs de cul-

tureele samenwerking tusschen beide
gebieden zich verder zal kunnen ontwik-
kelen.

Wanneer gij gekomen waart om onze
prachtige vergezichten en de zoo on-
derscheiden aspecten van het mooie
landschap te bewonderen, gij zoudt niet

minder welkom geweest zijn, ook Java
heeft echter talrijke streken en plekken,

die onverkort met het Balische land
kunnen wedijveren wanneer het om
landelijk schoon gaat.

Uw drijfveeren, om in deze bevoor-
rechte omgeving, in een sfeer van wel-

willende belangstelling en oprecht zoeken
naar contact-mogelijkheden, geestelijke

waarden te brengen en anderzijds hier-

door de cultureele voortbrenging van Bali

van het heden tot wel-bedachte demon-
stratie te voeren en haar iTistorische

monumenten aan dieper-gaande be-

schouwing te onderwerpen, beloven
evenwel voor dit eiland een rijker oogst

dan alleen van een touristenbezoek

zoude uitgaan.

Bezie ik het rijk-gevarieerd program-
ma van Uw congres, zoo blijkt mij al

op hoe breede basis Uw Bestuur zich

den uitbouw van de geestelijke samen-
streving in deze weinige dagen gedacht
heeft, en voel ik mij gedrongen tot

woorden van grooten dank, omdat men
voor deze eerste gelegenheid reeds de
sluizen zoo wijd opengezet heeft tenein-

de Bali op den voet van de zoo gewaar-
deerde gelijkheid tot zoo heterogeen
mogelijke uiting te prikkelen.

Ik bedoel hiermede niet slechts de
sluizen der welsprekendheid, want al is

ook daaraan ten voile recht gedaan,

daarnaast staan rijke mogelijkheden tot

demonstratieve voorstelling van de ver-
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schillende voorkomingsvormen van de
hier beoefende kunsten.

Van harte hoop ik, dat de velen onder

U, die hier gekomen zijn als stimulanten

en mededragers van het eigen heden-

daagsche en historisch gegroeide kunst-

leven van ons groote buureiland en die

hier zit als afgezanten van de ethische

voorstellings- en gedachtenwereld van

Java, in de vertolking en de aanschou-

wing van het Balische materiaal, een

waardevolle aanvulling zult vinden van
de reeds in eigen milieu en elders ver-

gaarde waarden.

Daarnaast is het voor Bali van zeer

groot belang om ingaand kennis te nemen
van hetgeen vanuit Javaanschen bodem
bij dit congres kan worden ten toon
gespreid, terwijl beide ethische groepee-

ringen een gelegenheid erlangen om over-

eenkomstige kunstvormen op hun bases

en motieven te vergelijken en te toetsen.

Onze grootste hoop is door de hier ge-

boden mogelijkheden er dan ook op ge-

richt, dat in deze dagen de eerste steenen

mogen worden gelegd van de hechte brug,

die tusschen deze in zoovele opzichten

aan elkander verwante cultuurwerelden

tusschen de levende kunsten en de
ethische gedachtenwerelden, in een

verdere toekomst een i n n i g e uitwis-

seling mogelijk zal maken op zoodanige

wijze, dat de zelfstandigheid van elk

dezer geestelijke gebieden onaangetast

blijft, doch dat wat voor beide waarde

heeft, een verrijkend element bij beide

moge worden.
In zoo’n associatie zullen wij wellicht

bij het afsluiten van dit congres geloo-

ven en dan aanstonds als dragers van

deze tot gedeeltelijke eenheid verhef-

fende gedachte, den geest van deze

samenkomst uitdragen, een ieder in zijn

omgeving,
Dan erlangt het Bali-congres een groo-

ter waarde dan een van ons er van

heeft durven verwachten, dan krijgt het

een cultureele beteekenis tot in lengte

van dagen.

Dan, ja dan, zullen er meerdere
congressen volgen, waarop de ethische

associatie tusschen de cultuurgroepen
van dezen Indischen Archipel tot her-

nieuwd en groot leven wordt gewekt.

Ik keer van de toekomst terug tot

het heden en wensch U, Dames en
Heeren, een vruchtbaar samenzijn en
een aan Uwe wenschen beantwoordenden
tijd.

Ik heb gezegd !

De Voorzitter dankt Resident Moll
voor zijn rede. Ook de Heer Moll heeft

uit den grond van zijn hart getuigd van
zijn groote sympathie voor de bevolking

van Bali. De Voorzitter verzoekt Resident

Moll om den dank van het Java-Instituut

aan Zijne Excellentie over te willen bren-

gen en stelt de vergadering voor om
het volgende telegram te verzenden
aan Z. E. den Gouverneur Generaal,

waarmede de vergadering onder applaus

haar instemming betuigt :

,,Java Instituut in congres bijeen te

Denpasar betuigt Uwer Excellentie

zijn eerbiedigen dank voor de be-

toonde belangstelling.

Voorzitter.”

Dan geeft de Voorzitter het woord aan
den vertegenwoordiger van Z. V. H. den
Soesoehoenan, Mr. P. H. Djajakoesoema.
Deze spreekt de volgende rede uit

:

Pangarsaning pakem-
palan Java-Instituut.

Koela kaoetoes ing Sahandap Sampejan
Dalem Hingkang Sinoewoen Hingkang
Minoelja saha Hingkang Witjaksana
Kangdjeng Soesoehoenan, handjenengi
pambikakipoen Congres Java-Instituut

ingkang manggen wonten ing bale ngriki.

Poenika hanggenipoen Sahandap Sam-
pejan Dalem kasoewoen rawoeh ngoe-
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ningani pambikakipoen Congres Java-

Instituut waoe, sanget andadosaken
soeka pirenaning panggalih dalem ; saha

Sahandap Sampejan Dalem paring tari-

ma kasih poenapa dene paring poepoe-
dji wiloedjengipoen pasamoean Congres
doemoegi sarampoengipoen soemarambah
dateng pakempalan Java-Instituut, sam-
poen kirang satoenggal poenapa, saha
sageda kasembadan hingkang dados sase-

dijanipoen.

De Voorzitter dankt den vertegen-

woordiger van Z. V. H. den Soesoehoenan
voor zijn komst en zijn goede wenschen.
De geachte spreker heeft getoond, on-

danks zijn studie in Europa, zijn kennis

van de Javaansche taal in eere te

houden, hetgeen den Voorzitter zeer

verheugt.

Vervolgens geeft Voorzitter het woord
aan den vertegenwoordiger van Z. H.
den Sultan van Jogjakarta, P. H. Soer-

jodiningrat, die de vergadering als volgt

toespreekt

:

Toean Voorzitter jang termoelja

dan rapat jang terhormat

!

Atas titahnja Sri Padoeka Kangdjeng
Sultan di Jogjakarta, kami berdiri disini

sebagai oetoesan Sri Padoeka Kangdjeng
Sultan meramaikan atau menghormati
Congres.
Boekan hanja oetoesan sadja poen

djoega mengirimkan gamelan boeat

wajang-orang jang lakonnja atau verhaal

jang gampang dimengerti oleh pendoe-
doek-pendoedoek Bali.

Maka dari itoe Sri Padoeka Kangdjeng
Sultan mendo’a, moedah-moedahan Con-
gres dapet berhatsil sebesar-besarnja.

Terima kasih (ik heb gezegd).

De Voorzitter dankt den geachten
spreker. Bij meerdere gelegenheden,

aldus Voorzitter, heeft Z. H. de Sultan

bewijzen gegeven van zijn hooge be-
langstelling voor het Java-Instituut,

zooals bijvoorbeeld bleek bij de opening
van het Museum Sana Budaja. Zijne

Hoogheid heeft, behalve door het zen-
den van vertegenwoordigers het Bestuur
verblijd met het volgende telegram :

„Gelukwenschen opening cultuur-

congres. Beste wenschen voor vrucht-

baar en goed verloop,

Sultan Jogjakarta.’*

De Voorzitter stelt voor het telegram
als volgt te beantwoorden, waarmee de
vergadering onder applaus instemt

:

,,Congres Java-Instituut Denpasar
betuigt Uwer Hoogheid eerbiedig

dank voor telegram, zending verte-

genwoordigers en Wajang-orang.

Voorzitter.”

Dan verzoekt de Voorzitter de aanwe-
zigen zich van hun zitplaatsen te willen

verheffen. Zooals in de dagbladen reeds
werd vermeld, aldus Spr., is ons kort-

geleden komen te ontvallen de Heer. J.W.
van Dapperen. De dood van genoemden
kenner van de Javaansche folklore is

voor het Java-Instituut een groot ver-
lies. De Voorzitter ontving mededeeling,
dat de overledene bij testament ook het

Java-Instituut niet heeft vergeten. Het
spreekt van zelf, dat het Bestuur van
het Java-Instituut daarvoor zeer erkente-
lijk is. Bij zijn vrienden zal zijn nage-
dachtenis in hooge eere worden gehou-
den. Hij ruste in vrede.

—

Vervolgens geeft de Voorzitter het
woord aan den Nagara-Bestuurder van
Karang Asem, Anak Agoeng Agoeng I

Goesti Bagoes Djlantik, die een voor-
dracht houdt over

,,Het sociale leven der
B a 1 i e r s”.
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Padoeka Toean-toean Voorzitter dan
sekalian Padoeka Toean-toean dan
Njonja-njonja jang berhadlir disini.

Sekarang saja memboeka pidato, tetapi

sebeloemnja saja oeraikan agar Padoeka
Toean-toean memakloemi, bahwa ini

keterangan dengan sesingkat-singkatnja,

asal ada sekedarnja sadja oentoek men-
djadi perhatian bagi Padoeka Toean-
toean jang berhadlir disini.

1. Menoeroet saja poenja pendapa-
tan, bahwa Poelau Bali jang seketjil ini,

adalah sebagai Poelau jang gandjil Iga-

manja dan adatnja, kalau dibandingkan
dengan lain-lain Poelau di Hindia Neder-
land ;

lantaran pendoedoeknja orang
Bali adalah doea matjam jaitoe

:

a. orang Bali asal jang dibilang Baliaga.

b. orang Bali Hindoe.
Kalau diperbandingkan Igamanja ada-

lah berlainan sedikit tentang perkara

ngaben (membakar majit), jaitoe ten-

tang orang Baliaga itoe tiada membakar
majit (ngaben), tetapi bagi orang bang-
sa Bali Hindoe adalah memerloekan se-

kali membakar majitnja (ngaben = lijk-

verbranding), tetapi adat pergaoelan

hidoep ampir sama.

Dan orang bangsa Bali Hindoe ada-

lah terbahagi mendjadi 4 kasta jang

dinamai ,,tjatoer djadme”, jaitoe i. Brah-
mana, 2 Satrija, 3 Wesija dan 4 Soedra,

Dan jang mendjadi pokok ketegoehan
Igamanja, ialah memakai tirta (wijwa-

ter) dari orang Brahmana jang soedah
mendjadi Pedanda (Pendita), alasan ke-

tegoehan itoe menoeroet perasaan oe-

moem di Bali, dari selamatan hidoep atau

mati, kalau tiada memakai tirta dari Pe-
danda, tiadalah dianggapnja sempoerna.

Jang dibilang selamatan hidoep : ialah

neloe boelanin (tiga boelan dari lahir-

nja anak), ngotonin (enam boelan dari

lahirnja anak), potong gigi dan selama-
tan kawin.

Jang dibilang selamatan mati, ia-

lah ngaben, ngeroras dan Maligia.

2. Hal mendjadi ketegoehan adatnja

orang Bali oentoek mendjadi keselama-

tan dirinja dan selamatan tanam-tana-
man, adalah diboeatnja Poera Poeseh,

Bale Agoeng dan Poera Dalem, jang
diatoer oleh Kliang desa, Pemangkoe,
Kebajan, Kliang Tempek dan krama
desa ;

dan menoeroet perasaan orang,

kalau tiada sempoerna olehnja mela-
koekan peratoeran selamatan Poeranja,

adalah mendjadi koerang sehat badannja
dan mendjadi koerang hasil segala ta-

nam-tanamannja.
Oentoek melakoekan ongkos-ongkos

atjinja (selamatan) adalah dipakai dari

hasil tanah pelabe Poeranja dan dari

tanah majahan medesa, jang dikerdjakan

oleh krama desa, dan kalau koerang,

ditjoekoepinja dengan oeroenan (ajoeran).

3. Oentoek menegoehkan pertalian

toeloeng menoeloeng bagi sedjawat

temannja, maka didesa-desa adalah di-

boeatnja soeatoe bandjar jang dinamai
perkoempoelan krama bandjar, jang

mendjadi pokoknja krama bandjar, ialah

semoea orang jang soedah kawin sama
toeroet mekrama bandjar (leden bandjar)

dan keloear patoes (ajoeran) bila ada
orang kerdja ngaben

;
pada waktoe

itoelah orang-orang krama bandjar ke-

loear oeroenan (patoes) dengan ditambah
dari kekoeatan badan, mendjadi bagi

orang jang agak koerang mampoe dida-

1am itoe bandjar, bisalah berlakoe adat

Igamanja sekedarnja.

Dan menoeroet perasaan oemoem,
bila ada salah satoe orang jang tiada

toeroet mekrama bandjar, adalah dia

dipandang sebagai orang asing jang
dinamai sesengingan.

4. Oentoek ketegoehan adat bersatoe

familie, adalah diboeatnja satoe Poera
Paibon atau satoe Poera Dadija jang
diselamati tiap-tiap enam boelan sekali,

pada hari selamatan itoelah terang tan-

danja masih bersatoe familie.

5. Dan oentoek menambah peng-
hasilan orang seorang, adalah di-

boeatnja soeatoe sekeha (perkoem-
poelan) oentoek menaboeng oeang,
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jang didjadikannja kas sekeha, dan itoe

wang direntenkan, dari keoentoengan
pokoknja itoelah dibahagi-bahaginja boe-

at dipakainja bersenang-senang pada
waktoe hari Raja Galoengan.

6. Oentoek ketegoehan adat bekerdja

bertani, adalah diboeatnja orang sekeha

Soebak jang memakai wet sendiri oentoek

menetapkan peratoeran bertjotjok tanam,

lantas diboeatnja soeatoe Poera Oeloen
Swih tempatnja bersembahjang minta

keselamatan tanam-tanamannja kepada
„DewaSri”, dan pekerdjaannja ketjoeali

selamatan Poera Oeloen Swih, ialah

memboeat aoengan, empelan (dam) dan
memboeat telabah djalan air.

Dan oentoek meringankan dirinja sen-

diri boeat menanam padi, djagoeng dan
gaga, adalah diboeatnja orang sekeha

nandoer, lantas kalau ada salah satoe

ledennja dari sekeha, meloekoe atau ber-

tjotjok tanam, maka dikerdjakan oleh

sekeha, dan sekeha hanja tjoekoep didja-

moe dengan sekedar makanan.

7. Jang mendjadi pokok hasilnja

negeri Bali, ialah : i kelapa, 2 babi, 3

sapi dan 4 kopi.

Dan oentoek mendjadi mata pentja-

harian orang Bali, adalah dari perkara

oekir-oekiran mas, perak, koeningan, besi

dan kajoe, jang memang tiada ada

disediakan modelnja boeat tjonto, hanja

tjoekoep diboeatnja dengan memakai
ingatannja sendiri-sendiri.

8. Dan oentoek bersenang-senang

dalam desanja, djoega oentoek menam-
bah penghidoepannja, ada diboeat orang

bermatjam-matjam sekeha gamelan, ber-

matjam-matjam tari-tarian, menoeroet
perasaan saja, dari adanja lagoe-lagoe

gamelan dan matjam-matjam tari-tarian,

adalah bertambah madjoe dari pada
dahoeloe kala pada waktoe saja masih

moeda.
Dan perkara perhoeboengan orang Bali

kepada orang asing, adalah lebih banjak

sekarang dari pada dahoeloe, tetapi

tentang adat ketegoehan Igamanja dan
adat kebaktian kepada Toehan beserta

adat kesopanan kepada teman sedjawatnja

menoeroet darmanja masing-masing, ra-

sanja ta’ akan lekas djadi berobah, sebab
menoeroet perasaan oemoem, bila ada
salah satoe orang jang menjalahi adat

Igama ketoeroenannja, adalah sebagai

berdosa kepada Toehan teroetama kepa-
da roh nenek mojangnja, apa lagi ber-

hoeboeng pada masa sekarang, dari

karoenia Pemerintah Agoeng lagi mem-
bangoenkan Landschap-landschap di

Bali; tentoe akan kepala-kepala Land-
schap lebih berkoeasa mengatoer kete-

goehan adat Igamanja, lagi poela soedah
dari 5 tahoen jang laloe saja ada men-
dirikan Paroeman Kertanegara jang ter-

diri dari 8 Bestuurder’s di Bali, jang
mana rasanja Paroeman Kertanegara ini

ada baik goenanja tempat bermoesjawa-
ratkan segala hal-hal jang mendjadi ke-

selamatan oemoem, dan oentoek mem-
persatoekan kebaktian kepada Toehan,
ialah soeatoe Poera di Poera Besakih

jang memang dari dahoeloe dimoeliakan

oleh orang-orang Bali teroetama Ra-
djanja, jang sekarang soedah dipelihara

oleh kami Paroeman Kertanegara.

Menilik hal-h?l terseboet moga-moga
dengan berkat Toehan jang maha koeasa

mengaroeniai agar bisa tegoeh Igamanja
dan adatnja orang Bali jang tiada ber-

lawanan kepada keadilan zaman.

Korte inhoud van de le-

zing van den Nagara-
Bestuurder van Karan g-

a s e m.

I, De Balische bevolking wordt on-

derscheiden in twee groepen, t. w.

:

a. de autochthone bevolking of Bali

Aga.
b. de bevolking die den Hindoe-

godsdienst belijdt.

Kenmerkende verschillen zijn dat de

Bali Aga geen lijkverbranding en geen
kastenindeeling kent, terwijl deze bij

de Hindoe-Baliers een belangrijke plaats

innemen. Daar het grootste gedeelte der
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bevolking tot laatstgenoemde groep be-

hoort, wordt hier verder alleen over

deze gesproken.

Spreker licht toe dat het sociale leven

der Hindoe-Baliers geheel door den gods-

dienst beheerscht wordt en godsdienst

en adat innig zijn samengeweven.
Zoo valt den oppervlakkigen beschou-

wer al dadelijk op de groote moeite en

kosten welke men zich getroost om het

wijwater dat benoodigd wordt bij alle

mogelijke aangelegenheden in het dage-

lijksch leven, te verkrijgen waartoe men
zich te wenden heeft tot de priesters,

pedanda’s geheeten.

Verder worden genoemd de feesten

en plechtigheden voor de levenden (zoo-

als het tandenvijlen en de huwelijks-

feesten) en voor de dooden (zooals de
lijkverbranding, ngaben genaamd, en
het groote en zeldzame Maligiafeest voor

het zieleheil der afgestorvenen).

2. Ten einde de goden om heil te

smeeken voor de mensch, vee, gewassen,

worden poera’s (tempels) opgericht zoo-

als poera Poeseh, poera Bale Agoeng
en poera Dalem die verzorgd worden
door de Kliang’s desa, Pemangkoe’s,

Kebajan’s, Kliang's Tempek enz. Voor
het onderhoud van en het geven van
feesten in deze tempels stelt men de
opbrengst van daarvoor afgezonderde

gronden ter beschikking.

3. Voor het onderlinge hulpbetoon

zijn sekehes-bandjar opgericht waarvan
tot leden worden toegelaten alle ge-

huwde mannen in de bandjar woon-
achtig. Bij het houden van lijkverbran-

dingen door een der bandjar-leden wor-
den door de anderen bijgedragen in

geld of producten geleverd, patoes

genaamd, terwijl men daarbij gewoonlijk

00k zijn persoonlijke diensten ter be-

schikking stelt, zoodat op deze wijze

de minder gegoeden 00k aan hun ver-

plichtingen ten aanzien van godsdienst

en adat kunnen voldoen.

4. Voor het onderhouden van den
familieband kent men de poera Paibon

of Poera Dadija (familie-tempel) waarin
elke 6 maanden feesten worden gevierd
waarbij de familiele'den steeds aanwezig
dienen te zijn.

5. Onder de bandjar-leden komen
soms 00k weer kleine vereenigingen voor,

die zich ten doel stellen door collectie-

ven arbeid te verzamelen voor gods-
dienstige feesten.

6. De landbouwers onderling heb-
ben hun sekehe’s soebak. Deze ver-

eenigingen houden zich bezig met
het aanleggen van watertunnels, dammen
en leidingen. Onder de sekehe-soebak-

leden worden gewoonlijk 00k weer kleine

vereenigingen opgericht die tot taak

hebben de medeleden onderling te helpen
bij de grondbewerking of het beplanten
der sawahs e.d. voor welke arbeid ge-

woonlijk slechts vrije voeding worden
genoten, terwijl in de vereenigingstempel

de poera Oeloen Sari de rijstgodin

Dewi Sari wordt vereerd.

7. De voornaamste voortbrengselen

voor den export van het eiland Bali zijn

copra, varkens, runderen en koffie.

Voorts houden de bewoners zich onledig

met het bewerken van goud, zilver,

koper, ijzer en hout, waarbij op te

merken valt dat hierbij niet wordt ge-

werkt aan de hand van bepaalde voor-

beelden.

8. Ten slotte komen nog allerlei

andere vereenigingen voor zooals muziek-
en tooneelvereenigingen.

Geconstateerd wordt dat ondanks het

vele contact der bevolking met vreem-
delingen zij over het geheel volkomen
trouw is gebleven aan godsdienst en
adat. Dit wordt toegeschreven aan het

feit, dat ontrouw van godsdienst en adat,

door de massa veroordeeld wordt als

schuld jegens goden en voorouders.

En in dezen tijd, nu de zelfbesturen

op Bali binnenkort zullen worden her-
steld, bestaat gegronde hoop op een
verdere versterking van het eenheids-
besef in godsdienst en adat der bevolking.



De Voorzitter bedankt den spreker

voor zijn interessante lezing en geeft

vervolgens het woord aan den Nagara -

Bestuurder van Gianjar, Anak Agoeng
Ngoerah Agoeng. Deze laatste spreekt

de vergadering als volgt toe:

Sepertinja Toean-Toean sekalian telah

ketahoei, maka tentang kedoedoekan
pergaoelan hidoepnja keloearga atau

Bangsa-Bangsa di Bali adalah terbahagi

atas empat kaste (golongan), Jang telah

lazim diseboet Tjatoerwangsa.

Maka keadaan pendirian tingkat-

tingkat kaste itoe ja’ni :

Jang pertama dinamakan : Brahmana,

Jang kedoea dinamakan : Kesatrya,

,, ketiga ,, : Wesja, dan

,, keempat ,, : Soedra.

Maka masing-masing dari keempat
kaste terseboet adalah mempoenjai lagi

beberapa gelaran sepertinja :

Kaste Brahmana : berbagai-bagai ge-

larannja jaitoe :

JBra/imana-Kemenoeh, Keniten, Manoe-
aba d, 1. 1. nja.

Sepertinja kaste Kesatrya itoe berbagai-

bagai djoega mempoenjai gelaran mi-

salnja : Kesatrya-Agoeng atau Kesatrya

Dalem, jang memang asal toeroenan

dari Radja dahoeloe dan ada djoega

Kesatrya Soekahet, Njalian d. 1. 1. nja.

Kaste Wesja itoe djoega ada gelarannja

misalnja : Wesja Tan Kober, Tan
Moendoer d. 1. 1. nja.

Poen kaste jang penghabisan kaste

Soedra, djoega ada gelarannja misalnja :

Pande, Senggoe, Pasek dan 1, 1. nja.

Makadidalam golongan masing-masing
kaste, jang berdjenis-djenis itoe ada

gelarannja oempamanja gelaran dari

kaste Brahmana, sepertinja Brahmana
Kemenoeh, Keniten dan Manoeaba,
maka Brahmana itoe, jang mempoenjai
gelaran masing-masing satoe antara

lainnja ada jang soeka bertjampoer pe-

sidikaraan artinja ini tjampoer dalam
pergaoelan hidoep tentang sembah-

menjembah, bahkan ada djoega jang

tiada soeka. Hal terseboet memang
soedah dioemoemkan terdjadinja itoe

dari kesoekaan masing-masing gelaran

dari kaste itoe dan tiadalah pernah
radja dari dahoeloe-dahoeloe memestikan
hal pesidikaraan seroepa terseboet diatas.

Hanja radja memandang tingkat ke-

bangsaan keempat kaste itoe. Begitoe

djoega halnja tentang pendirian golongan
kaste Kesatrya, Wesja dan Soedra ter-

hadap masing-masing, jang sama me-
makai lain gelaran djoega seroepa per-

djalanan kaoem kaste Brahmana seroepa

terseboet tahadi.

Di Bali memang soedah terkenal kaste

Brahmana, jang tertinggi, teroes bisa

mendjadi Pendeta Oetama memberikan
air Tirte, dan pengentas kepada pen-
doedoek jang berigama Tirte (loko pa-

raseraje)
; air Tirte artinja : air jang

soedah diberi wedda (didoakan) oleh

pedanda serta itoe soedah dianggap air

jang maha soetji oentoek keperloean

orang-orang dan persembahjangan.
Pengentas, berarti : air Tirte djoega,

dioentoekkan boeat majit maksoednja,
kalau ada orang baharoe meninggal
doenia sebeloemnja diberi Tirte pengen-
tas memang dianggap beloem ada hi-

ngatan roch itoe, sedangkan bila soedah
mendapat menggoenakan Tirte Pengentas
itoe, baharoelah roch tahadi mempoe-
njai hingatan bisa mendjalankan ke-

maoean kemana toedjoenja. Loko para

seraja itoe artinja: Pedanda itoelah jang

mendjadi pemimpin pendoedoek dalam
hoeroesan Igama. Akan tetapi sebalik-

nja bangsa Brahmana tiadalah pernah
mendjadi Radja. Sepertinja jang telah

oemoem berlakoe di Bali dari zaman
dahoeloe, hanjalah Bangsa Kesatrya jang

mendjadi Radja. Misalnja permoelaan
Radja dahoeloe di Bali jang bertachta

di Samperangan ja’ni, jang dinobatkan
oleh Rakrian Patih Gadjah Mada memang
asalnja dari Brahmana. Sesoedahnja be-

liau dinobatkan (didjadikan radja) ber-

nama Seri Keresna Kepakisan, bergan-
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tilah kaste beliau mendjadi Kesatrya.

Maka sewaktoe kedatangan beliau di

Bali diiring oleh Bangsa Kesatrya

Wangsa dari Dehe (Kediri). Sesoedahnja

sampai di Bali beliau-beliau itoe, men-
djadi Arya-Koela di Noesa Bali.

•

Begitoelah saja paparkan sekedarnja

kedoedoekan radja di Bali berasal dari

Brahmana mendjadi Kesatrya. Dan
Bangsa Arya pengiring beliau itoe tia-

dalah berasal dari Bangsa lain, melainkan
dari bangsa Kesatrya.

Maka riwajat, jang saja oeraikan di-

atas djoega saja mengambil petikan dari

Kidung Pamantjangah jang diterbitkan

oleh Toean C. C. Berg dari katja 9 No.

24 sampai No. 29.

Lagi poela saja menambah oeraian

sekedarnja dari nama-nama Bangsa di

Bali misalnja

;

Brahmana, Kesatrya, Arya dan 1. 1. nja

jang lazim diseboet di Bali dari zaman
poerbakala sampai keadaan sekarang.

Bangsa Brahmana oelaka diberi seboetan

nama : Ide.

Bangsa Brahmana jang soedah mendjadi
pendeta diberi seboetan nama Pedanda.

Bangsa Kesatrya itoe, diberi seboetan

nama: 1 Dewe.
Bangsa Arya, diberi seboetan nama

:

I Goesti-

Bangsa Poengakan diberi seboetan nama
oempamanja : Ngakan Made, Ngakan
Ktoet d. 1. 1. nja.

Bangsa Peresangiang diberi seboetan

nama: Oempamanja Sang Poetoe Sang
Wajan dan lain-lainnja.

Wesje diberi seboetan nama : Goesti dan
Soedre diberi seboetan nama oempama-
nja : I Made, I Rai dan 1. 1. nja.

Sekarang saja paparkan pertingkatan

nama Kesatrya itoe. Melihat didalam Ba-

bad Pamantjangah Dalem, sepertinja per-

moelaan jang mendjadi Radja di Sam-
perangan dan Gelgel, terseboet nama
beliau sebeloemnja mendjadi Radja : I

Dewa Ktoet masing-masing. Sesoedahnja

beliau mendjadi Radja sampai ketoe-

roenannja beliau memang diseboet Seri

Padoeka Maharadja (Tjokorde I Dewa
Agoeng). Sedangkan ketoeroenan beliau

jang tiada mendjadi radja di Gelgel,

bisa mendjadi radja dilain tempat ada
memakai gelaran Dewa Agoeng, Anake
Agoeng dan Tjokorde- Dan ketoeroenan

Radja-Radja terseboet, jang tiada pemah
memegang kendali Pemerintahan keba-

njakan mendapat seboetan nama I Dewa.
Sedangkan Kesatrya Arya Koela itoe,

jang soedah mendapat djadi Radja dise-

boet nama beliau Anake Agoeng dan
Tjokorde. — Begitoelah pendapatan saja

tentang keadaan keempat kaste Tjatoer-

wangsa di Bali dan keadaan kedoedoekan
radjanja.

Lantaran saja soedah selesai sekarang

mengoeraikan tentang kedoedoekan ke-

ioearga di Bali beserta dengan radjanja,

sekarang saja paparkan seadanja, jang

saja ketahoei tentang oepekara kelahiran

orang sampai matinja. Permoelaan saja

paparkan moelai dari perkawinan

:

I. Perdjalanan mengawinkan ketoe-

roenan radja-radja jang berlakoe zaman
dahoeloe hingga sekarang masih djoega

berlakoenja, tetapi djarang.

Perdjalanan kawin itoe adalah seperti

berikoet

:

Anak laki jang boedjang dipinangkan se-

orang perempoean oleh ajah laki itoe.

Sesoedahnja selesai hoeroesan peminan-
gan itoe, kedoea anak itoe laki perem-
poean soedah dinamakan Metetagon
(bertoenangan). Kalau soedah djadi per-

toenangan biasanja silaki Ngedjot pada
perempoean itoe pada tiap-tiap hari

Galoengan. Artinja perkataan Ngedjot
itoe : Silaki memberikan selengkap pa-
kaian, sekedar wang pada tiap-tiap hari

Galoengan kepada toenangannja itoe,

maksoednja itoe menandakan terang si-

laki perempoean soedah bertoenangan.
Oempamanja dalam pertoenangan itoe
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soedah memakai Djotan, lantas ada
orang berani mengambil siperempoean
itoe, kalau diadoekan bisa bersalah dan
dihoekoem oleh Pengadilan. Oentoek
orang ketjil djoega mestinja berlakoe

demikian. Perkawinan seroepa diatas

djarang sekarang berlakoe, sadangkan
sekarang orang melakoekan perkawinan
kebanjakan dari soeka sama soekanja

silaki perempoean itoe. Ada djoega di-

lakoekan perkawinan pemelegandangan
artinja silaki mengambil perempoean
dengan paksa.

Maka perdjalanan perkawinan peme-
legandangan itoe silaki ada menanggoeng
resikonja oempama dalam persemboe-
njian silaki perempoean itoe, diboedjoek-

boedjoek perempoean itoe oleh silaki

achirnja dia soeka, ini tiadalah mendja-
dikan rintangan bagi laki itoe, tetapi

sebaliknja kalau siperempoean ditanja

oleh bapanja lantas dia membilang tiada

soeka kepada laki itoe, lantaran dipaksa,

maka silaki itoe bisa dikenakan hoekoe-

man berat. Sekarang saja terangkan

perkawinan ja’ni pertemoean orang Jang
terseboet diatas. Bila perkawinan soedah

terlangsoeng teroes diboeatkan sadjen

selengkapnja dipoedjakan oleh Pedande
maksoednja, agar sidoea penganten itoe

memperoleh keselamatan.

Ini alat oepekara perkawinan berlakoe

oentoek sekalian orang-orang, Ada djoega

perbedaan oepekara perkawinan misalnja:

oentoek orang-orang besar dipakainja

jang Oetama, memakai persaksian

Sanggartawang.

oentoek orang-orang rendahan dipakai-

nja jang madia dan memakai per-

saksian Sar^gartoetoean.

oentoek orang-orang ketjil dipakainja

jang nista, memakai persaksian di

Sanggah Kemoelan.

Demikianlah dilakoekan oepekara alat

perkawinan itoe.

II. Sesoedah lama perkawinan si-

doea penganten itoe berlakoe, dan
kalau siperempoean soedah mendapat

boentingan (amilan) lantas diboeatkan
peralatan Megedong-gedongan artinja

peralatan ini jaitoe baji jang masih
didalam kandoengan maknja diboeatkan
oepekara, soepaja baji jang masih dida-
lam kandoengan itoe mendapat kesela-

matan dan bertambah kekoeatan serta

tenaga, hingga hari lahirnja kedoenia.

III. Sesoedahnja sibaji dilahirkan di-

boeatkan lagi sadjen-sadjen Pemapag
namanja artinja bebanten itoe dioen-
toekkan ajapan boeat sibaji, jang baha-
roe lahir, soepaja memperoleh kesela-

matan dan pandjang oesia.

IV. Sesoedahnja sibaji poetoes poe-
sernja diboeatkan sadjen Labahan (oleh-

oleh) namanja maksoednja melenjapkan
ketjemaran baji itoe.

V. Sesoedahnja baji itoe beroemoer
12 hari diboeatkan sadjen Djedjanganan
namanja artinja: itoe sadjen diboeat dari

pada matjam-matjam sajoer-sajoeran di-

oentoekkan kepada boeta Bebadjangan
misalnja beboetan jang beroepa anak-
anak diajapkan selakoe sedekah djedja-

nganan itoe, agar djangan sibaji men-
dapat godaan dari padanja.

VI. Apabila sibaji soedah beroemoer
42 hari diboeatkan sadjen-sadjen Peke-

kamboehan namanja ; artinja bebanten
(sadjen) Pekekamboehan itoe member-
sihkan sianak dan iboenja dari pada
ketjemaran serta melonggarkan iboenja

sianak dalam pergaoelan hidoep serta

boleh berkoendjoeng kepada poera-poera

d.l.l.nja dan sibaji dianggap soedah
hilang ketjemarannja.

VII. Setelah sibaji soedah beroemoer
tiga boelan djoega diboeatkan oepekara
peralatan Peteloeboelanan maksoednja
bermohon soepaja baji itoe dikeroeniai

kewarasan oleh Toehan.

VIII. Sesoedahnja anak itoe beroe-
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moer enam boelan Bali toetoeg (tjoe-

koep) satoe otonnja dilakoekan lagi

oepekara Menoeroenkan anak itoe keta-

nah diboeatkan sadjen Tetingkeb nama-
nja artinja : sianak baharoe moelai

mengindjak tanah dimohonkan kesela-

matan kepada Betara-peretiwi (keboemi),

agar diberi idzin selama-lamanja anak
itoe boleh mengindjak boemi tiada

mendapat rintangan soeatoe apa.

Lantas nantinja dilakoekan oepekara
peralatan satoe otonnja anak itoe, djoega

peralatan ini dipoedjakan oleh pedanda.
Berhoeboeng dengan otonnja itoe, me-
noeroet kebiasaan dilangsoengkan djoega
peralatan oepekara Mepetik namanja
oentoek orang-orang Besar, dan makoe-
tangan bok namanja oentoek orang ren-

dahan (memotong ramboet anak jang
berasal dari hari kelahirannja). Djoega
sewaktoe pemotongan ramboet itoe di-

beri djoega bebanten serta dipoedjakan
oleh pedanda soepaja habis kekotoran
(ketjemaran) ramboet sianak, dan kemoe-
dian kalau toemboeh lagi ramboet sianak

itoe, agar mendapat kebersihan.

IX. Apabila moelai tanggal giginja

anak itoe, diseboetkan makoepak atau

meketoes djoega diboeatkan sadjen di-

poedjakan oleh pedanda maksoednja,
kalau moelai toemboeh pengganti gigi

itoe, agar bisa koeat selamanja.

X. Seandainja itoe anak perempoean,
sesoedahnja anak itoe akil balik (kotor

kain) dibikinkan soeatoe oepekara pela-

laban namanja artinja
:

pelalaban itoe

sianak soedah sampai dewasa, bisa men-
tjahari laba (kehoentoengan) sekehendak
maksoednja. Maksoednja itoe djoega,

agar anak itoe mendapat ketjantikan

paras, kepandaian, kekajaan dan kesetia-

an hati. Lagi poela sebeloem dilakoekan

peralatan pelalaban itoe dirajakan djoega
peralatan Pengekeban artinja ja’ni orang
perempoean itoe, jang akan dirajakan di-

tinggalkan didalam kamar (gedong) tiada

boleh keloear satoe hari lamanja atau

lebih maksoednja soepaja dikeroeniai

ketjantikan paras dan keselamatan oleh

ketoedjoeh bidadari dikajangan, anak
perempoean itoe.

XL Sekarang dilangsoengkan perala-

tan pemotongan gigi. Sebeloemnja
dilangsoengkan pemotongan gigi itoe

dilakoekan djoega Pengekeban jang mak-
soednja itoe seroepa jang diterangkan
tahadi. Oentoek orang laki pemoedjaan
mohon ketjantikan itoe kepada bidadara.

Maka perajaan Pengekeban itoe hanjalah

dilangsoengkan bagi orang-orang bang-
sawan, sedangkan jang lainnja tiadalah

menggoenakannja. Oentoek peralatan

pemotong gigi terlangsoeng bagi segala

orang di Bali. Begitoelah dipaparkan

pengoepakara orang-orang di Bali dari

lahir hingga dewasanja.

Sekarang saja moelai oeraikan tentang

peralatan (pereteka) majit moelai dari

meninggal doenia sampai oepekara per-

alatan jang dinamakan Maligia atau

Memoekoer roch majit itoe.

I. Majit orang jang baharoe mening-
gal doenia seoemoemnja dimandikan,
jang oentoek memandikan itoe haroes

djoega disertai dengan alat oepekara
sadjen-sadjen Peheresihan. Djoega per-

mandian majit itoe dipoedjakan oleh

Pedanda maksoednja Pedanda member!
keselamatan kepada roch simeninggal itoe

soepaja dapat memperoleh keselamatan
didalam achirat.

Oepekara seroepa terseboet dihadapan
diperlakoekan bagi majit jang langsoeng
akan diabenkan (dibakar). Majit jang
akan ditanam setelah habis dipermandi-
kan diajapi sekedar sadjen misalnja

Poendjoeng. Artinja Poendjoeng itoe

jaitoe selengkap makanan oentoek orang
kebiasaan serta teroes ditanam majit
itoe setelah disirami Tirte Pengentas.
Inilah peralatan bagi majit orang kebia-
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saan serta digoenakan oleh kaste rendah
atau orang miskin jang ditanam.

II. Hari peralatan pembakaran majit
itoe dilakoekan hingga empat kali. Pena-

bakaran majit seroepa ini, jang dinama-
kan pelebon hanja berlakoe bagi ketoe-

roenan radja atau Bangsa Brahmana
jang soedah mendjadi Pendeta. Pemba-
karan majit dari orang-orang ketjil

dinamakan Ngaben.

le Pada hari jang pertama (lagi 3
hari pelebon) majit jang asal disekeh

(disimpan) itoe dimasoekkan kedalam
peti majit, atau benoesa namanja, per-

alatan mana dinamakan Moenggah ke-

benoesa.

2e. Pada hari jang kedoea (doea hari

sebeloem pelebon) dilakoekan peralatan

jang dinamakan Njawa-wedana, artinja

Njawa-wedana, Njawa ialah roch, wedana:
itoe roch diberi poedja maksoednja diberi

tahoekan oleh pedanda, itoe roch dise-

diakan misalnja persembahan penebas-

nebasan oentoek kesalahan beliau se-

waktoe hidoep jaitoe : wang, beras

d. 1 . 1 . nja. Lagi sepertinja Bangsawan-
bangsawan ketoeroenan radja-radja dan
Brahmana Pendeta jang memakai Naga-
banda pada hari inilah Nagabanda itoe

dikelilingkan pada tempat majit-

3e. Pada hari jang ketiga (besoknja

pelebon) dilangsoengkan peralatan Pe-

merasan dengan sadjen-sadjennja jang

selengkapnja. Maksoed oepekara peme-
rasan ini jaitoe soeatoe peralatan bagi

menerimakan adiah dari simati (jang

dinamakan pemerasan). Kepada achli-

waris dan sanak familienja sekalian,

soepaja djangan lagi roch simati ting-

gal bersangkoetan terhadap sanak fami-

lienja jang masih hidoep. Nantinja kira-

kira poekoel lima malam dikeesokan

hari pelebon dilakoekan oepetjara pe-

merelinaan. Artinja pemerlinaan itoe

memindahkan roch itoe dari sini keba-

hagian achirat jang lain, jang dinamakan

Sangkan paran. Artinja Sangkan paran

itoe jaitoe dimana tempat jang baik di-

toedjoenja oleh roch itoe boleh sadja.

4e. Pada hari jang keempat (waktoe

pelebonnja) tiadalah lagi diperboeatkan
oepetjara peralatan soeatoe apa dan pada
hari inilah dilangsoengkan pembakaran
majit itoe, jang dinamakan pelebon.

Pada hari ini majit itoe dipindahkan
kekoeboeran berkedoedoekan bade, wa-
dah, atau Padmasana. Bagi majit radja

di Bali bade itoe memakai toempang
II, jang dianggap teroetama bagi ke-

doedoekan roch. Bagi Kesatrya ketoe-

roenan radja memakai toempang 9. Bagi

Kesatrya djadjaran artinja Kesatrya jang
tiada memegang Pemerintahan toem-
pang 7. Sebagainja bangsa Wesja dan
Soedraada djoega jang memakai toepang,

tetapi kebanjakan jang tidak. Oentoek
Brahmana jang soedah mendjadi Pedanda
lazimnja memakai Padmasana. Brah-
mana oelaka sama sekalai waktoe pem-
bakaran majitnja memakai wadah. Bagi

radja dan familie radja dan pedanda
lazim waktoe pelebonnja memakai Naga-
banda.

Maka sekarang saja tjeriterakan per-

djalanan majit jang memakai Naga-
banda. Waktoe ditoeroenkan Nagabanda
itoe djoega bersama dengan majit itoe

akan dibawa kekoeboeran. Sewaktoe
majit soedah dinaikkan dibade, maka
Nagabanda itoe tinggal dioesoeng oleh

banjak orang dimoeka bade itoe. Lantas
Nagabande itoe ditoendjoeki djalan oleh

Pedanda jang melangsoengkan oepekara
pelebon itoe, kearah djalan jang 7,jang di-

namakan Saptadwara. Artinja Saptadwa-
ra itoe jaitoe toedjoeh djalan (lowongan).

Sebab dimisalkan Nagabanda itoe jang

mendjadi kedoedoekan atma itoe. Dari

itoe sekarang haroes roch itoe memilih
djalannja seperti pertoendjoekkan tahadi

kemana jang akan ditoeroeti. Lantaran
Pedandalah jang memberi pertoendjoek-

kan djalan menggoenakan panah dan
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memakai wedda dinamakan Pantja-Brah-

mana, Pantjak-Sare dan Pemerelinaan.

Maksoednja demikianlah Pedanda mem-
beri pertoendjoekan djalan kepada roch

itoe, djalan mana Jang disoekai menoe-
roeti keachirat. Setelah selesai peralatan

Nagabanda itoe majit itoe diteroeskan

memikoel kekoeboeran bersama Naga-
banda tahadi. Majit itoe ditoeroenkan

dari badenja dan teroes dimasoekan pa-

da petoelangan. Artinja petoelangan itoe

peti tempat majit jang akan teroes di-

bakar, jang beroepa : Singamara, boeat

Radja, atau ketoeroenanannja. Lemboe
bagi bangsa Brahmana, maoepoen bangsa

Kesatrya. Dan lain binatang lazim djoega

diboeat petoelangan dioentoekan boeat

kaste rendahan.

Setelah majit itoe dimasoekan pada
petoelangan terseboet dan sesoedah di-

sirami dengan tirte Pengentas, maksoed-
nja goena mengesahkan perdjalanannja

roch tahadi menoedjoe djalan jang 7
itoe achirnja laloe dibakar.

Inilah alat oepekara pelebon ketoe-

roenan radja. — Pengabenan majit orang

soedra dan kaste rendahan tiadalah di-

lakoekan demikian dan dilangsoengkan

sederhana sadja.

Ill, Keesokan harinja dari hari pelebon
dilakoekan oepekara peralatan jang di-

namakan Ngastiwedana atau Njoepit.

Atau bagi orang kebanjakan diseboet

pengiriman. Artinja Ngastiwedana itoe,

Asti arang, Wedana itoe roch diberi

poedja oleh Pedanda, maksoednja dise-

diakan kesenangan misalnja makanan
d.1.1. nja.

Setelah dilakoekan persembahan oleh

sanak familie, jang meninggal itoe lagi

dipoedjakan pemerelinaan oleh Pedanda
maksoednja, mempersilakan roch jang

didatangkan tahadi serta memoedjikan
lagi oentoek berangkatnja roch itoe ke-

achirat dengan mendapat tempat baik.

Maka sehabis peralatan Penjoepitan itoe

dilakoekan
; ketinggalan toelang dan aboe

jang habis dibakar diwaktoe pelebon

itoe, diboeang kelaoet. Sekarang roch

atau atma jang dipereteka itoe dianggap

soedah bertempat diachirat jang dina-

makan Soenia-Taja. Serta dikatakan soe-

dah mendjadi dewa-pitara.

IV. Sehabisnja pelebon itoe seharoesnja

dilakoekan peralatan Pitara-redana jang

dinamakan Ngeroras. Artinja Pitara-

redana itoe minta dewa-pitara itoe datang

dimana medan keramean Ngeroras itoe.

Sebab dinamakan pesta Ngeroras kebi-

asaan ini keramaian diadakan doea belas

hari sehabis dari pesta pelebon itoe.

Peralatan karja Pengeroras dimoelai

pagi hari dengan pekerdjaan penjoerat-

namaan, jang dilakoekan oleh Pedanda
ja’ni menoelisi peripian dari pada mas
atau kajoe tjendana dengan hoeroef

Ongkara-Merta, jang dianggap roch bagi

jang dipereteka itoe. Lazim peripihan

itoe ditoelisi diseboet nama.

Maka Nama itoe ditaroeh pada pem-
bangoenan Poespa, dianggap badan Dewa
pitara itoe, jaitoe pembangoenannja se-

perti artja jang soedah kebiasaan diseboet

Poespa. Boeat roch seorang Pendeta

diboeatkan djoega poespa jang dinama-
kan Lingge, jang dianggap sebagai pe-

noendjoek djalan Dewa-pitara itoe.

Sesoedahnja selesai poespa itoe diboeat,

lantas disembah oleh familie-familienja

dan dihidarkan mengelilingi Pajadnjan

(medan tempat perajaan itoe) hingga 3
kali, jang bisa diseboet Mepoerwadaksina.
Sewaktoe poespa dikelilingkan diiring

oleh sekalian familie-familienja jang

mempoenjai karja dan dipemoekai oleh

seorang pedanda, jang memoedja pada
karja itoe dan disertai seekor lemboe.
Sewaktoe perideran itoe dilakoekan, Se-

karoera, Pantjadatoe misalnja ; mas, pe-

rak, tembaga, besi, timah dan banjak

djoega disekeroerakan wang. Lagi poela

sewaktoe Mepoerwadaksina itoe, tapak

lemboe terseboet ditaroehi tjintjin mas,
jang boleh diambil oleh sembarangan
orang. Sehabis perideran itoe, poespa
itoe laloe dinaikkan ke Madia memakai
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tjetjandian, jang dinamakan Padmange-
lajang. Bagi karja itoe diboeatkan Sang-
gartawang oentoek persaksian tempat
kedoedoekannja Toehan-toehan Siware-

ditie, Nawa Sanga, Tjatoerlokapala, Gana
dan Koemara. Pada peralatan itoe

diboeatkan djoega poespa Sangge oentoek

Pantja-Mahaboeta. Nanti malamnja kira-

kira poekoel '/2 5 dilakoekan oepetjara

Pengeliwetan jaini memboeat boeboer di-

tjampoer soesoe lemboe, daging dan da-

rah badak, diairi dengan air kelapa moeda
dan madoe, jang ditempatkan pada daoen
Pelasa disertai dengan limamatjamboeah-
boeahan. Boeboer liwet itoe dipoedjai

oleh pedanda memakai poedja Merte-
sandjiwani. Liwet itoe dianggap teroe-

tama digoenakan bekal oentoek selamanja

oleh Dewa-pitara. Maka sesoedahnja

Dewa-pitara memperoleh boeboer liwet,

dipoedjai lagi oleh Pedanda dengan
poedja Pemerelinaan oedjoednja agar

Dewa-pitara itoe menoedjoe Pramapada
(Sorga Moelia). Soesoedah selesai hoe-

roesan itoe, poespa-poespa disembah
oleh sanak familienja, lantas ditoeroen-

kan dari madia oentoek dibakar dan
seteroesnja diboeang kelaoet. Penge-

roras ini oentoek orang-orang Bangsa-

wan dan soedra boleh djoega toeroet

mengiringnja. Kalau orang soedra mem-
bikin Pengeroras sendiri lain poela

halnja, tiada memakai Sanggartawang

dan sewaktoe Mepoerwadaksina tiada

menggoenakan lemboe.

V. Sekarang oentoek melandjoetkan

oepekara itoe dilangsoengkan oepekara,

jang dinamakan Pemoekoeran atau Ma-
ligia. Bagi peralatan oepekara itoe di-

dirikan : Sanggartawang, boekoer-boe-

koer boeat kedoedoekan Lingge, Sangge

dan kedoedoekan Dewa-pitara leloehoer

dari jang mengadakan Maligia itoe.

Seteroesnja memboeat tempat sadji

boetejadnja atau pedanaan artinja mem-
beri sedekah kepada Boetekala, agar

djangan boetakala mengganggoe kera-

maian pesta Maligia itoe.

le. Pada hari jang pertama diadakan

peralatan oepekara, jang dinamakan
Amboetajadnja.

26. Pada hari jang kedoea diboeatkan

sadjen oepakara Pemelaspas boekoer-

boekoer d. 1 . 1 . Artinja pemelaspas itoe

boeat menghilangkan kotoran perboeat-

annja orang oentoek apa sadja.

36. Pada hari jang ketiga, Mepada ar-

tinja Pedanda memoedjai barang-barang,

babi, itik d. 1 . 1 ., jang akan digoenakan
pada Karja Pemoekoeran itoe bagi Dewa-
pitara, soepaja semoeanja hilang dari

segala keletehannja.

4e. Pada hari jang keempat jaitoe

pada hari Karja Maligia itoe pagi-pagi

dilangsoengkan peralatan oepekara Pe-
njoeratnamaan, jang mana sama per-

atoeran djalannja seperti Pengeroras.

Pada peralatan ini dilangsoengkan

djoega peralatan Ngeresijadnja. Artinja

berboeat kepada resi-resi (pedanda-
pedanda) dengan djalan memberikan
poenia-poenia (sedekah). Maka Pedanda-
pedanda jang mendapat poenia itoe

djoega memoedjakan, agar Sanghjang
Siwa-pitara memperoleh kebaikan di

Sorga moelia, serta terhadap jang mem-
boeat Jadnja itoe didoakan, agar men-
dapat keselamatan dan kesenangan lahir

batin.

5e. Pada hari jang kelima (Manis
Karja) djoega Pedanda memoedjakan
kepada Sanghjang Siwa-pitara.

6e. Pada hari jang keenam jaitoe

Pahing Karja diboeatkan Jadnja Pengoe-
pakara besar misalnja sama pengoepa-
karanja seperti pada hari jang keempat
sewaktoe Karja Maligia itoe. Maka nanti

malamnja kira-kira poekoel Vz lima ma-
1am dilangsoengkan oepekara Pemereli-

naan jang djoega berbarengen dengan
pengliwetan ja'ni memboeat boeboer

jang dinamakan liwet oentoek Sanghjang
Siwa-pitara itoe.

Peratoeran Pemereline dan goenanja

boeboer itoe sama seperti jang diterang-

kan pada Pengeroras.

7e. Pada hari jang ketoedjoehsewak-
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toe pagi hari Poespa itoe dibakar dan
teroes hingga selandjoetnja sama dengan
peratoeran Pengeroras.

Demikianlah oeraian saja itoe dari

permoelaan :

le. Tentang keadaan tjatoer wangsa
itoe,

2e. Pengoepakara orang dari kela-

hirannja hingga dewasa, dan
3e. Pengoepakara orang jang telah

meninggal doenia (Wafat).

Tentoenja diantara Toean-toean se-

kalian disini bisa memperoleh kepastian,

bahasa lezing saja ini banjak terdapat

salahnja serta mendjaoehi kesempoer-
naan, lantaran memang sengadja di-

singkatkan maka dari itoe saja minta
kepada Toean-toean sekalian, hareplah

kiranja dipermaafkan akan hal ini, karena

saja ini boekanlah termasoek paham
akan menjoesoen goebahan lezing seperti

saja beritakan diatas.

Excerpt van de lezing
van d e n N a ga r a- Be s t u or-
der van Gianjar.

De individuen op Bali worden in vier

kasten verdeeld t.w. die der Brahma-
nen, Ksatrija’s, Wesja’s en Soedra’s.

ledere kaste heeft zijn onderverdee-

lingen
;
zoo zijn er Brahmanen Keme-

noeh, Keniten enz., Ksatrija’s dalem,

Poengakan enz., Wesja’s Tan Kober,

Tan Moendoer enz., terwijl men bij de
Soedra’s e.v. Pande’s (smeden) Pasek’s,

Senggoehoe’s onderscheidt.

Een vrouw mag slechts met een man
van gelijke of hoogere kaste trouwen ;

huwt ze een man van lagere kaste, dan
verliest ze haar eigen kaste.

Aan het voorvoegsel van ieders naam
kan men zien, tot welke kaste men
behoort. Zoo voeren de Brahmanen het

predicaat Ida, de Ksatrija’s I Dewa,
Ngakan enz., de Wesija’s I Goesti en
de Soedra’s I.

Op bepaalde tijdstippen in ieders

leven moeten er offers gebracht worden,

zooals bij de huwelijkssluiting.

Het normale huwelijk vindt plaats door
vrijwillige schaking doch ook schaking

met geweld komt voor. Verloving kent

men ook wel, inhoofdzaak bij vorstelij-

ke huwelijken, doch dit is zeldzaam.

Na het huwelijk worden er in den
huistempel offers gebracht om de voor-

vaders daarvan in kennis te stellen en
hun zegen op het huwelijk af te smeeken.

Tijdens de zwangerschap worden er

offers gebracht om de geboorte spoedig

te doen verloopen.

Bij de geboorte wordt geofferd om het

kind een gelukkig leven te verzekeren.

Het afvallen van de navelstreng en de
dag dat het kind 12 dagen wordt, wor-
den eveneens gevierd.

De 42ste dag na de geboorte is een
belangrijke dag, daar dan de onreinheid

van moeder en kind opgeheven zijn en
de moeder weer in de tempels toegela-

ten wordt.

Vooral in Noord-Bali kent men groote

beteekenis toe aan het drie maanden
feest, wanneer het kind drie Balische

maanden van 35 dagen oud is geworden.
Als het kind 6 maanden oud is wor-

den voor het eerst zijn voeten met de
aarde in aanraking gebracht waarbij ge-

offerd wordt aan den God van de Aarde.
Verdere plechtigheden hebben plaats

bij het eerste haaroffer, het tanden
vijlen (hetwelk theoretisch voor het hu-
welijk moet plaats hebben) en het be-
reiken van den huwbaren leeftijd.

De eerste plechtigheid na het over-

lijden is de lijkwassching waarna het lijk

van lagere personen begraven, van hoo-
gere opgebaard wordt. Aan de lijkver-

branding van hoogere personen gaan
eenige plechtigheden vooraf, zooals het

plaatsen in de lijkkist, het meegeven
van kleeren en geld voor de reis naar
het hiernamaals enz.

De vorm van de lijkctoren is voor
iedere kaste vastgesteld. Kaste-leden,
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die wereldlijke macht uitoefenden heb-
ben recht op een toren met ii daken,
anderen op een toren met 9 daken enz.

Den dag na de lijkverbranding wordt
de asch in zee gestrooid waardoor alle

stoffelijke banden met de aarde verbro-
ken worden. Twaalf dagen na de lijk-

verbranding worden door het twaalfda-

gen feest ook de geestelijke banden
verbroken, zoodat de ziel in den hemel
toegelaten kan worden.
Het laatste feest, maligija geheeten

heeft de bedoeling den voorvader als

godheid in den huistempel bij te zetten.

Na den geachten spreker te hebben
bedankt voor het houden van zijn ge-

waardeerde en interessante voordracht,

schorst de Voorzitter de vergadering,

onder mededeeling dat deze ’s middags
weer heropend zal worden tot het aan-
hooren van de lezingen door Dr. W. F.

Stutterheim en Dr. R. Goris. De voor-

dracht van den Heer Colin Me. Phee, zoo
deelt de Voorzitter mede, zal plaats vin-

den op Woensdag 20 October, ’s avonds
na het diner op het SS. ,,Op ten Noort’',

waarna het Balisch pianoconcert zal vol-

gen. Terwijl de inleiding van Ir. Th.
Resink over het Bali Museum met de
daarop volgende bezichtiging van ge-

noemd Museum verschoven zal worden
tot Zaterdag 23 October.

Na 's middags om ± 3 uur de vergade-
ring te hebben heropend, geeft de Voor-
zitter het woord aan Dr. W. F. Stut-

terheim. Deze laatste spreekt over : Het
oude Bali. Een door den inleider zelf

vervaardigd kort overzicht van den in-

houd zijner voordracht volgt hieronder:

Het oude Bali.

Toen de eerste Hollanders in Februari

1597 na hun bezoeken aan Javaansche
havens ook Bali bezeilden waren zij

even enthousiast als de vreemdeling, die

thans voor het eerst dit eiland bezoekt.

Het beste bewijs daarvan leverden zij

in de benaming lonck Hollant, die zij

aan het eiland gaven. Maar tevens lezen

wij in hun journalen dat naar hun mee-
ning de koning van Bali veel machtiger
was dan die van een der rijken op Java,

welke zij hadden bezocht, of waarvan
zij hadden gehoord. Dit kan juist zijn,

daar het oude, Hindoeistische centrale

gezag van Java, Madjapahit, sinds ruim
een halve eeuw verdwenen en het nieu-

we, Mohammedaansche, Mataram, nog
niet ontstaan was.

Spreker zet vervolgens uiteen, dat

zulks niet altijd het geval geweest is en
dat het oude Bali vaak genoeg afhanke-

lijk was van zijn grooten nabuur. Vier

perioden van afhankelijkheid zijn met
zekerheid te onderkennen — die van den
bloei van Midden-Java (8 - loe eeuw),

van Java’s koning Erlangga, zelf een
Balier van geboorte (991 - 1049), van
het rijk van Singhasari (136 eeuw) en van
Madjapahit (i4e en 150 eeuw). Het
merkwaardige is echter, dat Bali telkens

onmiddellijk zijn afhankelijkheid hernam
zoodra Java’s centraal gezag teekenen

van zwakte ging vertoonen.

Deze wisselvallige geschiedenis spie-

gelt zich in de oudheden van Bali en

hun stijl af, zooals spreker tijdens zijn

onderzoekingen naar het voorkomen van
oudheden op Bali in 1925-1928 bleek.

Die oudheden laten zich in groepen ver-

deelen, welke gemeenlijk vallen na de
perioden van overheersching door Java.

Uit die perioden zelf zijn weinig over-

blijfselen te vinden, hetgeen spreker

meent te moeten verklaren uit den aard

der Balische oudheden. Die houden na-

melijk gemeenlijk verband met de voor-

oudervereering der vorsten van een on-
afhankelijke dynastie. Treffen wij in een
bepaalde periode veel overblijfselen aan,

dan mogen wij veronderstellen, dat de
vorsten ter plaatse gedurende die periode
onafhankelijk waren en de hegemonie
uitoefenden over hun omgeving.
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De stijl der oudheden vertoont dan
ook duidelijk een ontwikkeling, welke

telkens uitgaat van de Javaansche gedu-

rende een periode Javaansche suprema-

tie, om vervolgens zich daar steeds ver-

der van te verwijderen.

Omtrent het oude Bali en het dage-

lijksche leven in dien tijd vertellen ons

de oudheden weinig, hetgeen begrijpe-

lijk is daar zij bijna uitsluitend op vor-

sten en hun zorgen voor het leven na

den dood betrekking hebben. Het zijn

meerendeels bijzettingsbeelden van ko-

ningen, koninginnen en hun hooge amb-
tenaren, leden der vorstelijke familie

—

voorts oorkonden op steen of koper,

welke betrekking hebben op het schen-

ken van voorrechten aan de dorpen,

welke de vorstelijke graftempels dienden

te onderhouden, — enkele van dergelijke

graftempels, voorzoover deze in de rots

werden uitgehouwen en tenslotte even-

eens in de rotsen uitgehouwen kluize-

narijen, welker bewoners een functie

hadden in verband met de graftempels.

Zeer veel— o.a. gebouwde graftempels
— is verloren geraakt daar het gebruikte

materiaal een zachte steensoort is.

Mogen de gevonden oudheden dan

geen volledig beeld geven van het oude
Bali, zulks is echter ook niet zoozeer

noodig, daar de huidige maatschappij

op dat eiland in groote trekken en in

vele opzichten in details met de oude
overeenkomt. Men kan haar zelfs met
groot succes gebruiken om de vele lacunes

te vullen in onze kennis van de oud-

Javaansche maatschappij. Het leven in

en om een ouderwetsche poeri verschilt

zeker niet belangrijk van dat in een

vorstelijke woning in Madjapahit.

Spreker wijst er vervolgens op, dat

de oudheden van Bali, gezien het feit,

dat de godsdienst en cultuur, waardoor

zij tot stand zijn gekomen, nog bestaan,in

werkelijken zineen nationaal cultuurbezit

vormen, dat de pieteit en zorgen der

bevolking overwaard is, en eindigt met
een beroep te doen op het jonge Bali

om door studie van het verleden nieuw
leven in te blazen aan die overblijfse-

len, die voor de massa thans helaas niet

veel meer dan magische voorwerpen
beteekenen.

De Voorzitter spreekt namens de ver-

gadering zijn dank uit voor de belang-

wekkende toespraak en geeft het woord
aan Dr. R. Goris tot het houden van
zijn lezing over :

Bali ’s Tempelwezen.
Mijnheer de Voorzitter,

Geachte Dames en Heeren !

Wanneer wij zullen spreken over het

Tempelwezen van Bali en zulks in het

kort bestek van een lezing, die slechts

het karakter van een inleiding zal dra-

gen, zullen wij om toch een globaal

overzicht te krijgen en een samenvat-

tende impressie te verwekken, ons in

alle details ten zeerste moeten beperken.

Van volledigheid kan dus allerminst

sprake zijn. Getracht zal slechts worden
enkele hoofdlijnen uit te stippelen, or-

dening en samenhang te doen herkennen
in deze ongelooflijke veelvuldigheid.

Wij moeten er dan reeds dadelijk op
wijzen, dat bepaalde groote groepen van
tempels niet of slechts zeer even aan-

geroerd kunnen worden, zoo de h u i s-

tempels (sanggah, pamera-
d j a n) op de erven der ingezetenen

zelf
;

de kleinere heiligdommen voor

DewiMelanting opde markten
en de tuinen ; de groote groep van
allerlei tempels van vrijwillige ver-

eeringsvereenigingen (poera pamak-
san, poera panti).

I. De inrichting en opzet van
een tempel.

Wij vangen aan met een algemeen
beeld in vogelvlucht van een „gewonen’'
dorpstempel in de vlakte.
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In den Balischen tempel zijn niet de

gebouwen het essentieele, dock het tem-

pelerf. De grand is gewijd, is heilig
; op

die gewijde, door de Goden uitgekozen

plek gronds zet men enkele of meerdere
gebouwen voor die goden.

Dit is dezelfde opvatting, die ook de
alleroudste Grieken en Romeinen hul-

digden. Want het Latijnsche woord
t e m p 1 u m, het Grieksche t e m e n o s,

beteekent ,,afgesneden gebied”, De
Grieken en Romeinen snedenoorspronke-

iijk ook een gebied, een stuk gronds af

om aldaar het contact met de Goden te

zoeken ; de afgesneden grond met zijn

omheining of ommuring was heilig').

Aldus is het nog steeds op Bali.

Een tweede, even essentieel grond-

idee nopens den Balischen tempel

is, dat deze niet is een woonplaats

der goden, dock slechts een tijdelijke

verblijfplaats, een logeergelegenheid. Op
bepaalde tijdstippen wenschen de Goden
neer te dalen, om den menschen gele-

genheid te geven met Hen in contact

te komen ; hiertoe zijn offers noodig om
Hen uit te noodigen om Hen te ont-

vangen. De contzct-plaats is de tem-
pel, en de contact-tyd is de datum
van het tempelfeest.

Overzien we nu den tempel, dan blijkt

deze als regel in drie vakken of erven

verdeeld te zijn. Het zijn ; voorhof

(d j a b a), middenhof (djaba tengah)
en binnenhof (d j e r o a n). Elk dier

drie hoven vervult aparte functies in

den eeredienst en daarom vindt men ook
op elk dier drie hoven bepaalde ge-

bouwen.
In den voorhof (djaba) is op een

der hoeken de klokketoren (bale
koelkoel) gebouwd. In dezen toren

bevindt zich het gespleten alarmblok

van hout, soms vanboven versierd met
een menschenkop, waarop bij tempel-

feesten en bij desavergaderingen geslagen

wordt. Behalve voor deze regelmatige

diensten wordt de koelkoel ook ge-

bruikt voor noodsignalen, zooals bij

groote rampen, als aardbevingen, modder-
bandjirs en dergelijke. Evenals de Italiaan-

sche campanile een afzonderlijk bouw-
werk was, waaraan de kunstenaars hun
talenten konden toonen, zoo is de bale
koelkoel een object voor de kunst-

vaardigheid der Balische bouwers en
beeldhouwers. Beroemd isde koelkoel
van Loekloek ; ook op het Museumter-
rein te Denpasar staat een zeer fraai

exemplaar, doch er zijn talrijke andere
prachtige specimina van dit bouwwerk.

Is thans het alarmblok van hout,

oudheidkundige vondsten hebben be-

wezen, dat men vroeger bronzen spleet-

trommen hiervoor gebruikte. In de
Museumcollectie zult U een zeer fraai

afgewerkt voorbeeld hiervan vinden.

Op dit eerste erf bevindt zich ook de
schuur d j i n e n g, waarin de rijst, ge-

oogst van de velden, die in het bezit

van den tempel zijn, bewaard wordt.

Vele Balische tempels hebben nl. eigen

rijstvelden (1 a b a p o e r a), soms ook
wel tuinen of ander agricultureel bezit.

0

In sommige tempels treft men de of-

ferkeuken (p a w a r e g a n) en de loods,

waar het offervleesch toebereid wordt
(bale paebatan) in dezen voorhof

aan, bij andere tempels in den midden-
hof, soms zelfs in den binnenhof.

Hetzelfde geldt voor de verschillende

gebouwen voor de orkesten (bale
gong, bale pagongan; soms
nog speciaal een bale semar
pagoelingan, enz.). Veelal be-

vindt zich de plaats voor het s e-

loending orkest in den binnenhof.

Bovendien is het gebouw hiervoor hoog
opgetrokken, omdat de seloending
als heilig beschouwd wordt. ®)

In den middenhof (djaba tengah)
vindt men als essentieel gebouw de

bale agoeng, de groote raadszaal *).

Vaak is hier de reeds genoemde bale
gong opgesteld.

Op het derde erf (dj eroan) vinden
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wij dan de kapellen en altaren voor de
goden en de b a 1 e’s om de offers ge-

reed te maken dan wel uit te stallen.

Bij de behandeling der afzonderlijke

groepen van tempels zullen wij verder

op de vereerde goden ingaan. Thans
mogen enkele typische bouwwerken
vermeld worden. Men heeft kleine stee-

nen offerpilaren (t o e g o e), vaak zijn

deze bestemd voor den t a k s o e (grond-

opzichter) of ngroerah (grondbewa-
ker) ®), dus bet goddelijk wezen, dat

speciaal den grond beschermt. Dan ko-

men iets grootere open b a 1 e’s voor

verschillende goden, zeer varieerend in

vorm en bouwwijze, en met vele namen.
Wij vermelden slechts de m a n d j a n-

gan seloeang®) met hertegewei

voor den Batara Maospait, en
de in drieen gedeelde bale voor de
Tiga sakti (Drieeenheid ’). De
grootste gebouwen zijn de m e r o e’s

met stapeldaken (t o e m p a n g), wier

aantal altijd oneven moet zijn. Een
enkele maal treft men een m e r o e met
twee daken aan, doch deze beet dan
tocb toempang esa (met een dak)

!

Het aantal daken van een m e r o e

bangt zoowel af van den aard van den
tempel als van den aard van de ver-

eerde goden. Niet alleen de drie goden :

Wisnoe, Iswara en Brabma
bebben zulke m e r o e’s, docb ook vele

berggoden (batara Goenoeng
Agoeng, batara Batoer of

Goenoeng Lebab®) en andere

meer regionale godbeden).

Afzonderlijke vermelding verdient de
groote, open steenen zetel voor den
Zonnegod (Batara Soeria of

A d i t i a ®), welke zetel verscbillende

namen draagt
:
padma sana, sang-

gar agoeng, sanggar tawang.
Beide laatste termen worden ecbter ook
wel gebruikt voor tijdelijke altaren van
bamboe, bestemd voor offers aan B a-

tara Soeria.
Zijn dit enkele der essentieele en meest

voorkomende logeergebouwen voor de

goden, op dit binnenerf (d j e roan)
treffen wij verder b a 1 e’s aan om offers

te bereiden, te rangscbikken en uit te

stallen.

De individueele offers worden tbuis

klaar gemaakt, maar de gemeenscbap-
pelijke offeranden worden pas in den
tempel bereid of wel aldaar samengesteld

;

dit laatste verscbijnsel doet zicb vooral

in de bergdorpen voor.

Deze altaren dragen zeer veel verscbil-

lende namen
;

de meest gebruikelijke

zijn p i a s a n (meer Noordbaliscb) en
panggoengan (meer Zuidbaliscb) '®).

Naast deze altaren voor de offers kent

men ook gebouwen, (paroeman,
pasamoean), waarin de goden uit

een tempel zicb verzamelen, om de
offers in ontvangst te nemen dan wel

om van daaruit een gezamenlijke pro-

cessie te ondernemen.

Vatten wij dit beknopte overzicbt even
samen, dan zien wij : een tempel op bei-

ligen grond gebouwd als contactplaats tus-

scben de Goden en de menschen. Deze
tempel is dan in drie erven of boven
verdeeld. De voorbof (djaba) met
o.a. den klokketoren (bale k o e 1-

k o e 1) en de rijstscbuur (d j i n e n g)

;

de middenbof (djaba tengab) met
de vergaderzalen (bale agoeng),
met vaak gebouwen voor de orkesten

;

tenslotte de binnenbof (djeroan) met
de logeergebouwen voor de goden en
de altaren voor de offers. Is zulks een
zeer scbematiscbe inventaris van de ge-

bouwen op een tempelerf, een enkel

woord willen wij toevoegen over de om-
muring en over de poorten.

Aan de muren van den tempel, die

evenals bij de Romeinen essentieel tot

bet beiligdom beboorden als diens dui-

delijke afgrenzing, wordt bijzondere aan-

dacbt gewijd. Zij worden vaak voorzien

van boekpilaren en tusscbenpilasters. De
muurgedeelten worden met zeer fraai

beeldbouwwerk versierd.

Bepaalde voorbeelden biervan te noe-
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men is bijna onnoodig ; dezer dagen zult

U tallooze tempels langs de wegen zien,

verschillende tempels nader bezoeken.

Uit een oogpunt van muurbewerking
mogen echter speciaal de tempel van
Batoean (Zuid-Gianjar) en die van Sam-
pidi (Badoeng) vermeld worden.
Over de twee typen van de huidige tem-

pelpoorten zullen wij thans niet verder uit-

weiden, het zijn de overdekte padoe-
r a k s a en de gespleten, niet overdekte

tjandi bentar. Ik moge hier slechts

verwijzen naar een vroeger artikel ")-

Van het bovengenoemde tempeltype

wijken op een speciaal punt vele Noord-
balische tempels af. En wel in de in-

richting van den binnenhof. Vooral de
groep doodentempels en de groep agri-

cultureele heiligdommen van Noord-Bali
vertoonen in den binnenhof (d j e r o a n)

een zeer merkwaardige opstelling der

godenverblijven.

Voor den achtermuur vindt men een
soubasement, met twee of drie terras-

sen (pangka). Boven op het hoog-
ste terras staat links en rechts een
gesloten steenen gebouw (g e d o n g),

daartusschen een open steenen zetel

Toegang tot die twee gebouwen en dien

zetel wordt verleend door drie afzon-

derlijke steenen trappen (o e n d a g).

Merkwaardige en mooie voorbeelden

hiervan zijn de poera Madoewe karang
in het dorp Koeboe Tambahan en de
poera bedji van het dorp Sangsit.

Naast het beschreven ,,gewone”, ten

rechte het jongere type, der Balische

tempels moeten enkele merkwaardige
verschillen hiermee vermeld worden,

zooals deze zich voordoen in de ouder-

wetsche po era's bale agoeng uit

de bergdorpen.

Hier wordt de tempelbegrenzing ge-

vormd door of ongebeeldhouwde stee-

nen muren of, meer frequent, slechts

van klei opgetrokken muurtjes, terwijl

men niet zelden zelfs natuurlijke hagen
of heggen als afscheiding vindt. Binnen

deze begrenzing zijn er slechts twee
hoven : de d j a b a t e n g a h en de
d j e r o a n.

Wat in de tempels uit de vlakte, dus
de tempels van het jongere type, binnen
de ommuring is getrokken, nl. de voor-

hof of buitenhof (djaba), is in deze
ouderwetsche tempels het open voorplein

voor het heiligdom.

De toegang van open voorplein tot

den eersten hof wordt gevormd door
twee elementen : het eerste element is

een klein bruggetje (t i t i g o n g g a n g),

het tweede een overdekte poort met
banken links en rechts (t j a n g a p i t).

Beide zijn van primair belang, omdat
zij ons den sleutel geven voor de ver-

klaring van den geheelen opzet van den
ouderwetschen Balischen tempel.

Immers : de tempel is een afspiegeling

van den Cosmos. Het open voorplein is

de onderwereld, het chthonische gebied.

De titi gonggang (die men als

„hellebrug” zou kunnen omschrijven)

is de eerste overgang van het chthonische

naar het uranische ;
dan komt de poort

tjang apit, die te vergelijken is met
de sela matakep (de insluitende

rotsen) uit de eschatologische litteratuur,

waartusschen men door moet gaan na
den dood, om „den hemel”, het urani-

sche gebied, te bereiken '^). Het tempel-

erf als geheel is dan „de hemel”.

Binnen den tempel vindt een nieuwe
tweedeeling plaats, nl. in djaba t e-

n g a h, het eerste erf, nog half onder-

wereld, reeds half hemel, vergeleken bij

het ondermaansche (madia p a d a, de

middenzone) en het tweede erf, de in-

terior, de d j e r o a n.

Er zijn nog meer verschillen tusschen

het oude en het jongere type, er zijn na-

tuurlijk ook vele tusschenvormen en

overgangsverschijnselen, doch het reeds

opgemerkte moge voldoende zijn om een

indruk te wekken.

Wij mogen dit overzicht over de in-

richting van een Balischen tempel be-
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sluiten met een enkel woord over de ver-

schillende gebruikswaarde der godenze-

tels. Men onderscheidt
:
palinggih

als zetel voor de goden van den tempel
zelf, pasimpangan als zetel voor

elders vereerde goden, doch die in deze

tempel op hezoek komen, en tenslotte

panjawangan als tijdelijken zetel in

een nog slechts voorloopig heiligdom.

II. De indeelingder tempels

volgens de vereerings-

g r o e p e n.

Na de tempels volgens hun bouw-
kundigen opzet behandeld te hebben,
kunnen wij overgaan tot een behande-
ling van deze heiligdommen naar hun
bestemming.

Naar den aard van de vereerings-

groep (toenggal panjoengsoen-
gan oftoenggalsoesoehoe-
n a n

)

kan men de volgende groote

groepen onderscheiden : het vereerende
dorp, het vereerende waterschap, de
groote re vereeringsgemeenschappen, met
name het Rijk.

Het Balische dorp vereert zijn goden
in verschillende tempels. Een drietal

hiervan dient in onderlingen samenhang
gezien te worden ; het zijn de p o e r a

poeseh, depoerabale agoeng
en de p o e r a d a 1 e m.
De poera poeseh is het heilig-

dom, waarin men in de eerste plaats

den stickier van het dorp, den vergod-
delijkten stamvader van de tot een dorp
met afzonderlijke families uitgegroeide

gemeenschap, vereert. Tevens vereert

men hier ook de goden als eigenaars van
den grond, waarover het dorp slechts

een gebruiksrecht heeft.

De poera bale agoeng isde
tempel, waarin de volwaardige dorps-
genooten, de krama desa, zich vereeni-

gen tot vereering en tot vergadering.

De vereering geschiedt dan met in-

achtneming van rang en stand vol-

gens het dorpsbestel. De vergaderingen

(sangkepan) dragen een typisch

religieus karakter. Het essentieele deel

ervan is geenszins beraadslagingen over

„wereldsche zaken”, over economische
aangelegenheden, die veeleer in de
b a n d

j
a r - vergaderingen worden be-

handeld, doch is een gemeenschappelijk

Heilmaal. ’*)

In Boeleleng zijn poera poeseh
en poera bale agoeng samen-
gesmolten tot een poera desa.
De poera dalem tenslotte, de

derde uit de trits poeseh-bale
agoeng-dalem, is de chthonische

tempel, vaak in Westersche litteratuur

aangeduid met „Doodentemper’. Dit

laatste woord heeft dermate burger-

recht verkregen, dat wij thans beter

doen, het gemakshalve ook maar te ge-

bruiken. Juister ware echter te spreken
van Onderwereldtempel of Infernaal

heiligdom, omdat deze tempel een uit-

gesproken chthonisch karakter draagt.

Om dit chthonische, dat ik zooeven
ook infernaal noemde, toe te lichten,

moge dienen, dat de Baliers over de wij-

ze van het voortbestaan hunner overlede-

nen een zeer bepaalde ideologie heb-
ben. Die ideologie is nl. deze, dat de
zielen der overledenen direct na hun
dood nog niet gelouterd zijn. Zij vertoe-

ven dan (als p i r a t a) in een onder-
wereld, in een Inferno (dat ook Hin-
doeistisch uitgedrukt wordt als Jama’s
Rijk, waarin de zielen hun straffen

ondergaan, en dat tevens groote affini-

teit vertoont met het Purgatorium).

Tijdens hun verblijf aldaar zijn deze
zielen gevaarlijk voor de overlevenden,

zij kunnen op allerlei wijze schaden. '^)

Hun magische vermogens zijn gedu-
rende die periode ,,zwart”, slecht, ne-

gatief. Eerst na verdere loutering komen
de zielen (als p i t a r a) in den ,,Hemer’.
Dan worden hun magische invloeden
,,wit”, goed, positief.

De ,,zwarte” invloeden van de over-
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ledenen worden ,,gebonden" door de
vereering in de p o e r a d a 1 e m ’*)

;

zijn de zielen volkomen gelouterd, dan
worden zij als vergoddelijkte voorouders
vereerd indepoera poeseh.
Wat hier opgemerkt werd omtrent de

opvattingen der Baliers nopens de over-

ledenen in dorpsverband geldt mutatis

mutandis evenzeer in familieverband,

waarop wij thans niet verden kunnen
ingaan.

Naast bet drietal poeseh, bale
agoeng, dalem willen wij nog even

vermelden den water - of brontempel,

ouderwetsch geheeten
:
poeraka-

j o a n, jonger ; poera bedji. Ver-

der den plaatselijken bergtempel
: p o e-

ra boekiten den zeetempel : p o e-

ra sagara.

Behalve de vereering in dorpsgemeen-

schap kent de Balier, met name de Ba-

lier van de vlaktestreken, de vereering

in waterschaps-wevhand.

Zooals bekend, is geheel bevloeid Bali

verdeeld in zeer groote bevloeiingsge-

bieden, die weer onderverdeeld zijn in

damgebieden en verder in waterschap-

pen.

A1 deze grootere en kleinere gebie-

den hebben hun eigen tempels. De na-

men ervan wisselen eenigszins naar de

landstreek.

Zoo worden de tempels van bet be-

vloeiingsgebied, welks water uit een meer
komt, soms wel poera bedoe-
g o e 1 ”) genoemd. Elders heeten de

tempels van groote bevloeiingsgebieden

poera oeloen siwi.

De damtempels heeten poera em-
p e 1 a n. De gewone naam van bet hei-

ligdom van een waterschap is poera
s o e b a k doch in bet Gianjarsche

komt deze benaming niet voor, daar

spreekt men van poera mas-tjeti.
In dezen tempel wordt behalve bet

feest op den jaardag (o d a 1 a n) ook

bet oogstfeest, o e s a b a, gevierd en

andere kleinere plechtigheden, met den
rijstbouw samenhangend.

Beteekent thans in Noord-Bali (Boe-

leleng) o e s a b a ,, oogstfeest”, wij

moeten hierbij even opmerken, dat

o e s a b a in Karang-Asem een jaar-

lijksch tempelfeest aanduidt, hetgeen
zeker meer ouderwetsch is en meer
overeenstemt met de oorspronkelijke

beteekenis van bet Sanskrit woord
u t s a w a ‘®). In bet algemeen (zulks zij

even vermeld) is de nomenclatuur van
de tempelfeesten in Karang-Asem af-

wijkend en veelal ouderwetscher.

De vereering in een grooter verband
dan bet dorp of bet waterschap is die

in de p o e r a's p a n a t a r a n. Deze
mag men gerust ,,Rijkstempel” noemen.
Onder de groep panataran val-

len — ook al dragen zij ten deele andere
namen — de volgende groote en be-

roemde tempels : poera Dasar van
GMgel, poera Panataran van
Kloengkoeng, poera Kehen van
Bangli, poera Panataran Sasih
van PMjeng.

Wijzen de panataran - tempels
op een Rijkseenheid, van ten deele ver-

gelijkbaar karakter zijn de heiligdommen,
die als ,,navel der wereld” of onder
andere zinverwante namen bekend staan.

Naar den zin van bet woord zijn deze

tempels eigenlijk van een nog algemeener,

nog wijder karakter : zij zijn de uitge-

beelde oorsprong van heel de wereld. Zoo
hebben wij verschillende tempels, die

(poera) Poeser ing djagat heeten,

waarvan wellicht een der oudste die in

bet dorp Pedjeng is. Een andere herhaal-

delijk voorkomende naam is (poera)
Kentel goemi, ,,de plaats, waar
de aarde bij bet rondwervelen bet eerst

zich verdichtte, aanklonterde”.

De bekendste, en zeker ook zeer oude
poera Kentel goemi is die op
bet gebied van bet oude smedendorp
Toesan *®), thans onder Bandjar angkan
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vallend. Wij vermelden ook nog een

derden naam :poera Poesering
t a s i k, den tempel van den ,,Navel
der Zee”.

Meestal treft men in de tempels van
deze groep Hindoe-oudheden aan“).

Over enkele dezer heiligdommen moge
lets meer gezegd worden, wij kiezen

daartoe als voorbeeld die tempels uit,

waaraan tijdens dit Gongres een bezoek
gebracht zal worden.
De poera Kehen van Bangli ^') is

van oudsher een dubbeltempel geweest.

Er was en er is nog steeds een groot

terrassenheiligdom tegen de berghelling

aangebouwd, welk gedeelte in oude stuk-

ken Hyang Woekir wordt genoemd
en, vlak daarbij, een klein tempeltje,

dat dan Poera Kehen in engeren
zin heet.

Kehen beteekent „bewaarplaats van
heilige voorwerpen”. In een der gebou-
wen van den kleineren tempel worden
nog steeds, naast andere heilige voor-

werpen eenige reeksen oorkonden op
bronsplaten bewaard.

Niet alleen hier in Bangli, doch ook
elders kent men het woord kehen in

deze beteekenis”).

Synoniem van kehen is gadoeh,
zooals wij dit nog kennen in den naam
poera Gadoeh van een zeer ouden
tempel in Blahbatoe, waarin ook uiterst

merkwaardige oudheden bewaard wor-
den^^).

Keeren wij terug naar den „grooten”

K e h e n-tempel, dan valt ons in de

eerste plaats het uitgesproken karakter

van terrassenheiligdom op. Er zijn drie

terrassen.

Blijkens de groote, overdekte poort

(p a d o e r a k s a), in Bangli p a m e d a 1

ago eng („groote uitgang”) genoemd,
v66r het eerste terras, behoort dit zelve

reeds tot het heiligdom, is dus geenszins

buitenhof. Op dit terras treffen wij links

een bale agoeng aan, wat ons mede
bewijst, dat wij ons in den middenhof,
de djaba tengah, van het complex

bevinden. Rechts bevindt zich een bale
gong. Meer naar achteren, dus meer
ka d j a, zijn enkele kapellen voor locale

goden.

Op het tweede terras zijn weer bale’s
voor orkest (bale semar pagoeli-
ngan) en tooneel (bale wajang), en
een enkele kapel, (ook weer meer k a d j a).

Op het derde terras bevinden zich

dan een lange reeks kapellen voor de

goden, die wij hier niet alien zullen

opnoemen. De meesten zijn aan de berg-

goden gewijd. Afzonderlijke vermelding

verdient de groote centrale m e r o e

met n t o e m p a n g gewijd aan

Batara Sakti Kehen.
Is dus eenerzijds de poera Kehen

en door zijn terrassen en door de erin

vereerde goden een typisch bergheilig-

dom, anderzijds is het de Rijkstempel

voor Bangli.

Is dit nu nog steeds zoo, uit een oude
oorkonde^) w'eten wij, dat zulks reeds in

het jaar 1204 onzer jaartelling het geval

was. In dit edict toch wordt de kalen-

der voor de tempelfeesten voor Bangli

vastgesteld, waarop wij nog nader terug-

komen.
Het feest van den kleineren tempel

Kehen viel volgens dit edict in de 5e

maand ^®), hierbij moet een zwarte

karbouw geslacht worden, het feest van
den grooten tempel, in dit stuk ,,hyang
Wukir” geheeten, valt in de 8e

maand. Hierbij wordt eveneens een zwarte

karbouw geslacht.

Nopens geen der andere 10 tempel-

feesten wordt de verplichting van dit

slachten gesteld, slechts met uitzondering

van het feest in de poera peken
k i d o e 1 (in de ye maand). Maar er is

nog meer.

Betreffende den grooten tempel, den
eenige, waarover uitvoerigere regelingen

getroffen worden, wordt nauwkeurig
aangegeven, hoeveel gekookte rijst de
verschillende omliggende plaatsen moe-
ten opbrengen, en voorts, wat niet alleen

van topografisch belang is, langs welken
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weg de menschen uit de verschillende

plaatsen naar het heiligdom moeten
gaan. De leden van Tanggahan langs

de Westelijke helling, die van Simpa
boenoet (thans Sidem boenoet) langs

de Noord-Oostelijke, die van Daha
moelih langs de Zuid-Westelijke, die

van Babalang langs de Zuidelijke hel-

ling, doch over de t e g a I’s, die van
Bangli zelf langs de Zuidelijke helling

(rechtstreeks). Niet alleen bestaan deze

dorpen thans nog alle, doch ook hun
huidige ligging ten opzichte van de
poera Kehen en den berg, waarop
deze gebouwd is, is in volkomen overeen-

stemming met de in het edict vastge-

legde richtingen. Naast het topografische

belang van deze gedetailleerde opgave,

is het van waarde te constateeren, hoe
nauwkeurig hier de geheele gang van
zaken geregeld is: het is een
merkwaardige Balische ver-
k e e r s V e r o r d e n i n g van ruim
730 jaar geleden!

Waar ook de poera Dasar G^l-
g e 1 bezocht kan worden, willen wij

aan dezen merkwaardigen tempel eenige

aandacht besteden^).

Het is nl. een uiterst belangrijke combi-

natie van verschillende ,,heiligdomraen”

op een terrein : verschillende groepen

van vereerders hebben hier hun eigen

kapellen en altaren.

Wellicht wordt de oudste groep ver-

tegenwoordigd door de kapel voor den
stamvader der Pasek Gelgel, een

over geheel Bali verspreid geslacht.

Hier brengen zij bij een m e r o e

met 3 toempang (direct links

van de poort) vereering aan den R a t o e

Pasek Gelgel.
Een andere m e r o e met 3 toem-

pang, gewijd aan Batara Mas-
pa i t **), is speciaal voor de vereering

door de Pande wesi (de ijzersme-

den) bestemd. Pasek en Pande
behooren beiden tot de oerbevolking

van Bali, Maar naast deze oorspronke-

lijke vereerders hebben in later eeuwen
ook de vorsten van Gelgel en Kloeng-
koeng dezen tempel als hun p a n a t a -

ran (rijkstempel) gebruikt.

Zulks bewijzen de 9 toempang
hooge m e r o e voor Batara ring
Kentel goemi*®) de nog hoogere
m e r o e met 1 1 daken voor D a 1 e m
Dasar Gelgel.

Hier heeft dus d a 1 e m de waarde
van Vorst, Vorstelijk of Paleis.

Is de combinatie van die vereerings-

groepen in een tempel reeds merkwaar-
dig, een vierde groep wordt nog gevormd
door de vereerende Brahmanen ^®), die

speciaal hun hulde brengen aan den
drievoudigen zetel voor de T i g a

s a k t i.

Naast verdere kapellen voor berggo-

den en stamstichters moeten nog ver-

meld worden de zetel voor Batara
tSngah ing sagara (den Zeegod)
en voor de Saptaresi, het gesternte

van den Grooten Beer, welke merk-
waardigerwijze met Ananta-bho-
g a de Wereldslang, wordt geidenti-

ficeerd of althans gecombineerd *').

Dat een zetel voor den Zonnegod
(batara Soeria) aanwezig is,

konden wij verwachten ; hij staat naar

Zuidbalischen trant in den Noord-Oost
hoek (kadja kangin

Een derde merkwaardige Rijkstempel

is de poera panataran sasih
van P e d j ^ n g.

Naast de hoogst belangrijke ketel-

trom ”), die wellicht als een vroeger

Rijksornament beschouwd mag worden,
wijst ook de open steenen zetel voor

Ratoe Dasar Pertiwi op de
combinatie Rijks- en wereldoorsprong-

tempel. Vorstelijke Voorvadervereering

vinden wij hier niet. Zulks laat zich

verklaren, als wij bedenken, dat in P6-

dj^ng het oude Rijkscentrum, nl. hoofd-

stad en kraton lag, terwijl de Voorva-
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dervereering van deze vroegere Hindoe-
Balische vorsten plaats vend in de

poera Tegeh Koripan, het

Terrassenheiligdom op de Goenoeng Pa-

noelisan, die wel op grooteren afstand,

doch recht ten Noorden ( k a d j a )

van Pedjeng ligt.

Dus evenals de latere vorsten van

GelgM en Kloengkoeng hun p a n a t a-

r a n, hun Rijkstempel, in de hoofdstad

hadden en hun Vorstelijk Voorouder-
heiligdom in den terrassentempel B e -

sakihopde Goenoeng Agoeng,
200 hadden ook hun voorgangers, de

vorsten van B e d o e 1 o e (Pedjeng)

twee overeenkomstige tempels.

Wat den Besakih-tempel be-

treft, moge ik verwijzen naar een bij-

drage daarover in de jongste aflevering

van het tijdschrift Djawa verschenen.^)

Vele der zoo juist genoemde tempels

worden vaak gerekend onder een groep,

nl. de s a d k a h y a n g a n, doch zoo>

wel deze naam is onduidelijk, als ook
blijken de opgaven, welke tempels daar-

toe behooren, steeds afwisselend.

Hebben wij op deze wijze de p ana-
tar a n - tempels besproken in hun ver-

houding eenerzijds tot de Wereldoor-
sprongtempels, anderzijds tot de Ter-
rassenheiligdommen, die alle groote

vereeringsgroepen (het Rijk of de Land-
streek) hadden, gaarne zouden wij deze

onderlinge verhoudingen nog eens wil-

len vergelijken met die der trits van het

dorp : poeseh — bale agoeng
— d a 1 e m.

Bij meer nauwkeurige vergelijking

blijkt dan, dat wij niet zonder meer de
leden van de reeks der Rijkstempels

een voor een gelijk kunnen stellen met
die van het dorpsdrietal.

Een vergelijking blijkt reeds dadelijk

ten voile gewettigd ; dat is die van de
echte panataran met de poera
bale agoeng, die beiden vergade-

rings - heiligdommen zijn, en beiden

tevens de emheid van de vereerings-

groep uitdrukken.

De weergave der oorsprongs-idee

levert meer moeilijkheden. In de dorps-

trits heeft de poera poeseh een

dubbele functie, deze drukt zoowel den
oorsprong van het dorp territoriaal

uit : vereering van den Grondheer, als

ook genealogisch naar zijn bewoners :

vereering van den Vergoddelijkten Stam-
vader. Deze dubbele functie heeft zich

in de Rijkstempels gesplitst : hier vindt

men afzonderlijke territoriale tempels :

Poeser ing Djagat, Kentel
goemi, en dergl., en daarnaast ge-

nealogische: de Vorstelijke voorouder-

tempels, tevens terrassenheiligdommen

:

roera legeh Koripan, op de
Goenoeng Panoelisan, P oer

a

B e s a k i h op de Goenoeng Agoeng.
Een mengvorm van zuivere panata-
ran en terrassenheiligdom is dan de
Poera Kehen van Bangli.

Kende nu het Rijk geen aequivalent

van den derden dorpstempel, de poe-
ra d a 1 e m, den doodentempel ?

Deze vraag eischt een meet uitvoerige

beantwoording dan men aanvankelijk

geneigd zou zijn te denken.

Want op Bali komen ook enkele Vor-
stelijke bijzettingstempels in de vlakte

voor, naast de geheel anders gedachte
Terrassenheiligdommen op de bergen.

Wij bedoelen o.a. de R o t s t j a nd i ' s

van Goenoeng Kawi en enkele po e r a 's

p r a s a d a.

Bij p r a s a d a denken wij allicht het

eerst aan de torentempels van Oost-
Java, waarbij het eene bouwwerk den
eigenlijken tempel vormt. Op Bali vin-

den wij het torenachtige, soms meer
tj a n di-achtige, bouwwerk altoos op
een tempelerf, ongetwijfeld wel centraal

naar beteekenis, maar toch niet alleen-

staande. Bouwkundig gesproken lijken

de prasada binnen de p o e r i der
vorsten van Kasiman en de ruine van
de tjandi van Bakoengan (in West-
Djambrana) wellicht nog het meest
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op de latere Oostjavaansche p r a s a-

d a 's, De rui’ne in de poera prasa-
da van Kapal herinnert ons het meest
aan Tjandi Kidal van Oost-Java. Een
andere mine van een poera prasa-
d a vindt men nog op het eiland Se-

rangan, ten Zuiden van Badoeng.
Voor een oogenblik kunsthistorische

of archeologische resultaten en conclusies

latende rusten, zou ik dit willen zeg-

gen : Bali heeft de tjandi slechts ge-

kend als een Javaanschen import, die

vooral onder Erlangga en diens beroem-
de Moeder „en vogue” was, daarna ver-

dween, om eeuwen later opnieuw en

dan als p r a s a d a te verschijnen en toen

onder—ook nu nog geheel afgezien van

de uitkomsten en conclusies van kunst-

historie of archeologie— historisch vast-

staande Singhasari- en Madjapait-in-

vloeden, bovendien in de centra dier

Javaniseeringsgolven : Badoeng en Ma-
ngoewi (Over Gelgel-Kloengkoeng wordt

nog nader besproken).

Ik wil U thans eerst nog in herinnering

brengen, dat wij reeds zagen, hoe en de

oudere Bedoeloe-dynastie en de eeuwen
later regeerende vorsten van GelgM-
Kloengkoeng hun dubbelheiligdom had-

den in een poera panataranin
hun hoofdstad en een terrassenheiligdom

voor vereering der Vergoddelijkte Voor-

ouders op de helling van een voor hen reli-

gieus centraalgelegenhergiresp. de Poera
T egeh Koripan op de Goenoeng
Panoelisan, zuiver ,,k a d j a” voor Be-

doeloe ende Poera Besakih op
de helling van de Goenoeng Agoeng,
,,kadja k a n g i n” voor Gelgel en

Kloengkoeng).
Hiermede hadden deze dynastieen aan

typisch Balische religieuse voorschriften

voldaan.

De t j a n d i’s van Goenoeng Kawi
of elders, en de enkele p r a s a d a’s

die er gevonden zijn, zijn alleen te

verklaren als tijdelijke afwijkingen op

den Balischen godsdienstigen regel. Zij

zijn te beschouwen en te verklaren met

als voorbeeld, maar als uitzondering, niet

als autochthoon, maar als import van

Java.

En thans wil ik steun gaan zoeken
bij kunsthistorie en archeologie, en dan
blijkt, dat deze takken van wetenschap
langs hun wegen tot precies dezelfde

conclusies komen. De dateering der

t j a n d i’s van Goenoeng Kawi wijst

op de periode van Erlangga, diens Ja-

vaansche Moeder en diens jongeren
breeder, Anak Woengsoe ; de dateering

van de mine inde poera prasada
van Kapal en van die der tjandi
van Bakoengan met de prasada-
ruine op het eiland Serangan wijzen

resp. op den Singhasari- en den lateren

Madjapait-tiid.

Ook geografisch vindt dit bevestiging.

Tanipak siring hoorde zeker tot het rijk

van Erlangga en zijn Ouders
;
Kapal lag

in Mengoewi, waartegen mogelijkerwijze

de expeditie Krtanagara uit Singhasari

(van 1284) ging en dat bovendien later

weer de oudste kern van de javaniseering

uit Madjapait (Aria Kapakisan!)
vormde ; Bakoengan ligt dicht bij het

uiterste Westpuntje van Djambrana en
het eilandje Serangan ligt vlak ten Z.

van Badoeng.
Nog een overweging moge ik aan mijn

betoog toevoegen, een argument, dat

van gansch anderen dan historischen

of archeologischen aard is, doch dat

juist daarom dit betoog van een geheel

nieuwe zijde steunt. Het is dit: De vier

herhaaldelijk paarsgewijze genoemde hei-

ligdommen : Besakih met P a n a-

taran Gelgel, Tegeh Ko-
ripan met Panataran Sasih
van Pedjeng hebben alle eeuwen door —
zelfs reeds lang voor de komst van het

Hindoeisme — vereering genoten, en

zulks onafgehroken. Zij waren typisch

Balische heiligdommen, die ook bij de
bevolking zelve vereering genoten en nog
steeds genieten.

De Goenoeng Kawi bij Tampak siring

was bij de bevolking volkomen verge-
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ten, was sinds eeuwen geen vereeringscen-

trum meer. Het is, evenals bijna alie

tjandi’s op Java, geheel opnieuw
ontdekt moeten worden. Ontdekt 66k in

letterlijken zin : bij het hervinden ervan

was alles onder een zeer sterke vegetatie

bedolvcn.

Wij hebben dus met name de tjan-
di’s van Goenoeng Kawi niet op te

vatten als een typisch Balisch product,

doch als een door de politieke geschiede-

nis ten voile te verklaren schakel in de

godsdienstontwikkeling en de kunsthistorie

van Java.

Hebben dus de vorsten of heeft het

Rijk geen aequivalent gekend van de

poera dalem van het dorp ?

Toch wel, doch een aequivalent, dat

op de grens tusschen Rijkstempel en
prive familieheiligdom ligt, nl. de poe-
ra dalem poeri. Wij vinden nl. —
en zulks niet alleen in het Kloengkoeng-
sche— , doch ook elders tot zelfs hoog
in de Tabanansche bergstreken poe-
ra ’ s dalem, in wier betiteling als

element de naam van een der oude

p o e r i
’ s voorkomt.

Zoo zijn er verschillende poera
dalem Sagening, p. d. Ko-
r i p a n, p. d. G e 1 g e 1 (in Taba-
nan), p. d. Djelantik, enz.

Wij mogen dus concludeeren, dat de

poera dalem van het dorp in

sterk Javaansche perioden tot op zekere

hoogte een aequivalent had in tjandi
of prasada der Vorsten, en in

den lateren GMgel - Kloengkoeng tijd

in de poera dalem, genaamd
naar de Vorstelijke geslachten (dynas-

tieen of kratons).

In een schema weergegeven, krijgen

wij dus, onder uitdrukkelijk voorbehoud
van alle gemaakte restricties ;

Dorp
poeseh

Rijk
poeser ing djagat, enz.

terrassenheiligdom

bale agoeng (echte) panataran

f

(Javaansch) tjandi, pra-

sada

(Gdlg6l) poera dalem
Sagening, enz.

Wij herhalen met nadruk, dat dit

tabellarisch schema niet volkomen adae-

quaat is aan de Balische werkelijkheid
;

van de verschuivingen in de Rijkstem-

pelcategorie zijn wij ons ten voile be-

wust. Ook van het ten deele afwijkende

karakter der tjandi’s en prasada’s
ten opzichte van de dalem uit de
dorpstrits.

III. De wijze van vereering
in de tempels.

Na aldus de tempels van Bali in vo-

gelvlucht overzien te hebben, willen wij

met een enkel woord spreken over de
vereering in die tempels, waarbij zoo-

wel de feestkalender als ook gegevens uit

oudere documenten, met name de vor-

stenedicten ter sprake komen.
Bij het meest gewone beginnend,

spreken wij over den Jaardag, zooals

iedere tempel dien kent : de o d a 1 a n.

Eens per „jaar” viert elke Balische

tempel zijn feest, dat is dan het tijdstip

van het in dat speciale heiligdom ge-

zochte contact tusschen God en mensch.
Dit „jaar” kan zijn het Hindoe-Balische
jaar van iz lunaire maanden, het kan
zijn het Javaansche- Balische jaar van
210 dagen (30 weken van 7 dagen),

Theoretisch genomen zou men het feest,

eens in de 12 maanden gevierd, oesa-
b a moeten noemen, het andere feest

o d a 1 a n ; thans worden beide termen
soms wel eenigszins door elkaar gebruikt

(Ik verwijs nog naar aanteekening 18).

Over de keuze van het hanteeren van
een van beide kalenders voor de tem-
pelfeesten zal ik hier niet uitweiden ^).

Het essentieele van een tempelfeest
is het brengen van offeranden (het

mabanten en het brengen van hulde
(het m a b a k t i). De thuis gemaakte
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individueele offers (per huisgezin) wor-
den naar den tempei gebracht in den
loop van den jaardag, veelal in den na-

middag omstreeks 4 5 uur. Deze
offers worden overgereikt aan den tern-

pelpriester (p a m a n g k o e), die ze aan
de godheid aanbiedt. De godheid, op
den feestdag neergedaald in de p a-

I i n g g i h (zetel) ontvangt de essence

(sari) van bet offer, doordat de p a-

m a n g k o e dit toewuift (n g a n t e-

b a n g) onder bet branden van wierook.

Hiernaast kent men 00k de gemeenscbap-
pelijke dorpsoffers, die eerst in den tempei
zelve gemaakt of samengesteld worden.
Heeft de godbeid,,bet offer aangenomen”
en is daarin dan tevens goddelijke beilig-

beid en kracht neergedaald, dan wordt dit

offer, aldus gebeiligd en goddelijk ver-

sterkt, door de offerenden teruggenomen.
Na deze ceremonie van bet mabanten

volgt bet sacrament van bet mabakti:
de geloovige knielt neer, waarbij de

mannen bun boofddoek afnemen. De
priester sprenkelt met een bundel jong

klapperblad (soms met een bundel gras),

1 i s geheeten, water over de boofden

der geknielden, dat is bet mabanjoe
a w a n g. Daarop giet de priester uit een

kom, waarin ook bloemen drijven (p a-

w a d j i k a n), eenig water op de ban-

den der geloovigen, Hiermee reinigen

zij bun banden (m a w a d j i k).

Hierop volgt pas bet m a b a k t i in

engeren zin. Uit de kom nemen de ge-

knielden twee of drie bloemen. Een ervan

wordt tusschen de toppen der in bid-

dende bonding gestrekte banden geno-

men, boven bet voorboofd gebracbt en

daarna weggegooid. Dan geschiedt met
de tweede en derde bloem betzelfde.

Daarop beeft bet n o j a n i n, bet geven

van t o j a (wijwater) door den p a-

m a n g k o e plaats. Men krijgt eenig

wijwater in de beide tot een kom sa-

mengebouden banden. Slurpt van dit

water drie kleine teugjes, en strijkt er

daarna ook drie maal mee over bet voor-

boofdbaar tot ongeveer aan de kruin.

Dan neemt de pamangkoe uit bet

wijwatervat een bloem of eenige bloem

-

blaadjes, die de geloovige links en recbts

acbter zijn oor steekt, waarop de pa-
mangkoe een b i d j a (geweekte bras-

korrel) tusscben de wenkbrauwen van
den geloovige plakt. Deze plaats tus-

scben de wenkbrauwen beet s e 1 a g a n
al i s, bet is bet bekende bbruma-
d b y a uit de Hindoe-tbeologie. Ten slot-

te neemt de priester uit een pisangblad

(te k o r t e g a k) een druppel rood sirib-

sap (b a n g k e t), die op dezelfde plaats

tusscben de wenkbrauwen wordt ge-

smeerd.—Hiermee is bet sacrament van
bet mabakti geeindigd.

Het is bet heilige contact der geloovi-

gen met God.

Zijn dus bet mabanten en bet m a-

bakti de beide meest essentieele be-

standdeelen van de vereering in den
tempei, met name bij de buidige tem-
pelfeesten van de dorpen in de vlakte,

daarnaast komen vele andere ceremonien

voor : tempeldansen als m e n d e t g a-

bor en redjang, soms b a r i s-opvoe-

ringen en vaak n g o e r ek (wat wel ten

onrecbte „krisdans” genoemd wordt).

Dikwijls beeft ook nog bet aanbieden

van lofliederen aan de goden (n g a t o e-

rang kidoeng) en bet geven van
tempelconcerten plaats.

In de oudere bergdorpen komen ecb-

ter nog vele — onderling sterk afwisse-

lende—ceremonien voor, die in die ge-

vallen ook obligatoir zijn. Hen in bun
groote verscbeidenheid bier op te som-
men, is volkomen ondoenlijk.

Wij mogen enkele er van even aan-

stippen : verscbillende vormen van i g e 1

wajab en maboeang, dansceremo-

nien, soms verricbt door de tempelfunc-

tionarissen, soms door de ongebuwde
jongelingen (taroena^®).
Verder : bet groote tempelfeest in bet

dorp Troenjan aan bet Batoer-meer, uit-

voerig bescbreven door Walter Spies^’),

bet merkwaardige po5a-feest in Kajoebii,
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behandeld in de desamonographie over

dat dorp van I Dewa Poetoe Boekian,

bewerkt door den heer Grader^*).

Beide beschrijvingen zijn voor hen,

die zich ook voor de oudere vormen van
den Balischen godsdienst interesseeren,

het lezen ten voile waard.

Merkwaardige gebruiken in Karang-
Asemsche dorpen vindt men in Korn’s
Adatrecht^®), en zeker niet minder in

diens monographic over het dorp Te-
nganan"*®).

Van de merkwaardige gegevens uit de
oorkonden vermelden wij het herhaalde-

lijk genoemde ratu karya, ra-
ja karya of ook pujan sang
ratu, waarbij onder ratu of raja
vaak een Godheid bedoeld wordt, niet

een Koning
J het groote feest voor

Bhatara Datonta te Troenjan in

de maand Bhadrapada de vereering

voor Bhatari Mandul indepoera
Tegeh Koripan op de Goe-
noeng Panoelisan door de lieden uit het

dorp Soekawana die voor Sang
Ratu di hyangKarimama door
de lieden van Bangli ‘‘‘‘j.

Talrijk zijn ook de vermeldingen van
vereering der Vergoddelijkte Voorouders
van vorsten. Zij verdienen een afzon-

derlijke behandeling ten voile. Ook de
archeologie kan profijt trekken van de
vele gegevens nopens vroegere bijzet-

tingsplaatsen, die in verschillende oor-

konden voorkomen.
Wij noemen hier slechts de godheid

Ganapati uit het heiligdom T u
M p u h y a n g, omdat het op
verschillende gronden aannemelijk is,

dat Tu Mpu hyangde oude naam
is van het zoo belangrijke dorp Batoer

en zeer waarschijnlijk ook van den Ba-
toer-berg, evenals Tu Luk byu de
oude naam voor de Goenoeng Abang
en To-Langkir die voor de
Goenoeng Agoeng was, waarbij wij bo-
vendien telkens het element T u (To)
meenen te mogen herkennen, dat wel
’Mensch’ ’Heer’ beteekent, vgl. d a - t u
en t u - an.

Het meest volledige — en hiermee
willen wij besluiten — is ons de feest-

kalender van het dorp Bangli overgele-

verd; in een oorkonde van 1204 (die

wij reeds in verband met de p o e r a

K e h e n bespraken) wordt voor elke

maand van het jaar vastgelegd, in wel-

ken tempel vereering moet geschie-

den ^®)
; deze volledigheid herinnert ons

aan den Tengananschen feestkalender,

zooals Dr. Korn ons dien heeft leeren

kennen en aan Grader’s monografie
over het dorp Madenan *^). Ik zou dan
ook gaarne deze inleiding besluiten met
een woord van dank aan die vele Be-
stuursambtenaren op dit eiland, die hun
vrijen tijd geheel besteedden (en beste-

den) aan verder onderzoek van adatrecht
en godsdienst der Baliers. De namen
van Liefrinck, van Korn en van de Kat
Angelino mogen naast andere met eere

genoemd worden. Wij kunnen slechts

hopen, dat de huidige Bestuursambte-
naren hun illuster voorbeeld blijven vol-

gen. Voor het naaste heden blijkt zulks

gelukkig in hooge mate het geval te zijn.

De belangrijke lezing van Dr. Goris
wordt beloond door een hartelijk ap-
plaus. Voorzitter dankt den spreker
voor zijn voordracht en sluit de verga-
dering voor dezen dag.
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AANTEEKENINGEN BIJ BALI’S TEMPELWEZEN
DOOR

Dr. R. GORIS.

1) Zic bv. Rich, Dictionnairc dcs
Antiquites romaines (i86i), sub voce
t e m p 1 u m.

2) Over deze laba poera zie men
Korn, Adatrecht, p. 174 en 562 (nopens
bet bezitrecht v.d. poera hierop)

; p. 308
(over den pamangkoe als deelbouwer of
pandhouder van deze gronden)

; p. 540 (over

bosschen als laba poera); p. 592 (over

afstand door den vorst van d r o e w e -gronden
als laba poera).

3) Over het heilige karakter der seloen-
d i n g kan bier niet uitgeweid worden. Bij bet

groote Doodenfeest, bet Dewa-jadnja
in de poeri van Karang-Asem in de maand
Augustus 1937 bleek zulks opnieuw. Men zie

voorloopig Korn, De dorpsrepubliek
Tnganan Pagringsingan (Uitg. Kir-

tya, 1933). P- - 182, 185 - 186, 189, 191,

195-197. 201, 205-206, 208-211, 214; ver-

der W. Spies over Troenjan, in T. B. G., 73,
t933. P- 234 sqq. Ook Grader over Kajoebii,

T. B. G., 76, 1936, speciaal p. 128 sqq., ter-

wijl aangeteekend moet worden, dat in talrijke

oude vorstenedicten nopens de seloending
afzonderlijke bepabngen worden aangetroffen.

4) Over de bal6 agoeng zie men Korn,

Adatrecbt, p. 84, 188 sq., 192; Goris,

Het Godsdienstig Karakter der
Baliscbe Dorpsgemeenscbap in

D j a w a, 15, 193s, p. 5 ;
Grader, D e T w e e -

deeling in het Baliscbe dorp,
Meded. Kirtya, afl. 5 (1937), p- Si-

5) Roerah, ngroerah, of zelfs meer
Javaansch : loerah, pangloerah, is de
vertegenwoordiger der goden in bun functie

van Grondheer (Landheer).

6) Deze mandjangan seloeang
kan bier niet in den breede besproken worden.

Op Bab— ook inde sanggah’s wordt deze

kapel ,,met hert” of ,,hertekop en gewei” in

het algemeen als de zetel (palinggih) van
Batara Madjapait, Maospait of

M a s p a i t genoemd. Echter :

i) vereeren de pand6 wesi bun ba-
tara speciaal met dezen hertekop,

zelfs in bun bade, bun verbrandings-

toren (Vgl. Goris, Meded. Kirtya,
afl. I, (1929) p. 41 sqq. en de hierboven
gegeven beschrijving van de poera
Dasar Gelgel),

2) wordt in de poeri van Gianjar deze kapel
beschouwd als speciaal gewijd aan het

rijdier van Mpoe Koetoeran (Vgl.

Van der Kaaden in D j a w a, 17, 1937,

P- 397).

3) is op Noesa Penida de mandjangan
seloeang gewijd aan B a g a w a n
Toemanglang (Vgl. Grader in D j a-

wa, 17, 1937, p. 378),

4) bestaat er anderzijds een nauw verband
tusschen de gamelan seloending
en batara Maospait, zie Spies, T r o e n-

j a n, p. 234 : Grader, Kajoebii, p.

128 sqq.

7) De meer in India voor de Drieeenheid ge-

bruikte termrtrimurti isop Bali niet gebruike-

lijk. Men spreekt, meer btterair van tri^akti, of

meer populair van tiga sakti. Op Bali wordt
deze Drieeenheid beschouwd als drie emanaties
van S i w a, nl. W i s n o e (Noord, zwart,

gunstig), Iswara (Midden, wit, ,,neutraal”), en
Brahma (Zuid, rood, ongunstig). In plaats

van een lijn Noord-Midden-Zuid kent men ook
een opstelling West-Midden-Oost. Zie verder
Goris, Bijdrage totde kennis der
Oudjav. en Balin. theologie (Lei-

den 1926), passim, waar ook uitvoerig over

het Siddhant a-karakter dezer voorstellin-

gen gesproken wordt.

8) Over Goenoeng Lebah vergelij

-

ke men voorloopig D j a w a, 17, 1937, p. 397,
noot I (echter zijdelings en onvolledig).

9) Over Soeria enAditia, zie Goris,

Bijdrage... Theologie, passim.

10) Tijdelijkc offertafels, slechts voor 6en

feest dienende, heeten a s a g a n.

11) In Djawa 15, 1935, p. 8. Sommige
jeugdige taalpuristen in Zuid-Bab schijnen thans

in plaats van tjandi bentar ook wel van
tjandi gibah of tjandi sibak te spreken.

12) Soms komen ook drie g e d o n g’s voor.

Men zou voorloopig mogen aannemen, gezien
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de s a n g g a h’s uit hct dorp Soekawana
en gezien hct feit, dat niet alleen vele p o e r a's

d a 1 e m in het Boel^l^ngsche dit type vertoo-

nen, doch ook de beide beroemde tempels, de

poera bedji van Sangsit en de p o e r a

Madoewe karang van Koeboetambahan
(en vele anderen), dat hier een survival is van

een zeer ouden, algemeen verspreiden Zonne-

cultus, die zelfs tot in de oudheden van Mexico
(de Maja-cultuur) terugwijst. Dan is de mid-

delste, essentieel open, zetel die voor den Zonne-

god, de beide gesloten gebouwen (g e d o n g)

zijn voor de voorouders, als manlijk en vrou-

welijk onderscheiden. Juist het feit, dat men
deze gebouwen thans nog (in Boeleleng) aan-

treft bij p o e r a’s d a 1 e m en bij agricul-

tureele tempels, versterkt deze hypothese.

Bouwkundig wordt zij gesteund door de drie

afzonderlijke trappen (o e n d a g), die telkens

heenbreken door den opbouw in p a n g k a’s

(steenen terrassen).

Het geheel heet thans in Boeleleng b aba-
tar a n. In Moenting (KA) treft men een

soortgelijk heiligdom aan met terrassen (p a n g-

k e d) en drie trappen (t r a g t a g), waarbij op
hct hoogste terras 3 m e r o e’s staan !

13) Over de beteekenis van titi gong-
gang en tjang apit zie men nog nader

. Goris in Djawa, 15, 1935, p. 6 en Grader,

Tweedeeling in het Oud-Balische
dorp, in Meded. Kirtya, no. 5 (1937),

p. 58.

14) Zie Korn, Adatrecht, p. 188;
Goris, Het Godsdienstig karakter
derBalische D o r p s g e m e e n s c h a p
(Djawa, 15, 1935, p. ii): Grader, M a d e-

n a n, in M e d ed. K i r t y a, no. f (1937), p. 83.

15) Over het onderscheid tusschen de reeds

gelouterde p i t a r a en de nog ongelouterde p i-

r a t a, zie Goris, Het Godsdienstig
karakter, p. 4 sq. en noot 12 en 13 (p. 15).

16) In de poera dalem wordt ook de
„Doodengod” vereerd, soms als manlijk ge-

dacht : Batara Gede Dalem, soms (meer

Hindoeistisch gekleurd) als vrouwelijk : B atari
D o e r g a ;

over een echtpaar wordt ook wel

gesproken. Deze geheele materie hangt tevens

samen met de voorstellingen, die de Balier

heeft over het verband tusschen ,,dood” en

, ,
vruchtbaarheid’ ’

.

De opvatting, dat D o e r g a meerdere ma-
nifestaties heeft, is algemeen. In gunstig aspect

heet zij vaak U m a ;
ongunstig (als m o e r-

tian) Durga (vgl. nog de ,,vreeselijke”

aspecten van Durga-mahisa-asura-
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m a r d i n i, zooals bv. het beeld in den tern-

pel van Boekit Darma in het dorp Boerocan,

thans Koetri, tevens herinnering aan Erlangga’s

Moeder ; zie Stutterheim, Oudheden van
Bali, Publicatie Kirtya, deel I, text (1929)
p." 127, deel I, platen (1930), figuur 27.

—

Thans wordt door de Baliers gedacht, dat

Durga zich wel eens als R a n g d a kan
manifestecren, doch dat zij tenslotte „gebonden”
is in en aan de poera dalem.

1 7) In Noord-Bali wordt poera bgdoe-
g o e 1 wel gebruikt als synoniem van poera
s o e b a k.

1 8) Utsawa beteekent in het Skt.: a) on-

dememing, begin ; b) feestdag. Sommige tem-
pels onderscheiden een odalan per 210 da-

gan, een o e s a b a eens per jaar van 12

lunaire maanden. Ook andere combinaties ko-

men voor. Zoo heeft bv. de poera Kehen
van Bangli een odalan op Pagorsi en
daarnaast een driejaarlijksche o e s a b a op
poernama kalima (voile maan van 5c

maand).

19) Als nog liggend in hct dorpsgebied van
Toesan wordt dit heiligdom vermeld in het

oude geschrift Kusuma d^wa puraija,
zie Djawa 17, 1937, p. 275. Betreffende

dezen tempel valt nog (naast de 3 m^roe’s
voor de drie Personen der Drieeenheid) de
wereldslang Anantabhoga of Basuki
te vermelden, waarvan de kop zich in een
afzonderlijke centraal gelegen ommuring be-

vindt, terwijl de staart zich elders op het tem-
pelterrein in een kleinere ommuring uit den
grond verheft. Ook in dezen tempel worden
vele oude Hindoe(-Balische) beelden bewaard
en vereerd.

20) Op het verband tusschen het karakter

van een Balischen tempel en het aantreffen

van oudheden daarin hoop ik bij andere ge-

legenheid uitvoeriger terug te kunnen komen.

21) Zie schets A.

22) Zie Djawa 17, 1937, p. 265a (§8).
Kehen hangt etymologisch samen met Jav.

k e r e n, Mai. k e r a n, ‘vuurtest’; ook met Bal.

k o e r e n, eigenlijk ‘haard’, thans ‘huisvrouw’,

‘huisgezin’.

23) Vgl. aant. 20; gadoeh beteekent
‘houden’, ‘bezitten’, ‘bewaren’.

24) Men vergelijke hetzelfde verschijnsel

van elf m e r o e ’s in de poera B e s a k i h.



38)

Zie T. B. G., 66 (1936), p. 127 sqq.zie Djawa 17, 1937, p. 264 sqq. (en aldaar

Schets, no. 19, 29, 36, 46).

25) Zie EB XX = G 69 van 1126

(A. D. 1204), in VBG, 66
,
je stuk, 1926, p. 58.

26) Ook thans nog wordt de driejaarlijksche

oesaba op poernama kalima gevierd ;

vgl. aant. 18.

27) Zie schets B.

28) Vgl. aant. 6.

29) Hier dus cen duidelijke pasimpan-
g a n voor de godheid uit de poera Kentel
g o e m i uit Toesan (Bandjar angkan).

30) Over de wijze, waarop Brahmanen in

sommige niet-Brahmaansche tempels vereering

m o g e n verrichten, kan hier niet nader in-

gegaan worden. Natuurlijk mag een Brahmaan
geen vereering bewijzen aan de Goden (Ver-

goddelijkte Voorouders) van lieden of groepen

van lagere kaste.

31) De verhouding tusschen Sapta resi
(Skt. S a p t a r s i) en de wereldslang Ananta-
b h o g a, en die tusschen Zon en Poolster

(soms D h r u w a), beiden Doehoer ing
a k a s a genoemd, welke verhoudingen tenslot-

te ook weer interfereeren, kunnen wij hier

niet nader uiteenzetten.

32) Dat Soeriaof Aditia in bepaalde

aspecten geidentifieerd wordt met S i w a, heb

ik herhaaldelijk uiteengezet (Bijdrage
Theologie, Leiden 1926, passim

;
opnieuw

in Djawa, 8, 1928, p. 41 sqq.). Dat deze

Giwaditya op Bali gerepresenteerd wordt

door de Goenoeng Agoeng, evenzeer

;

zulks verklaart voldoende de kadja-kangin
plaatsing van den S o e r i a - zetel.

33) Volgens Dr. Van der Hoop uit de

Dong-Son cultuur (Vgl. Djawa 17, 1937,

p. 302).

34) In D j a wa 17, 1937, p. 261 sqq.

35) Zie Coris, B a 1 i ’s H o o g t ij d e n, in

T. B. G., 73 (1933), P-436 sqq.

36) Zie Spies - Goris, Overzicht van
dans en tooneel in Bali, in Djawa
17. 1937. P- 205 sqq.

37) Zie W. Spies, Das grosse Fest
inTrunjan, in T.B.G. 73, 1933, p. 220 sqq.

39) Zie Korn, Adatrecht (tweede druk,

1932), speciaal p. 186 sqq.

40) Uitgegeven door de Kirtya (1933),
speciaal hoofdstuk III, De Feestkalender, p.

176 sqq.

41) Bv. in de oorkonde van Troenjan, EB
VII (G 2) uit Q 833, II b 4 - 5 ;

van Serai A I

(G 14)) uit G 888, I b 3 - 4 ; van Batoer, p.

Abang (G 19) uit G 933. Vila 5, van Batoean
(Gianjar), (G 20) uit G 944. IVa 6 (raja
karya panti) en IVb 1-2 (raja kar-
ya bhatara i baturan).

42) Oorkonde van Troenjan, EB VIII (G 3)

uit G 833, Ila 5 - Ilb 3.

43) In een oorkonde uit Daoesa, Serie A 2,

(G 27) van G 983 (A. D. 1061) maken de

lieden van Pacanigayaner bezwaar tegen,

dat zij mee moeten doen met de vereering der

lieden van Sukhawana aan Bhatara
M a n d u 1, en dit bezwaar geldt blijkbaar,

omdat zij reeds hun eigen vereering voor Bha-
tara Bukit Humintang hebben. Van
deze Bhatara Mandul is het beeld op
de Panoelisan ontdekt. Stutterheim vond op
de achterzijde van een kleine scherf, afkomstig

van dat beeld, een jaartal en las dit als (G)
999-
De oorkonde betreffende de vereering van

Bhatara Mandul dateert uit G 983. en
spreekt over een reeds lang bij de menschen
van Sukhawana bestaande ceremonie.

Dus het beeld zou volgens het door Stut-

terheim gevonden jaartal 16 jaar later gemaakt
zijn ; de bedoelde vereering, in G 983 vermeld,

sluit nog niet zonder meer in, dat het beeld
er toen al was, hoewel dit zeer plausibel is.

Zie Stutterheim, Oudheden van Bali,
Text, p. 71, 85, 135-138, Platen fig. 31

en no.

44) EB XVIII = G 4 (ongeveer G 933 - 6),

passim, doch vooral r. i-2tua dang udu
kibhaktyan sang ratu di hyang
Karimama, di wanua di Simpat
b u n u t (het huidige Sidem boenoet bij Bangli).

45) Tu-Mpu-hyang wordt en als

desa en als heiligdom vermeld in verschillende

oorkonden, zoo in EB XIV uit Boeahan (G
1103) pi. Ill a, 6; in EB XV = G 54 uit

Tjampaga (G 1103) : ph Hb, 1 en pi. Ilia,

4-5: i sira bhatara ganapti ring
Tumpuhyang; pi. Illb, 3: salwir ni
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rengka ring Tumpuhyang;pl. Illb,

4: mari deqa ri Tumpuhyang;
pi. Illb, 5: tan milwa ya mare Tu-
mpuhyang: in Kintamani, serie D= G 67

((^ 1122),- pi. IVb, 5: tahilakna angken
cetra mareng Tumpuhyang; in

EB XVII = G 73, uit Tjampaga (Q 1246),

herhaaldelijk

:

karaman ing Tumpu-
hyang; in EB XVI, uit Tjampaga (onge-

dateerd), Ibi: ri sira bhatara ga-
napati ri Tumpuhyang.

46) EB XX = G 69, uit Bangli 1126),

pi. Ill by — pi. IV a 6, waar wij de vol-

gende heiligdommen vermeld vinden : h y a n g
H a t u (00k uit B&akih-oorkonden bekend),

hyang Pasek (zie het in den text opge-

merkte naar aanleiding van depoera Dasar
Gelgel), hyang Paha Bangli, hyang
Tegal, hyang Peken lor, hyang
Kehen, hyang Waringin, hyang
Peken kidul, hyang Wukir, hyang

Kadaton, hyang Pahumbukan
hyang Buhitan, hyang Pande, over
welke godheden meer te vertellen zou zijn. -

—

In andere stukken vinden wij nog het G a-

1 o e n g a n-feest vermeld (EB XIV), waarbij

wij nog aanteekenen, dat tijdens Galoengan
de o d a 1 a n’s van poera Loehoer (bij

Wongaja gede ; de zg. Watoe Kaoe-tempel),
van poera dasar Gelgel envan poera
Kentel goemi van Toesan vallen. Op
Koeningan valt het feest van poera
Sakenan te Serangan en van poera
panti Timbrah in Paksa bali, met de
prang dewa; op Pagorsiis het kleine

feest van de poera Kehen. De groote

tempels Besakih enTegehKoripan
volgen den Hindoebalischen maandkalender.

47. Zie noot 40).

48. In Meded. Kirtya, afl. 5 (1937),

p. 73 sqq.
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Schets A

Het bovenste (derde) terras van de poera Kehen van Bangli.

a) Noordelijke reeks (k a d j a)

1 . Batara Madocra

2. Batara Sakti Cede Pande

3. Batara Manik tirta

(voor afsmeeken van sawahwater)

4. Batara Maspait (3 toempang)
5. Batara Goenoeng Agoeng

(speciaal ; Batoe Madeg)

6. Batara Ngroerah Sakti

7. Batara Sakti Kehen (ii toempang)
8. Batara Poetjak

9 en II Ngroerah Tjorong agoeng

10. Batara Tjorong agoeng (3 toempang)
12. Batara Poedjoeng Sari

13. Batara Goenoeng tengah

14. Batara Goenoeng Seloko

15. Batara Gede Serna

b) Oostelijke reeks (k a n g i n)

16. Sanggar tawang (voor Soeria=Aditia, den

Zonnegod, dus in N.-O. hoek : k a d j a

k a n g i n).

17. Batara Taman sari

18. Batara Panjarikan

19. Batara [Ratoe] Pasek Toegoe

20. Batara [Ratoe] Pasek Djimboel

f
c) Middenreeks (wellicht o en O )

:

/ +

21.

Batara Boekit djati o
22. Batara Gede [Ratoe mas ajoe] Bendesa o

+
d) Overige gebouwen

23. pa^ggoengan

24. (bale) pakoleman (slaapplaats voor hen, die

tijdens tempelfeesten bewakingsdiensten

verrichten)

25. (bale) pelipid

26. (bale) pawedan (dus voor den W e d a’s

reciteerenden p a d a n d a)

27. (bale) pandapa (als pasamoean
gebruikt)

28. (bale) dasar

29. (bale) padangka (00k als pasamoean
gebruikt)



Schets B
Djeroan van de poera Dasar van Gelgel.

Legend a

a. padoeraksa (overdekte poort)

b. aling-aling (afschutting hiervan, tegen daemonen)
c. kleine nevenpoort
d. toegang tot de woning van den tempelpriester (pamangkoe)

Eerste groep (kapellen en m e r o e ’ s)

1. Ratoe Pasek GMgel (3 toempang)
2. en 3 * Ratoe alit Goenoeng Agoeng (dus twee p a-
simpangan voor de Godheid uit de poera
B e s a k i h)

4. (Batara) Panjarikan Koenta Rawas
5. Padmasana voor Batara Soeria (Aditia), dus in den

hoek N.-O. (k a d j a - k a n g i n).

6. [Palinggih] Ratoe Pasek Gdgel, dus daarom thans
tevens Ngroerah Agoeng, groote Grond-bewaker
(-beheerder)

7. [Pasimpangan] voor Batara ring Kentel goemi (een
rn e roe met 9 toempang, in speciale vereering
bij den Dewa Agoeng zelve).

8. Tigasana (drie-zetel) voor de Tigasakti (de Drie-
eenheid, in speciale vereering bij de Brahmanen).

9. Batara Dalem Dasar GelgM, de thans centrale
m 6 r o e (met ii toempang), zijnde de hoogst-
denkbare vereeringsplaats van de Vorsten van
Gelgel — Kloengkoeng.

10.

Batara (ida) Mas Tjandana

11. [Pasimpangan] Batara Sakenan.

12. Batara Maspait (3 toempang, voor de Pande
wesi)

13. Batara Mas Moemboel
15. Batara Sapti resi (Anantaboga)

16. Batara Tengah ing Sagara

24.

Batara ing Sela madjemoeh

Tweede groep (andere gebouwen
:
paroeman,

pasamoean, altaren, offerkeukens enz.)

14.

(Bale) panggoengan

17.

(Bale) pasamoean alit (alit = klein)

18-19-20. (Bale) pasamoean agoeng (agoeng = groot)
21. Schuur voor de tempelrijst (loemboeng)
22. (Bale) Pawedan (voor den Weda’s reciteerenden

p a d a n d a)

23. (Bal6) paroeman (vgl. 17 en 18-20).

25. (waarschijnlijk) voor tempelorkesten.
26. en 27. (Bale) pawaregan, offerkeukens.







Besakih. ph. Dr. P. G. C. van Oort.
Sanggar agoeng

Op het hoofderf van het centrale heiligdom gelegen en gewijd aan Wisnu
(links), Igwara (midden) en Brahma (rechts).



Karangasem. ph. Dr. P. G. C. van Oort.

Een der stellages om de dansplaats in de Poeri Karangasem, Deze
stellages werden v66r het congres gebruikt voor cen godsdienstige plech-

tigheid (Dewajadjna-en Maligia-feest, 1937).



Woensdag 20 October 1937

Na het debarkement vertrokken de
congressisten naar Kloengkoeng, waar
de, in 1920 herbouwde, rechts2aal, de
Kerta Gosa, bezichtigd werd. Hier had
men als het ware oogen te kort. Want
niet alleen de fraaie plafondschilderingen

van het op hoogen basis opgetrokken
gebouw trokken de aandacht, doch 00k
de verkoopstentoonstelling van Balische

kunst, aan den voet daarvan ingericht.

Verder maakten velen gebruik van de
gelegenheid om de bale kambang in de
buurt, alsmede de fraaie poort van de
in 1908 vernielde Poeri te bezichtigen,

terwijl de architectuur van het in de
buurt liggend schoolgebouw, waarin
veel prachtig reliefwerk is aangebracht,

niet zonder bewondering werd voorbij

gegaan.

Het sein tot vertrek werd na eenigen

tijd gegeven, want men moest voort,

naar Bali’s grootste heiligdom, de Poera
Besakih. De oude centrale tempel van
Bali, in terrassen gebouwd op 1000 M.
hoogte tegen de helling van de Goenoeng
Agoeng, gaf vele interessante dingen te

zien. Bij enkele der altaren was men in

de gelegenheid een gedeelte van het

offerritueel mede te maken. Velen zullen

onderwijl genoten hebben van het prach-
tige uitzicht over de vlakte, waartegen
poorten en tempeldaken scherp afstaken.

Nadat de officieele gasten door Dr.
Goris, van wiens hand een belangrijke

publicatie over dit heiligdom het licht had
gezien in het tweede Bali-nummer van
,,Djawa” (aflevering 5-6, 1937), waren
rondgeleid, daalde men de trappen af

om zich weer te verstrooien over de
auto’s, die de reizigers naar Karangasem
brachten. Hier zou de lunch worden
gebruikt. De Poeri van den Nagara-
Bestuurder van Karangasem bood een
feestelijken aanblik. Niet alleen waren
verschillende, tijdelijk voor het in 1937

gehouden Maligia-feest opgetrokken ge-

bouwen en stellages in al hun sier en
tintelenden kleurenrijkdom voor dit

congres blijven staan, doch ook hier

was een verkoopsgelegenheid ingericht,

zoodat houtsnijwerk, bonte doeken
en oudheden als het ware een om-
muring vormden voor de dansplaats

waaromheen het gezelschap plaats nam.
Meer dan een gamelan werd ondertus-
schen bespeeld. Haast onopgemerkt had-
den Legong - danseresjes uit het dorp
Selat zich naar het einde van den dans-
vloer begeven. Twee fragmenten van
bekende verhalen werden opgevoerd. De
„Tjalonarang,” vanaf het begin tot den
dood van Rangda, begeleid met de ,, gen-
ding Doerga”, en daarna een stuk uit

de „Praboe Lasem,” van het begin tot

het vertrek van Praboe Lasem naar het
slagveld. Het tweede fragment werd be-
geleid door de „gending Lasem.” Men
wist niet wat meer te bewonderen, de
lenig uitgevoerde, vlugge bewegingen of

de techniek van het oogen-spel.

Daarna werd een tempeldans opge-
voerd, de Redjang van de desa Asak.
De tempelmaagden hadden tevoren
plaats genomen op de treden van een
der hooge, indrukwekkende stellages op
den achtergrond en kwamen nu statig

daarvan af, elkaars slendang vasthoudend
in rijen naar de dansplaats geschreden.
De plechtige bewegingen van dezen dans
staken scherp af tegen de razend vlug

uitgevoerde passen van de pas aan-

schouwde Legong.
Het schouwspel eindigde met een

Ende, waarbij „krijgers” uit de desa
Seraja den strijd aanbonden tegen die

uit de desa Timbrah. Zij waren gewa-
pend met een lange lat waarmede zij

elkaar probeerden te treffen, zich verde-
digend met een schild. Onder luide

kreten van de hen aanmoedigende of
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afkeurende dorpsgenooten betraden vele

paren achtereenvolgens het strijdperk

onder leiding van een scheidsrechter.

Deze strijd eischt een groote vaardig-

heid in het uitwijken en een scherpen blik

voor het vinden van een trefkans. Toen
de laatste paren nog bezig waren, be-

gaven enkelen onder de toeschouwers

zich op uitnoodiging van den Nagara-
Bestuurder naar de Poeri waar zij ont-

haald werden op een rijsttafel en tevens

in de gelegenheid werden gesteld om het

waterpaieis te bezichtigen. Nadat dit

had plaatsgevonden vertrokken de auto's

weer naar Padangbaai. Het was onder-

tusschen laat in den middag geworden,
doordat velen op hun auto-genooten

moesten wachten. Aan den anderen kant

was dit echter een voordeel, aangezien op
den terugweg plotseling bleek, dat aan

het strand een niet speciaal voor dit

congres gehouden plechtigheid in een

zeetempel in vollen gang was. Van verre

hoorde men reeds de gamelan. Vrouwen
in feestgewaad met hooge offers op het

hoofd schreden statig tempelwaarts. Het
geheel leverde bij het licht van de

ondergaande zon een sprookjesachtig

schouwspel op. Tegen het vallen van
den avond werd de kade bereikt. Het
koele tochtje over zee naar het schip was
na de vermoeiende autoritten een waar
feest.

Reeds in de sloepen toonde men elkaar

de aankoopen van den dag. Vol bewon-
dering keek men naar de beeldjes,

mandjes, kleedjes van den ander, doch
was meer tevreden over zelf vergaarde

schatten. In de verte kwamen. na het

passeeren van een uitlooper der kust,

langzamerhand lange rijen lichten in

zicht: de ,,Op ten Noort" wachtte vol

ongeduld op lang verbeide gasten.

In de conversatiezaal van het ss.

Op ten Noort werd 's avonds een le-

zing gehouden door den Heer Colin

McPhee, getiteld ;

A Musician listens to Ba-
linese Music.

Ladies and Gentlemen,

I have been asked to speak to you
this evening on Balinese music. Instead

of going into a technical description of

gamelan technic, which I am sure you
are already familiar with, I thought it

might possibly interest you to know the

reactions of a composer to Balinese music

,

and what he finds in it of interest and
value.

I think that for a musician it is as

important to be acquainted with Javanese

and Balinese music as it is for a sculptor

to know Assyrian, Mayan or early Greek
reliefs, for a painter to be aware of Giotto,

the Bayeux tapestry or Sung painting,

for an architect to have some idea of

Chartres, Angkor Wat or Chichen Itza.

In these days we can no longer afford to

be ignorant of other cultures
;
it is neces-

sary for the artist to know his medium
from as many different angles as possible.

It must be said that musicians are

rather noted for the narrowness of their

culture, their lack of interest in any
music but that of their own immediate
world. For them the classics cover ge-

nerally a range of perhaps two hundred
and fifty years. What has preceded this

interests one in a thousand, and the

possibility of any form of musical art

existing other than that which has recently

developed in Europe practically never
occurs to them.

In excuse for them it may be said

that examples of the plastic arts from
all over the world have from time to

time been brought to the museums of
Europe. In later years photography has
made it possible for the western world
to have some idea of the sculpture and
architecture of the east. But music cannot
be photographed

;
and up to the present

time very few have attempted to put
down what they have heard in musical
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notation. It is true that a certain amount of

phonograph records have been made of

the music of different countries of the

east, but these have a very narrow distri-

bution, and almost never reach the

general musician.

A wealth of musical material lies in

the east whose value for the western

musician cannot be estimated. It is tragic

to find this music disappearing overnight,

while nothing definite is being done to

preserve or record it. And one is for-

tunate in finding such a land as Java,

where the best musical tradition still

survives in the kratons, and more for-

tunate still in finding a place like Bali,

where the art of music with all its

tradition is practised in almost every

village on the island.

From a musician’s standpoint, Bali

is the ideal land, where music and dan-

cing are not only loved by all, but play

a most important part in the life of

the people. Day and night one may
hear the sound of music in the air, either

in the temple or by the roadside. Reli-

gious and domestic ceremonies play a

major part in the life of the Balinese,

and none is complete without music and
dancing or dramatic performances. One
has only to see the crowds which gather

around at any performance, and watch
the interest of the audience, to realize

what a hold music and the theatre have

on the Balinese.

All these performances are accessible

to whoever cares to stop and look on.

There is no entrance fee ; the performers

have been paid in food or money by
the temple or individual who is giving

the performance. We have thus a social

situation which the idealists of western

culture are still hoping to create.

The Balinese conception of music

differs radically from ours. If the ave-

rage Balinese listens to music at all

consciously, it is as a satisfying pattern

of notes with a sonority which pleases

him. He does not ask of the music.

as we do, that it should possess a varie-

ty of emotional nuances, and reflect

the peculiar attitude of the composer
towards the tragedies of life. His plea-

sure in music is a much purer one ; he
is content with it as purely an art

of sonority.

Generally, however, music takes a

secondary place in Bali, for it must be
considered, first of all, as having a

definite function to fulfill. It may be
marched to, danced to, or used to

precipitate a state of trance. At a cere-

mony its presence is as necessary as

incense, flowers and offerings. It is

something which is not created to be
listened to in itself.

The many religious and domestic
rites of Bali, and the wide variety of

dance and dramatic performances de-

mand many different kinds of music
and instrumental combinations. As many
as ten completely different types of

gamelans exist in Bali today
;

if one
counted also the various modified

forms of these gamelans which exist at

the same time, one would have well

over twenty different types. It is per-

haps this wealth of instrumental com-
binations which amazes the newcomer
more than anything else. Each gamelan-
type has its own idiom — its own mu-
sical repertoire, technic of playing,

instruments and sonority. Each demands
a separate and careful study before one
can have any conception of Balinese

music as a whole.

The musician from the West is de-

lighted beyond words on first hearing

a Javanese or a Balinese gamelan. In

spite of many differences existing be-

tween the two, the essential features of

each remain the same. In each case

we have an art-music produced by a

highly organized group ; the scales of

Java and Bali are closely related, and
the gamelans of each are essentially

percussive, made up chiefly of metal

-

lophones and gongs. For a composer.



who is always searching for new
means of expressing himself, the sound
of the gamelan opens up a com-
pletely new and undreamed-of world

of sound. With a shock he suddenly

finds that he has come upon a conception

of music and a successful realization

of it as different from his own as the

moon is from the earth. It is only on
prolonged study, and careful examination

of minute details that he will realize

just how much this music is an art,

and how much its technical side contains

lessons for the western world.

The music of a Balinese gamelan has

three aspects which the western musician
can study with profit. I name them in

what seems to me the order of their

importance
; sonority, rhythm and

melody. There is a fourth element which
must not be overlooked, that of execution.

It is the sonority, first of all, which
charms the listener, whether he be
musician or layman. The ordinary listener

may be somewhat wearied by what he
considers the limitations of a five-note

scale. The apparent repetitions in

the melody seem to him extremely

monotonous, for he cannot sense the

direction of the music. But he is usually

delighted with the sound of one the

large gamelans, and captivated by the

rhythm which runs through the music
like an electric current.

For the musician, the sonorities of

the different Balinese gamelans are a

continual source of delight, and at the

same time offer a great variety of sound-
combinations to be studied. Here he
can realize all the beauties of an orchestra

which is purely percussive
;

he can
study for the first time in his life the

enormous possibilities of metal or wood
when used as a basis for sound-
production.

The construction of a gamelan is, for

the musician who has listened all his

life to the symphony orchestra, an
acoustic miracle. There is a unity of

sound and a richness of overtones which
can never be obtained from the combi-
ning of strings, wood-wind instruments

and brass. One must first remember
that all the metal keys of the gamelan
are either suspended, or else set upon
shock-absorbers, so that each key, when
struck, produces a clear, metallic tone

which is allowed to vibrate without

interferncee. All the members of the

gong family are also suspended, in some
way or another, with the result that

the sound produced by the whole ga-

melan is something almost impossible

to describe, something that is clear and
transparent, like chimes, something that

floats away on the breeze. Our own
symphony orchestra sounds, forever

afterwards, thick and heavy in com-
parison.

Here already is a phenomenon of

sound that is profoundly stimulating to

the musician. But when he stops to

examine the texture of the music itself,

the system which cunningly assigns to

each instrument its own particular part,

so that all contribute in different ways
towards producing the maximum sono-

rity, the musician must receive a com-
pletely new conception of orchestral

sound, and discover certain scientific

principles which can be introduced to

advantage in the western system of

orchestration.

The Balinese gamelan, like the Java-

nese, has an exceedingly complex texture.

Upon a given series of notes (limited

to the range of one octave) a more
expanded melody is constructed, with
a range of at least two octaves. This
melody may or may not be paraphrased
in the octave above. In the upper regis-

ters an incessant arabesque is worked
out, based upon the essential notes of
the melody. So we have thus, in diffe-

rent strata, the base for the melody,
the melody itself, paraphrase and figu-

ration assigned to the keyed instruments.
The musical phrase is punctuated by
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the gongs
;

large ones for the periods,

smaller ones to subdivide the musical

sentence, to mark the off-beats, or to

give, at times, a syncopated cross-rhythm.

The drums animate the whole, and
supply a rapid pattern of shifting accents,

whose main object is to slightly emphasize
the subdivisions of the sentence. The
cymbals maintain a steady and rhythmic
tremolo, and reinforce the drums on the

important accents.

Here it can be seen that each instru-

ment has its own separate function

;

each is related to the other, like the

different parts in the mechanism of a

watch. The larger instruments move
more slowly, the smaller ones at a higher

rate of speed. This is orchestration of a

very high order, based upon the first

principles of acoustics.

In spite of the fact that music is,

before anything else, the art of sound, the

music-student of Europe and America
is taught to consider sonority of minor
importance. His teacher belittles the

few masters we have of orchestration,

speaking of them contemptuously as

colorists. The ugly orchestration of a

Beethoven symphony is never admitted,

while the beautiful texture of a score

by Debussy is passed over as something
of little significance. The western com-
poser is apt to consider music less as an
art of sound than a sort of glorified

language, with which he can express the

noble sufferings of his soul to the world
at large. His musical training has a lot

to do with this. He is taught from the

beginning to read music, and to think of

it in terms of the written page. He learns

to analyze it from either a romantic or

an intellectual standpoint in the silence

of the studio, and the printed notes

of the score take on for him a literary

meaning which has little to do with the

science of sound. He comparatively rarely

ever hears the music, and when he does,

he listens to it less from the standpoint

of sound than from his remembrance

of the written page. Many rules which
govern our classical music are comple-
tely non-musical, having been formulated

by monks of the middle ages, who, for

nothing better to do, worked out abstract

patterns of notes with the same pedantic

concentration that they devoted to pro-

blems in chess.

Balinese music is the complete nega-

tion to all of this. It is practical before

all. A Balinese learns to play without

learning to read, for there are, thank
God, no written notes which he ever

refers to. He is interested in the sound

of music, not in its meaning. For him
musical utterance is as natural and
unhindered as the song of a bird, some-
thing springing from the urge to

rhythmic expression, both spontaneous
and physical. Belonging, at the same
time, to a race with a long cultural

tradition, he is not content with expres-

sing himself in terms of simple folk-

song, but has developed his musical

style until it has become a rich and com-
plex art. It is precisely this union of

a primitive and joyous vitality with a

technical sophistication which holds so

much charm and interest for the musician.

European music has long ago lost

its joyousness and freshness. When we
look at the works produced by the seri-

ous composers of today, of Stravinsky,

Schoenberg and Hindemith, we are

appalled at the weariness and empty
formalism of the music. Music becomes
more and more removed from everyday
life, and we cannot wonder at the ge-

neral lack of interest amongst the ordi-

nary public for the works of modern
composers. In the music which is being

written today, we find spontaneous life

and joy only in American jazz, or the

few Europeans who have managed to

imitate it.

In America, jazz appeals to everyone,

rich and poor alike, stenographer

millionaire and esthete. It is on very

rare occasions indeed that you will find
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one of those very superior persons who
look down their nose at it. The craze

for jazz has spread to Europe, and even

the best modern composers of today

have experimented with it.

What is this universal appeal of jazz

that starts the foot tapping, and which
never fails to lift the spirits ? Its melody
and gay impersonality have much to do
with this, but the most important factor

is its rhythmic vitality. The rhythms
of jazz find their roots in primitive

Africa, and would have been lost

forever had it not been for their survival

among the negros of America. Civilised

Europe had already forgotten what
rhythm really was in the distant past.

Our symphonic heritage has been built

upon the tight and artificial rhythms
of court dances, together with a few
rhythms clumsily danced to by simple

peasants. The feeling for syncopation,

which lies at the heart of so much
eastern music, and gives to it such

intense vitality, is just being found
again in the west, recaptured at the last

moment.
The most complex rhythms of the

latest American jazz composers are,

however, child’s play in comparison
with the syncopations which any Balinese

youngster can perform with complete
ease. Here in Bali one hears every day
rhythms which defy analysis, played

with the utmost precision by a large

group of musicians. The Balinese feeling

for syncopation is like that of a skilled

tight-rope walker who, in virtuoso

display, seems to lose his balance, now
falling over on one side, now on the

other, but always regaining his balance

at the crucial moment. It is the

understanding of the elements of Balinese

rhythm, especially when played on the

drum, which is the most difficult

thing for the western musician. It is

impossible to reduce them to a set of

formulas, for so much of it is purely
instinctive. A Balinese can no more tell

you how he plays the drum than a fish

could explain how it swims. Here there

is nothing for the unfortunate western
musician, with his lost sense of rhythm,
to do but listen, and listen again, and
try ultimately to form his own opinions

on the subject. But when once he has
grasped a few of the principles which
govern Balinese rhythm, he will never
again be able to write a military march
or a respectable, five-voiced fugue. He
will find that has been inocculated with
this rhythm against the deadliness which
lies in so many of his classical formulas.

The thing that balances the almost
too dynamic spirit of the Balinese is the

beautiful formalism of the melodic line.

This is seldom apparent at first hearing;

it is only on writing down the music,

or listening to it many times that it

can be fully appreciated. But the listener

is subconsciously aware that there is a

check somewhere upon the exuberance
of the music, something which gives

the music its form and direction.

Balinese melody obeys first of all the
laws of metre; the note sequence is of

secondary importance. Different types

of gamelans have each their own set of

metric forms, and consequently their

own musical repertoire. Occasionally the
music from one gamelan may be taken
over by some other type of gamelan,
and played in a somewhat different

style. The metre, however, remains
unchanged.

The charm of Balinese melody lies

perhaps more in its metrical form than
in anything else, for the scale is a simple
five - note scale, and the melody itself

always moves conjunctly. By this I mean
that the irregular skips which give the
character to western melody are here
unknown. The melody moves from one
note of the scale to the next, up and
down, rarely jumping a note.

In spite of the complex structure of
gamelan music, it is, when all is said
and done, purely melodic. All the
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instruments are occupied in giving one
version or another of the melody, and
there is a complete absence of anything

that we would call harmony.
The harmonic element in European

music, which we all consider so necessary

in our music, is barely three hundred
years old. In the last hundred years it

became such an obsession with composers
who developed it into an ama2ing tangle

of sound, and almost completely forgot

that music had ever been melodic.

And since this strangely one-sided

development of music seems to have
reached its climax, the composers of

today are turning once more to melody,

and trying to express themselves along

simpler lines. This is extremely hard
for them to do, for it is much more
difficult to write a good melody than
it is to invent a pleasing series of chords,

and composers have long been used to

covering up the weaknesses of their

melody with an unusual harmonization.

Good melody must stand by itself ;

it has nothing to do with harmony. To
study melody in its purest form, the

musician must turn to folk-song. And
here again eastern music has much to

offer him, with its wealth of scales, and
the many different modal treatments of

these scales. And in Bali alone there is

material enough to occupy a musician

indefinitely. On studying the music
here he is amazed to discover how much
can be expressed with only five notes,

and without the aid of harmony. When
heard played on a single instrument,

without the rich sonority of a complete
gamelan, Balinese melody still remains

firm and logical. And this because

it conforms to the two basic principles

of melody, those of metre and mode.
And when a musician has grasped the

possibilities of these principles, when
applied to a simple scale of five notes,

how much richer the possibilities

of his own scale must seem, with its

much wider range of twelve notes ?

I do not mean by all this that a

composer can come to Bali, listen for

a certain time to Balinese music, and then,

by imitating some of the more super-

ficial features of the music, create a work
of any value. The result of such a pro-

ceeding can only be an exotic pastiche,

filled with an imitation orientalism. What
the composer must do is to study and
absorb the principles of such a music,

and add them to his subconscious store

of knowledge and experience, to be ap-
plied only when they seem to be con-
sistent with his creative mood. Not all

composers can come to Bali ; but it is

possible to bring Balinese music to the

composers, by means of phonograph
records, but more precisely through
musical notation. Of course Balinese

music suffers in consequence ; it is as

impossible for it to reach Europe in a

perfect state as it was for the mangosteen
to reach Queen Victoria. The sonority

of the gamelan cannot be confined to

a disc, and the intonation of the scales

can only be indicated by means of signs

and figures. Enough remains, however,
to stimulate the receptive musician con-
siderably, and broaden his conception

of music.

There is so much that one would like

to mention at the present time — the

different kinds of gamelans in Bali, their

different instruments — their different

functions in Balinese life. A little of

this you will see for yourselves while

you are here. Your musical program is

made up of only the most modern and
most spectacular forms of Balinese

musical expression. The short time you
are here could not make it otherwise.

Before I stop, I wish to give for your
benifit a short account of one of Bali’s

newest forms of music and dance, the

famous kebiar, which you will see while

you are here.

The word kebiar itself refers espe-

cially to a modern type of composition,

but also to a new style of dancing which
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it may accompany. The nearest equi-

valent I can think for it in English is the

word ’’rhapsody” and, at the risk of

being unfair, rhapsody in the Lis2t sense

of the word. The kebiar is essentially

a potpouri, a loosely connected series of

melodies which, snatched at random
from the classical repertoires of the dif-

ferent gamelans, have lost their original

significance. This type of music has

been increasingly popular in Bali for

some twenty years, and hitherto has been
the special feature of the modernized
gamelan gong. The ever-increasing po-

pularity of kebiar music, however, has,

little by little, affected other gamelan-

types, and its influences have made
themselves felt in the music for legong,

djoged, and even wajang koelit. The
gamelan angkloeng has been the last to

come under the spell of kebiar, but in

the last two or three years ’’kebiar-

angkloeng” has become the rage, and is

spreading in all directions.

The kebiar seems to satisfy for the

moment a strong urge for musical ex-

pression in the young Balinese of today.

He is no longer satisfied with the res-

traint and simplicity with which the

classical music was played. He has a

strong desire to express himself musi-

cally, and is continually seeking ways in

which to do this more vividly, discar-

ding the softer instruments, developing

more brilliant ones, and changing the

whole gamelan technic. He has a genius

for creating colourful orchestral effects;

one is constantly hearing in kebiar music
instrumental combinations and complex
rhythms which are brilliantly original.

The kebiar is, first of all, the negation

of all that is classic, all that controlled

Balinese music, and gave it its clear out-

line. But a remarkably dynamic energy

animates the kebiar style, as though to

compensate for, or in some way conceal

the fundamental weakness of its struc-

ture. In this dynamism we find all that

is amazing in the Balinese creative spirit;

kebiar may represent the collapse of

tradition, but it is indeed a spectacular

form of expression for the individual,

who gives himself up to the music with

feverish intensity.

In listening to kebiar one realizes

indeed that this is not music to be heard,

but music to be played. The most
striking evidence of this is in the

treatment of the cymbals. Here they

are often massed in such large groups,

and play with such fierce vigor that

they completely cover up the sound of

the rest of the instruments. Intricate

passages are worked out and practised

by the metal-keyed instruments, only

to be lost completely in the classhing

sounds which come forth from the

cymbals. No matter ! Everyone is playing

with complete abandon, intoxicated with

the sound they are creating. When the

cymbals finally are subdued, during

some quiet passage, one hears sounds
of amazing sweetness and charm. But
this is soon lost, for the whole gamelan
must continually burst forth with an
uncontrollable fury. This ever-increasing

passion for louder tone and higher speed
is typical of the modern Balinese mu-
sical spirit. Whatever its faults, it bears

witness to the fact that music is still a

living art for the Balinese.

I hope I have been able to give you
some faint idea of what a musician
finds in Balinese music. Its instru-

mental side, its rhythm, its melody
— all these component parts are for

him of great value and significance.

What interests him even more is the for-

malism of Balinese music, the technic
which combinese these different elements
into what is known as art. When all is

said and done, it is the Balinese mu-
sical style, which ranks with the highest
of all eastern music, that makes the
final and most profound impression.

But perhas more than anything else
the musician envies the present social

organization of Bali, one in which music



functions naturally and is still considered

a necessity of Balinese life. Let us hope
that that this may long be the case.

Een uittreksel uit deze lezing werd
vervolgens door Mr. R. Sidarto

Dibjopranoto in het Maleisch vertaald,

welke vertaling wij hier laten volgen

:

Saja dipinta oentoek berpedato tentang

lagoe Bali (Balische muziek). Dari
pada saja membitjarakan dalam dalam
tentang seloek beloeknja gamelan oleh

karena saja pertjaja, bahwa hal itoe

soedahlah tidak asing lagi bagi toean®,

maka saja berpendapatan bahwa toean-

toean lebih seneng mendengarkan apa

jang dipandang menjenangkan dan ber-

harga oleh seorang penjair (componist).

Sepandjang pendapatan saja, maka
oentoek seorang ahli lagoe (musicus)

sangatlah perloe mengetahoei lagoe lagoe

Djawa dan Bali, begitoepoen oentoek

seorang pemboeat patoeng (beeldhouwer)

soepaja mengerti tentang gambar gambar
jang beroekir oekir dari Assyrische,
d e Maya atau Grieksche jang doeloe

doeloe oentoek seorang djoeroe gambar
(schilder) soepaja tahoe tentang Giotto,
permadani tembok dari Bajeux atau ke-

pandaian menggambar pada Aman Soeng,

oentoek seorang architect soepaja menge-
tahoei keadaan Kathedraal di Chartes,

Angkor Wat atau di Tjitjin Iza.

Bahwasanja pada masa ini tidaklah

lajak apabila hingga tidak mengerti
kesenian lain, bahkan boeat seorang

kunstenaar perloelah mengerti apa jang

dikerdjakan bersandar dengan matjam
matjam pengetahoean dan penjelidikan.

Ahli - ahli lagoe tentoe mengerti ten-

tang kesempitan kulturnja, tentang koe-

rang mengindahkan muziek lain, dari

pada jang terdengar disekitar tempatnja.

Lagoe-lagoe jang asli pada galibnja

soedah beroesia kira-kira 250 tahoen.

Sebeloemnja itoe hanjalah satoe dari

seriboe jang dapat perhatian, sedang

kedjadian dan oedjoednja kesenian lagoe

itoe berlainan dengan jang soedah ke-

djadian di Eropah.

Oentoek menghilangkan keketjewaan

itoe diterangkan, bahwa tjontoh-tjontoh

kesenian mengoekir-oekir itoe kerap kali

dibawah kemuseum museum di Eropah.

Beberapa tahoen jang soedah fotografie

dapat menoendjoekkan doenia Barat,

bagaimanakah oedjoednja beeldhouw-
kunst dan architectuur doenia Timoer.
Akan tetapi lagoe (muziek) itoe tak da-

pat dipotret dan sampai sekarang baha-

roe sedikitlah jang mentjoba menoelis

dalam muziekschrift apa jang didengar-

nja. Betoel djoega sekarang soedah banjak

gramofoonplaten jang diboeat dengan
lagoe-lagoe ketimoeran, akan tetapi ter-

siarnja hanjalah terbatas dan tak dapat

mentjapai musicus biasa.

Bahwasanja dibenoea Timoer banjak-

lah alat-alat muziek (lagoe) jang tak

ternilai harganja, oleh ahli-ahli lagoe

Barat. Sesoenggoehnja amat sajang apa-

bila muziek itoe lama-kelamaan hilang

dan tak disimpan dengan tjara jang

sempoerna. Oentoeng sekali, apabila

mendapat negeri seperti negeri Djawa.
Disitoelah menoeroet kebiasaan muziek
(lagoe) jang amat indah kerapkali diada-

kan dalam kraton. Apalagi di Bali, di-

sitoelah hampir ditiap-tiap desa kese-

nian lagoe (toonkunst) dapat terdengar

menoeroet kebiasaan disitoe. Menoeroet
perasaan seorang ahli lagoe (musicus).

Bali itoe memang negeri
jang muziek dan tarinja tak hanja di-

gemari oleh tiap orang sadja, akan te-

tapi kesenian lagoe dan tari memang
besar artinja pada kehidoepan pendoe-
doek disitoe. Siang dan malam dapat

mendengarkan lagoe oempamanja : di

tjandi-tjandi atau ditepi djalan.

Boleh dikatakan, bahwa pada tiap-tiap

peraja’an jang berhoeboengan dengan
igama atau peraja’an biasa, soepaja ge-

napnja tentoe memakai muziek (boenji-

boenjian) tari atau pertoendjoekan jang

sangat menarik hati. Soepaja dapat me-
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njaksikan betoel-betoel bagaimanakah
senangnja bangsa Bali kepada boenji-

boenjian dan pertoendjoekan, tjoekoep-
lah melihat kepada orang banjak, jang
kelihatan gemar mengoendjoengi per-
toendjoekan-pertoendjoekan itoe.

Temasja terseboet dapat dilihat oleh
siapapoen djoega jang senang. Orang-
orang ta' oesah membajar, sedang pe-
main-pemainnja dibajar dengan makanan
atau oeang kepoenja’an tjandi-tjandi atau
orang jang mengadakan temasa. Demi-
kianlah kami dapat melihat keada’an
jang dikenang-kenangkan oleh penjajang
kesenian Barat,

Adapoen lagoe (muziek) menoeroet
perasa’an Bali iboe ada amat berlainan
dengan perasa’an kita. Oepama seorang
Bali biasa, mendengarkan lagoe, hanja-
lah seperti mendengarkan soeara mer-
doe jang djadi kesenangannja sadja,

mereka sekali-kali ta’ menjelidiki seperti

kita sekalian, bahwa muziek itoe me-
ngandoeng matjam matjam perasa’an dan
dapat menggambarkan tingkah lakoe se-

orang componist terhadap beberapa soal

hidoep. Djadi boeat mereka hanjalah
kesenangannja jang besar. Oempama
muziek itoe hanja kesenian soeara bela-

ka, maka soedahlah merasa poeas.
Di Bali muziek itoe kebanjakan ha-

njalah terhitoeng hal jang nomor doea
sahadja, jang dipandang lebih perloe
jalah goenanja, oempama diboeat ber-
baris, menari, trance, jalah isjarat boeat
mendekatkan perhoeboengan manoesia
dengan roch (badan haloes). Adanja
muziek diperalatan sama perloenja de-
ngan kemenjan boenga-boenga, sadji-

sadji, djadi boekan soeatoe barang jang
diboeatnja karena hanja akan di de-
ngarkan sahadja.

Dari adanja beberapa peralatan jang
berhoeboengan dengan igama atau per-
alatan biasa, dipoelau Bali, dari banjak-
nja matjam tari dan tamasja, jang
dramatisch, maka laloe timboelah be-
berapa matjam lagoe dan boenji-boenji-

an. Sebab itoe sekarang di Bali adalah

ta’ koerang dari lo djenis gamelan.

Kalau matjam-matjam gamelan jang

soedah dapat perobahan di hitoeng djoe-

ga, maka adalah lebih dari 20 djenis.

Kira-kira banjaklah alat boenji-boenjian

jang teratoer berhoeboengan itoelah jang

dapat mengherankan orang-orang jang
baroe datang di Bali. Tiap-tiap matjam
gamelan mempoenjai laras, lagoe, tja-

ranja memoekoel, perkakas-perkakas dan
boenji sendiri. Tiap-tiap matjam haroes

dipeladjari betoel-betoel sendiri-sendiri,

sebeloem mengetahoei tentang lagoe-la-

goe Bali sekalian.

Apabila seorang musicus Barat men-
dengar gamelan Djawa atau Bali perta-

ma kali, tentoe akan senang sekali.

Walaupoen kedoea gamelan ini ba-
njak bedanja, akan tetapi tanda-tanda
masing^ banjaklah jang sama djoega.

Kedoea-doeanja diboeat atau dikarang

oleh golongan jang soedah teratoer, ke-

adaan patet-patet (toonschalen) dinegeri

Djawa dan Bali adalah sebangsa, sedang
oedjoednja gamelan jaitoe terdjadi dari

boenji boenjian jg. dipoekoel teroetama
soeara (toonlatten) dan gongs. Bagi se-

orang componist, jg. selaloe mentjahari
tjara (methode) baharoe menoeroet pe-
rasaan diri sendiri, maka soeara game-
lan itoe laloe menoendjoekkan doenia
soeara jang baharoe.

Dengan rasa hati jang heran atau
serba terkedjoet, maka componist itoe

mengetahoei perbedaan muziek [gending]
doea matjam itoe sebagai bedanja boe-
lan dengan matahari. Hanjalah dengan
mempeladjari dan memeriksa sedalam
dalamnja componist itoe akan mengeta-
hoei, seberapa djaoehnja gamelan ]mu-
ziek] itoe diseboet kesenian dan seberapa
rendah tingginja pengadjaran oentoek
orang Barat jang tersimpan dalam gen-
ding itoe.

Gamelan Bali itoe oentoek seorang
componist Barat mengandoeng 3 perkara
lahir, jang dapat dipeladjarinja, menoe-
roet kepentingannja jalah : merdoenja
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soeara [welluidendheid] wirama, [rythme]

dan letnja (meloedie). Hal jang keempat
jang tak boleh diabaikan jalah : tjara

memoekoelnja (de uitvoering).

Pada galibnja kemerdoean soeara itoe-

lah jang dapat menarik hati seorang

pendengar jang dapat menoendjoekkan:
apakah ia seorang ahli lagoe atau se-

orang jang ta’mempoenjai faham ten-

tang hal lagoe (muziek). Pendengar biasa

tentoe akan djemoe melihat S tingkatan

soeara itoe (vijf-notenschalen). Lagoe
jang dioelang-oelangi itoe bagi pende-
ngar biasa tak menjenangkan. Kebetoelan
pendengar merasa senang dari soearanja

gamelan, jang lebih besar atau dari wi-

ramanja (rythme) gamelan, jang selaloe

mengalir sebagai aliran electriciteit.

Kemerdoean soeara matjam-matjam
gamelan Bali itoe menjenangkan hati

musicus, dan lagi disitoe adalah perga-

boengan soeara bermatjam-matjam. Di-
sitoelah dapat menjaksikan kemerdoean,
kehaloesan, lagoe, soeara terdengar dari

alat-alat lagoe jang dipoekoel. Musicus
itoe akan mempeladjari, apakah metaal

(logam) atau kajoe itoe dapat diboeat

mengadakan dasarnja atau pokoknja

soeara.

Seorang musicus jang biasa mende-
ngarkan symphonic orkest (muziek) jg.

mengandoeng matjam-matjam soeara

merdoe dari beberapa djenis instrument

maka gamelan itoe terdengar elok. Kalau
soeara symphonic dibanding dengan ga-

melan, maka laloe terdengar lebih tebal

dan berat dan apabila menjelidiki ten-

tang pemboeatannja gamelan itoe, tentoe

akan mendapat waton-waton jang we-
tenschappelijk, jang boleh didjalankan

pada pembangoenan lagoe menoeroet

tjara Barat.

Disini dapat kelihatan, bahwa tiap-

tiap instrument mempoenjai pekerdjaan

sendiri jang berhoeboengan satoe dengan
lain seperti matjam-matjam perkakas

djam. Instrument jang besar dipaloe

lambat, jang ketjil tjepat. Inilah tjara

memboeat lagoe jang tinggi, berdasar

dengan ilmoe seoara pada tingkatan per-

tama.

Walaupoen muziek itoe kcsenian soe-

ara, akan tetapi student-student Europah
dan Amerika diadjar djangan mementing-
kan kemerdoean soeara sangat-sangat.

Koerang baiknja symphonic Beetho-
ven beloem pernah diakoei, sedang
partituur boeatan Debussy jang amat
haloes, merdoe dan djernih dipandang
ta’ seberapa pentingnja.

Componist Barat memandang muziek
(lagoe) itoe boekan semata-mata sebagai

kesenian soeara, akan tetapi bajang-

bajangannja perasaan roch soetji. Pela-

djaran muziek Barat selaloe mengingat
ini hal. Pertama diadjar membatja mu-
ziek dan memikir term-term ditoelisan

itoe. Partituur itoe mempoenjai arti jang
letterkundig, dan hanja mengingat sedi-

kit kepada anggaran^ ilmoe soeara.

Orang-orang jang hanja mengerti lagoe^

klassiek dipandang ta' muziekaal, sebab
lagoe-lagoe itoe diboeat oleh pendeta-
pendeta zaman dahoeloe jang hanja

memperbaiki tjontoh-tjontoh jang ab-

stract sahadja. Gamelan Bali tidak de-

mikian. Seorang Bali beladjar muziek
tak oesah dengan beladjar membatja,
sebab tak ada soeara jang tertoelis. Jang
lebih dirasakan soearanja, boekan artinja.

Karena orang Bali itoe bangsa jang ba-

njak cultured traditie, jalah adat istiadat

jang berhoeboengan dengan keboeda-
jaan, maka ia tidak poeas dengan lagoe

biasa sahadja, ia laloe memboeat muziek
jang mengandoeng kesenian banjak.

Muziek jang sekarang ditoelis hanja

dapat terdengar dengan kaki jang soea-

ranja amat menjedarkan perasaan. Mes-
kipoen, wilet dan rasa kegoembiraan
perloe djoega, akan tetapi jang lebih

perloe dipentingkan disini ,,wiramanja”.

Wirama inilah jang diloepakan oleh

orang Europah dan kebetoelan mereka
mendapat tinggalan dari Amerikaansche
negers. Rasa syncopeeren (menelan soea-

ra) jang mendjadi pokoknja muziek ke-

timoeran terdapat lagi di Barat.

59



Kesoekaran rythme (wirama) oentoek

componisten jazz di Amerika, kalau di-

banding dengen syncopaties Jang soedah
didjalankan oleh Anak Bali, tidak se-

brapa soekarnja. Seorang musicus Barat

dengan soekar mengerti wirama kendang
jang hanja didjalankan menoeroet pera-

saan oleh orang Bali. la ta’ dapat men-
tjeritakan djoega bagaimanakah ia me-
maloenja seperti ikan ta’ dapat menga-
takan bagaimana ia berenang. Apabila
componist Barat mengerti dasarnja wi-

rama Bali, maka ia laloe ta’ dapat lagi

menoelis wirama militair, atau fuga jang

bersoeara lima.

Rasa berganti jang tersimpan dalam
muziek Bali itoe selaloe menoeroet
pokoknja bilangan soeara (maat) oeroet-

oeroetannja soeara tidak sangat deper-

hatikan. Adalah gamelan itoepoenja ting-

katan soeara dan lagoe sendiri-sendiri,

hanja bilangan soeara jang sama.

Meskipoen soeara gamelan itoe soelit,

akan tetapi wiletnja njaring benar (zui-

ver melodisch). Segala instrumenten
itoe mempoenjai wilet, jang bangoen dan
rasanja bermatjam-matjam. Adalah satoe

hal jang ketinggalan, jang diseboet har-

monta (larasnja soeara berdjenis-djenis).

Laras soeara itoe di doenia muziek
Barat adalah soeatoe hal jang amat dipen-

tingkan. Sesoenggoehnja memang soekar

apabila akan mengarang wilet (tjingkok).

Lebih moedah kalau mengarang matjam-
matjam soeara jang sama djatoehnja

bilangan. Soepaja dapat mengetahoei wilet

(tjingkok) jang asli, lebih baik memper-
dalam pantoen pendoedoek (volkszang).

Seorang musicus jang bekerdja di Bali

heran melihat sampai berapa mereka
dapat memboeat muziek (gending) de-

ngan soeara 5 sahadja. Tak dengan
pertolongan harmonie. Sampai lagoe

berapa mereka itoe dapat memboeat
dengan 12 tingkatan soeara ? Sekarang
djanganlah meniroe muziek Bali begitoe

sadja. Jang lebih baik mempeladjari
lagoe Bali dahoeloe, mengambil pokok
dasarnja oentoek menambah keseniannja.

Tidalah (semoea componisten dapat
mengoendjoengi Bali, jang moedah jalah

memberi atau memperdengarkan lagoe

Bali dengan plaat gramofoon, atau de-
ngan muziekschrift dan tjatat-tjatatan.

Djalan demikian ini tentoe sahadja koe-
rang sempoerna.

Kemerdoean gamelan tak dapat diten-

toekan dengan plaat gramofoon, pandjang
pendeknja soeara hanjalah dapat ditoen-

djoekkan dengan tanda-tanda gambar-
gambar. Sekian sadja kiranja soedahlah
tjoekoep oentoek menjedarkan atau me-
narik perhatian penggemar lagoe (muziek
liefhebber).

Masih banjaklah apabila sekalian dje-

nis gamelan Bali dibitjarakan, misalnja:

matjam-matjam alat dan goenanja ma-
sing-masing menoeroet adat istiadat di

Bali.

Selama orang-orang di Bali, soedahlah
periksa sendiri instumenten jang beloem
banjak bilangannja, sedang programma
gending sementara toean-toean berada
disini soedah diboeat setjara gending
Bali jang modern dan bagoes.

Sebeloem saja menghabisi pedato ini,

perloelah agaknja saja menerangkan ma-
tjam gending dan tari Bali jang baharoe
sekali, jalah ,,kebiar” jang akan toean
ketahoei djoega selama toean berada
disini.

Perkataan ,,kebiar” itoe pertama ber-
tama berhoeboengan dengan composite
jang modern, kedoea berhoeboengan
djoega dengan tingkah lakoe dari jang
baharoe sekali.

Perkataan Barat jang berdekatan artinja

jalah ,,rhapsodie” dan lagi, agar soepaja
djangan koerang adil ,,rhapsodie” diar-

tikan ,,a la Liszt”.

„Kebiar” itoe sesoenggoehnja pot-
pourrie, jalah beberapa wilet jang di
rangkai, jang diraba dari lagoe-lagoe
jang asli zaman dahoeloe kala, jang ar-
tinja sekarang soedah hilang. Oedjoed-
nja gamelan di Bali semendjak 20 ta-
hoen kelihatan populair, sedikit dari itoe
oepama gong jang gemoderniseer. Ke-
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madjoean oedjoed (type) itoelah jang

dapat mempengaroehi gamelan Legong,
Djoged, begitoe djoega wajang koelit.

Gamelan angkloengpoen dapat penga-
roeh dari kebiar djoega dan semendjak

2, 3 tahoen „Angkloeng Kebiar” itoe

dapat perhatian jang digemari oleh orang
banjak. Roepa-roepa Kebiar dewasa ini

memang mendjadi kesenengan pemoe-
da Bali dan laloe dilahirkan djadi lagoe.

Mereka merasa koerang poeas melihat

tjaranja memboeat lagoe setjara doeloe

kala jang menoeroet pendapatnja ta’ ada
rasanja. Keinginan mereka oentoek me-
ngadakan gending dengan perasaan sen-

diri koerat sekali, sehingga karena ta’

dapat melahirkan wilet dan woedjoed
jang baroe, laloe mentjari akal, oentoek
mengadakan pergaboengan boenji-boe-

njian dan tjara jang baroe, oentoek mem-
perdengarkan tjingkok zaman dahoeloe
kala, sehingga sekarang adalah perobahan
tentang tjara memboenjikan gamelan itoe.

Mereka poenja ketjakapan oentoek me-
ngadakan perhoeboengan soeara jang

enak didengarkan, sedang ,,kebiar” itoe

selaloe terdengar, laloe boenji-boenjian,

selaras dengan matjam-matjam wirama
jang amat baroe (origineel). Betoel djoe-

ga oempama di katakan bahwa kebiar

itoe boekan soeatoe lagoe jang klassiek

benar, akan tetapi dapat menoendjoekkan,
bahwa orang Bali memang tinggi kese-

niannja oentoek mengadakan lagoe jang
modern.

Apabila mendengarkan kebiar, haroes

mengakoei, bahwa kebiar itoe boekan
muziek jang tjoekoep didengarkan sadja,

akan tetapi haroes diboenjikan.

Tjontoh jang terang apabila mene-
rangkan gamelan boemboengan. Bilaha

soeara itoe apabila ditaboeh soearanja

keras sekali melebihi soeara lainnja. Soe-

ara lainnja asalnja dari sleutelinstru-

menten dari metaal jang soearanja moedah
hilang, karena soeara gamelan boem-
boengan (saron) itoe. Itoe tak mendjadi-
kan sebab, karena tiap-tiap wijaga

memboeat soeara sendiri-sendiri. Kalau

soeara cymbaals itoe berhenti, masih
kedengaran kemandangnja akan tetapi

kemandang itoe laloe hilang dari soe-

aranja cymbaals jang ditaboeh keras lagi.

Kesenangan soeara keras dan tjepat

itoe terdengar pada rasa gending Bali

jang modern. Walaupoen ada kekoe-

rangannja akan tetapi dapat diboektikan

bahwa gending itoe kesenian Bali jang
lidoep.

Saja mengharap, agar saja berhatsil

menoendjoekkan kepada toean - toean

hadlirin jang terhormat, apa jang boleh

diambil oleh musicus pada gending Bali.

Alat-alat, wirama dan wilet itoe boeat

ahli gending-gending hal-hal jang tak

boleh diloepakan.

Selandjoetnja jang dapat menjenang-
kan jaitoe oendjoednja gending tjara

tjaranja memboenjikannja jang mengoem-
poelkan matjam-matjam kesenian lagoe.

Lagi poela muziek (gamelan) Bali itoe

boleh terhitoeng muziek (gamelan) keti-

moeran jang tertinggi, musicus tentoenja

akan memperhatikan betoel-betoel sociale

organisatie di Bali, disitoelah martabat
musici akan berharga dan dapat perhatian

setjoekoepnja, teroetama oleh pendoedoek
Bali. Kita berdoa' moga-moga hal ini

dapat langsoeng adanja.

Hierna volgde de uitvoering van
Balische muziek.

Programma der Balische
Muziek.

Gearrangeerd voor twee piano’s door
Colin McPhee.

Gamelan Angkloeng.
a) Lagoe Bandjoewangian (klassiek)

b) Djaran Sirig id.

c) Tangis (modern)

Gamelan Gong
Gambangan (modern)

Wajang Koelit

a) Pemoengkah - introductie
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b) Sekar Ginotan - intermezzo

c) Lagoe Delem
* d) Rebong - minnelied

e) Lagoe Tjoepak-batel-type

Legong

Tjondong-Doerga-Bapang-Garoeda-
Tjalonarang

Lagoe Sesoelingan (Ardja)

O m a n g a n (Djoged), gearrangeerd door
Walter Spies

Gong
a) Taboeh Teloe (klassiek)

b) Gambangan Gong (modern)

Solo arrangementen gespeeld door Colin McPhee.

Pelegongan
* Gambangan Pelegongan (modern)

Aan de Vleugels : Walter Spies &
Colin McPhee

Alle toonzettingen met uitzondering

van de Legong muziek en de Lagoe
Sesoelingan zijn een zuivere weergave

van de inheemsche muziek.

De Secretaris van het Java-Instituut

dankte den Heer C. McPhee voor zijn

buitengewoon interessante lezing en
verder de beide pianisten, den Heer
McPhee en Spies voor hun welluidend

concert. Een hartelijk applaus beloonde

de beide kunstenaars voor hun muziek-
vertolking.
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Donderdag 21 October 1937.

Deze dag begon met een bezoek aan
de oudheden, respectievelijk van Goa
Gadjah, Jeh Poeloe, Pedjeng en Goe-
noeng Kawi. Dr. W. F. Stutterheim en
Dr. R. Goris legden de bijzonderheden

van deze oudheden uit. Eerstgenoemde
had bovendien voor dit doel in het

congres-programma uitvoerige toelich-

tingen op deze grotten, rotsreliefs,

tempels en koningsgraven verstrekt. Hier
worden deze gegevens, zonder de daarbij

gevoegde litteratuuropgave, nog eens

gepubliceerd.

Enkele gegevens betreffende de
tijdens het Congres bezochte

oudheden van Bali.

De Reliefs van Jeh Poeloe.

De reliefs van Jeh Poeloe werden in 1925
door den heer W. O. J. Nieuwenkamp voor
het eerst bekend gemaakt. Ontgraving en nader
onderzoek volgden spoedig, terwijl publicatie

der foto’s nog in het Oudheidkundig Verslag

van 1925 plaats had.

De reliefs vormen een versiering van den toe-

gangsweg tot een in de rots gehouwen kluis,

waarin een Balisch kluizenaar zich van de
wereld had afgezonderd. Zij zullen hetzij door
hem zelf, hetzij door zijn leerlingen zijn ver-

vaardigd. Het is nog immer niet gelukt de
beteekenis hunner voorstellingen te ontdekken.
Dat deze een verhaal illustreeren is zoo goed
als zeker, terwijl het waarschijnlijk is dat zelfs

twr: verschillende verhalen, of twee episodes

uit een verhaal zijn bedoeld. In dat verhaal

speelt een heks een rol, terwijl een jachtscene

er eveneens deel van uitmaakt.

Aan den aanvang ontwaart men een helaas

verminkt sierstuk, dat misschien het achterstuk

van een beeld is geweest. Dan komt een man,
die met uitgestrekte arm de aandacht schijnt

in te roepen voor wat vervolgens gebeuren
gaat. Daarna beginnen de eigenlijke voorstel-

lingen, die zich in vier tafereelen laten verdeelen.

Het eerste tafereel vertoont een man, die

potten met drinkbare waar (toewak ?) draagt

en een jonge, fraai uitgedoste vrouw. Beide

') Door de goede zorgen van het Binnenlandsch
Bestuur zijn de sawahs boven de reliefs, weiker water

begeven zich in de richting van een versierde

kluis, door de half geopende deur waarvan
een heks zichtbaar wordt.

Het tweede tafereel toont ons waarschijnlijk

dezelfde heks, gezeten in een rotsnis met links

en rechts van haar de overige personen van
het vorige tafereel. Daarenboven zit op den
grond een priester of kluizenaar en bevindt
zich een met een lepel gewapend monsterwe-
zen aan het andere uiteinde.

Het derde tafereel brengt een gevaarlijke

jachtscene in beeld, waarbij een tijger of ander
ongedierte wordt onschadelijk gemaakt. Rechts-
boven is een rustiger scene, waarvan ons de
beteekenis echter ontgaat — een persoon biedt
een waterkruik aan een ander aan. Daar bene-
den is de jachtscene geparodieerd in een ge-
vecht tusschen een kikker en een slang.

Het vierde tafereel toont twee mannen, die

enkele zwijnen pikoelen, waarna wij misschien
onze jonge vrouw van het eerste en tweede ta-

fereel terugzien, zich thans aan de staart van
het paard eens ruiters vasthoudende.

Tenslotte staan wij voor een Gane(;a-beeld —
Gane^a is de geluksgod — en zijn daarmede
tot de eigenlijke kluis van den heremiet gena-
derd.

Deze is niet anders dan een in de rots ge-
houwen copie van een uit hout en stroo gebouw-
de kluis, zooals Bali die in den ouden tijd in

grooten getale moet gekend hebben.
Daar inscripties ontbreken, moeten wij op

den stijl van personen en ornament afgaan om
te trachten den ouderdom te bepalen. Dit brengt
ons in de eeuwen van Madjapahits bloei en
nabloei, dus de 14c — ise eeuw A. D. Het re-

lief is niet af— overal heeft men nog details

van ornament e.d.m. willen aanbrengen.
Men lette op de grappen, die de beeldhou-

wers zich veroorloofden, zooals de reeds ge-

signaleerde parodie op het gevecht en enkele

apen in hun spel. De zwijnejacht, welke bo-
ven het eerste tafereel in de rots is ingekrast,

schijnt jonger te zijn. ')

# *
*

De Goa Gadjah.

De benaming Goa Gadjah schijnt niet de
oorspronkelijke te zijn en op een misverstand
te berusten ; thans is zij echter zoo gebruike-
lijk, ook onder Baliers, dat wij ons beter daaraan

het beeldhouwwerk dreigde te beschadigen, afgekocht
en buiten gebruik gesteld. Hetzelfde geschiedde bij de
oudheden van Tampaksiring.
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houden. De Goa werd voor het eerst door den

heer L.C. Heyting, Controleur B.B., in 1923

bekend gemaakt. Opname en publicatie door

den Oudheidkundigen Dienst volgden spoedig"

Zij bestaat uit een T-vormige gang in cen

afgevallen of losgeraakt rotsblok, welks uitwen-

dige vorm door fraai gestyleerd beeldhouwwerk

is verlevendigd. Daarbij heeft men de bekende

en geliefde rotsmotieven aangewend, waarin al-

lerlei dieren en boschwezens als het ware ver-

dekt zijn opgesteld. De opening wordt gevormd
door den muil van een monster, dat de rots

met zijn handen wil splijten, dan wel wan-
hopige pogingen doet om zich uit het rotsblok

te bevrijden.

Op de deurpost zijn eenige letterteekens te

ontwaren, die ons in de elfde eeuw A.D. ver-

plaatsen, den tijd van Erlangga, de Balier die

koning van Java werd (991 - 1049 A. D.).

Betreedt men de grot, dan ziet men in

het verticale been van de T enkele lang-

werpige nissen, waarschijnlijk als slaapgele-

genheid gebruikt, en in het horizontale been
vele hoogere nissen, waarin verschillende klui-

zenaars kunnen hebben gehuisd. In de nissen

aan de beide uiteinden van dit gedeelte bevin-

den zich een Gane9a-beeld — men vergelijke

dat van Jeh Poeloe — en een stel van drie

lingga’s, elk door kleinere omgeven. Een en

ander wijst erop, dat, indien althans dcze

stukken nog op hun oorspronkelijke plaats

staan, de bewoners der kluizenarij geen Bud-
dhisten waren.

Voor de grot staan verschillende spuierfi-

guren, afkomstig van een thans verdwenen
badplaats, waaronder enkele zeer fraaie. Een
zeldzaamheid — voorzoover bekend zelfs een

unicum — is het spuierbeeld, dat een Ganega

voorstelt.

Op eenigen afstand zijn de overblijfselen

gevonden van andere kluizenaarsverblijven en

van enkele en-relief in de rots uitgehouwen
stupa’s. Ter plaatse moet zich dus in ieder

geval een Buddhistisch heiligdom bevonden
hebben, dat echter om verschillende redenen

in een oudere periode dient te worden ge-

plaatst (tiende eeuw A. D.).

In een afzonderlijke bewaarplaats naast de

grot worden nog eenige beelden bewaard,

waaronder een kleine groep, die de Buddhis-

tische godin HaritI met haar vele kinderen

voorstelt. Deze godin zou volgens de Buddhis-

tische overlevering oorspronkelijk cen daemone
geweest zijn die, na door den Buddha te zijn

bekeerd, hare ontoelaatbare gewoonte om haar

kinderen op te eten had afgezworen. Beziet

men het beeld goed, dan kan men duidelijk

de voor daemonen kenmcrkende uitgegroeide

hoektanden zien.

• *
*

De oudheden van Pedjeng.

Onder alle dorpen van Bali kan Pedjeng
trotsch zijn op het bezit van verreweg het

grootste aantal kleinere oudheden, in welke
voorrang het slechts door het nabijgelegen

Bedoeloe wordt opzijgestreefd.

Over talrijke min of meer heilige plaatsen

in de desa verspreid vindt men er beelden,

meerendeels portretbeelden van vorsten en
vorstinnen, lingga’s yoni’s, ornamentstukken,
inscripties en allerlei andere uit steen — vulka-

nische tuf— vervaardigde overblijfselen. De
meest belangrijke en 00k meest bekende vindt

men in de Poera Panataran Sasih, welke zijn

naam ontleent aan het feit, dat in cen zijner

gebouwtjes een bronzen trom wordt bewaard,

welke volgens de overlevering de naar beneden
gevallen maan (sasih) zou zijn. Deze trom heeft

niet het type der meer bekende praehistorische

bronzen trommen, welke overal in den Archipel

werden opgegraven en die in vorm en aard op
dergelijke trommen in Achter-Indie teruggaan,

doch bezit meer de gedaante van een zandloo-

per. Trommen van brons en van dat type
werden nog voor kort in de kleine Soenda-
eilanden vervaardigd.

Brokstukken van een gietvorm voor een der-

gelijke trom zijn elders op Bali gevonden en
laten zien dat men hier met inheemsch fabri-

caat te maken heeft. Intusschen is deze trom
de grootste van alle bronzen trommen in den
Archipel.

Voorts werden vroeger in deze poera bewaard
de talrijke uit klei gevormde kleine stupa’s en
tabletten met de Buddhistische geloofsbelijdenis,

welke in 1924 in de omgeving van Pedjeng te

voorschijn kwamen. Zij dateeren uit de 8e en
9e eeuw en bevinden zich thans in het museum
te Denpasar.
Nog immer echter bevatten de overige bouw-

werkjes van deze poera talrijke beelden en
inscripties, welke uit de meest verschillende

perioden van de oud-Balische geschiedenis da-

teeren. Wij moeten dus wel aannemen, dat hier

hetzij de kraton der voornaamste Balische vor-

sten gelegen was, hetzij bijzettingsheiligdommen,

die bij een meer aan den zeekant geplaatste

kraton behoorden.

De heiligheid van de plek wordt duidelijk

aangetoond door het feit, dat zij door alle

eeuwen heen voor religieuze doeleinden in

gebruik bleef. Helaas zijn er geen gegevens om-
trent deze plaats uit de historische literatuur
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bekend, zoodat wij omtrent haar werkelijke

beteekenis nog in het duister tasten.

De beelden en andere oudheden van Pedjeng
zijn vanwege den Oudheidkundigen Dienst ge-

fotografeerd en beschreven. Hunne heiligheid

in het oog der bevolking — die er overigens

goed voor zorgt— verhindert het overbrengen
naar een museum of een andere plaats, waar
zij nog iets langer aan den tand des tijds zou-
den kunnen ontkomen. Het materiaal waaruit

zij zijn vervaardigd — een vulkanische tuf—
is namelijk zoo bros en voor verweering vat-

baar, dat zij onder alle omstandigheden een
veel spoediger ondergang tegemoet gaan dan
de beelden van Java.

* *
*

De rots-tjandi’s van
Tampaksiring.

In de steile rotswanden van de heilige rivier

Pakerisan zijn ter hoogte van de desa Tam-
paksiring eenige merkwaardige monumenten
uitgehouwen, welke terecht de bewondering
wekken van de bezoekers, doch ook om weten-
schappeiijke redenen hoogst belangrijk moeten
worden genoemd. Dit zijn de zgn. rotstjandi’s

en rots-kluizenarijen van den Goenoeng Kawi.
Zij werden in 1920 door den heer H. T.

Damste, Resident van Bali, voor het eerst be-
kend gemaakt. Opname door den Oudheid-
kundigen Dienst volgde, terwijl zij herhaaidelijk

het voorwerp waren van oudheidkundigestudien.
Hun dateering is middels redeneering mo-

gelijk gebleken, hoewel zij zelve geen jaartal

dragen. De voor enkele korte opschriften ge-
bruikte gefigureerde schriftsoort komt geheel
overeen met die van een gedateerd beeld elders

op Bali, hetgeen hen in de iie eeuw A. D.
doet plaatsen.

Bedoelde opschriften zijn niet alle meer ont-

cijferbaar, doch toonen aan, dat de rots-tjandi’s

de bijzettingstjandi’s waren van een vorst en
waarschijnlijk tevens van zijn acht vrouwen.
Op eenigen afstand bevindt zich een dergelijke

rots-tjandi, welke blijkens het opschrift voor
's vorsten minister kan bestemd geweest zijn.

Het opschrift op de grootste der tjandi’s

luidt : Hadji loemah ing djaloe, wat zooveel

zeggen wil als ,,De Koning, die te Djaloe
overleed.” De overige opschriften zijn slechts

gedeeltelijk leesbaar.

Het complex, dat zich zooals gezegd aan
beide oevers van de rivier uitstrekt, bestaat

uit vier hooge nissen aan den West-oever en
vijf dito aan den Oost-oever. In elk dier nissen

is bij het uithouwen een tjandi en-relief uit-

gespaard, welke dus massief is en geen kamer

bezit. Onder deze tjandi’s heeft men voorts

telkens een korte tunnel in de rots uitgehou-
wen, bestemd om de ook van andere tjandi’s

bekende steenen kist met aschresten van de
bijgezette personen en gouden en andere pre-
ciosa met magische bestemming, in op te ber-

gen. Enkele van die kisten liggen nog nabij

hun plaats.

Zooals men weet werd het lijk van een vorst

gemeenlijk verbrand, de asch verzameld en
gedeeltelijk plechtig in zee gestrooid. Een deel
daarvan werd echter onder een beeld van den
vorst in diens goddelijke gedaante bijgezet en
diende om het contact met den overledene ook
na diens dood te kunnen bewerkstelligen.

De hier bijgezette koning kan de jongere
breeder van den bovengenoemden Erlangga
geweest zijn ; van hem bezitten wij verschil-

lende oorkonden. Hij regeerde over Bali nadat
zijn oudere breeder was overleden en meet
zelf omstreeks 1080 gestorven zijn.

Behalve de reeds genoemde tjandi’s bevat
het complex te Tampaksiring nog vele klui-

zenaarsnissen, kamers, gangen en poorten, welke
erop wijzen, dat bij 's konings rustplaats een
tamelijk uitgebreid gezelschap van heilige man-
nen zijn laatste levensdagen in afzondering
sleet en tevens de ceremonien voor het wel-
zijn van ’s konings ziel zal hebben waargenomen.
De juiste bestemming van al deze onderdeelen
is niet steeds duidelijk

;
wel is het zeker dat

de ons reeds van Jeh Poeloe bekende nissen
tot woonstee der kluizenaars hebben gediend.
Wat de duistere, in het midden der vloer van
een gat voorziene kamer echter kan hebben
beteekend, is nog immer niet uitgemaakt. Het
is zeker geen toevalligheid, dat het dit complex
gelegen is op geringen afstand van de meest
heilige bronnen van Bali, die van Tirta Empoel.
De stichting van de daaraan verbonden bad-
plaats — sindsdien natuurlijk, gezien het sterk

verweerend materiaal, herhaaidelijk vernieuwd
en gewijzigd — had plaats in 962 A. D., zooals

ons een in Manoekaja bewaarde oorkonde leert.

Trouwens, de geheele streek tusschen de Pa-
kerisan en de daaraan parallel loopende Petanoe
schijnt in een reuk van heiligheid te hebben
gestaan, daar zij bij het tusschen 1925 en 1928
gehouden onderzoek bleek honderden van oud-
heden van de meest uiteenloopende soorten en
perioden te bevatten. Het was blijkbaar het

Heilige Land van Bali, de kern van de oude
rijken, die nu eens door vermaagsehapping
hunner vorstenhuizen met die van Java in

pais en vree met dien grooten nabuur leefden,

dm weer, gebruik makend van zwakke oogen-
blikken in de Javaansche buiten- en binnen-
landsche politick, naar onafhankelijkheid streef-
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den en die herhaaldelijk ook verkregen. De
geschiedenis daarvan is in de oudheden van

deze streek te lezen.

Bij de Koningsgraven te Goenoeng
Kawi werd op dit oogenblik juist een

religieus feest gevierd. Talrijke tijdelijke

offertafels, voorzien van hoog opgesta-

pelde offers verlevendigden het geheel.

Te Tirta Empoel werd de lunch ge-

bruikt. Het bronheiligdom was de moei-

te van het bezichtigen overwaard. Vanuit

de pasanggrahan had men een schitte-

rend uitzicht over het complex. In dezen
tijd werden daar groote offerplechtighe-

den gehouden zoodat op de tempelerven

verschillende gebouwtjes tijdelijk opge-

trokken waren welke daar anders niet te

vinden zouden zijn geweest. Te Tirta

Empoel bestond voorts gelegenheid tot

het bezichtigen en koopen van het aller-

fraaiste, moderne houtsnijwerk van Bali,

vervaardigd in de desa Mas. Verder was
het bijzonder interessant om te zien hoe

de Legong-danseresjes in hun kunst wer-

den opgeleid door een eerbiedwaardigen

goeroe, terwijl ook een les in lontar-

schrijven plaats vond.

’s Middag werden door den Nagara-

Bestuurder van Gianjar in zijn Poeri

een The met dansvoorstellingen aange-

boden.
De Gong Kebiar van de Nagara

Gianjar werd bespeeld door lieden uit

Pliatan, terwijl Goesti Gede Raka uit

Tabanan de toeschouwers boeide door

zijn Kebiar-dans, De solo-dans werd
zittend uitgevoerd op een betrekkelijk

kleine vierkante dansplaats, die aan drie

zijden omgeven was door het orkest.

Daarna werd door de Nagara Gianjar

een topeng aangeboden. De spelers uit

desa Soekawati waren, daar het hier

een zeer bijzondere voorstelling gold,

aangevuld door ,,sterren” uit andere

dansvereenigingen. Het thans opgevoer-

de verhaal behandelde de wraak van

Anoesapati, een episode uit het Javaan-

sche geschiedverhaal, de Pararaton. Wij

laten hier den inhoud uit het programma
volgen.

De Pararaton verhaalt van den ondergang
van het legitieme vorstengeslacht van K a d i r i

en de vestiging en opkomst van het nieuwe
rijk van Toemapel, beter bekend onder
den naam van de hoofdstad Singasari.
De stamvader van dit nieuwe huis is Ken

Arok of Angrok, die in zijn jeugd een

deugniet en struikroover is. Het gerucht van
zijn schelmerijen dringt zelfs door tot de hoofd-

stad K a d i r i, zoodat de regent van Toe-
mapel, Toenggoel Ametoeng be-

vel krijgt den boosdoener onschadelijk te maken.
Ken Arok vlucht en ontkomt niet alleen,

maar weet zelfs als volgeling van een Brahmaan,
tot het hof van Toenggoel* Ametoeng
door te dringen. Hij bemerkt, dat de schoot

van de gemalin van Toenggoel Ame-
toeng, Ken Dedes, vuur uitstraalt.

Het is een, in de inheemsche hteratuur

bekend gegeven, dat degeen, die een vrouw
met een lichtende schoot tot de zijne kan
maken, de heerschappij verwerft. Ook in eenige

Balische familiekronieken komt dit motief voor.

Ken Arok vat het plan op om Toeng-
goel Ametoeng te dooden en zich van
zijn gemalin meester te maken. Bij een smid,

Mpoe Gandring, laat hij een kris maken.
Aangezien de smid de kris niet tijdig klaar

heeft, doorsteekt Ken Arok in woede den
smid. Deze spreekt stervend den vloek uit,

dat Ken Arok, zijn kinderen en kindskin-

deren, zeven koningen, door de kris zullen

omkomen. Inderdaad verhaalt de Pararaton

dan ook van een zevental personen, die door

de kris sterven.

Ken Arok schenkt de kris aan een vriend,

die er gaarne aan het hof mee pronkt. Op
een nacht steelt Ken Arok de kris, door-

steekt er Toenggoel Ametoeng mee
op zijn slaapstede en laat de kris in de wond
achter. De vriend wordt van den moord ver-

dacht en ter dood gebracht. Ken Arok
huwt Ken Dedes en verwerft de heer-

schappij. Zijn macht groeit, zoodat ten slotte

een conflict met den oppervorst van K a d i r i

uitbreekt. De beslissende veldslag bij G a n-

t e r wordt door K ^ n Arok gewonnen,
die aldus een nieuw rijk sticht.

Toen K^n Arok met Kfen Dedes
huwde, was deze in verwachting van een kind,

door Toenggoel Ametoeng verwekt.
Dit kind, Anoesapati geheeten, verwon-
dert er zich over, dat Ken Arok hem
anders behandelt dan zijn broers en zusters.

Van Ken Dedes vemeemt hij dan, dat
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niet Ken A r o k, maar Toenggoel
Ametoeng zijn vader is, en dat deze door
K ^ n A r o k vermoord is.

Anoesapati vraagt de kris en gaat daar-

mee naar zijn paleis terug. Hier ontbiedt hij

een volgeling uit B a t i 1
,
wien hij de kris

geeft met de opdracht daarmee Ken A r o k
te doorsteken. De volgeling gaat met de kris

naar de kraton van Ken A r o k, vindt hem er

aan het eten en doorsteekt hem. Dan vlucht

hij terug naar Anoesapati en overhandigt

hem de kris, zeggend de daad volbracht te

hebben. Onmiddellijk steekt Anoesapati
den man van B a t i 1 neer en maakt alarm.

Hij heeft daarmee den dood van Toeng-
goel Ametoeng gewroken, zijn geheim be-

waard en zich van den troon meester gemaakt.
Tegenover de buitenwereld heeft hij den moor-
denaar van den koning gcdood.
De Pararaton verhaalt dan de verdcre kroniek

van het nieuwe vorstengeslacht. —

Kort overzicht van het thans opgevoerde
gedeelte :

Allereerst komen twee rijksgrooten van
Praboe Arok op. Vervolgens verschijnen

een tweetal volgelingen van Anoesapati.
Deze bediendcn, die de komieken van het spel

zijn, bespreken het voorrecht om onder Anoe-
sapati te mogen dienen, daar deze zulk

een rechtschapen en rechtvaardig heer is.

Daarna verschijnt Anoesapati, die tegen

zijn volgelingen er zijn bevreemding over uit-

spreekt, dat zijn vader Praboe Arok hem
zoo geringschattend behandelt. Hij gelast hen,

hem te volgen, daar hij zijn opwachting gaat

maken bij zijn moeder Ken Dedes.
Thans treden twee vrouwen, bedienden van

Ken Dedes op, die eveneens een komische
rol vervullen. Nadat zij de lieftalligheid van
Ken Dedes geprezen hebben, verschijnt

deze zelf.

Een ontmoeting tusschen Anoesapati met
zijn bedienden enKen Dedes met haar diena-

ressen volgt. Wanneer Anoesapati van zijn

moeder verneemt, dat Praboe Arok niet

zijn vader, maar de moordenaar van zijn vader
is, ontsteekt hij in groote woede. Voor Ken
Dedes zweert hij den dood van zijn vader
te wreken. Hij vraagt de kris en neemt daarna

afscheid van zijn moeder.
Vervolgens draagt hij zijn volgelingen op om

zijn vertrouweling I B a t i 1 te ontbieden, wien
hij opdraagt Praboe Arok te vermoorden.
I B a t i 1 aanvaart deze opdracht.

Thans treden een tweetal volgelingen van
Praboe Arok op. Nadat zij Praboe
Arok geprezen hebben om zijn verschillende

uitstekende eigenschappen, verschijnt deze zelf.

Het is avond geworden. Praboe Arok
wenscht te eten hij draagt zijn bedienden op
den kok te roepen, die de maaltijd in orde
moet brengen.

Onderwijl heeft I Batil zich onder de
dienaren gemengd en zich kwasie bezig ge-
houden met het arrangeeren van den maaltijd.

Op een gunstig oogenblik, als Praboe
Arok aan het eten is, wordt hij door I Batil
doodgestoken.

I Batil vlucht naar Anoesapati en
geeft de bebloede kris over. Anoesapati
heft den roep van ,,Amok, amok" aan en
doorsteekt I Batil.
Het volk van Toemapel, dat op het amok-

geroep gewapend aan is komen snellen, keert

terug als het verneemt, dat de moordenaar van
Praboe Arok reeds gedood is.

Daar het weer zich goed hield, werd
in het dorp Bedoeloe, tegen het einde

van den middag, een Ketjak-voorstel-

ling gegeven.

Bij sommige sanghyang-ceremonien, zoo
leest men in het door W. Spies en R. Goris
geschreven standaard-artikel over de Balische
dansen (,,Djawa’’ 5-6, 1937), hoort als essen-

tieel bestanddeel een mannenkoor k ^ t j a k
geheeten. Deze k ^ t j a k heeft zich boven-
dien in de laatste jaren tot een zelfstandig

tooneelgenre ontwikkeld.

Het aantal deelnemers is tevens sterk uit-

gebreid en bedraagt thans soms zelfs tot 200
mannen. Alleen bekleed met een hoog tusschen
de beenen opgetrokken kain, zitten deze man-
nen in concentrische cirkels om een olielamp.

Het geheel der ketjak-opvoering bestaat uit

langzame en gedragen oudere incantaties, on-
derbroken door sterk-rhythmische en syncopi-
sche tusschengedeelten.

Het langzame en gerekte zingen doet Gre-
goriaansch aan. Het geheel werkt vooral door
het langdurig herhaalde tjak-e-tjak-e-
tjak-e-tjak, gepaard aan bepaalde li-

chaamsbewegingen, buitengewoon suggestief.

In den loop der handeling vormen zich ook
twee groepen, die een soort gevecht uitvoeren,

waarbij dan beurtelings de eene groep zich

met dreigend uitgestrekte armen en onder het

uiten van een wild ge - 1 j a k over de andere
neerbuigt, die, als verslagenen op het slagveld,

geheel achterover liggen.

Het ge - t j a k, dat klinkt als kikkergekwaak,

wordt afgewisseld door sisgeluiden, apenkreten,

en dergelijke.

Uit het geheel klinken soms ook wel enkele

afzonderlijke daemonische kreten op, ook wor-
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den wel korte gesprekken als heesche dierge-

luiden gevoerd.

Enkele aparte dansers rijzen geleidelijk uit

den kring omhoog, voeren dan een dans uit,

om daarna weer in de groep onder te gaan.

In het geheel zit, in opvallende tegenstelling

met het geciviliseerde en gestyleerde der meestc

andere dansen, iets van een natuurlijke oer-

kracht. Zonder dat zulks er organisch mee

samenhangt, worden er wel verhalen (1 a m-
p a h a n) opgevoerd, vooral passages als het

wakker maken van Koembakarna en het

tweegevecht van Soebali en Soegriwa
(beide ontleend aan het Ramajana.)

’s Avonds laat keerde men naar boord
terug na een vermoeienden doch zeer

interessanten en leerrijken dag.
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Kintamani. ph. Ir. S. Rir

Kraaien-dans (Bans goak) in cen tempelhot.
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Detail \an een tempelpoort. Men lette op de doeken, die ter gelegenheid van het tempelfeest om de
daemonische poortwachters zijn geslagen.







Vrijdag 22 October 1937.

De tocht leidde vooreerst naar de
beroemde en oude poera Kehen te Bangli.

Voor dezen tempel was een loods ge-

bouwd waar houtsnijwerk- en klapper-

dopbewerking werd gedemonstreerd, ter-

wijl tevens een verkoopstentoonstelling

voor dat doel was ingericht.

De Poera Kehen behoort tot de z.g.

,,Rijkstempels” en is tevens een terras-

senheiligdom. Dateerend uit de periode

waarin Hindoeistische vorsten over Bali

regeerden, is het een der heiligste com-
plexen van dit eiland. Onder verwijzing

naar wat Dr. Goris over dezen tempel
mededeelde in zijn voor het congres

gehouden en in dit Verslag opgenomen
voordracht, kunnen wij hier slechts de
bijzonder fraai bewerkte poorten en
gebouwtjes memoreeren, overschaduwd
door een machtigen boom. Velen zullen

ongetwijfeld onder den indruk van
deze eerbiedwaardige plek gronds zijn

gekomen.
Op weg naar Kintamani bestond ge-

legenheid om te genieten van het in-

drukwekkende panorama over het Ba-
toermeer, vanaf een in de buurt van
Penelokan gebouwde koepel. De lucht

was betrokken. Onder ons lag daar het

grijze, rimpellooze watervlak in sombere
stilte. De vulkaan had nog in 1926 ge-

werkt. Aan den voet van den berg lag

vroeger de desa Batoer. Thans is deze

begraven onder dikke, ruige lavakorsten,

die het landschap een aanblik geven
van huiveringwekkende dorheid.

De dansvoorstellingen vonden te Kin-
tamani plaats in een tempelerf. In het

congresprogramma licht Dr. Goris de

voorstellingen op de volgende wijze toe :

De Baris -dansen
te Kintamani

Aangeboden door den Nagara-Bestuurder

van Bangli.

De religieuse waarde en beteekenis is ; con-

secratie van wapenen of wapendans. Bijna alle

b a r i s - dansen worden op het tempelterrein

opgevoerd. Sommige 00k bij lijkverbrandingen.

Baris goak.

Met begeleiding van gamelan gong
g e d e.

Het opgevoerde verhaal luidt:

Batara dalem Kloengkoeng heeft

gezondigd tegen Batara Pandoe.
Daarom zendt deze kraaien (goak) naar

B. d. Kloengkoeng, die dezen voortdu-
rend kwellen en hinderen bij zijn maaltijden.

Hij zoekt dan iemand om de kraaien te verjagen.

Wegens groote ascese krijgt Aria Kapoe-
t j a n g a n een zweep van Batara Batoer.
Met deze zweep verjaagt hij dan de kraaien.

Uit dank voor dezen goeden daad ontvangt Aria
Kapoetjangan dan van B. d. Kloeng-
koeng een eigen rijk, genaamd P a m e -

tjoetan en zelf den titel Aria Pame-
t j o e t a n, wegens de wonderdadige zweep

( p et j o e t ).

Thans opgevoerd door 16 mannen, in het

zwart gekleed en gewapend met Ians en kris.

Baris ged^.

Met begeleiding van g. gong gede.
In de Batoerstreek opgevoerd bij groote

tempelfeesten, door 1 6 mannen, in bonte kleeren,

en gewapend met Ians en kris.

(Vgl. nog het ,,Overzicht”, waarin een af-

wijkende varieteit uit Sanoer vermeld wordt.)

Baris presi.

Met begeleiding van g. gong gede.
De baris presi van Soekawana heeft

schilden en krissen. De dansfiguren wijken af

van die der baris gede. Als verhaal wordt
opgegeven : ,,M ereboet boenga toen-
d j o e n g”, dat volgens opgave der dorpsoud-
sten van Soekawana een oud, overgeleverd
verhaal is, waarvan zij echter oorsprong of
inhoud niet konden opgeven.

Baris dadap.

Met begeleiding van g. angkloeng.
De dansers hebben 00k bonte kleeding, voorts

krissen en schilden.

Deze schilden wijken echter af van die bij de
baris presi. Er zijn namelijk w a j a n g-

figuren opgeschilderd, te weten : D a r m a

(-soeta), Ardjoena, Nakoela, Dro-
na, Kama en Salya.
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Er zijn drie paren strijders ; D a r m a doodt

Drona; Ardjoena doodt K a r n a ;

N a k o e 1 a doodt S a 1 y a. ‘)

De dans is fijner dan bij b. g e d e en b.

p r e s i en er wordt ook bij gezongen.

Verder trok de door kinderen met
grooten ernst en feillooze techniek be-

speelde gamelan Angkloeng uit deNoord-
balische desa Sabi aller aandacht. Op
de muziek werd ook gedanst.

Gelukkig kon, voordat het al te hard

begon te regenen de pasanggrahan wor-

den bereikt. Hier werd in een gezellige

drukte de lunch gebruikt, waarna op de

buiten het gebouw ingerichte verkoops-

tentoonstelling vele producten van Bali-

sche kunstnijverheid van eigenaar ver-

wisselden.

Ook te Gelgel was, v66r de poera,

een verkoopstentoonstelling georgani-

seerd, terwijl men op het tempelerf

zelf om de daar ingerichte overdekte

dansplaats heen gelegenheid kreeg tot

het zien van de techniek van ijzer- en

zilversmeden. Vele bestellingen werden
hier door de congressisten gedaan. Het
viel op, dat het Jogja’sch zilverwerk

hier in zekeren zin werd nagevolgd,

zonder dat ornamentatie of uitgeheelde

verhalen hun Balisch karakter verloren

hadden.
Weldra namen de dansuitvoeringen

een aanvraag. Zij werden aangeboden
door den Dewa Agoeng van Kloeng-

koeng. Men begon met een Djanger uit

de desa Kamasan. Onder verwijzing naar

wat in het meergenoemde Djawa-artikel

over dezen dans te lezen staat, nemen
wij hier, met enkele veranderingen den
tekst van het programma over

:

De opvoering ving aan met de ge-

bruikelijke zang- en lichaamsbewegin-

gen. Een tweede phase werd gevormd

') Aldus volgens de opgave hiervan ontvangen

;

volgens het Barata - joeda wordt Drona gedood door
Dresta - Dyoemna

; Salya wordt gedood door Darma
(-Soeta = Joedistira), echter op aanwijzingen, door
Nakoela verkregen.

door de „gevecht”-figuren. Dan volgde

de opvoering van een Tjoepak-verhaal,

dat in het kort als volgt luidt:

Raden Galoeh (van D a h a) treedt

met haar bedienden op, gespeeld door twee

d j a n g e r- meisjes — de prinses is gestolen

door een raksasa, Mendaroe, en wordt
in zijn huis gevangen genomen. —
Daama treden twee bedienden (Poentaen

K e r t a 1 a) op, zij zijn in dit geval volgelingen

van Grantang. Na een gesprek tusschen

de bedienden treedt Grantang zelf op.

Deze wil Raden Galoeh gaan zoeken.

In het woud ontmoet hij den Slangevorst

N a g a - r a d j a, die wegens honger menschen
tracht te verslinden.

Een gevecht volgt, waarin Grantang wint

en de Slangevorst gedood wordt.

Voortgaande door het woud heeft een nieuwe
ontmoeting plaats, thans met den Tijgervorst

Wyagra-pati. Deze blijkt een wegens
zonden uit den hemel (Indraloka) verstoo-

ten Bidedara te zijn, die nu slechts uit zijn

vloek veriest kan worden door den dood in

zijn huidige gestalte van tijger. Hij verklaart

het doel van Grantang’

s

komst te weten
en vertelt dezen, waar hij Raden Galoeh
kan vinden.

Daarop doodt Grantang hem op zijn

eigen verzoek en veriest aldus zijn ziel.

Vervolgens vindt Grantang de woning
van den raksasa Mendaroe, doodt de-
zen en neemt Raden Galoeh mee naar
huis.

Daarna volgde, in den namiddag, op
het onoverdekte gedeelte van het tem-
pelerf een indrukwekkende Barong-keket
voorstelling, gespeeld door lieden uit

de desa Djoempai. Uit het programma
nemen wij weer, met de noodige ver-
anderingen, het volgende over. De korte
inhoud van het verhaal, Merdah ge-
heeten, luidt als volgt

:

Vier hemelnymphen (d e d a r i) zijn uit I n-
d r a ’ s hemel neergedaald en vermeien zich
in een lusttuin op aarde. Dan worden zij

lastig gevallen door een groep daemonen
(boeta kala). De nymphen vluchten en
ontmoeten Banaspati radja. Zij smee-
ken hem om hulp en B. bevecht en verslaat
de daemonen.
Op hun beurt vluchten ook dezen. Banas-

pati radja zet hen na, en ontmoet dan
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op een kerkhof Ni Raroeng, die een
leerlinge is van Tjalonarang en op dat

kerkhof zwart-magische krachten verzamelt
(concentreert). Hij houdt haar voor een ge-

noote van de daemonen, valt haar lastig, waarop
zij vlucht.

Zij vertelt aan haar meesteres Tjalon-
arang haar bevindingen en deze, in woede
ontstoken, zoekt nu Banaspati radja.
Een gevecht volgt, waarbij B. verslagen wordt
en vlucht. Zijn helpers willen nu Tjalon-
arang aanvallen doch door haar betooverd,
richten zij de wapens op zichzelf.

Op het ..tooneel” zag men het vol-

gende

:

Eerst traden de dedari op met telek-

maskers. Daarna de djaoek-spelers als

boeta kala. Dan volgde de strijd tus-

schen de barong (in dit geval : Banas-
pati radja) met de djaoek, waarna Ni
Raroeng den strijd aanbond met de ba-
rong, De laatste phase bestond uit de
strijd tusschen de rangda en de barong,

waarin deze laatste verloor. Hierop volg-

de een spontane ngoerek, een krisdans.

Deze was van een pijnlijke realiteit.

Eenige malen zagen de toeschouwers
verder een der leden van het Barang-
gezelschap „vuur eten.” Ten slotte wer-
den de bezetenen, door aanraking van
den barong en door wierook weer tot

bedaren gebracht.
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Denpasar, Bali-Museum.
Tjandi bentar.

ph. W. Spies,



Zaterdag 23 October 1937.

De in het programma voor dezen dag
aangekondigde dansvoorstelling in de

poera Boekit Sari bij Sangeh, werd niet

op die plaats gehouden doch in de Poe-

ra Satria te Denpasar. De congreswerk-

zaamheden begonnen echter met een
door den Heer Ir. Th. A. Resink op-

gestelde inleiding over :

Het Bali-Museum.

Daar het programma Vrijdagavond

ten aanzien van den tijd waarop deze

lezing gehouden zou worden, gewijzigd

was en de inleider* daarvan door om-
standigheden niet op de hoogte was
gesteld, werd zijn voordracht bij zijn

afwezigheid welwillend voorgedragen
door den Voorzitter van het Bali - Mu-
seum, den Heer M. Boon, Controleur

B. B. van Badoeng. Deze begon, na door
den Voorzitter van het Java-Instituut te

zijn ingeleid, met er op te wijzen, dat

het jammer was dat de Heer Resink
de voordracht niet zelf kon houden.
Te meer, aangezien de Heer Resink
groote en gewaardeerde verdiensten had
ten opzichte van het Bali - Museum.
Vervolgens had de voorlezing van be-

doelde voordracht plaats.

Mijnheer de Voorzitter,

Dames en Heeren.

Toen het bekend was geworden, dat

het Java-Instituut een congres zou hou-
den op Bali en bij die gelegenheid het

museum in Den Pasar wenschte te be-

zichtigen, meende ik— als tijdelijk waar-
nemend conservator van dit museum

—

dat het op mijn weg lag om, alvorens

tot bezichtiging van de museumcollec-
ties over te gaan, een korte inleiding te

houden over het ontstaan van het ge-

bouw, de oprichting en de ontwikkeling
van de museumvereeniging met haar
doelstellingen en over de vraagstukken
welke het Bestuur bij de uitvoering van
haar taak op te lossen had.

Ik ben U dankbaar, dat U mij wel
in de gelegenheid hebt willen stellen om
deze uiteenzetting te mogen houden en
wel om de volgende reden.

Ongeveer twee jaar geleden heeft het

toenmalig Hoofd van den Oudheidkun-
digen Dienst, Dr. F. D. K. Bosch, bij

de opening van de Uw museum in Jogja
voor Uw vereeniging een belangwekken-
de rede uitgesproken over „Het Mu-
seumwezen in Ned. Indie”, waardoor de
snelle groei van en de belangstelling voor
deze de zoo typisch Europeesche cul-

tuuruiting openbaar gemaakt werd, ter-

wijl zij vroeger slechts door ingewijden
in kleine kring en in los verband werd
besproken.

Dit feit is voor Uw Bestuur aanlei-

ding geweest om de verschillende mu-
seumvereenigingen en daarvoor in aan-

merking komende personen uit te noo-
digen tot een vergadering ter bestudee-
ring van de mogelijkheden, die er waren
om te komen tot het oprichten van een
bond van museumvereenigingen ter be-

vordering van het museumwezen en ter

voorkoming van misstanden.

Hiermede heeft Uw Bestuur de twee-

de stap gedaan om de belangstelling

voor het verzamelen van belangrijke cul-

tuuruitingen in deze landen te verdie-

pen en te verbreiden.

Hierop aansluitend hoop ik met deze

inleiding bij te kunnen dragen tot het

verkrijgen van een zuiver beeld van een
regionaal museum in de Buitengewesten
en aan de hand daarvan de rol te be-

spreken die zulk een museum cultureel

zal kunnen vervullen.
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De Bouw van het Bali-Museum.

Het was in het jaar 1910, dus slechts

enkele jaren nadat deze gewesten onder
rechtstreeksch bestuur kwamen, dat op
een bijeenkomst ten huize van den twee-

den Assistent-Resident van Zuid-Bali,

den Heer W. F. J. Kroon, aan den
,,Forschungsreisender” — zooals hij zich

zelf noemt— Curt Grundler de opdracht

gegeven werd om een ontwerp te maken
voor den bouw van een ethnographisch

museum te Den Pasar.

Reeds in Juli van datzelfde jaar kon
deze zeer begaafde tourist twee platte-

gronden — die niet veel van elkaar afwe-

ken— een uitgebreide beschrijving van
de gebouwen met de beplanting en bo-
vendien een vogelperspectief van het

geheel ,,zum besseren Verstandnisfiir die

Balier” den Ass.-Resident aanbieden.

Het is zeer jammer, dat deze laatste

teekening verloren is gegaan, daar wij

anders beter dan nu in staat waren
geweest, na te gaan in hoeverre de
Baliers bij de uitvoering van den oor-

spronkelijken opzet zijn afgeweken.

Ik heb echter geen reden om aan te

nemen, dat men bij de uitvoering veel

veranderd heeft, al krijgen wij bij bestu-

deering van de plannen den indruk dat

de Berlijnsche architect de opbouw waar-
schijnlijk minder pompeus gedacht had
dan de Balische kunstenaars—in verband
met het nationale karakter van het

gebouw— deze meenden te moeten
uitvoeren.

De grondgedachte van den bouw was
het oprichten van een poeri met daaraan

grenzend een poera, beide ommuurd en
versierd met poorten, die uit te voeren
waren als kopieen van oude, bestaande

bouwwerken, omdat men toen reeds

meende, dat in de Balische bouwkunst
achteruitgang te bespeuren viel.

In hoeverre het een gelukkige gedachte
was om een poeri te combineeren met
een poera en in hoeverre de architect

hierin geslaagd is en wat dan wel de

beteekenis moet zijn van den koelkoel-

toren, de badplaats en de eventueel nog
op te richten hanenklopbaan zal ik buiten

beschouwing laten.

Men heeft, dat is duidelijk, een gebouw
willen optrekken, bestaande uit verschil-

lende specifiek Balische bouwdeelen in

de verschillende bouwstijlen, die in

Zuid-Bali te vinden waren en deze

gebouwen zoodanig willen combineeren,
dat er geen sprake van zou zijn, dat

het geheel zou rammelen of oneven-
wichtig worden, terwijl in de laatste

plaats de gebouwen 00k nog voor mu-
seumdoeleinden geschikt moesten wor-
den gemaakt.

Daar de architect deze eisch zelf als

een van de laatste opsomt, is het niet

te verwonderen dat zijn Balische opvol-

gers, die van musea wel weinig verstand

gehad zullen hebben, dit gebod geheel

ter zijde hebben geschoven, waardoor
al de ontworpen dienstruimten onder
de torens en de speciale verlichting in

de groote gebouwen, die het vooraan-
zicht niet mochten schaden, als tech-

nisch onuitvoerbaar en on-Balisch kwa-
men te vervallen.

Dat hierdoor het gebouw zich echter

nog minder eigenen zou voor het ber-

gen van een museumcollectie en voor
den dienst, daaraan verbonden, spreekt
wel haast van zelf.

Men sprak in latere officieele stuk-
ken dan 00k niet meer van een ethno-
graphisch museum maar van een open-
luchtmuseum.
Wie den tijd gekend heeft, dat het

gebouw leeg stond, zal het museum 00k
als zoodanig hebben aangevoeld en ter

completeering van het geheel zou men
slechts den wensch hebben kunnen uiten,

dat de groote witte zaal van het Ka-
rangasemsche middengebouw hoogstens
gevuld ware met wat steenplastiek en
fotografieen van bekende Balische bouw-
werken, die nog niet op het museum-
terrein vertegenwoordigd waren.
De bouw zelf is niet zoo vlot verloo-

74



pen als men zich oorspronkelijk wel ge-

dacht had. De Duitsche architect stelde

naast de Balische bouwkunst de wes-
tersche techniek en daarom zijn — waar-
schijnlijk nog onder zijn persoonlijke

leiding— onder alie muren, poorten en
gebouwen geweldige fundeeringen van
kalisteen aangelegd — tot groote verwon-
dering van de Baliers, die dit een onge-

hoorde geldverspilling moeten gevonden
hebben.

Het is echter zeker hieraan te dan-

ken, dat het gebouw bij de aardbeving
in 1917 hoofdzakelijk gespaard bleef en

slechts de toppen van de gespleten poort

afvielen, die de daarvoor staande, uit

paras vervaardigde raksasa’s verbrijzel-

den.

Een tweede eisch was dat men slechts

prima baksteen en paras voor den op-

bouw zou bezigen. Daar hebben de Ba-
liers zich helaas niet aan gehouden.

Het is een van de moeilijkste vraag-

stukken van het tegenwoordige museum-
bestuur geworden middelen te beramen
om verder verweer van de paras en
baksteen tegen te gaan en die deelen,

die gevaar opleveren voor de daarboven
gelegen constructies, te herstellen zon-

der dat het uiterlijk geschaad wordt.

Een derde wensch van den architect

was, dat alle 7 onderafdeelingen (het

nog onder het vorstenbestuur verdwe-
nen rijk Mengwi had hij 00k een deel

toebedacht) niet slechts gelijkelijk in

de kosten zouden bijdragen, maar ook
de materialen en de werklieden voor de
betreffende gebouwen zouden leveren.

Dit bracht zooveel bezwaren met zich

mede, die zouden leiden tot verhooging

der bouwkosten, dat, op enkele uitzon-

deringen na, al het materiaal uit het

Badoengsche afkomstig is en voor het

grootste gedeelte Badoengsche toekangs

de uitvoering verzorgd hebben op kosten

van de respectievelijke onderafdeelingen.

De omstandigheid, dat de bouw steeds

meer geld ging kosten en de benoodigde
plaatselijke fondsen moeilijk te vinden

waren, heeft er in niet geringe mate
toe bijgedragen, dat het geheel eerst in

1925 gereed kwam, met uitzondering

nog van de ontworpen wantilan of hanen-
klopbaan en van den parkaanleg ten

Noorden en ten Zuiden van het gebou-
wencomplex.
Zeven jaren lang heeft men zich toen

eigenlijk niet veel van het museum aan-

getrokken en diende het gebouw slechts

tijdens de Pasar-malems als vaste ex-

positieruimte.

De oprichting van deMu-
s e u m V e r e e n i g i n g en haar
doelstellingen.

De eerste stap tot het bijeenbrengen
van een verzamehng deed Dr. W. F.

Stutterheim.

In 1930 richtte het tegenwoordig
Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst
zich met een schrijven tot den Resident
van Bali en Lombok, waarin hij de
suggestie opperde om, in aansluiting

op de door het Binnenlandsch Bestuur
reeds genomen maatregelen tegen den
uitvoer van oude kunstvoorwerpen, voor-

zieningen te treffen om deze voorwer-
pen ook verder te verzorgen door ze te

verzamelen, deze verzameling met ethno-

graphica uit te breiden en een en ander
te plaatsen in het reeds aanwezige mu-
seumgebouw.
Deze gedachte vond direct in ver-

schillende kringen goeden weerklank, in

de eerste plaats bij den Resident, de
heer J. H. Beeuwkes.

Het oorspronkelijke plan om een mu-
seumraad te benoemen en dien met het

beheer te belasten werd verlaten om
plaats te maken voor een museumver-
eeniging teneinde zoodoende aan vele

belangstellenden gelegenheid te geven
het museum met raad en daad te kun-
nen steunen.

Door de vele inleidende besprekin-

gen en de vele maatregelen, die men
wenschte te nemen om het voortbestaan
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te verzekeren, heeft de oprichtingsver-

gadering eerst plaats gehad in Decem-
ber 1932.

Ondertusschen was met de opzet 00k

het doel gegroeid.

Niet slechts de oude kunst en de

ethnographica hadden de belangstelling

van de nieuwe vereeniging, maar even-

zoo de moderne kunst. Men zou zich

niet slechts bepalen tot i n s t a n d-

houden en bestudeering van

de uitingen der Balische cultuur maar,

indien mogelijk, haar weer doen her-
1 e V e n of het peil verhoogen.

Het Beheer.

Dat aan een van de eerste eischen,

die men aan een museum moet stellen,

n. 1. de aanwezigheid van een geheel

bevoegd, wetenschappelijk opgeleid con-

servator, bij een klein regionaal mu-
seum, dat zijn gelden hoofdzakelijk

ontvangt uit entrees en plaatselijke fond-

sen, niet te denken viel, spreekt wel-

haast vanzelf.

Gelukkig vond het Bestuur den heer

W. Spies bereid het conservatorschap

pro deo op zich te nemen. Hierdoor

verkeert het Bali-museum in de uitzon-

derlijk gunstige positie dat het de me-
dewerking kreeg van een persoon, die

de rest van zijn leven op Bali hoopt te

kunnen doorbrengen en die door zijn

kennis van Bali en zijn kunstzin moei-

lijk te vervangen is.

Voor alles is de vereeniging grooten

dank verschuldigd aan het Binnen-

landsch Bestuur en de Negara-bestuur-

ders, die van hun belangstelling blijk

gaven door bestuursfuncties aan te ne-

men ') en ten alien tijde klaar stonden

om hulp en financieelen steun uit Ne-
gara-kassen te verleenen, wanneer dit

noodig en mogelijk was.

') De Controleur en de Tjokorda van Badoeng
hebben ambtshalve als voorzitter en vice-voorzitter zit-

ting in het Bestuur, terwijl het een goede gewoonte
is dat de andere Negara-bestuurders om toerbeurt
voor een jaar zitting nemen als bestuurslid.

De Kirtya Liefrinck — Van der Tuuk,
die als curatorium van de vereeniging

optreedt en voorgezeten wordt door den
Resident van Bali en Lombok, benoem-
de Dr. R. Goris als haar vertegenwoor-

diger in het Bestuur. Met zijn weten-

schappelijken arbeid en zijn kundige

adviezen heeft hij het museum groote

diensten kunnen bewijzen.

Door de benoeming tot bestuurslid

van den heer Morzer Bruyns, leider van

het touristenverkeer van de K. P. M.,
kreeg ook de tourist een stem in het

kapittel.

Direct bij het oprichten van de ver-

eeniging heeft het Bestuur uitgezien naar

een kracht, die het vele loopende werk
als : het bijhouden van de boeken

;
de

dagelijksche leiding van de verkoopaf-

deeling ;
het beschrijven, onderhouden,

restaureeren en nummeren der voorwer-
pen

;
het rondleiden van de duizenden

touristen, in het'kort: al dat dagelijk-

sche werk, waarvoor de bestuursleden

geen tijd hadden, zou kunnen uitvoeren.

Dit werk wordt nu gedaan door Goesti
Majoen, die een A.M.S.-opleiding ge-

noten heeft, en zijn jongeren broer.

Dat beiden waardevolle, haast niet te

vervangen krachten voor het museum
zijn, niet in het minst omdat eerstge-

noemde sinds de oprichting aan het mu-
seum verbonden is, zullen alle ingewij-

den gaarne erkennen,

De Financien.

Men heeft wel eens gezegd, dat de
ontwikkeling en de belangrijkheid van
een museum geheel afhankelijk is van
den leider of de leiders.

Gedeeltelijk wil ik dit ook gaarne on-
derschrijven maar haast van evenveel
belang is de financieele toestand, want
zonder geld is in een museum niets te

bereiken.

De museumplannen werden geopperd
in een tijd van de grootste depressie en
het is een daad van zeer wijs beleid
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geweest, dat de voorloopig ingestelde

museumcommissie geen voortgang wilde

geven aan haar plannen alvorens zij de
verzekering had gekregen dat elk der

Negara-kassen het museum zouden steu-

nen met f 250.— per jaar. Door de sa-

menwerking met de K. P. M. was het

Bestuur bovendien verzekerd van een
vrijwel vaststaand bedrag aan entree's

van de vele touristen, die het eiland be-

zoeken. Hierdoor was het mogelijk, om
een begrooting en een werkplan samen
te stellen.

Helaas hebben de meeste Negara’s

door eigen crisismoeilijkheden hun be-

lofte niet gestand kunnen doen, hoewel
Badoeng de bijdrage verdubbelde tot

f 500.— ’s jaars. De K. P. M. verzocht

de entreeprijs van f 0.50 terug te brengen
tot f 0.25 en toen het der Regeering

00k niet mogelijk Week om het museum
financieel te steunen werd de uiterste

zuinigheid noodzaak en ging men zelfs

over tot het vormen van een klein

reservekapitaal.

De Verzamelingen.

Dat deze beperkte geldmiddelen van
grooten invloed geweest zijn op de ver-

zamelingen is niet te verwonderen,
Het aanleggen van een collectie is in

een land als Bali met een zoo interes-

sante, uitbundige en gevarieerde cultuur

namelijk zeer eenvoudig. Om echter

eenig richtsnoer bij het verzamelen te

hebben, den groei in den beginne te

temperen en met het kleine uitgetrok-

ken bedrag uit te komen, stelde de con-

servator zich de volgende richtlijnen

:

le, Uitsluitend die stukken verza-

melen, waarvan men mag aannemen dat

zij op Bali gemaakt zijn.

Hierdoor verviel het verzamelen van
Chineesch porcelein, kepengs, Chineesch
borduur-, schilder- en houtsnijwerk het

vele geimporteerde koperwerk uit de
naburige eilanden, het vlechtwerk van
Borneo en Lombok, de gebatikte kains

van Java en de gedrukte oude doeken uit

Britsch-Indie.

Deze beperking heeft zeker groote

voordeelen in verband met het plaats-

gebrek en de beperkte geldmiddelen.

Het nadeel is echter, dat over eenige

jaren de schade niet meer te herstellen

zal zijn en dit geldt wel hoofdzakelijk

het Chineesch porcelein en de gedrukte
oude doeken uit Britsch-Indie.

2e. Bij voorkeur die stukken verza-

melen, die een unicum zijn.

Dit principe is ondeugdelijk gebleken,

daar men hierdoor b.v. niet kon komen
tot het aanschaffen van een volledige

wajang-koelit, maar wel tot een rijke

verzameling krisgrepen, niet tot een ver-

zameling van hoofdtooien, maar wel tot

een uitgebreide collectie maskers enz.

Dit standpunt is dan 00k geheel verla-

ten, al besteedt het museum nog graag

groote sommen voor het verkrijgen van
unica in brons en in houtsnijwerk.

3e. Die stukken verzamelen, die niet

te hooge eischen stellen aan expositie

en behoud of boven de koopkracht van
de vereeniging zouden gaan.

Dit bracht met zich mede, dat het

museum zich zeer beperkte in het aan-

schaffen van goud en zilver, omdat er

geen brandvrije kluis aanwezig was
;
de

doeken-verzameling — zoowel beschil-

derde als geweven doeken — beperkt
bleef, daar goede opstelling en behoud
zeer zware financieele eischen stelde,

hetgeen 00k geldt voor de verzameling
muziekinstrumenten en costuums.
Door de vele bruikleenen en giften

van leden zoowel als van Baliers en van
touristen, waren deze regels echter niet

steeds strikt vol te houden. De verza-

meling groeide snel aan, zoodat zij mo-
menteel reeds meet dan 2000 nummers
telt.

Deze groei bracht steeds nieuwe
groepeeringen en uitstallingen met zich

mede, waardoor het een daad van wijs

beleid bleek geweest te zijn om niet te

veel geld te besteden aan de expositie.
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daar van een definitieve uitstalling voor-

loopig toch geen sprake zal kunnen zijn.

Dat een goede oplossing van de eti-

queteering bij een steeds wisselende op-

stelling, die ook aesthetisch bevredigt,

nog niet gevonden is, is ten slotte ge-

makkelijk te begrijpen.

De Gebouwen,

Naast de verzameling heeft bet ge-

bouwencomplex de voortdurende zorg

van bet Bestuur noodig.

Het eenige gebouw, dat voldoende
expositieruimte bood, was bet z.g. Ka-
rangasem-gebouw in den middenhof.

In den noordelijken bof stond een
pracbtige Tabananscbe bale, die vroe-

ger waarscbijnlijk in de poeri van den
vorst gestaan beeft. Deze bale was ecb-

ter grootendeels open. De afgesloten

ruimte bedroeg niet meer dan 15 m ^

en kreeg licbt door slecbts twee kleine

vensters. Het was de bedoeling van den
architect om deze ruimte te gebruiken
als bewaarplaats van het foto-archief en
als lontar-bibliotheek.

Omdat het dak lekte, waardoor het

pracbtige vergulde houtsnijwerk gedeel-

telijk vergaan was, werd besloten on-
middeliijk tot afbraak van dit gebouw
over te gaan en de herbouwing
zoodanig te doen plaats hebben, dat

men meer expositieruimte kreeg en ver-

zekerd was van voldoende licbt en lucht.

De wijze van bouwen zou echter om niet

uit den toon te vallen, Balisch moeten
blijven, en het pracbtige houtsnijwerk

moest zooveel als doenlijk worden toe-

gepast.

Hierdoor werd de tentoonstellings-

ruimte hoofdzaak en het Balisch ka-

rakter van het gebouw bijzaak.

Op den zuiderhof stond een kleine,

driedakige meroe, die het plein niet

kan vullen en bovendien van zulk slecht

materiaal gemaakt was, dat voor behoud
een grondige restauratie noodig zou zijn.

Waar een meroe nooit als expositie-

ruimte te gebruiken is, heeft het Bestuur

tot verwijdering besloten.

De onderafdeeling Boeleleng was ge-

negen het Noord-Balische paviljoen, dat

in 1914 op de Semarangsche tentoon-

stelling gestaan had, aan het museum
te verkoopen. Op dit aanbod is het

Bestuur ingegaan, omdat hierdoor ook
de Noord-Balische bouwstijl in het ge-

bouwencomplex vertegenwoordigd zou
zijn en het gebouw zelf zeer geschikt

was als expositie-ruimte.

Daar ook in de Buitengewesten door
de kleine musea meestal gebruik gemaakt
wordt van bestaande mooie, oude ge-

bouwen of nieuwe gebouwen in den
regionalen stijl opgetrokken worden,
verdient het aanbeveling om naar aan-

leiding van de ondervinding, die het

Bali-museum opgedaan heeft, deze bouw-
wijze en haar voor- en nadeelen in het

kort te bespreken.

De voordeelen zijn de volgende :

le. Door het optrekken van de front-

gebouwen in den regionalen stijl ver-

krijgt het museum de gemoedelijke,

eigen sfeer, die nooit een groot modern
museum kan geven.

2e. Het optrekken van gebouwen in

den nationalen stijl heeft het voordeel,

dat het meestal zeer goedkoop is, zoodat
het museum, in den beginne meestal

over weinig geld beschikkend, niet zijn

heele kapitaal aan gebouwen behoeft te

besteden.

3e. Bij de uitbreiding van de col-

lecties is bijbouw van meerdere gebou-
wen zeer eenvoudig, zonder dat daar-
door het geheel geschaad wordt. Door
het paviljoensysteem blijft het intieme
karakter behouden.
De nadeelen, die aan zoo’n opzet

verbonden zijn, zijn echter zeer groot en
dat heeft het museumbestuur in Bali
ook ondervonden.

Zij zijn de volgende :

le. Daar de inheemsche bouwwijze
meestal gebruik maakt van vergankelijk
materiaal zijn er groote kosten aan het
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onderhoud verbonden en 2ijn de gebou-
wen niet brandvrij.

2e. De inheemsche gebouwen (woon-
huizen) stellen uit den aard andere ei-

schen aan lucht, licht en ruimte dan
een museum. Hierdoor meet steeds ge-

zocht worden naar een compromis dat

en het inheemsche gebouw en de mu-
seumruimte schade berokkent.

3e. De dienstruimte die hoofdzakelijk

aan practische eischen en niet in de
eerste plaats aan aesthetische eischen

behoeft te voldoen, zal men zelden in

inheemschen bouwtrant kunnen optrek-

ken, waardoor de eenheid verbroken

wordt.

Nu geloof ik dat de sterke behoefte

aan dienstruimten eerst ontstaat wan-
neer een museum in omvang toeneemt

en dat, hoe grooter een museum is, de
oppervlakte van de dienstruimten, in

percenten van de totale oppervlakte uit-

gedrukt, des te grooter zal zijn.

Het tegenwoordige Bali-museum heeft

bijv. in het geheel geen dienstruimten

en behelpt zich met verloren hoekjes

en ingebouwde ruimten onder kasten

en rakken. De dringende behoefte daar-

aan is dan ook pas in het laatste jaar

opgekomen.
Bij sterken groei van een regionaal

museum, waarbij men hoogere eischen

zal gaan stellen aan lucht, licht, uit-

stalling, bewaring, dienstruimten enz.,

zal men tenslotte geen genoegen meer
kunnen nemen met de inheemsche
bouwwijze en moeten overgaan tot het

oprichten van een zuiver utiliteitsgebouw.

De Verkoopafdeeling.

Een afdeeling, die een aparte bespre-

king behoeft daar zij, zoover ik weet,

niet voorkomt in eenig ander museum
in Indie, is de verkoopafdeeling van
moderne kunst, ten doel hebbende de
verhooging van het peil der Balische

kunstnijverheid en ter verspreiding der

producten hiervan.

De heer Bonnet was hiervan gedu-
rende een viertal jaren de bezielende

leider en heeft deze afdeeling tot groo-

ten bloei gebracht.

Ik zou niet durven zeggen, dat de
haast phenomenale ontwikkeling van de
kunstnijverheid in de afgeloopen vijf

jaar, zoowel qualitatief als quantitatief

gesproken, geheel aan zijn streven te

danken is, maar dat hij een grooten in-

vloed hierop uitgeoefend heeft, ook
dank zij de verkoopafdeeling in het mu-
seum, is zeker.

Toen de Heer Bonnet dan ook in het

begin van dit jaar met Europeesch ver-

lof ging, bleek er geen persoon te vin-

den te zijn, die zijn taak kon overne-

men en moest het Bestuur besluiten

om de verkoopafdeeling voorloopig te

sluiten.

Ook andere bezwaren deden het Be-
stuur tot deze zoo verstrekkende maat-
regel overgaan. Zoowel door leden als

door den bestaanden of nieuw opgeko-
men tusschenhandel werden bezwaren
naar voren gebracht tegen een mogelij-

ke concurrentie, die het museum met
zijn goedkoop werkende verkoopafdee-

ling den kunsthandel zou kunnen aan-

doen.

Voor het museumbestuur bestonden
echter ook nog andere bezwaren tegen

de oude verkoopafdeeling, namelijk door
het feit, dat zij beslag legde op den tijd

van het inheemsche personeel en de
beste expositieruimte van het gebouw
innam.
De belangrijkheid van het museum

werd echter door het opheffen van deze

permanente expositie van moderne kunst

geschaad; de kunstnijverheid moest het

voordeel missen, dat zij door de stan-

ding van het museum zeer goede prijzen

voor haar beste producten kon maken,
terwijl de consument, de tourist, be-

hoefte had een betrouwbaar adres, waar
hij uitgezochte moderne kunst kon koo-
pen.

Om al deze pro's en contra’s tot hun
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recht te laten komen heeft de vereeni-

ging, gezien het feit, dat de musea van het

Koninklijk Bataviaascb Genootschap, van

het Java-Instituut, van het Koloniaal

Instituut te Amsterdam en het Ethno-
grapisch museum te Leiden er mede
door haar invloed toe overgegaan zijn

moderne Balische kunst te verzamelen,

besloten weldra een apart gebouw bin-

nen de muren van het museum op te

richten waar gelegenheid bestaat om voor

den verkoop aan het publiek bestemde
goede moderne kunst tentoon te

stellen.

De bemoeienis van de speciaal daar-

toe in te stellen commissie, die met het

beheer daarvan belast zal worden, zal

echter niet verder gaan dan de keuring

der stukken en het innen van 5“/o van
de verkoopswaarde als huur voor de

plaatsruimte. Daar het een ieder vrij

zal staan om hier voor den verkoop be-

stemde en een plaatsing in het museum
waardig gekeurde stukken te exposeeren,

meent het Bestuur de bestaande bezwa-
ren opgeheven te hebben.

Verdere werkzaamheden.

De verdere werkzaamheden van het

Bestuur hebben zich bepaald tot het

organiseeren van schoolbezoek en het

geven van bijzondere muziek- en dans-
voorstellingen voor de leden of voor-

name gasten.

De vereeniging droeg bij in de kosten

van het behoud van de rotsreliefs van

Jeh Poeloe, borg de belangrijke voor-

raad van klei-stoepa's uit Pedjeng en
bewaart vele steensculpturen van poe-
ra’s en heiligdommen om ze voor ver-

vreemding en achteruitgang te behoe-
den.

Na deze schets van ontstaan, groei,

doel, inrichting en werkwijze van het

Bali-museum rest mij nog de korte

bespreking van een bijzondere rol, die

dit museum m.i. vervullen moet.

Bali is het eenige eiland van den Ar-
chipel, waar een z u i v e r e cultuureen-

heid bestaat en waar een genationa-

liseerden vorm van den Hindoe-gods-
dienst beleden wordt. Daardoor bezit

het een geheel apart staande cultuur,

waarmede de oude culturen op de an-

dere eilanden echter in nauw verband
staan.

De studie van de Balische cultuur is

dan ook niet uitsluitend belangrijk voor
het verkrijgen van een beter begrip van
haar zoo diverse uitingen, maar verhel-

dert niet zelden het inzicht in heden-
daagsche en vroegere cultuuruitingen op
de andere eilanden.

Bali is daarenboven niet alleen interes-

sant om zijn oud cultuurbezit, verwor-
ven in den vorstentijd, maar het is de
belangstelling dubbel waard door de ont-

wikkeling van een levende moderne
kunst, die onder invloed van het Wes-
ten sterk verandert en toch haar Balisch

karakter weet te behouden.
Het feit, dat de bevolking hiertoe in

staat is gebleken, maakt haar tot een
zeldzaam verschijnsel in het geheele

Oosten en de weg van ontwikkeling,

dien de bevolking hier zelf gekozen
heeft, zal misschien de eenige richtsnoer

blijken te zijn voor diegenen, die een
reveil van de inheemsche kunst op Java
wenschen zonder bet eigen karakter

daarbij te verliezen.

Dat de belangrijkheid van Bali alge-

meen erkend wordt bewijst wel de bouw
van dit museum

; de oprichting van de
Kirtya Liefrinck van der Tuuk ; bewij-
zen de vele vreemdelingen, die hier voor
korteren of langeren tijd wetenschap-
pelijke studies maken; de lange reeks van
publicaties over dit gewest

; het op-
richten van de museumvereeniging, dit

congres van het Java Instituut en de
duizenden touristen, die jaarlijks het
eiland bezoeken.

Dat een museum in zoo’n centrum
op zijn plaats is en veel zal kunnen
bijdragen tot stimuleering en vereen-
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voudiging van de studie der Balische

cultuur en haar zelf zal bevorderen, dat

spreekt wel vanzelf.

Maar Java heeft reeds drie en het

buitenland een kleine twintig musea,

die een min of meer uitgebreide Bali-

sche collectie bergen, Deze collecties

zijn echter meestal zeer onvolledig,

terwijl de beschrijving der stukken dik-

wijls veel te wenschen over laat.

Hierin nu verbetering te brengen is

n.m.b.m. een andere taak, die dit mu-
seum te vervullen heeft en waarmede
zij eigenlijk nog niet begonnen is.

Het Bali-museum zal niet alleen moe-
ten zorgen voor het bijeenbrengen van
een zoo volledig mogelijke ethnographi-

sche en aesthetische verzameling, maar
het zal bovendien de verschillende an-

dere musea op Java en in het buitenland

behulpzaam dienen te zijn bij het uitbrei-

den van hun collecties, bij het inwinnen
van inlichtingen over het gebruik, de
waarschijnlijke herkomst, den juisten

naam der museumvoorwerpen enz.

Eerst de vervulling van deze taak zal

het nut van het museum tot zijn maxi-

mum kunnen opvoeren.

Ik moge eindigen met het uitspreken

van de hoop, dat spoedig de weg ge-

vonden moge worden, die tot dit resul-

taat zal leiden.

De Voorzitter dankt den inmiddels

gearriveerden Heer Resink voor zijn

inleiding en verder den Heer Boon voor

zijn bereidheid den tekst bij afwezen
van den Heer Resink te hebben willen

voorlezen. Spr. brengt den Heer Resink

de verontschuldiging van het Bestuur

over voor het feit, dat de Heer Resink

door een misverstand de voordracht niet

zelf heeft kunnen houden.

De Voorzitter deelt mede, dat deze och-

tend besloten zal worden met een bezoek

aan het Bali-Museum en met een daarna

te houden dansvoorstelling in de Poera

Satria te Badoeng.
Voordat echter overgegaan wordt tot

het Museumbezoek wil de Voorzitter nog
een slotwoord uitspreken. Hierbij brengt

hij den dank van het Bestuur over aan

de vele personen en lichamen die er

mede voor gezorgd hebben dat dit

congres is geworden tot een der hoogte-

punten in de geschiedenis van het

Java-Instituut. Zonder de hulp van het

Binnenlandsch Bestuur op Bali en van
de voortreffelijke organisatie der K.P.M.,
zou het niet mogelijk geweest zijn voor
het Bestuur van het Java-Instituut om
dit congres, waaraan zoo velen deelna-

men, te doen slagen. Hoewel het een

lid van het Bestuur zelf betreft wil

Spr. toch niet nalaten tot hem in het

bijzonder een woord van dank te rich-

ten, n.l. tot den Secretaris van het

Java-Instituut, den Heer S. Koperberg,
die de onmisbare schakel is geweest

tusschen het Bestuur eenerzijds en de

groote schare van gewaardeerde mede-
werkers anderzijds.

De Heer Koperberg is de ziel geweest

van dit congres. Het vele werk dat de

voorbereidingen eischten, heeft hij zonder

ophef uitgevoerd. De Voorzitter wil

het congres niet sluiten voor hij namens
alle aanwezigen den Secretaris zijn

grooten dank overgebracht heeft voor

alles wat hij in alle bescheidenheid en

met wegcijfering van eigen verdiensten

tot stand heeft gebracht. (Applaus.)

Hiermede sluit de Voorzitter deze bij-

eenkomst en daarmede het congres,

onder dankzegging voor de ondervonden
medewerking en de betoonde belang-

stelling der congressisten.

Velen maakten vervolgens gebruik van

de gelegenheid tot het bezoek aan het

Bali-Museum, waar veel bijzonders met
smaak was uitgestald, om zich daarna te

begeven naar de Poera Satria, waar men
zich onder de schaduw van een mach-
tigen waringin schaarde om een dansplaats

met op den achtergrond de in de zon
blinkende baksteenen poorten en muren
van den Badoengschen tempel.
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Uit de Ramayana-cyclus werden hier

de volgende tafereelen door de wajang
wongspelers uit de desa Mas opgevoerd

:

1. Rama, Laksmana en Sita gevolgd

door Toewalen, Merda en Tjon-
dong, komen op.

2. Rahwana, gevolgd door Delem en

Sangoet, gaat naar het bosch. Hij

geeft aan Maritja opdracht om in

de gedaante van een gouden hert te

verschijnen.

3. Ontmoeting met het hert.

Rama zal het doodschieten. Sita

stuurt hem Laksmana achterna.

4. Rahwana komt op in de gedaante

van een priester en rooft Sita.

5. Gevecht tusschen Rahwana en Ja-

tayoe. Dood van Jatayoe.

6. Rama en Laksmana keeren terug

en ontdekken de roof van Sita.

7. Ontmoeting tusschen Rama en Ha-
noeman.

8. Gevecht tusschen Soegriwa en Soe-

bali. Dood van Soebali.

9. Het apenleger komt op.

10.

Vertrek naar Langka.

Na afloop der interessante voorstel-

ling, waarbij vooral voor de Javaansche
toeschouwers veel dat overeenkwam met
of afweek van hun eigen opvattingen in

de weergave van dit verhaal te consta-

teeren viel, begaf men zich naar het

Bali-Hotel, waar in twee ploegen een
lunch werd geserveerd, waarbij de stem-

ming zeer geanimeerd was. De Directie

van het Bali-Hotel verdient een pluim
voor de vlotte bediening van een zoo
groot aantal deelnemers.

En het is hier 00k de plaats om het

voortreffelijk organisatorisch werk van
den tourmanager der K.P.M. op Bali,

den Heer Morzer Bruyns, met volop

verdiende waardeering te gedenken.

Als een slang kronkelde de lange rij

auto’s zich door het fleurig en indruk-

wekkend Balisch landschap naar Padang-
baai. En daar wachtte de witte, gepa-

voiseerde ,,Op ten Noort”, blinkend

op het reeds woelig geworden water-

vlak. ’s Avonds werden, aan het captain’s

dinner door den Kapitein en den Voor-
zitter van het Java-Instituut waardeeren-
de toespraken gehouden, waarbij door
den Voorzitter de groote verdiensten

van de etat major tijdens de overdrukke
congresdagen in het voile licht werden
gesteld.

Na afloop van het diner vormden
zich op het dek en in de rooksalon ge-

zellige groepjes. Er was gezorgd voor
muziek.

Den volgenden dag kwam het schip,

na een voorspoedige reis, te Soerabaja
aan. De extra-trein stond gereed. En
nadat alien en alles veilig geborgen was,

nam de snelle rit naar het Westen een
aanvang. Tijdens de reis zorgden de
twee Europeesche restauratie-chefs voor
een goede service.

Ondanks een kleine vertraging, ont-
staan bij het voorzichtig inladen van
de groote Kraton-gamelan uit Jogja,
kwam de trein op tijd in de Vorsten-
landen aan. Het program was afgewerkt.
En dit verslag moge eindigen met het
uitspreken van de hoop dat velen met
voldoening terug mogen zien op zeer
bijzondere Balische dagen.
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UIT DE PERS
Een w o o r d van Edeleer
C. van den Bussche.

Modern en verblijdend was ook een gebeurtenis als bet Bali-congres van bet Java-Instituut,

waar een breede scbare van belangstellenden en dcskundigen uit Westerscbe en Oosterscbe
kring samenkwam om zich in de bijzondere cultuur van een bevolkingsgroep te verdiepen.

Edeleer C. van den Busscbe

Vice-president van den Raad van Nederlandscb-Indie.

(Vrijdag 31 December 1937, Radio-rede voor de Nirom.)

Het cultureele congres op Bali

(Van een bijzonderen medewerker van de N. Rott. Crt.)

I.

Batavia, 15 October.

In de week van 18 tot 23 October zal, zoo-

als men weet, op Bali een congres plaats

vinden, gewijd aan de Baliscbe cultuur en
georganiseerd door het Java-Instituut. Meer
dan tweehonderd personen zullen daaraan

deelnemen. Als logies en uitgangspunt voor
het grootste deel van hen zal het schip van
de K. P. M. Op ten Noort dienst doen, dat

18 October van Soerabaja naar de Padang-baai
vertrekt. Anderen zullen zich met den gewonen
K. P. M. -dienst via Boeleleng naar Den Pasar

begeven, om daar in het Bali -hotel te worden
ondergebracht, terwijl een derde groep op eigen

gelegenheid van het overzetveer bij Banjoewa-
ngi gebruik zal maken.
Een zoo groote opkomst zou men stellig

wel niet hebben mogen verwachten, als het

hier alleen ging om een congres, waar een

van de Baliscbe problemen aan de orde gesteld

was : Bali en de zending, Bali en het toerisme,

Bali en de bestuurshervorming of wat men
verder op de agenda had kunnen plaatsen. De
opzet van dit congres is echter veel meer die

van een excursie onder bevoegde leiding en
met diverse attracties. Alleen de eerste avond
aan boord van de Op ten Noort en de eerste

dag in het museum te Den Pasar worden
gevuld met inleidende voordrachten. Voor de
volgende zegge vier dagen staan, verrekenen

we ons niet, bezoeken aan ten minste drie

vorstenverblijven, vier oudheden, drie belang-

rijke tempelcomplexen, een heilige badplaats,

het prachtige vacantieoord Kintamani bij de
Batoer, drie tentoonstellingen van kunstnijver-

heid in soorten, zes dansvoorstellingen en
muziekuitvoeringen en een Balisch piano-

concert (wat dat dan ook zijn moge) op
het program, een en ander onderbroken

voor de ,,boterham van boord” (resp. het

lunchmandje uit het hotel) of the’s bij nagara-
bestuurders ! Zelfs het aanlokkelijkste toeristen-

program van de K.P.M. kan daar niet tegen

op. Aanvankelijk hadden zich dan ook ruim
vierhonderd deelnemers opgegeven, maar ge-

lukkig heeft op de gebruikelijke wijze de helft

zich weer teruggetrokken. Maar ook nu nog
zal de congresleiding meer dan eens voor heete

vuren komen te staan.

Hoe moeten al die menschen tijdens de
excursies vervoerd worden ? vraagt men zich

wellicht met verbazing af. Nu, Bali is zoo
primitief niet meer als men dat vaak nog denkt.

Er zijn zelfs wel eens lieden, die voor ze naar
dit eiland vertrekken, ernstig overwegen of ze

niet een paar conserven-blikjes zouden meene-
men om aan den kost te kunnen komen. Niet
alleen is dat natuurlijk volmaakt overbodig,

maar zelfs vindt men in de groote plaatsen

telefoon, een goede waterleiding en electrisch

licht. Merkwaardig is dat de Baliers zelf en-

thousiaste abonne’s van de electrische centrale

zijn ; leidingwater is bij hen minder in tel.

Ook wat vervoermiddelen betreft is men er

goed voorzien. Op Bali en Lombok samen
zijn (de cijfers zijn alweer een jaar oud) 538
auto’s, 287 autobussen, 116 vrachtauto’s, 105
motorfietsen en eenige duizendcn fietsen aan-

wezig ! Voor het congres heeft men de hand
gelegd op een vijftigtal auto’s en eenige auto-

bussen, waarbij men gebruik kan maken van
de organisatie der K.P.M.
Het Java-Instituut, dat het cultureel congres

op Bali organiseert, is gevestigd te Jogjakarta

waar het ook zijn museum heeft en waar het

negentien jaar geleden gesticht werd. In dien

tijd heeft het, vooral door zijn congressen,

een belangrijke taak vervuld in de Javaansche
cultuurontwikkeling. Om enkele voorbeelden
te noemen : het congres te Bandoeng in 1921

was gewijd aan de inheemsche muziek, het

heeft levendige belangstelling hiervoor in de
Soendalanden gewekt en den stoot gegeven tot

oprichting van verscheidene muziekgezelschap-
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pen. Het congres te Soerabaja vroeg aandacht

voor de cultuur van Oost-Java ; op dat te Solo

drie jaar later werd de wenschelijkheid betoogd

om te Batavia ook een litteraire faculteit in

het leven te roepen. Op onderwijsgebied heeft

het Java-Instituut er in het algemeen naar

gestreefd de Inlandsche cultuur meer tot

haar recht te doen komen. Het tijdschrift

Djawa behoort tot de belangrijkste periodieken

op het gebied der taal-, land- en volkenkunde

van Ned. -Indie en ook tijdschriften in Inland-

sche talen zijn met minder of meer succes

door het Java-Instituut uitgegeven. Zijn stre-

ven is echter — dat blijkt al uit de boven

gegeven voorbeelden — niet in de eerste plaats

bestudeering van de Inlandsche cultuur, maar
vooral bevordering van haar ontwikkeling. Ook
het museum Sana Boedaja te Jogja, waaraan
bovendien een bibliotheek verbonden is, terwijl

plannen bestaan tot het oprichten van een

kunstnijverheidschool annex ermede, wil niet

alleen doceerend, maar ook stimuleerend

werken.

Het bevat fraaie collecties Hindoe-Javaan-

sche oudheden, moderne kunstnijverheid en
ethnographica, en geeft tevens in zijn pendapa
gelegenheid voor dans- en muziekdemonstraties.

Bovendien heeft de architect, die het gebouw
— een gewezen politiekantoor, ontworpen door
de B. O. W. — in een museum heeft herscha-

pen, de uitgesproken bedoeling gehad door toe-

passing van inheemsche elementen het bewijs

te leveren, dat de laat-Javaansche bouwstijl

nog een levend organisme is, dat zijn rol kan
en behoort te vervullen in de hedendaagsche
maatschappij.

Dat het Java-Instituut thans als onderwerp
en plaats voor een zijner congressen Bali kiest,

kan ons niet verwonderen. Zijn belangstelling

richt zich immers op ,,de inheemsche cultuur,

in den uitgebreidsten zin van het woord, van
Java, Madoera en Bali.” En terecht, want de
beschavingen van deze eilanden zijn door nauwe
banden verbonden.

Evenals Java, en wel hoofdzakelijk door be-

middeling van Java, heeft ook Bali in hooge
mate den invloed der cultuur van Voor-Indie
ondergaan. Dit is het wel in het bijzonder wat
dit sprookjeseiland van de overige deelen van
den Archipel onderscheidt en anderzijds aan

Java koppelt. Zelfs in de oudste ons bekende
Hindoe-Balische periode, waaraan omstreeks

goo na Chr. een einde kwam, is reeds sterke

Javaniseering merkbaar. Duidelijker en aan de
hand van historische feiten te verklaren wordt
dit proces in de volgende periode.

Een Balische vorst huwde met een Javaansche
prinses

; zijn zoon Erlangga, wiens naam ook
hun die slechts oppervlakkig met de Hindoe-

Javaansche geschiedenis bekend zijn niet vreemd
in de ooren moet klinken, werd koning in

Oost-Java. Na zijn aftreden (hij stierf omstreeks

1050) maakte Bali zich wel weer onafhankelijk,

maar de cultureele band werd blijkbaar niet

verbroken. De inscripties uit dien tijd zijn al-

thans in het oud-Javaansch gesteld, niet in het

oud-Balisch.

In 1284 en 1343 werd Bali nogmaals onder-

hoorig aan Java. Den eersten keer was het een
verovering zonder blijvend resultaat, maar in

1343 bracht de vermaarde Gadjah Mada het

eiland in de macht van het rijk Madjapahit.

De Balische dynastie werd door Javaansche
vazallen vervangen. Hoofdstad werd GHgH in-

plaats van Pedjeng, welks oudheden wij tijdens

het congres zullen bezoeken.

Zeer sterk deed zich in dezen tijd de Ja-

vaansche invloed in de letterkunde gelden.

Tenslotte was Bali, toen de Islam op Java een
einde maakte aan het Hindoe-Javaansche ge-

zag, de laatste toevlucht voor hen, die aan het

Hindoeisme trouw bleven.

Deze hoofdlijnen der oude Balische geschie-

denis maken het wel duidelijk, dat de cultuur

van Java en die van Bali nauw met elkander

samenhangen. Het is dan ook onmogelijk het

maatschappelijke, godsdienstige en cultureele

leven van Bali te bestudeeren zonder daarin

dat van Voor-Indie en Java te betrekken. En
anderzijds is vertrouwdheid met Balische toe-

standcn onmisbaar bij de studie van het oude
Java. Reeds Raffles heeft dat ingezien en het

is ten overvloede gebleken, dat hij hierin

gelijk had. Telkens stoot men, vooral in de
Oost-Javaansche periode, maar evengoed in

ouderen tijd, op problemen, die op het eerste

gezicht raadselachtig zijn maar die aan de
hand van Balische parallellen verklaard blijken

te kunnen worden. Ook kan men niet over
het hoofd zien, dat een groot deel van de ons
bekende oude Javaansche htteratuur in Balische

boekerijen aan het licht is gekomen.
Wij kunnen het slechts toejuichen, dat het

Java-Instituut het initiatief heeft genomen om
een groot aantal waarlijk belangstellenden in

de gelegenheid te stellen persoonlijk in con-
tact te komen met de Balische cultuur. Een
meer dan oppervlakkig contact zal men van
een congres als dit niet mogen verwachten,
maar het zal desondanks stimuleerend en ver-
rijkend kunnen werken. Een verheugend feit

is het, dat de zelfbestuurders van Java, zooals
wel te verwachten was, levendige belangstelling
voor dit congres bezitten. De sultan van Jog-
jakarta, beschermheer van het museum, en de
Soenan van Soerakarta geven hiervan blijk
door het zenden van delegaties, terwijl de
Mangkoenegara, eere-voorzitter van het Insti-
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tuut, en de Pangeran Adipati van Pakoe Alam
persoonlijk aan het congres zullen deelnemen.
Eerstgenocmde zendt bovendien een aantal

wajang wong dansers en gamelan-spelers uit

de Jogjasche kraton naar Bali om daar voor-

stellingen voor de bevolking te geven. Het
door het congres te leggen contact zal dus
dank zij deze vorstelijke zending tweevoudig
kunnen zijn.

II.

Denpasar, 20 October.

Gisteren was dan de eerste dag van het cul-

tureele congres van het Java-Instituut op Bali.

De officieele opening had plaats in Den-
pasar in de poeri van den regent. Reeds voor
de aankomst van de congressisten van de Op
ten Noort was daar in de pendapa een groot

aantal deelnemers bijeen, onder wie verschil-

lende Balische en Europeesche notabelen en
bestuursambtenaren. Deze laatsten hebben een
belangrijk aandeel gehad in de voorbereiding

van het congres, zooals 00k de voorzitter van
het Java-instituut, prof. dr. R. A. Hoesein
Djajadiningrat, met dankbaarheid memoreer-
de. Tevens sprak deze er zijn vreugde over

uit, dat zoovelen aan den oproep van het

Instituut gehoor hadden gegeven. En inder-

daad, de opkomst is overweldigend groot en
gevarieerd, 00k van Inlandsche zijde. Zooals

wij reeds schreven, zijn de Mangkoenegoro en
het hoofd van het Pakoe Alamsche huis per-

soonlijk aanwezig, eerstgenoemde vergezeld

door de Ratoe Timoer. De Soenan van Soera-

karta en de Sultan van Jogjakarta zijn door
aanzienlijke delegates vertegenwoordigd. Voorts
nemen vertegenwoordigers van den gouverneur-
gcneraal, den directeur van onderwijs en
eeredienst en van verschillende instellingen op
verwante gebieden aan het congres deel, even-

als mr. Spit, lid van den Raad van Indie, de
voorzitter van den Volksraad, de gouverneur
van Jogjakarta, de adviseur voor inlandsche

zaken, het hoofd van den Oudheidkundigen
dienst, verscheidene leden van den Volksraad,

regenten, orientalisten en tal van andere be-

langstellenden, die deze gelegenheid om met
Bali kennis te maken niet hebben willen laten

voorbij gaan.

'Na de officieele opening stond een reeks

lezingen op het program voor dezen ochtend,

die bedoeld waren als inleiding voor de excur-
sies van de komende dagen. De opvarenden
van de Op ten Noort hadden reeds 's avonds
tevoren een belangrijke voordracht aangehoord
van ir. P. H. W. Sitsen, hoofd der afdeeling

nijverheid van het departement van oecono-
mische zaken, over de

ontwikkelingsmogelijk-
heden der Balische nij-

verheid en kunstnijver-
h e i d.

Spr. behandelde hierin de 00k op andere ge-

bieden der Balische cultuur zich steeds weer aan

ons opdringende vraag of het mogelijk en ver-

antwoord is in de ontwikkeling in te grijpen

en deze door activeerend optreden te bevorderen.

Wat de nijverheid en kunstnijverheid betreft,

komt hij tot de conclusie, dat een dergelijke

activeering, mits voorzichtig uitgevoerd, al-

leszins gewenscht is.

In de laatste jaren constateert men immers
zoowel in de weefkunst als in de houtsnijkunst

en de edelmetaal-bewerking beperking van de
productie gepaard gaande met vermeerdering
van den invoer. Daarnaast aanvaarding van een
export-industrie, waarin zich natuurlijk de in-

vloed van het toerisme doet gevoelen. Volgens
den inleider behoeft men deze ontwikkeling nog
niet als een kwaad te beschouwen. Wanneer
die invloeden werken zou dit beteekenen, dat

de Balische cultuur hen aanvaardt als middel
om nieuwe organen te scheppen. Deze nieuwe
organen zijn onmisbaar, omdat het wegvallen

of verzwakking van vele bronnen van inkomsten
in den crisistijd compensatie noodig maakt.
Leiding en activeering zijn bij deze onwikke-
ling echter gewenscht. Deze zouden kunnen
bestaan in het geven van bedrijfstechnische en
bedrijfsoeconomische voorlichting en in be-

schikbaarstelling van goede grondstoffen (bijv.

hout voor snijwerk, waaraan op Bali gebrek
dreigt te komen). Ook zou men de Balische

nijveren in contact kunnen brengen met goede
voorbeelden van vreemde kunstnijverheid om
tot grootere inspanning te prikkelen ; voor eigen

werk, dat aan bepaalde eischen voldoet — ter

beoordeeling van een deskundige commissie —
zou men certificaten kunnen uitreiken, die een
hoogeren prijs kunnen verantwoorden. Het is

een gebied, waarop men belangrijke resultaten

kan verwachten voor de ontwikkeling van nij-

verheid en kunstnijverheid voor den oeconomi-
schen toestand.

Het sociale en het
familieleven.

Eveneens van algemeen orienteerenden aard

waren de lezingen, die de nagara-bestuurders

van Karangasem en Gianjar op den eersten

congresochtend hebben gehouden. Eerstgenoem-
de, Anak Agoeng Agoeng I Goesti Bagoes
Djlantik, sprak over het sociale leven der
Baliers. Anak Agoeng Ngoerak Agoeng van
Gianjar over hun familieleven. Beiden hielden

hun voordracht in het Maleisch.
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Het leven der Baliers is zoo nauw verbonden
met den godsdienst, dat ook de tempels, fees-

ten en andere plechtigheden voortdurend ter

sprake kwamen. Van een andere zijde be-

schouwd behandelde des middags Dr. R. Goris,

sinds v'ele jaren op Bali wetenschappelijk werk-

zaam, deze onderwerpen in een voordracht

over Bali’s tempelwezen. Daar deze lezingen,

evenals die van Dr. W. F. Stutterheim hoofd

van den Oudheidkundigen Dienst, over het

oude Bali, dienden om de congressisten eenigs-

zins voor te bereiden op wat zij in de komende
dagen te zien zullen krijgen, behoeven wij

hier over niet nader uit te weiden. Wij kun-
nen in dit verband nog vermelden, dat enkele

dagen voor het congres een speciaal aan Bali

gewijd nummer van Djawa, het tijdschrift van
het Java-Instituut, het licht heeft gezien. Het
is een boekdeel van ’n 250 bladzijden met
artikelen, die ook aan anderen dan de deel-

nemers aan het congres goede diensten zullen

bewijzen. Als voorbeeld noemen wij slechts

het opstel over de Balische dans- en tooneel-

vormen, waar een overzicht wordt gegeven
dat men elders tevergeefs zal zoeken.

Hiermede zijn wij reeds aan het eind ge-

komen van het meest congres-achtige deel van
het congres. De overige dagen zijn immers
gevuld met excursies en demonstraties. Voor
hen, die aan land bleven, en in de eerste

plaats voor de Baliers begon dit tweede ge-

deelte eigenlijk nog dienzelfden avond, weder-
om in de poeri van Denpasar. Daar werd,
zij het ook zonder officieel verband met het

congres, een wajang wong voorstelling gegeven
door dansers uit de Jogjasche kraton, begeleid

door Jogjasche gamelanspelers. Verscheidene
Balische grooten waren hierbij aanwezig, ter-

wijl zich buiten een drom van toeschouwers

uit het volk om de pendapa verdrong, die met
kennelijke belangstelling en zonder geluid te

geven bet ook hun zoo goed bekende Rama-
yana in Javaansche versie volgde.

Excursies.

Zoo was de eerste dag van het congres

al zeer gevuld geworden. De tweede deed
daarvoor niet onder, terwijl het terrein van
actie buiten Denpasar verlegd werd.

Al vroeg reden de auto’s van de Padang-
baai, resp. Denpasar, weg in de richting van
Kloengkoeng, waar als eerste nummer van
het programma het paviljoen bezichtigd werd,

w'aar de inheemsche rechtspraak wordt uitge-

oefend, de Kertagosa. Naast elkaar liggen aan
den grooten weg de oude Kertagosa, midden
in een vijver, en de nieuwe, kleurig en met
merkwaardige plafondschilderingen, die na het

platschieten van deze poeri is opgericht. Naast
dit hooge paviljoen was een verkooptentoon

-

stelling van kunstnijverheidproducten, waarop
al spoedig de aandacht van de meeste bezoe-
kers geconcentreerd was, terwijl de meer stu-

dieus aangelegden de helletafreelen en andere
details van de plafondschildering bekeken. Na-
dat het voornaamste was bezichtigd of aange-
kocht, zette de autokaravaan zich weer in be-

weging. Van het enorme aantal auto’s krijgt

men alleen een indruk op de punten, waar
gestopt wordt. Theoretisch kan men zich een
opmarsch als dezen haast niet anders voorstel-

len dan als een langgerekte, naarmate men
meer naar achteren komt in dichtheid toene-

mende stofwolk. Gelukkig is dat in de prac-

tijk anders. Vaak zijn de afstanden zoo groot

tusschen de auto’s, dat men zijn voorganger
noch zijn opvolger ziet. De vreugde van het

rijden langs de schilderachtige wegen, meestal

om de twintig meter toegejuicht door een
groepje van de op Bali blijkbaar in onbeperk-
ten getale aanwezige kinderen, wordt hierdoor

uiteraard aanmerkelijk verhoogd.
Het volgende doe! van de excursie was Be-

sakih, een der beroemdste tempelcomplexen
van Bali gelegen op een hoogte van 1000 M.
op de helling van den heiligen berg Goenoeng
Agoeng, die dit deel van het eiland machtig
beheerscht. Wij hebben hier te doen met een
groot, samenhoorend complex van heiligdom-
men, bestaande uit een hoofdtempel, vooraf-

gegaan door vier kleine voortempeltjes en ri-

tueel verbonden aan twee afzonderlijk gebouw-
de neventempels.

De geheele opzet wijst op een zeer oud ter-

rassenheiligdom van praehindoeistischen oor-

sprong, dat in latere eeuwen als speciaal

voorouderheibgdom door de vorsten van Gelgel

(ongeveer na 1400) in gebruik werd genomen.
Verreweg de meeste der hier voorkomende
godennamen zijn oud-Indonesisch, terwijl de
beide hoogste kapellen uitdrukkelijk op veree-
ring van den berg wijzen. Het Besakih-com-
plex is evenals andere bergtempels, een oeroud
terrassen-heiligdom, tegelijk gewijd aan den
Berggod en aan de vergoddelijkte Voorouders,
en is in latere eeuwen de speciale Rijkstempel
voor heel het Balische Rijk geworden.
Van een gedetailleerde beschouwing van dit

uitgebreide tempelcomplex, waaraan dr. Goris
in het bovengenoemde nummer van Djawa
een uitvoerig artikel gewijd heeft, kon natuurlijk
tijdens een kort bezoek geen sprake zijn. De
zeldzaam fraaie ligging van de terrassen met
hun poorten en meroe’s met stapeldaken, de
intrigeerende indeeling van de hoven maken
een bezoek, hoe vluchtig ook, toch uitermate
boeiend. Interessant was ook het groepje offe-

86



rende vrouwen, bijgestaan door een priester,

voor een groot altaar. Ongetwijfeld was zijn

aanwezigheid een attentie van den bestuurder
van Karangasem, die ons bij den ingang van
den tempel verwelkomd had.

Langs een prachtigen, door ravijnen en sa-

wahs kronkelende weg, reden wij vervolgens via

Selat naar Karangasem, waar wij voor de rest

van den dag gast van den nagara-bestuurder
zouden zijn.

III.

Denpasar, 23 October.

De veelheid van indrukken, die wij gedu-
rende de laatste dagen hebben moeten onder-
gaan — van verwerken is nog in het geheel
geen sprake — is overweldigend geweest. Elk
van de punten van het omvangrijke programma
stelde reeds hooge eischen aan het opnemings-
vermogen, te meer omdat er meestal kleinere

bezienswaardigheden omheen gegroepeerd wa-
ren : naast de dansen tentoonstellingen van
houtsnijwerk, weefsels, edelmetaalwerk, bewerkte
klapperdoppen en wat dies meer zij, terwijl men
er tevens kon zien hoe beeldhouwers, verfsters,

smeden en weefsters hun werk verrichtten.

Elders weer was het toeval ons gunstig en
troffen wij bij het bezoeken van een heilig

oord een feest in vollen gang. Maar bovendien
liggen de oudheden, tempels en vorstenverblij-

ven, die wij bezochten, veelal ver uiteen. De
honderden kilometers, die wij per auto afleg-

den, waren dan ien doorloopende reeks van
vluchtige kijkjes in het Balische leven en de
Balische cultuur : tempelpoorten en koelkoels,

kleurige pasars, groepjes kinderen in de huis-
deurcn, en jongens met op 6en lok na kaal-

geknipt hoofd en een amuletje om, geweldige
waringins, korven met klophanen, wanstaltige
varkentjes, scharminkels van honden — blijk-

baar even vruchtbaar als de menschen — bruine
kalfjes, die men ternauwernood van reeen kan
onderscheiden, feestvaandels langs den weg en
in tempelhoven, schitterend aangelegde sawahs— een van de weinige punten, waarbij de
Balier netheid aan den dag legt —

, vergezichten
op bergen en langs kronkelwegen door ravijnen,

en last not least de Balische vrouwen, die met
wiegenden gang de zwaarste lasten op het
hoofd dragen en voor wier bekoorlijkheid wel
niemand blind zal zijn, 00k al is hij niet voor
haar alleen naar ,,L’Ile des seins nus” gekomen.
Een duizelingwekkende opeenvolging van

beelden en klanken en toch wat een miniem
klein deel slechts van alles wat er op dit

wonderbaarlijke eiland te zien en te hooren is.

Vooral zij, die niet voor het eerst op Bali

zijn, kunnen beseffen, hoe ontzaglijk veel fa-

cetten er zijn aan het Balische leven, die met
elke minuut — misschien wel met elken dag— van het jaar wisselen, hoe men telkens

weer een nieuw detail ontdekt en het bekende
nooit geheel eender ziet. Duidelijk blijkt bijv.

uit de werken van den schilder Nieuwenkamp
telkens weer, hoe deze bij zijn talrijke, door
jaren gescheiden bezoeken steeds weer veran-
dering opmerkte : een vroeger bezochte tempel
was verwoest, weer opgebouwd, vervallen en
hernieuwd. Zoo ergens, dan is op Bali de
cultuur een levend organisme, dat steeds ver-
andert en zich verjongt.

Ook het verleden blijft in dit levende heden
betrokken. Dr. Stutterheim noemde in zijn

lezing op den eersten congresdag daarvan een
typisch voorbeeld. Tijdens zijn oudheidkundig
onderzoek op Bali ontdekte hij de stichtings-

oorkonde van de heilige badplaats Tirta
Mpoel — waarover in onzen volgenden brief

nader — uit 962 na Chr. met nauwkeurige
vermelding van den dag, waarop deze plech-
tigheid heeft plaats gevonden Merkwaardig
genoeg wordt, zonder dat de bevolking met
den inhoud van deze inscriptie bekend kon
zijn, nog steeds op precies denzelfden dag van
dezelfde maand, waarop de stichting heeft
plaats gehad, deze beschreven steen naar de
badplaats gebracht en gebaad, terwijl van alle

kanten van het eiland pelgrims naar Tirta
Mpoel stroomen. Treffender bewijs van het
verband tusschen heden en verleden op Bali

kan men zich wel niet voorstellen.

* *
«

Wij keeren thans terug tot het punt waar
wij onzen vorigen brief beeindigden : het bezoek
aan Karangasem. Bij het binnentreden in den
ommuurden hof, waar de dansvoorstellingen,
aangeboden door den nagara-bestuurder van
Karangasem plaats hadden, werden wij in een
tijdelijk museum verplaatst. Een hooge overkap-
ping op witte palen met gouden ornamenten,
daaronder in het rond bale’s en feestloodsen, en
aan een zijde een tweetal hooge gebouwen in
twee verdiepingen, gevuld met vergulde en ge-
ornamenteerde torens, daartusschen een gewel-
dige stallage, zooals die gebruikt wordt bij lijk-

verbrandingen en meer naar voren een wat
kleinere verbrandingstoren. Inderdaad een
tijdelijk museum, want dit alles had dienst ge-
daan voor het nafeest van een groote lijkver-

branding, dat in Augustus had plaats gehad.
Het was met het oog op het congres nog be-
waard, maar zal binnenkort vernietigd moeten
worden. Aan plaatsing in een volkenkundig
museum kan met het oog op de enorme af-

metingen niet gedacht worden.
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In het midden van deze geweldige hal werd
door kleine meisjes een legong-dans uitgevoerd,

een van de lieflijkste Balische dansen, begeleid

door gamelan-muziek. Op de trappen van een

der bovengenoemde gebouwen zat een groep van
negentien wat oudere meisjes in kleurige tempel-

kleedij met een hoofdtooi van gouden loover-

werk. Nog terwijl de legong-dans voortduurde
begon zachtjes en geleidelijk harder in een
anderen hoek van de zaal een tweede gamelan
te spelen en bewogen de negentien meisjes zich

voet voor voet en met statige gebaren naar het

middenperk, waar zij een langzamen tempeldans
uitvoerden, elkander bij een slip van de slen-

dang vasthoudend.
Daarna hadden tweegevechten plaats tus-

schen met een langen rotan en een schild ge-

wapende mannen, waarbij harde klappen vielen,

zeer tot vreugde van de inheemsche toeschou-
wers, die gelukkig bij geen enkele voorstelling

hebben ontbroken en die op den grond, op
muren en loodsen voor een vroolijke entourage
zorgden. De kampioen van het gevecht (dat

ende heet) daagde tandakkend en hoonend
nieuwe tegenstanders uit, maar het werd reeds

weer tijd om te vertrekken.

Wederom een tocht met prachtige uitzichten

over den weg, die in slingerlijnen de kust
volgt naar de Padangbaai. Op het programma
stond thans een lezing van den heer Colin
McPhee over de Balische muziek, gevolgd door
een pianoconcert door den spreker en den
heer Walter Spies, beiden bekende buiten-
landsche figuren op het eiland en kenners der
inheemsche kunst. Dit concert op twee vleu-

gels moest aan boord van de „Op ten Noort”
plaats vinden en zoo kregen wij, die aan land
logeeren, eenig begrip van de moeilijkheden,
die het embarkeeren en debarkeeren van een
kleine tweehonderd menschen elken dag weer
met zich brengen. Van den wal tot een schip
is maar even vijf en twintig minuten varen

!

Het concert bestond uit een reeks Balische
melodieen, die door den heer McPhee voor
piano gearrangeerd waren. Hoewel uiteraard

het timbre der muziekinstrumenten op deze
wijze niet ten voile wordt weergegeven, geeft

deze bewerking toch een goeden indruk van
de Balische muziek. Zij wordt nog gemakke-
lijker dan door gramofoon-platen in de huis-
kamer gebracht.

In het donker voeren wij naar den wal terug
Tijdens den rit naar Denpasar kwamen wij in

verschillende dorpen langs tempels, waarfeest-
verlichting brandde en gamelans speelden. Het
was de voile maan der vijfde maand, een be-
langrijk tijdstip in het Balische jaar.

IV.

Denpasar, 24 October.

De derde dag van het congres (Donderdag
21 October) was wel de boeiendste en belang-

rijkste van alle.

De ochtend werd besteed met het bezoeken
van Balische oudheden : de olifantsgrot (Goa
Gadjah) bij Bedoeloe, de rotsreliefs van Jeh
Poeloe (Tojo Poeloe), de bronzen trom van
Pedjeng en de rotstjandi’s van Tampaksiring
(of Goenoeng Kawi). Wanneer men thans in

een auto voorrijdt tot vlakbij de Goa Gadjah
of na een korte wandeling of afdaling over een
sawah-weggetje of door een ravijn Jeh Poeloe
en Tampaksiring bereikt, kan men zich ter-

nauwernood voorstellen, dat deze oudheden
pas zeer kort bekend zijn. Onderscheidenlijk in

1923, 1925 en 1920 werd er voor het eerst over
geschreven. Alleen de kolossale praehistorische

keteltrom, die in een torentje in de Poera
Panataran Sasih wordt bewaard en vercerd, is

reeds sinds lang vermaard. Reeds Rumphius
spreekt er over

;
volgens hem zagen de Baliers

er een wiel van den wagen der maan in. Er
zijn in den Archipel wel meer van deze bron-
zen trommen gevonden, maar zoo groot als deze
is er geen enkele. Het hekwerk, dat anders
het heilige voorwerp grootendeels aan het oog
onttrekt, was — vermoedelijk voor deze gele-

genheid — verwijderd, zoodat de eigenaardige
zandlooper-vorm en de ornamenteering duide-
lijk te zien waren.

Het rotsrelief van Jeh Poeloe vormt een

27 meter lange en ongeveer drie meter hooge
reeks van levensgroote figuren en tafreelen in

haut-relief. Wat er precies is uitgebeeld is niet

duidelijk, hoewel de details in het algemeen
geen moeilijkheden opleveren. Juist omdat het
relief zoo volkomen afwijkt van wat men
overigens op Bali te zien krijgt, is het een zeer
belangrijk monument. Op grond van den stijl

van het beeldhouwwerk wordt het in de I4e-i5e
eeuw gedateerd. Geheel anders, maar eveneens
zeer interessant is de olifantsgrot, een T-vormige
gang in een groot rotsblok, met eenvoudige
nissen en enkele beelden. De opening van de
grot wordt gevormd door den muil van een
monster. Wij hadden ons voorbereid op een
geweldig gedrang in en voor de nauwe grot,
maar zooals zooveel andere perikelen bleek 00k
dit vanzelf opgelost te zijn. De soms wat al te
losse organisatie van het congres heeft althans
dit voordeel gehad, dat er een zekere soepel-
heid was, die bij een strakker bewind ver-
moedelijk ontbroken zou hebben. Dit maakte
het onder meer 00k mogelijk, dat men zich
van tijd tot tijd eens los kon maken van het
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verband om bijv. een ommetje te maken naar

een mooien tempel, die niet op het program
stood. Dat van voorlichting tijdens de bezoeken
op deze wijze practisch niets kon komen,
spreekt vanzelf. Het gedrukte programma
met verklaring van oudheden en dansen en

het Bali-nummer van Djawa vervulden deze

taak.

In Tampaksiring, waar in de steile rotswan-

den van het ravijn aan weerskanten van de

rivier een aantal graftempels en relief is uit-

gehouwen, wachtte ons de eerste aangename
verrassing. Blijkbaar was hier kort tevoren een

feest geweest, zoodat de hofjes voor deze tjan-

di’s, die anders een eenigszins doodsch en

verlaten aanzien hebben, nu vol kleurige offers

en vaandels stonden. Maar spoedig was ook

deze indruk weer door een sterkeren verdron-

gen. Toen in de pasanggrahan van Tampak-
siring de lunch was gebruikt — er was een

loods bijgebouwd voor de vele bezoekers —
zagen wij diep onder ons in het rivierdal de

heilige badplaats Tirta Mpoel, waarvan in

onzen vorigen brief reeds even sprake was.

Ook hier al uit de verte een rijkdom van
kleuren en versieringen. Ter eere van het

congres was een legong-dansles georganiseerd,

een meisje danste onder begeleiding van een

gamelan — op Bali zegt men eigenlijk ,,gong” —
terwijl een oude baas haar hoofdhouding ver-

beterde en haar op zijn manier voordeed hoe
bevallig het wel moest. In de loods daarnaast

werd een demonstratie gegeven van het schrij-

ven en teekenen op lontar-blad met een scherp

mesje en daarbij was tevens een tentoonstel-

ling ondergebracht van kunstnijverheid met
gelegenheid tot koopen.

Maar er was veel en veel meer te zien op
dit complex van hoven en badplaatsen, want
een feest — niet voor ons georganiseerd, maar
in verband met het feit, dat het voile maan
van de vijfde maand was — was in vollen

gang. Vrouwen met meer dan twee meter

hooge offers op het hoofd daalden de helling

af en traden door de poorten van den tem-

pelhof binnen. Hun last moest door drie of

vier mannen worden overgenomen, om op
hooge voetstukken rondom de offerhuisjes te

worden geplaatst. Deze offers zijn obelisken,

kunstig opgebouwd uit gekleurde rijst in vier-

kante blokken, vruchten, vlechtwerk, figuurtjes

van gebak, soms garoeda’s of stieren, vaak

met een gespalkte kip tegen den voet van den
toren. De huisjes op het terrein lagen vol met
kleinere offers : koekjes, vruchten, gevogelte.

Naast de legong-les zat een tweede gamelan
gereed, terwijl een derde met veel geraas in

den groosten tempelhof speelde.

Eenigszins ter zijde ligt de heiligste vijver

van het complex. Twee pemangkoe’s (tempel-

wachters of volkspriesters) zijn midden in het

water bezig, offers neer te leggen op steenen

banken, vrouwen reiken hun aan het spit ge-

regen, gebraden eenden daarvoor aan. Andere
pemangkoe’s offeren op den grooten hof, onder
het prevelen van formules, op een altaar, ter-

wijl vrouwen en meisjes, in groepjes bijeen,

achter hen geknield zijn en gebeden zingen.

In een der badplaatsen zit een priester met
zijn rooden mijter en zijn utensilien, bidsnoer,

wierookbrander, schel en bloemen op bladen

voor zich. En tusschen dit alles, te veel om
volledig op te noemen, baden, zonder zich te

storen aan de toekijkende bezoekers, mannen
en vrouwen, onder de waterstralen van de
badplaatsen.

Maar weer moesten wij verder. De nagara-

bestuurder van Gianjar had het congres een
thee aangeboden met een topeng-voorstelling.

Een episode uit de Javaansche geschiedenis, de
wraak van Anoesapati, werd door masker-
spelers ten tooneele gebracht. Kostelijk waren
vooral de scenes, waarin de komische bedien-
den van Anoesapati optreden. De beste spelers

van verschillende vereenigingen waren voor

deze vertooning uitgekozen en ook de door
hen gebruikte maskers waren vaak buitenge-

woon cxpressief en geestig. In de topeng werd
een kebiar-dans ingelascht van den vermaarden
Goesti Gede Raka uit Tabanan

;
dit is een

solo-dans, in zittende of hurkende bonding
uitgevoerd door een jongeman in een aan drie

zijden door het orkest ingesloten carre. Stellig

was deze voorstelling te Gianjar wel de mooi-
ste, die wij in deze dagen te zien hebben ge-

kregen.

Vervolgens reden wij naar Bedoeloe om als

laatste nummer van het programma, dat dien

dag ongeveer twaalf uur in beslag heeft ge-

nomen — dat van den vorigen dag voor de
congressisten aan den wal ongeveer vijftien

uur !
— een ketjak-dans mee te maken in een

met olielampjes en geillumineerde bloemen-
manden verlichte loods. Om een brandende
candelaber zit in concentrische cirkels een

groote menigte, misschien too a 150, mannen
met ontbloot bovenlichaam. Met hard uitge-

stooten uitroepen beginnen zij een gezang, dat

vervolgens langzaam en gedragen wordt als

een machtig kerkgezang of als orgelmuziek.

Onderbroken door lange passages van hevig

bewogen kreten : tjak-e-tjak-e-tjak-e-tjak (klin-

kend als : tsa !-tsa !), kikkergekwaak, gesis en
andere diergeluiden. Soms een kort gesprek

tusschen twee voorzangers, waarbij de een den
ander smalend uitdaagt ; soms rijst een der

zittende mannen op om in het midden eenige

dansfiguren uit te voeren. Dan weer laten al-
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len zich achterover vallen of splitsen zij zich

in twee partijen, waarvan de een de ander

met uitgestrekte armen bedreigt en waarbij

ten slotte de eene groep de andere verdrijft.

Wat de beteekenis van deze ketjak is, is nog
niet duidelijk, maar een der imposantste
schouwspelen die men op Bali kan zien is

deze in fantastische belichting uitgevoerde

daemonische dans ongetwijfeld.

V.

Denpasar, 24 October.

Na een zoo belangwekkenden dag als de
derde van het congres geweest was kon men
moeilijk nog een verderen climax verwachten.

De beide volgende dagen hebben dien dan
ook niet gebracht, al werd 00k toen nog veel

moois bezichtigd.

Vrijdag den 22en reden wij via Bangli naar
Kintamani. In eerstgenoemde plaats bezoch-
ten wij nog de poera Kehen, een van de be-

langrijkste tempels van het eiland. Maar juist

op dergelijke plekken betrapt men zich er op dat

men zonder deskundige leiding eigenlijk alleen

maar een beetje loopt rond te kijken zonder
bepaald veel op te merken of te begrijpen.

Overal op Bali merkt men trouwens hoe wei-
nig — zelfs al is men orientalist van zijn

vak — feitelijk weet of begrijpt van de betee-

kenis van wat men ziet. Naast het leven en
de schoonheid der Balische cultuur dringt

zich haar raadselachtigheid wel zeer sterk aan
ons op. De met haar bestudeering belaste

taalkundigen en niet minder de zich daartoe
aangetrokken voelende bestuursambtenaren
hebben nog een belangrijke taak te verrichten.

Voor ’t eerst tijdens het congres betrok het
weer, en kregen wij regen, die des te minder
van pas kwam, omdat Kintamani in nevel en
regen veel van zijn aantrekkelijkheid verliest.

Maar gelukkig kwam nog juist even de zon
door, toen wij den hoogen rand bereikten, van
waar men het prachtige uitzicht heeft op den
Batoer en het Batoer-meer, een schouwspel
dat door velen tot de meest grandioze in

geheel Indie gerekend wordt. Kintamani is de
hoogste bergdesa van Bali, ongeveer 1500 M
hoog

;
het is een geliefd vacantie-oord, waar

ook een hotel van de K.P.M. is gevestigd.

In een vrij kleine omheinde ruimte w'erden

door een zestiental mannen in bonte kleedij,

gewapend met lansen en schilden, verschillen-

de soorten van wapendansen (baris) uitge-

voerd. In schittering konden deze bij lange
na niet wedijveren met wat wij tot dusver ge-
zien hadden, maar toch vulde ook deez voor-

stelling weer aan, wat anders een lacune ge-

weest zou zijn. In het algemeen is trouwens
gedurende het geheele congres een uitsteken-

de verdeeling van de dansen geweest, zoodat

wij steeds weer wat nieuws te zien kregen

zonder dat in herhaling vervallen werd.
Dat was ook weer het geval in Gelgel, in

Kloengkoeng niet ver van de zee en dus weer
een heel eind van Kintamani, waarheen wij in

stortbui gereden waren. De nagara-bestuurder
van Kloengkoeng had ons hier een the met
dansvoorstellingen en demonstraties van edel-

metaalbewerking, houtsnijwerk en ijzersmeden
aangeboden. Wij zagen hier den bekenden
djanger-dans, uitgevoerd door jongens en meis-
jes, die een carre vormen, waarin jongens
tegenover jongens en meisjes tegenover meisjes
zitten. De meisjes dragen daarbij het aardige

hooge diadeem van loovertjes en kunstbloemen,
die bij de beweging van het hoofd in trilling

geraken. Vervolgens een barong-vertooning :

nymphen worden geschaakt door dacmonen ; een
m'’thologisch dier (de barong) bevrijdt hen en
wordt zelf daarna bestreden door een heks,

waarbij het wordt verslagen. Zijn helpers willen

nu' de heks aanvallen, doch door haar be-

tooverd richten zij de wapens op zichzelf. Zij

en de dragers van de barong voeren dan een
zoogenaamden krisdans uit, waarbij zij in

trance geraken, rook inademen, toewak drin-

ken, een rauw ei verslinden, met de handen
vuur uitdooven en tenslotte bewusteloos neer-
vallen. Wederom een voor ons raadselachtig

gcbeuren, waaromtrent wij gaarne van des-
kundige zijde eenige verklaring gehad zouden
hebben.

Voor den laatsten dag van het congres,
Zaterdag 23 October, stond oorspronkelijk een
tocht naar het Heilige Bosch bij Sangeh op het
programma met een wajang-wong voorstelling

tusschen de ontzagwekkend hooge boomen en
de tallooze apen, die een van de voornaamste
bezienswaardigheden daarvan uitmaken. Deze
laatste gezamenlijke excursie moest echter ver-
vallen om plaats te maken voor een lezing van
ir. Th. A. Resink, waarnemend conservator van
het Balische Museum te Denpasar, die wij nog
van den eersten congresdag tegoed hadden. Het
was den heer Resink overigens niet beschoren
zijn lezing zelf voor te dragen, aangezien men
blijkbaar had vergeten hem van de jongste
veranderingen in het program op de hoogte te
stellen. Gelukkig was een exemplaar van den
tekst aanwezig, zoodat een ander zijn taak kon
oyernemen

; hijzelf kon nog juist het slot van
zijn eigen lezing aanhooren !

Bedoelde lezing was een uitnemende inlei

-

ding tot het bezoek aan het museum. Evenals
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bij den bouw van vele andere locale musea,
onder meer ook dat van het Java-Instituut

zelf, zijn in Denpasser regionale stijlen toege-

past. Zelfs heeft degeen, die in 1910 het ont-

werp er voor vervaardigde, kennelijk meer een
verzameling van bouwtypen dan een complex
van tentoonstellingslocaliteiten voor oogen ge-

had. Hij heeft een gebouw willen optrekken

bestaande uit verschillende specifiek Balische

bouwdeelen in de verschillende bouwstijlen,

die in Zuid-Bali te vinden waren, met name
een poeri (vorstenverblijf) met daaraan grenzend
een poera of tempel, beide versierd met poor-

ten en ommuurd, een en ander gecopieerd

naar oude, bestaande bouwwerken. Op deze

wijze zou men de oude bouwstijlen, die naar

men toen reeds meende in verval geraakt wa-
ren, voor de toekomst kunnen vastleggen. Tot
voor enkele jaren diende het complex dan ook
uitsluitend als openluchtmuseum en eerst in

het eindvan 1932 werd een museumvereeniging
gesticht en ging men over tot bijeenbrengen

van collecties van unieke kunstvoorwerpen en
etnographica.

Men wilde zich echter — evenmin als het

Java-Instituut gedaan heeft — niet bepalen tot

in stand houden en bestudeeren van de uitingen

der Balische cultuur, maar wilde haar waar

dit noodig was op een hooger peil brengen.

In verband hiermede werd aan het museum
een verkoopafdeeling verbonden van moderne
kunstnijverheid, die vijf jaar lang onder leiding

van den kunstschilder Bonnet nuttig werk
heeft verricht. In het begin van dit jaar, toen

de heer Bonnet met verlof naar Europa vertrok,

bleek er iemand te zijn om hem te vervangen

en moest de afdeeling voorloopig worden opge-

heven. In overeenstemming met het door den
heer Sitsen op den vooravond van het congres

verdedigde beleid, bestaat echter thans weer het

plan het werk te doen hervatten door een spe-

ciale commissie, die de voor den verkoop be-

stemde stukken zal moeten keuren. Ook het mu-
seum zelf zou men naar het oordeel van ir. Re-
sink een ruimere taak kunnen geven door het niet

alleen te laten zorgen voor het bijeenbrengen van
een zoo volledig mogelijke ehtnographische- en
kunstverzameling, maar het tevens als bemidde-
laar te doen optreden voor andere musea op Java
en in het buitenland bij het uitbreiden van
hun collecties — hetzij door het leveren van
origineelen dan wel van copieen, het verstrek-

ken van inlichtingen over het gebruik, de waar-
schijnlijke herkomst, den juisten naam der

museumvoorwerpen en wat dies meer zij. Waar

inderdaad, het museum over het volledigste en
nog levende materiaal kan beschikken en he^

bovendien de directe medewerking heeft van
alle bij de Balische cultuur betrokken instan-

ties, komt het ook ons voor dat het hier een
nuttig en door velen gewaardeerd werk zou
kunnen verrichten als centrale voor inlichtin-

gen. Ook de collecties die het nu reeds bezit

zijn vaak bijzonder fraai en belangrijk ; men
vindt er uitgebreide verzamelingen van mas-
kers, krisheften, muziekinstrumenten en ethno-
graphies, waaronder talrijke unica uit weten-
schappelijk en artistiek oogpunt.
Ten slotte had de aangekondigde wajang-

wong voorstelling plaats in de Poera Satrija te

Denpasar, een omgeving, die stellig niet voor
die van het Heilige Bosch behoeft onder te

doen. De roof van Sita en de daarmee verband
houdende tafreelen uit het Ramayana werden
ten tooneele gebracht.

Na een laatste gemeenschappelijke lunch in

het Bali-hotel vertrokken des middags verreweg
de meeste congressisten met de Op ten Noort,
de overige bleven nog tot den volgenden mid-
dag om met de Treub van Boeleleng af te

varen.

*
* *

Overzien wij nog even het congres als geheel

dan is onze laatste indruk een dankbare her-

innering. Dat er zwakke punten zijn geweest
in de organisatie hebben wij reeds aangeduid.
In groote lijnen is alles echter vlot verloopen,

mede dank zij de voortdurende medewerking
van de bestuursambtenaren op Bali, het perso-

neel der K.P.M. en de verkeerspolitie. Aan
intensiever bestudeering van het geziene en aan
uitwisseling van indrukken zou het ten goede
zijn gekomen indien van te voren een scherpere
selectie uitgeoefend ware geworden onder de
deelnemers en indien men het gezelschap ver-

deeld had in kleinere groepen onder deskundig
geleide. Men zou zich vermoedelijk ook op
andere punten den opzet van het congres
anders kunnen voorstellen, of het beter aan
zijn doel beantwoord zou hebben staat nog te

bezien.

Van deze weinige dagen hebben wij wel een
zeer sterken indruk meegenomen van den
overweldigenden rijkdom en van de veelzijdig-

heid van het Balische leven en, vergissen wij

ons niet, dan is elke deelnemer vol bewonde-
ring voor Bali en zijn cultuur teruggekeerd.

Dit is, dunkt ons, ruim voldoende om het

cultureele congres op Bali welgeslaagd te noemen.
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I

Na het Bali-Congres.

Door Dr. Th. P. Galestin.

I.

Het Bali - congres van het Java - Instituut

beboort tot het verleden. De honderden vluch-

tige indrukken, die men daarbij opdeed, zul-

len pas langzamerhand verwerkt kunnen
worden. De balans zal niet voor een ieder

gelijk zijn. Het ligt er maar aan wat men
van het congres verwachtte, en in hoeverre

men Bali reeds door eigen aanschouwenkende.

Voor hen, die het voorrecht hadden reeds

eerder op het eiland te zijn geweest, was het

in vele gevallen een verrassing om op te mer-

ken wat na het vorig bezoek gelijk bleef en

wat zoo snel aan het veranderen is. Het is

misschien van belang om eenige impressies te

verwerken en daarbij na te gaan hoe het vroe-

ger was. Uit den aard der zaak zullen op deze

plaats slechts enkele punten aangeroerd kunnen
worden.

De bouwkunst

Voor hen, die uit het Noorden van het ei-

land naar het Zuiden afzakten, bestond ruim-

schoots gelegenheid om de bouwkunst, en haar

plaats in het landschap in oogenschouw te ne-

men. Het was daarbij, vooral in het Noorden,
ontstellend om te zien hoe het gebruik van
zinken daken, in vergelijking met b.v. vier jaar

geleden, veld gewonnen had, ook in de tempels.

Laten we bij dit verschijnsel even stil blijven

staan.

Zinken daken houden het langer uit tegen

den invloed van weer en wind dan die welke

met wat men op Bali ,,doek” (zwarte aren-

vezel) noemt, bedekt zijn. In zooverre is het

,,practischer”. Er is ook minder brandgevaar.

Het staat echter minder mooi in het landschap,

maar, zal men zeggen, de Balier moet zelf maar
weten wat hij wil en doet. Zeker, dit is alle-

maal waar. Het is echter niet oninteressant om
na te gaan wat hiervan het gevolg is. Een dak
van zink heeft gedeeltelijk een andere binnen-

dakconstructie noodig dan een dak bedekt met
arenvezel. Bij de nieuwe constructie wordt de
oude bouwwijze, die van vader op zoon over-

gaat, hoe langer hoe meer vergeten.

Voordat wij hier nader op ingaan eerst nog
lets anders over de bouwkunst. Eerlijk gezegd

worden — en hier heeft men reeds dikwijls op
gewezen— op Bali, zelfs in de hoven der groo-

ten, bouwwerken vervaardigd, die getuigen van
wansmaak. Zoo ziet men tegen een Balischen

achtergrond Europeesche of onder Europee-

schen invloed staande poorten en muren. Op

Europeesche wijze vervaardigde klokketorens bij

de tempels. Westersche deuren in huizen en

tempels. Het is weer waar, dat dit uitzonderin-

gen zijn, maar hoe lang zullen dit uitzonderin-

gen blijven?

Het bestuur van Bali is op het oogen-
b 1 i k waakzaam. Zeide niet de Assistent-Resident

van Zuid-Bali in zijn welkomstwoord : ,,men

onthoude zich van de oprichting van in deze

omgeving niet thuishoorende gebouwen en wer-

ken zooals wel is geschied.” Dit woord was te

treffender aangezien de openingszitting van het

congres, ten gevolge van ruimte-gebrek in

het Bali-museum, moest plaats hebben in de

Poeri van den regent van Badoeng. En deze

Poeri is niet wat men direct Balisch kan

noemen
Er is op Bali reeds een meroe, een godenhuis

met meerdere daken, gebouwd van gewa-
pendbeton. We schreven het reeds, zoo-

iets houdt het langer uit, en men kan in het

nieuwe materiaal de vormen van de oude
voorgeschreven bouwwijze eenigszins naboot-

sen, zooals ook op Java wel geschiedde na

de komst van den Islam.

Maar laten we, zooals beloofd, nader op
dit verschijnsel ingaan en daartoe dit vraagstuk

eens van een andere zijde bezien Wat is

het, dat Bali tot nu toe zijn inheemsche sfeer

deed behouden, waardoor het terecht een

middelpunt van wetenschappelijke belangstel-

ling en toeristenbezoek is gebleven ?

In verband met de bouwkunst, moet het

antwoord luiden
:

juist het vergankelijk
materiaal waaruit die architectuur gedeeltelijk

is opgetrokken. Immers, dat moet periodiek

veranderd worden en voor die steeds noodza-

kelijke vernieuwing is een blijvende ken-
ni s van vormgeving en daarbij behoorend ritueel

noodzakelijk. Goede bouwmeesters op Bali

raadplegen steeds hun geschriften om geen
fouten te maken, geen zonden te begaan tegen-

over de goden.

Gaat men nu met ander, duurzamer, mate-
riaal bouwen, dan is de mogelijkheid geschapen,

dat een volgend geslacht niet tot vernieuwing
genoodzaakt is. En een verdere stap kan zijn,

dat het inachtnemen van de oude voorschriften

zelfs niet meer als een vereischte geldt. Dit
hangt direct met den godsdienst samen. Men
kan gerust zeggen : verdwijnt de Balische gods-
dienst, dan ook de Balische architectuur.

Over deze dingen denke men zooals men
wil. Men houde dan echter in het oog, dat dit

een zaak is die, tenslotte, alleen den Baliers

aangaat. Welke houding zij hierbij in de toe-

komst zullen aannemen, valt niet te voorspellen.
Er valt slechts vurig te hopen, dat de gang

van zaken in overeenstemming zal zijn met

-4
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het Balische volkseigen, met dat wat den Balier

tot Balier maakt en niet tot dat waarvoor
buitenlanders reeds waarschuwden

:
..another

vanishing race of coolies”.

De houten beeldjes.

Bij verschillende gelegenheden werden. tij-

dens het congres. houten beeldjes aange-

boden. Wij hebben hier op het oog de
z. g. nieuwe Balische kunst. die men. zonder
op Bali te zijn geweest. reeds in Europa. Java
of elders kan hebben opgemerkt. Eenige jaren

geleden was deze nieuwe ..industrie”, welke
uitsluitend voor kunsthandelaren en toeristen

werkte. een rage. Daarna begonnen deze ..to-

gog’s” te vervelen. Men zag ze haast overal.

Het nieuwtje was er gauw af. Toch zijn ze.

als verschijnsel. belangrijk genoeg om er wat
langer bij stil te staan.

Hardnekkig is beweerd. dat zij ontstaan zou-
den zijn onder Europeeschen invloed, terwijl op
Bali werkende Europeesche kunsthandelaren
zulks even hardnekkig tegenspraken.

Vier jaar geleden vroegen we Balische hout-
snijders wat zij van deze beeldjes dachten.

Het antwoord luidde : in de tempels komen
zij niet. ze dienen alleen voor de touristen.

Men zegt. dat er eenige jaren geleden een
Assistent-Resident is geweest. die zijn kinderen
liet uitbeelden in buste-vorm. Naar aanleiding

hiervan zouden de nieuwe beeldjes in buste-

vorm zijn ontstaan.

Het is een feit. dat Europeesche kunsthan-
delaren aan Baliers indertijd hout leverden met
de opdracht : maak nu dit. en maak het zoo.

en zoo, dan zullen wij het voor je verkoopen.
Een bijkomende omstandigheid is in dit ver-

band het feit, dat Amerikaansche toeristen

liefst met k 1 e i n e koffers reizen. Een voor-
beeld uit de praktijk moge dit illustreeren.

Toen wij indertijd in het Bali-hotel de beeld-

jes aan het bekijken waren, kwam een Ameri-
kaan er bij staan, die een bepaald stuk wel
wilde koopen indien het in zijn koffer paste.

De zaak werd onderzocht. Het ging niet. De
toerist kwam op een denkbeeld : snij er een
stukje af, luidde zijn raad. Den volgenden dag
waren er kleiner gemaakte beeldjes aanwezig,
waarvan hij er enkele kocht. En na zijn vertrek

waren er tientallen van die kleinere beeldjes

op de markt. De Baliers zijn practische men-
schen. Zij weten zeer vlug van een nieuwen
toestand te profiteeren.

II.

Het yiel op tijdens het congres-bezoek, dat
er, in verhouding tot den nieuwen stijl, weinig

oudere vormen van togog’s aangeboden wer-
den. Deze laatste waren, zoo zeide men, niet

meer ..lakoe”. Er was te veel en te fijn werk
aan. Daardoor werden zij te kostbaar en in het
algemeen was het, naar zij mededeelden, de
bedoeling van toeristen om goedkoope
souvenirs mede te nemen. Deze worden dan
ook gemaakt. Men zag veel van die glanzende
koppen. Soms was er een onder waarvan het

hout nog niet gebeitst of gevernist was. Zoo
leveren de snijders deze beeldjes namelijk aan
de handelaren af

We maakten het persoonlijk mee, hoe inder-

tijd Europeesche kunsthandelaren deze stukken
in ruwen staat polijstten. Dat stond ,,stem-

miger” op een piano of op een kast, beweer-
den zij. Bovendien is het hout dan beter

bestand tegen het klimaat, en — voegen wij er

bij — worden de foutjes minder goed opge-
merkt.

Laten we bij dit vernissen en beitsen even
stil blijven staan. Vroeger kregen de houten
beelden ook een bescherming tegen het klimaat,

nl. een kleur, die volgens de voorschriften

bij een of andere godheid paste. En nu komen
we tot de kern van de zaak. De nieuwe nij-

verheid verwijdert zich hoe langer hoe meer
van den voedingsbodem der Balische kunst,

van den godsdienst. De oudere gekleurde go-
denbeelden werden gemaakt voor de tempels.

Wanneer men vroeger en nu nog in Bali-

sche werkplaatsen waar gewijde kunst wordt
vervaardigd rondkijkt, ziet men het volgende :

voordat men begint te snijden of te hakken,
worden offers gebracht voor de lagere godhe-
den, die over het werk waken, die er voor
zorgen, dat de handen niet door de instrumen-
ten bezeerd worden. Men moet rein zijn van
gemoed voordat men in dienst der goden be-
gint te arbeiden. Concentratie is noodig, wil

men de voorschriften goed uitvoeren. Een
beeld waarvan niet alle details in orde zijn,

zal niet geschikt zijn voor de neerdaling eener
godheid. Zij dienen te worden afgekeurd,
anders brengen ze ongeluk aan. Zoo was het
reeds in de kunst van Voor-Indie, zoo ook bij

den Boroboedoer. Zoo is het niet bij de mo-
deme, laten wij zeggen, profane beeldjes. Daar-
bij heeft men niets te vreezen. Daarbij mag
best een foutje voorkomen. De toerist ziet dat
toch niet, vertelde men ons.

Naast de afbeeldingen van Balische danseres-
sen, van vogels, priesters en hemelnymphen,
ziet men tegenwoordig veel koppen waarbij de
anatomie eenigszins op Europeesche wijze is

aangegeven. Haast nooit geheele figuren in

dienzelfden geest. Dat heeft de Balier nog niet

geleerd. Indien hij al geheele figuren maakt,
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zijn deze, vooral de armen, handen en voeten,

meestal op oud-Balische wijze aan-

gegeven.

Hierin schuilt een gevaar. De kunst wordt

hybridisch. Wil men dan per se den Balier

Westersche kunst laten afleveren, dan hebbe

men ook den zedelijken moed hem daarbij

in de toekomst niet bespottelijk te maken.

Heusch, men moet met een levend volk niet

dergelijke onverantwoordelijke dingen doen.

Of men late de kunst Bahsch, of men leere

den Balier anatomie van het Uchaam. Men
zegge niet ; op deze wijze is het juist zoo

aardig, met zoo’n tikje Balische onbeholpen-

heid er bij.

En men bedenke, dat met deze moderne

beeldjes op Bali tegenwoordig gedeeltelijk

Westersche kunst aangeboden wordt, zonder

dat er op het eiland een Westersche c u 1 1 u u r

is, waaruit die kunst vanzelf zou kunnen ont-

staan of steeds weer voedsel zou kunnen krijgen.

De s c hi 1 d e r k u n s t.

Afgezien van de houten beeldjes, het zilver-

werk en de producten van de klapperdopbe-

werking, werden tijdens het jongste bezoek aan

Bali ook beschilderde doeken verkocht. Moderne,

wel te verstaan. Hier en daar zag men oud
werk, dat echter, wat de kleuren betreft, ge-

deeltelijk reeds vergaan was. Deze oude stukken

hadden weinig aftrek. Goede exemplaren kan

men gelukkig nog in musea en in particuliere

collecties bewonderen. Men heeft er tegen-

woordig voor gezorgd in het algemeen beter en

duurzamer materiaal te gebruiken, met name
wat de kleuren betreft. Europeesche bescher-

mers dezer kunst hebben daar de Baliers op

attent gemaakt en er op gewezen, dat men
nieuwe voorstellingen moet maken, waarin soms
het perspectief, op Balische wijze verwerkt,

wordt aangegeven. Wil men zich goede exem-

plaren dezer nieuwe schilderkunst aanschaffen,

dan wordt men naar bepaalde Europeesche

kunsthandelaren verwezen, waar man ze kan

koopen of bestellen. Men weet daar de goede

adressen en heeft er in zekeren zin het mono-
polie van het betere werk.

Zij die de rechtszaal te Kloengkoeng, de z.g.

Kerta Gosa bezochten, konden daar in den

vorm van plafondschilderingen goede, moderne
Balische schilderijen zien, gemaakt naar oude
afbeeldingsvoorschriften. Deze schilderijen wor-

den periodiek vernieuwd. Eenige jaren geleden

bijvoorbeeld was het oude werk niet meer van

dien aard, dat het vertoond kon worden.

Met die oude stukken, waarvan prachtige

details nog zeer de moeite van het bewaren
waard waren sprong men toen vrij raar om.

Men had ze verknipt en daarmee de bale kam-

bang in de buurt behangen, waar de doeken

in gerafelden toestand het einde afwachtten.

Bij elke vernieuwing merkt men de invloeden,

welke op de Balische kunst werken.

Daarom zou het interessant zijn om de stel-

len in hun geheel te bewaren en te preparee-

ren. Op deze wijze kan later een geschiedenis

van de Balische schilderkunst geschreven wor-

den, aangezien men gelijke motieven in nieu-

wen en ouden vorm kan bestudeeren en ver-

gelijken.

De nieuwe doeken tijdens het congres aan-

geboden, worden uitsluitend voor toeristen

vervaardigd. In den ouden tijd dienden zij, in-

dien men ze maakte voor eigen gebruik, als

versiering tegen houten tempelschotten of tem-

pelplafonds of wel voor versiering der voor-

name gebouwen van de grooten des lands.

De bewerking.

Ook bij het vervaardigen van schilderijen

werden en worden nog offers gebracht, mis-

schien niet meer bij schilders, die grof werk
afleveren voor touristen. Voor hen, die daar

belang in mochten stellen, volgt hier een be-

schrijving van de bewerking zooals die inder-

tijd bij een bezoek aan eenige schildersdorpen

door schrijver dezes kon worden waargenomen.
Het weefsel waarop geschilderd werd, kwam

vroeger uit Noesa Penida. Om de kleuren te la-

ten houden, werd het materiaal eerst bewerkt

met een soort Chineesche rijstebrei. Dan be-

gun men met een ruwe schetsteekening in houts-

kool, waarbij contouren werden aangegeven.

Deze schetsteekening werd overgetrokken met
inkt, die aangebracht werd met een stukje

bamboe waaraan men voor dit doel een scherpe

punt geslepen had. De inktteekening werd dan
in details uitgewerkt, waarbij zwarte partijen,

bijvoorbeeld de zwaarden en de haren, konden
worden ingevuld. Dan begun men de kleuren
aan te brengen. Deze kleuren werden gedeelte-

lijk uit de zee, gedeeltelijk uit de bergen, of
wel uit plantaardig materiaal gewonnen

; tegen-
woordig betrekt men zijn kleuren ook wel uit

Europeesche of Japansche toko's.

De kleurstof werd gemengd en in een potje
gedaan. Men had voor de bewerking twee soor-
ten van penseelen gemaakt, bestaande uit bam-
boestiften. Die waarmede men groote partijen
moest bestrijken, werden aan de punt tot een
soort kwastje uitgerafeld, terwijl de lijnen aan-
gebracht werden met stiften waaraan men een
punt had geslepen, gelijk dat met de inkttee-
kening het geval was.

Bij het kleuren ging men als volgt te werk.
Eerst werd a 1 1 e s wat in een schilderij bv.
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rood moest worden met die kleur bewerkt. De
rest werd open gelaten. Deze methode had het

voordeel dat de kleurstof niet opdroogde.

Zoo werden dan achter elkaar de desbetref-

fende partijen van kleuren voorzien, waarna
men het geheel opwreef met een schelp, die

aan een lat was bevestigd. Op deze wijze werd
de voorstelling a.h.w. gepolijst.

In het algemeen kan men zeggen, dat bij het

gewone werk de kleuren niet precies binnen
de contouren werden aangebracht, waardoor
de vaste en gedurfde Balische lijnvoering van
de teekening wel eenigszins leed. Hier doet

Pita Maha, de Vereeniging die op Bali over

de kunst waakt, goed werk, Bij de fijnere stuk-

ken zorgt men nu, dat zooiets niet meer voor-

komt.

(De Locomotief.)

De balans van het Bali-
Congres.

Wanneer we van het congres van het Java-
Instituut de balans opmaken, dan moet het

geslaagd genoemd worden, wanneer het hoofd-
doel kennismaking met Bali was, oppervlakkige

en voorloopige kennismaking. Veelal hebben
de rust en de tijd ontbroken, het geziene en
gehoorde te laten bezinken.

Gedeeltelijk ligt dit aan de samenstelling
van het programma. Dit was kennelijk te over-

laden en het is onbegrijpelijk, dat men bij de
organisatie niet beschikt kan hebben over
iemand, die Bali kent en de eischcn, aan een
congres te stellen, begrijpt, om te waarschuwen
tegen te veel, dat steeds een gevaar is voor
hen, die in korten tijd Bali willen „zien”. Na
eenigen tijd van ingespannen zien ontstaat die

bekende vermoeidheid, die verder belet om
nog iets te zien, althans het geziene behoorlijk

te verwerken.
Een ernstig bezwaar bij de verwerking van

het programma was ook het uitermate groot
aantal deelnemers. Wat meer selectie had dit

aantal kunnen beperken en de richting van de
algemeene aandacht, het peil der belangstelling,

slechts kunnen verhoogen.
Veel onnoodige ergernis werd gewekt bij

de congressisten, veel kostbare tijd ging ver-
loren, doordat het programma ettelijke malen
gewijzigd werd, vaak genoeg helaas zonder
dat een ieder daarvan tijdig en voldoende was
op de hoogte gesteld. Het heeft geen zin, de
oorzaken daarvan aan te geven ; zij liggen aan
verschillende zijden. Een organisatorische fout
evenwel is het feit, dat men de algemeene
regeling op de tochten niet in handen gegeven

had van de K.P.M., die met dit veeleischende

werk op Bali zoo ten voile vertrouwd geraakt

is. Men wilde het alles zelf doen, men was
toegeeflijk, vervulde zooveel mogelijk ieders

wenschen, met het gevolg, dat het in de war
liep. Men moet het ten slotte nog prijzen, dat

iedereen goed en wel aan boord kwam !

Wat vroeger de backbone van een congres
was, de lezingen, de praeadviezen, dat was op
dit congres, we zeiden het reeds, saamgedron-
gen op den eersten dag. Ook dat was te veel.

Helaas echter niet van het goede ! De lezingen,

welke gehouden werden, konden stellig niet

alle den toets eener gematigde critiek doorstaan.

Wat de regenten van Karangasem en Gianjar
mededeelden, was voor velen stellig nieuw en
reeds daardoor aantrekkelijk. Bovendien heeft

men het op prijs te stellen, dat de beide ge-
noemden er voor te vinden geweest zijn, bij

te dragen tot het didactisch oratorisch gedeelte
van het Congres.

Bij het aanhooren van de lezing van den
heer dr. W. F. Stutterheim vroegen we ons
niet zonder beklemming af, of het noodig
geweest ware, hiervoor het hoofd van den
Oudheidkundigen Dienst uit Batavia te doen
overkomen.
De lezing van den heer dr. R. Goris, hoe

volledig en gedegen ook, was eigenlijk geen
lezing, doch een tijdschriftartikel, dat werd
voorgelezen. We zijn er van overtuigd, dat
vele congressisten er prijs op zullen stellen, dit

alles nog eens rustig voor zich zelven over te

lezen. De voorlezing echter was niet om aan
te hooren ; zelfs het feit, dat in deze lezing
althans nieuwe vondsten en aardige verge-
lijkingen getroffen werden, kon daaraan niets

verhelpen.

• •
•

Wat aangaat de lezing van den heer ir. P.

H. W. Sitsen aan boord van de ,,Op ten Noort”,
we houden er ons van overtuigd, dat belang-
rijke gedeelten daarvan wel heel anders geluid
zouden hebben, ware spreker in staat geweest,
eerst Bali zelf te leeren kennen. Het was overi-

gens de eenige lezing met een ,,practischen”

kant en daarom lijkt het juist om hier op
enkele punten nader terug te komen.
Het is, naar het ons voorkomt, spreker niet

gelukt om aan te toonen, dat de snelle groei

der kunstnijverheid in Bali voortsproot uit

eigen cultureele behoefte. Ons dunkt, men be-
hoeft het proces niet van al te nabij te hebben
gadegeslagen om te beseffen, dat het juist

het tourisme en de export geweest zijn, die

den stoot gegeven hebben tot die ontwi^eling,
tot den groei en den bloei in korten tijd. Niet
het minst ook de vele tientallen tentoonstel-
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lingen van de Kunstkringcn op Java, met
Soerabaia aan het hoofd, die aan de kunst en
kunstnijverheid van het eiland op Java groote

bekendheid gegeven hebben.
Bepaald incorrect en onbillijk werd spreker,

toen hij gewag maakte van de handeltjes in

kunstnijverheid, welke naast (n.b.!) deze kunst-

nijverheid ontstonden.

Het is voor een ieder, die onbevangen deze
zaak beziet, duidelijk, dat hier groot onrecht

gedaan wordt aan de Balische handelaren, die

ten koste van veel moeite en geld keurige za-

ken oprichtten, vele waarvan er reeds beston-

den en bloeiden lange jaren voordat er sprake

was van eenige ,,activeering”. Verschillende

dier Balische zaken verzenden de kunstnijver-

heids-objecten tot in verre uithoeken van de
wereld, Europa, Amerika, Australie, Engeland,
Nederland, etc. Van den leider van de afdee-

ling Nijverheid van het departement hadden
we, zooal geen lof, dan toch wel een woord
van simpele waardeering verwacht voor het

goede en energieke werk, dat door hoogerbe-
doelde Baliers verricht werd en wordt in het

belang van de kunstnijverheid niet het minst...

We concludeeren hier dan ook een groot te-

kort aan goede voorlichting van de zijde van
's heeren Sitsen’s berichtgevers.

Wij mogen hieraan nog wel dit toevoegen,

dat mede in de lezing ontbrak het inzicht, dat

de gehcele kunstnijverheid heeft afgedaan op
het oogenblik, dat deze export en het touris-

me van Bali zouden verdwijnen. Er is hier —
met een hoogst enkele uitzondering — geen
sprake van cultureelen drang, die de arbeiders

tot scheppen noopt... Er is slechts sprake van
kunstvaardige handen, die in den vrijen tijd

wat knutselen in de hoop en de verwachting,

dat de handelaars en de touristen de producten
wel koopen zullen, hoop en verwachting die

haast nooit worden teleurgesteld, zelfs niet

wanneer het betreft de grofste namaak.
Indien morgen aan den dag de exportmoge-

lijkheden en het aantal touristen verdubbeld
worden, dan staan overmorgen drie maal zoo-

veel kunstnijvere Baliers klaar om aan de be-

hoefte ten voile te voldoen en meer dan dat

!

En wanneer er plannen bestaan om den export

uit te breiden, dat men dan bedenke, dat hier

het ernstig gevaar dreigt van opoffering van
den kunstnijvere aan een principe

; immers
niets is in deze ,,luxe branche” gevaarlijker

dan overvoering van de markt. Op Java heeft

men dit reeds kunnen ervaren ; de belangstel-

ling voor de Balische kunstnijverheid nam recht

evenredig af met de uitbreiding van het aantal

artikelen op de markt ! En — vooral het betere

werk leidt hier onder, niet dat der beun-
hazen.

• *
*

Zonder op de vele punten in deze lezing in

te gaan, zij hier nog gewezen op het merkwaar-
dige cijfer van f 160.000, voor den export van
kunstnijverheidsartikelen opgegeven. Volgens
berekeningen van het Binnenlandsch Bestuur
en ook van andere deskundigen schommelt dit

cijfer om de f 60,000. De zaak is dus van bijna

te verwaarloozen belang, waar het den finan-

cieelen toestand -van de bevolking als geheel

betreft. Het is een klein groepsbelang en naar
schatting profiteeren direct een soo-tal gezinnen
van de inkomsten dezer kunstnijverheid.

Wat wij evenwel het allerpijnlijkst misten in

deze lezing, was de aanduiding van het feit,

dat er op Bali, nu evenals vroeger (en zooals

overal elders op de wereld), heel enkele goede,

heel enkele superieure werkers zijn, wezenlijke

artisten in hun vak. Zij zijn het, die nieuwe
concepties hebben en uitwerken, zij scheppen
een bewonderenswaardige kleinkunst en de
groote schare der ,,leerlingen”, die „aan hun
voeten zit", imiteert hen. Zij zijn de inspiree-

rende creators, zonder wier arbeid, zonder wier
fantasie en kennis, die gansche schare van na-
volgers geen hand zou kunnen omdraaien,
Vooral op een lezing voor een cultuur-congres

ware een uiteenzetting op dit punt hoogst
belangwekkend en verhelderend geweest.

Maar — daaraan had dienen aan te sluiten,

dat het de Balische handelaars, enkele goed-
willende en met inzicht begaafde particulieren,

touristen en anderen waren en zijn, die dezen
besten onder de kunstnijveren de mogelijkheid
tot arbeid bezorgen, namelijk door hen zoodanig
goed te betalen, dat zij rustig en zonder zorg
kunnen werken.

Weldadig, ten slotte, was de lezing van den
heer Colin McPhee, die door zijn fijne en ge-
voelige woorden een goed denkbeeld gaf van
de wijze, waarop de Westersche musicus rea-
geert op het aanhooren van Balische muziek.
Hier werd den hoorder een „nieuw koninkrijk”
geopenbaard, hier was een nieuwe, frissche
klank.

Moge hij naklinken.

findische Courant.)
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GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN OMTRENT DE
RESIDENTIE MADIOEN.

door

Dr. L. ADAM
Resident van Madioen.

II. BERGHEILIGDOMMEN OP LAWOE EN WILIS. 0

Met recht klaagt Dr. Robert Heine-
Geldern in zijn studie over de megali-

then van Zuid-Oost-Azie *), over de
zoo gebrekkige bestudeering der merk-
waardige reeds zeer vervallen bergheilig-

dommen van Java.

Het wordt tijd, dat, nu de L a w o e -

top zoo gemakkelijk te bestijgen is, de

op dien berg gelegen terrassen en an-
dere steenen overblijfselen door des-

kundigen bestudeerd worden.

Het meest opvallend voor iederen

bezoeker zijn de vele — straks nader

te beschrijven — terrassen, die men
ook op verscheidene andere bergen op
Java heeft aangetroffen. 3)

Wat beteekenen deze terrassen en uit

welken tijd dateeren zij ?

Volgens Krom 4) is de terrassen-

cultus op den Lawoe een aan de oor-

spronkelijke Indonesische bevolking toe

te schrijven eeredienst, een natuurdienst,

die waarschijnlijk uit een v66r-Hindoe-
istisch tijdperk stamt. Wellicht zijn de

Hindoe-Javaansche oudheden van Soe-

koeh en Tjeta op de in Mangkoenega-
ran (Solo) gelegen Lawoehelling in de
loop der i5e eeuw door de voor de

i) Dr. Pigeaud was zoo vriendelijk dit en het vol-

gend hoofdstuk te corrigeeren
;
wij zijn hem daarvoor

zeer erkentelijk.

z) Anthropos XXIII (1928) biz. 301.

3)

Zie Dr. N. J. Krom. Inleiding tot de Hindoe-
Javaansche kunst II (1923), bl. 349 (Kawi), 352 (We-
lirang), 353 (Indrakila, Ardjoena), 358 e.v. (Arga-
poera, die ook door J. A. de Jong in Tijdschr. Kon,
Aardr. Genootschap 1937, biz. 22 e.v. is beschreven)
en op biz. 392-393 (Boekit Toenggoel, Tjagak, Boe-
rangrang, Manglajang-gebergte, Tampomas, Tjikoeraj,

Tjakraboewana, Tjakrawati, alien in West-Java). Zie
ook J. F. G. Brumund. Bijdragen tot de kennis van

veldwinnende Islam naar de bergen te-

ruggedrongen Sjiwaieten (aanhangers van
het Sjiwaisme) op reeds bestaande hei-

lige terrassen gebouwd, ,,welke reeds

sinds menschenheugenis gewijd waren
aan een natuurdienst, waarin het ge-

makkelijk was de overeenkomst met hun
eigen lingga-vereeniging te zien.” s)

Of de bedoelde eeredienst uit een
zekere vooroudervereering bestond, die

verricht werd in heiligdommen zooals

De Jong (zie noot 3 van deze biz.) die van
den Argapoera heeft beschreven ? De
oud-houtvester T. Altona beweert ^) dat

de terrassen aanwijzingen zijn, ,,dat

de top van de Lawoe een groot kerkhof
is geweest". Zonder opgravingen ter

plaatse is zulk een stelling niet te be-

wijzen. Inderdaad zijn wel de kleine

meestal uit twee treden bestaande ter-

rasjes in de Pasemah en elders,

graven 7), doch de grootere en veel

hoogere terrassen, die tegen berghel-

lingen zijn gebouwd, zooals op den
Lawoe, zullen denkelijk, evenals de hei-

ligdommen van de Badoejs in Bantam
zoowel voor vooroudervereering als

kerkhof bestemd zijn geweest.

het Hindoelsme op Java (1868), biz. 254-256, en het
artikel van Dokter Van Tricht in Djawa, 1929, biz. 51
e.v. en ook biz. 48-49 over de heiligdommen van de
Badoejs en Dr. A. N. J. Th. a Th. van der Hoop.
Megalithic remains in South-Sumatra, biz. 61-64.

4) Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst ll, biz.

386, 387, 388.

5) Krom. t. a. p. biz. 386-387.

6) Volgens het Soerabaiasch Handelsblad van 3
Augustus 1937, 'ze blad.

7) Zie Dr. A. N. J. Th. Th. van der Hoop.
Megalithic remains in South-Sumatra, biz. 142 e.v.

en de afbeelding no. 49.
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De terrassen van den L a w o e zijn

het eerst met groote nauwkeurigheid
beschreven door den grooten natuur-

vorscher F. Junghuhn. *)

Op den lien Mei 1838 *) beklom hij

de drie toppen van dezen berg, het eerst

den meest noordwestelijken van de drie,

den Arga Bloengka 3
) (3010 meter),

daarop den Arga Toemiling (3193
meter) 4) 00k wel Arga Tiling ge-

noemd, en den hoogsten top den Arga
D o e m i 1 a h (3265,4 meter) s), die

juist op de grens van Madioen en Soe-

rakarta ligt. Van den (in Soerakarta

gelegen) Bloengka zegt Junghuhn
:
„Op

het midden van den top bevindt zich

eene vierkante ruime uitholling, welker
rand vroeger door een muur schijnt

gevormd te zijn geweest en die derhal-

ve blijkbaar door kunst is daar gesteld

geworden”. ^) Ook op den Toemiling
waren „sporen van menschelijk verkeer

zichtbaar
;
het grootste gedeelte van des-

zelfs geringe oppervlakte was in louter

vierkante ruimten herschapen, welker
randen uit op elkander gehoopte ruwe,
onbewerkte steenen waren samenge-
steld.” 7) En bij het bestijgen van de
noordelijke helling van den Doemilah
trof Junghuhn „wederom eenige door
kunst gevormde terrassen aan, welke
slechts met ruw op elkander gestapelde

steenbrokken omringd zijn en zich niet

volkomen tot aan de spits uitstrek-

ken”. *) De hoogste topvormt, naar zijn

beschrijving ,,eene vierkante daargestelde

vlakte, ter breedte van ongeveer 15
voet”. Die vlakte is omgeven door „een
muur, ter hoogte van 3 voet, welke uit

ruw op elkander gestapelde steenen is

1) In de Serat Tjentini, die in de zangen 98 t/m
108 de zwerftocht van S^h Amongraga en zijn beide
panakawan’s over de vele toppen van den Lawoe be-
schrijft, wordt in zang 100 van de drie terrassen van
den Doemilah gesproken, terwijl in zang io6 wordt
gezegd, dat de Tiling drie poorten heeft.

2) Zie Java, deel II le druk (1853), biz. 420-465.
Op den i9den Mei beklom hij den hoogsten top
voor de tweede maal (biz. 462-465).

3) ArgS beteekent berg. De beteekenis van Bloengka
is ons niet bekend.

gevormd. Hierop wordt een zeer ruw
uit planken gebouwd huisje aange-

troffen, welks binnenste omtrent zoo-

veel ruimte heeft, dat men daarin

uitgestrekt kan liggen. En toch beslaat

het huisje het grootste gedeelte der

oppervlakte van de spits, tusschen wel-

ker muren en het bedoelde huisje slechts

een smalle gang overblijft. De welrie-

kende bloemen, die ik hier vond, be-

nevens de uitgebrande kolen, waarmede
men had geofferd, maakten het waar-
schijnlijk, dat deze plaats door de Ja-

vanen als het verblijf eener Godheid
en als heilig werd beschouwd.” 9)

de onmiddellijke nab
ij
held van de kruin,”

gaat Junghuhn voort, „bestaat de ooste-

lijke helling uit terrassen, welke door
middel van smalle trappen tot aan het

hoogste terras, waarop het huisje staat,

met elkander zijn verbonden. Het groot-

ste dezer terrassen is ongeveer 50 voet

lang en 25 voet breed
;
zoowel deze

trappen, die de verschillende terrassen

met elkander verbinden, benevens de
randen, waarmede zij op de wijze van
een muur omgeven zijn, worden ge-

vormd uit op elkander gestapelde ruwe
hoekige steenen, waaraan geen enkel

spoor van bearbeiding is waar te nemen.
Nog lager aan de oostelijke helling,

ongeveer 1000 voet beneden de kruin,

treft men dergelijke terrassen aan met
een huisje, dat volkomen met het eerst-

genoemde overeenkomt. Men ontwaart
aldaar talrijke stompe piramiden, welke
uit steenen bestaan, die een tamelijke
grootte hebben en ter hoogte van 5 a
8 voet ruw opeengestapeld liggen. Er
wordt verhaald, dat deze terrassen en

4) Toemiling beteekent: ,,met voorover gebogen of
'^ooj^^^itgestokcn hoofd oplettend en nauwkeurig kij-
ken|’ ; hier beteekent het waarschijnlijk

: ,,beneden of
bezijden het toppunt staan”.

5) Doemilah beteekent: „glanzend, vlammend,
hchtend".

6) Junghuhn t. a. p. biz. 441.
7) T. a. p. biz. 443.
8) T. a. p. biz. 444.
9) T. a. p. biz. 445.
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deze steenhoopen door een Javaschen
hoogepriester zijn gcvormd geworden,
die hier als kluizenaar heeft geleefd. Het
dikke bekleedsel van Lichenes, dat op de-

ze steenen aangetroffen wordt, de welige

struiken, wier knoestige stammen daarop
wortel hebben geschoten, dit alies duidt

eenen hoogen ouderdom aan”. *)

In het Jaarverslag van den Topogra-
fischen Dienst over 1920 geeft R. C.

Gaade wederom een beschrijving van
deze terrassen *) ;

hij treft er vijf aan

waarvan de vier goed zichtbare op een
kaart zijn aangegeven. Een door Jung-
huhn aangetroffen ringmuur op den top

van den Arga Doemilah en de stompe
uit steenen bestaande pyramiden aan
den voet van dezen top bleken geheel

verdwenen te zijn. Toch zagen wij op
20 Mei 1937 nog enkele dezer pyrami-
den niet ver van Arga Dalem ; deze
pyramiden zijn elders graven, gedenk-
teekenen aan de dooden gewijd of, zoo-

als op Nias bewaarplaats van schedels

der dooden. 3)

In 1936 verscheen bij Bale Poestaka

een door M. Hardjadisastra en M. Ja-
sasoeparta samengesteld boekje met ver-

halen van den Lawoe 4) dat 00k de
bovenbedoelde terrassen beschrijft. s)

De schrijvers van dit boekje geven
nog de meest uitvoerige gegevens.

Pasar Dij^ng

J Arga Dalem

o
Sendang Dradjad (Inten)

De ligging dezer door opgestapelde

steenen gevormde terrassencomplexen

zijn op bijgaand kaartje aangegeven.

Het grootste heet Arga Dalem en
bestaat uit zeven terrassen, waarvan het

benedenste 100 meter in het vierkant

is. Op het hoogste terras is een huis-

je gemaakt, dat pesanggaran of

tjoengkoep heet, waar offers, 00k
die van den Sultan van Jogjakarta

gebracht worden. Men moet dit

primitief-gebouwde heiligdom van het

noorden uit beklimmen.
De Kepatihan-kiwa en de

Kepatihan-tengen zijn in den-
zelfden vorm gebouwd, maar bestaan

slechts uit vijf terrassen, zijn dus klei-

ner. Hier zou dan de Patih (Rijksbe-

stuurder) van ,,Soenan Lawoe” 7) zijn

verblijf gehad hebben.
De onderscheiding in k i w a (links)

en t e n g e n (rechts) is zeer zeker aan

de inrichting van het aloude Javaansche
Vorstenbestuur ontleend. Eigenaardig

is hier echter, dat rechts niet oostelijk,

zooals het behoort, maar zuidelijk van
het Vorstenverblijf is gelegen.

Op te merken valt verder, dat de Ke-
patihan-kiwa den ingang in het noorden,

de, Kepatihan-tengen waar de Wigwam,
de hut van de V. O. S. O. op staat, den
ingang in het oosten heeft.

Ten noordwesten van de Arga Dalem
op ± 500 meter afstands, ligt de z. g.

Pasar Dijeng, eveneens een terras-

sencomplex, met een ingang in het

zuiden
; bezuiden deze terrassen hgt

een uitgestrekt zacht hellend kaal

1) T. a. p. biz. 446.
2) Biz. 88 en 91.

3) Deze piramiden vindt men o. m. op Nias, in

Assam en Polynesie (Zie Heine-Geldern in Anthropos
deel 23 (1928) biz. 279, 285, 294, 296, 298, 302.

4) Tjarijos redi Lawoe.
5) Biz. 13, 14 (met teekening), 15, 16, 17, 18, 28.

6) Over deze offers hopen wij binnenkort nog het

een en ander mede te deelen.

7) Over deze mythische figuur straks meer.

8) Zie het beroemde artikel van Rouffaer over de
Vorstenlanden in de eerste druk van de Encyclopaedic
van Ned. Indie, overgenomen in Adatrecht-bundel 34,
biz. 287-290 en van denzelfden schrijver in Bijdr. Kon.
Inst, deel 74, biz. 161-162. Het oude Javaansche Vor-
stenbestuur v66r 1755 kende 00k twee Fatih’s, zie

Adatrecht-bundel 34, biz. 285-286.
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terrein waar volgens het volksgeloof

de geesten van den Lawoe in den

nacht van Djoemoewah Legi hun pa-

sar-inkoopen doen. Men vertelt zelfs,

dat elke malem Djoemoewah Legi

het menschengegons van pasargangers

te hooren is. Er zijn op dit terrein

steenen in den vorm van een rechthoek

of vierkant geplaatst alsof zij het grond-

vlak van pasarloodsen afpalen. Vroeger

heette deze Pasar Dijeng een plaats te

zijn waar men door booze geesten weg-

genomen kon worden (p a n g a 1 a p a n).

Volgens een ander verhaal moet Pasar

Dijeng de pasar van Soenan Lawoe
geweest zijn. Het woord ,,dijeng” moet

in verband gebracht worden met hj ang
d.i. geest of godheid, 0 terwijl pasar

oorspronkelijk waarschijnlijk: (kale) vlak-

te beteekende 0-

Restanten van eenkamer-gebouwtjes

zagen wij op een tocht van 20 Mei 1937

op een plek niet ver van den Arga
Dalem die door onze Javaansche bege-

leiders Pasar Kebowan werd ge-

noemd, maar vermoedelijk meer bekend

is onder den naam van Pandean,
naar volksoverlevering de groote sme-

derij van Soenan Lawoe.

Dr. Stehn meende op den ouden

kraterbodem ten zuid-oosten van de

Goewa Setoepa 00k resten van gebouwen

gevonden te hebben, waarschijnlijk 00k

kamers. Verder moet volgens dezen

vulkanoloog niet ver van den kraterrand

een put zijn, wellicht dezelfde, die

Schrieke 00k vermeldt in zijn artikel

Brama en Lawoe 3).

Het is — wellicht meer uit een eth-

nologisch dan historisch oogpunt— in-

teressant de door ons gelezen en zelf

verzamelde 4) volksverhalen over den top

van den Lawoe en zijn omgeving in het

kort weer te geven.

1) Mededeeling van Dr. Pigeaud.

2) Volgens een aan ons geschreven mededeeling.

3) In Djawa, Mangkoenegarannummer 1924, biz.

49. Dat deze put, „een nog steeds bezochte incubatie-

plaats”, in de Soekoehinscripties vermeld zou zijn, is

Dr. Stutterheim niet bekend.

Naar het volksgeloof zetelde op Ngarga
Dalem Soenan Lawoe wiens geest

nog op den Lawoe rondzweeft. Volgens

de verhalen moet hij de laatste Vorst van
Madjapahit geweest zijn, volgens een

ander verhaal s) moet hij een uit een

s e 1 i r (bijvrouw) geboren telg van het

MadjapahitscheVorstenhuis zijn geweest,

die uit verdriet om het feit, dat hij

geen Vorst kon worden, heimelijk naar

den Lawoe-top vluchtte en daar on-

der den naam Djaka Keboek (ke-

boek = verdwenen) leefde ; na lang zoe-

ken vond de Vorst van Madjapahit hem
en deze verhief hem tot Soenan Lawoe

;

met zijn echtgenoote, Retna Doemilah
bleef hij op den berg wonen. Zijn vader

gelastte de Empoe (oppersmid) van

Domas om met al zijn desagenooten

naar den Lawoe te trekken om Soenan

Lawoe behulpzaam te zijn bij het bouwen
van een kraton.

Toen het rijk van Madjapahit viel en

R. Patah Vorst van Demak werd, vlucht-

te een vorstentelg van Madjapahit, R.

Goegoer, naar den Lawoetop. De Vorst

zond negen wali’s om den verdwenen
prins op te zoeken. Zij trokken naar de

oostelijke helling van den Lawoe, waar

negen moskeeen (te Tambran, Sawahan,

Karanganjar, Klantongan, Bogaaroem,

Boeloegoenoeng, Plaosan, Klaten en Ge-
tas) hun ontstaan aan dit bezoek te dan-

ken hebben. Toen zij den top bereikten

en R. Goegoer niet goedschiks met hen
mee wilde gaan, kwam het tot een gevecht

waarbij Soenan Lawoe al zijn helpers

op drie na verloor en zich genoodzaakt
zag op den Arga Tiling terug te trekken;

R. Goegoer verdween naar de desa

Pandangoegoer (in het Solosche) alwaar

hij later overleed, zijn graf is op den
goenoeng Djabal-kamil.

Hoe zeer het gedachteleven van de be-

4) Aan deze verzameling hebben eenige Inlandsche
bestuursambtenaren, ambtenaren van het Boschwezen,
desahoofden medegewerkt, die ik hier gaarne voor hun
hulp dank zeg.

5) Zie Verslag Top. Dienst 1920, biz. 89.
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volking vervuld is van het geloof in

Soenan Lawoe blijkt uit tal van verha-

len. De moeilijk-bereikbare, steile en
dichtbeboschte top, Arga Toemiling
(3193 m.) was de plaats waar hij placht

te bidden en waar hij heenging om te

sterven ; de heer Gaade deelt mede, dat

zijn koelie’s dezen top niet durfden be-
klimmen, en 00k al in de Serat Tjentini *)

wordt van dezen top gezegd, dat deze
verblijfplaats van den god Pramesti Giri

Nata zeer ,,angker” is. De L o e m-
boeng Selajoer bezuiden Arga
Doemilah gelegen, was de voorraad-

schuur van Soenan Lawoe, en de ten

westen daarvan gelegen Pawonsewoe
was zijn keuken. Een bepaalde soort

d j a 1 a k (djalak gading= ivoorkleurige

djalak) is zijn boodschapper en de gids

van hen, die den berg beklimmen.
Dan zijn er de verbodsbepalingen van

Soenan Lawoe ^), waarvan de algemeen
bekende is : het verbod om bij de beklim-
ming van den berg de groene kleur 3)

of het batikmotief poleng te dragen.

Dezelfde verbodsbepalingen zijn door
Ratoe Kara Kidoel voorgeschreven. Ook,
zegt men, is het onder het beklimmen
van den berg streng verboden om den
naam van Allah uit te spreken ; het is

echter voorgeschreven, om over sexueele

onderwerpen te schertsen en zelfs

vuile taal uit te slaan. Een Assistent-

wedono van Plaosan, een onderdis-
trict op den Lawoe, vertelde ons,

dat hem op tajoeban’s geregeld gezegd
werd, dat een ambtenaar, die een
Lawoe-ressort bestuurt, en niet goed
kan vuilbekken er niet op zijn plaats

is. Men zegt in Plaosan ook, dat Soenan
Lawoe niets van vroom-Mohammedaan-
sche lieden moet hebben ; en het zou
aan dit bijgeloof toe te schrijven zijn.

1) Zie zang io6.

2) Zie Tjarijos redi Lawoe biz. 13.

3) Zelfs durfde een Assistent-Wedono niet het
groengekleurde bovenaangehaald boekje : Tjarijos redi
Lawoe naar den top mee te nemen.

4) Zie Dr. B. Schrieke in Djawa, Mangkoenegaran-

dat in dit welvarende onderdistrict slechts

12 hadji’s zijn.

Het geloof in Soenan Lawoe leeft

eveneens aan de Madioensche zijde van
den Lawoe, ook aan de noordzijde
(Ngrambe, regentschap Ngawi). De
volksverhalen vertellen dan nog dat

v66r Soenan Lawoe den top bewoonde
de goden er verbleven

; men noemt dan
namen van Batara Goeroe en Narada.
Trouwens ook aan de Soerakartasche

zijde kent men dit geloof. Immers is

daar de heilige plaats Pringgadani of

Pringgasari de verblijfplaats van Raden
Gatoetkatja of eigenlijk van Raden
Katjanagara (omdat de naam Gatoet-
katja niet genoemd mag worden).
Wat men in Madioen echter niet

aantreft dat is die merkwaardige s a n g-

g a r, het huisaltaar van den bekel, dat

een schrijver van het artikel ,,Dateng
Sarangan” (in Poesaka Djawi 1925, biz.

107 e.v.) in de vlak bij de grens van
Madioen gelegen Mangkoenegaransche
desa Gandasoeli vond. Ook de zeer

merkwaardige vlak bij Tawangmangoe
gelegen desa Pantjod met haar typisch

desafeest in de woekoe Mandasija waarin
een s a d o e (priester) optreedt 4), heeft

een sanggar.

Wei wordt in de genoemde woekoe
in de gehuchten Dadi, Goepakan en
Klaten in het Magetansche onderdistrict

Plaosan ook een slametan en rejogan

gehouden. De slametan waarvan de
spijzen door eenige bebahoe’s (,,desa-

bestuursleden”) bijeengebracht worden
begint, nadat men een geheelen nacht
bij den bekel op gebleven is, om
4 uur in den ochtend van Selasa Kli-

won en wordt dan overdag gevolgd door
een rejogan. Den daarop volgenden nacht
wordt wederom een slametan gehouden

nummer 1924, biz. 49, die mededeelt, dat de huisaltaren

van de bekel’s van Pantjod, paga heeten ; verder
M. Hardjadisastra en M. Jasasoeparta in het boven
reeds genoemde Tjarijos redi Lawoe (biz. 34 - 38) en
S. Soehari in Poesaka Djawi I biz. 106 e. v. Zie ook
S. Pramana in Kedjawfen van 8 April 1936.
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waaraan de desalieden in spijzen bij-

dragen.

Ook in het vlak tegen de Sologrens,

op 1900 meter hoogte gelegen gehucht
Tjemara-sewoe wordt de „bersih

desa” in de woekoe Mandasija gehou-
den en wel bij de heilige bron Soem-
berdoekoen. Terloops zij hier nog me-
degedeeld, dat aan de overzijde van de
grensrivier (Kali Sat) gelegen tjoengkoeb

een herinnering is aan een beruchten
straatroover Raden Bagoes Bantjolana;

deze naam vindt men weer terug onder
de beschermgeesten van de bovenge-
noemde desa Pantjod. *)

Een ander voorbeeld van een in een
woekoe gehouden slametan is ons be-

kend van het gehucht Waroe desa Ta-
wangredja (Ngrambe) op de noordelijke

helling van den Lawoe; hier wordt bij

het graf van Kjahi Ageng Tjempa in

de woekoe Woekir op Djoemoeah-legi
een slametan gehouden. Dit vieren

van dorpsjaarfeesten volgens de pawoe-
kon, in plaats van volgens de Javaansch-

Arabische almanak, is ouderwetsch en
komt ook voor op den Tengger. 3

)

Behalve op den top van den Lawoe
zijn nog terrassen aangetroffen op de
noordelijke helling van dezen berg, en
wel op den Darawati, ten westen
van Oekir Baji 4) en op den K o e k o e-

s a n, een der toppen van het zuidelijk

voorgebergte van den Lawoe. Op den
Darawati zijn zeven terrassen aan
weerszijden van een soort hoogvlakte die

nogal uitgestrekt moet zijn. Op den
Koekoesan s) bedraagt het aantal ter-

rassen vijf.

Wellicht heeft ook de Wilis op
zijn top de terrassencultus gekend. Er

is voorzoover ons bekend maar een
schrijver, die mededeelingen over ter-

rassen op den D arawati (2556 me-
ter), den hoogsten top van het Wilis-

complex, heeft gepubliceerd, de contro-

leur F. Fokkens Jr, die in 1877 den
niet gemakkelijken tocht naar dien top
ondernam. Hij constateerde er het vol-

gende : op het rechthoekig platform

(60 voet lang en 40 voet breed) kwamen
vier steenhoopen voor, twee groote, elk

van circa twee meters en twee kleine

van een meter hoogte. ,,Zij hadden den
vorm van een afgeknotte pyramide en
bestonden uit rolsteenen door middel
van zand en klei aan elkaar gevoegd”. ^)

Rondom het platform, ongeveer 6 voet

lager, trof Fokkens een terras aan, ,,aan

de noordzijde 25 voet en aan de zuid-
zijde ruim 50 voet breed, dat voor het
meerendeel begroeid was met Alang-
alang en struikgewas". Aan de zuidzijde

trof Fokkens aan ,,de overblijfselen van
muren, bestaande uit rolsteenen, door
zand en klei aaneengevoegd. Ze waren
ongeveer een meter hoog en begrensden
twee vierkante ruimten, elk van ruim
twaalf voet in het vierkant”. In een diet

ruimten liet Fokkens graven en vond
op ruim twee voet diepte een vierkanten
roodgebakken steen, ongeveer twee voet
breed en drie kwart voet dik, welke
horizontaal in den grond lag. 7) Voorts
vermeldt deze bestuursambtenaar nog,
dat in de buurt van de dicht aan de
boschgrens gelegen desa Poedak ook
overblijfselen van ,,kunstmatige terrassen
waarvan niemand de herkomst weet”
voorkomen ®). Vermoedelijk zijn bedoeld
de door het desahoofd van Poedakkoelon

1937 gevonden zwaar-overgroeide

1) S. Soehari in Poesaka Djawi I. Ons werd ver-
teld, dat in deze desa veel dieven moeten wonen

!

Het volksgeloof zegt, dat men, als men deze tjoengkoeb
passeert, ook al vieze taal moet uitslaan ; men verklaart
dat dan aidus, dat de kirati basa van bantjolana is:

banjolana, van banjolan (grapjes maken).
2) Mededeeling van den Wedono van Ngrambe,

R. Moerakab, die een bijzondere belangstelling voor
allerlei oudheden toonde. Het gehucht was oudtijds,
naar de wedono cveneens mededeelde, een vrije desa

behoorende tot Jogjakarta
; de bewoners moesten het

genoemde graf onderhouden.
3) Mededeeling van Dr. Th. Pigeaud.
4) Hier is een pesanggrahan van het Boschwezen.
5) Met de ,,Hindoe-oudheden** onder no. 1438

vermeld in Rapport van den Oudheidkundigen Dienst
1915, biz. 120, zijn waarschijnlijk deze terrassen bedoeld.

^’.!,Tydschr. Bat Gen., deel 30 (1885), biz. 565.
7) Tijdschr. Bat. Gen., deel 30, biz. 566.
8) T. a. p. biz. 560.
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terrassen beoosten den Goenoeng Boe-

tak. *)

III. RESTANTEN VAN KALANGS.

Het raadsel van de Kalangs is nog
steeds niet geheel opgelost. Zij vormden
een aparte volksstam en woonden in de
bosschen, onderscheidden zich door
gebruiken en lichamelijke kenmerken
van de andere Javanen en waren van
beroep meestal houthakkers of houtbe-
werkers. Sultan Agoeng schijnt hen
gedwongen te hebben in de bosschen
in bepaalde voor hen bestemde desa’s

te wonen. 3)

Dat zij in aanraking geweest en bein-

vloed zijn door de Hindoe-Javanen,

heeft Dr. Stutterheim 4) nog eens dui-

delijk met nieuw bewijsmateriaal aange-

toond. Hun oudinheemsche opvattingen

werden, evenals bij de Tenggereezen en

Badoeis echter niet geheel afgezworen ;

maar in tegenstelling tot genoemde op
eenzame bergen wonende volksgroepen,

hebben zij zich op den duur met de

hen omringende bevolking vermengd. s)

Het was te verwachten, dat in de

buurt van de Madioensche djatibosschen

nog herinneringen aan de Kalangs be-

waard zouden zijn gebleven. In en bij de

Ngawische bosschen werden speciaal in

het westen duidelijke gegevens gevonden.

In de desa’s om Widadaren (Wali-

koekoen) is het verhaal van de afkomst

der Kalangs bekend. Een ,,sinatrija”

zwierf in de bosschen, urineerde in een

klapperdop, een zeug (tjeleng sreng-

gi geheeten) dronk den inhoud op,

werd zwanger en bracht een prinses

ter wereld, die Dewi Rajoeng Woelan,
later Wandan Soerat heette. Toen zij,

volwassen geworden, eens aan het weven
was op een panggoeng, en haar

spoel naar beneden viel, durfde zij die

niet zelf te halen en beloofde zij dengene
te huwen, die haar de spoel kwam bren-

gen. De vinder was een bond, Belang-
joengjang geheeten, die dus met de
prinses huwde. Uit dit huwelijk sproot

een jongeling voort, die Djaka Sona
heette, Hij bleek de macht te bezitten

om heilige boomen te kappen en heilige

plaatsen te ontginnen zonder dat hem
iets overkwam. De tjeleng Srenggi ver-

nietigde echter uit wraak tegenover

Dewi Rajoeng, die haar moeder niet

wilde erkennen, alle aanplantingen.

En toen Djaka Sona bemerkte, dat

de hond Belangjoengjang de tjNeng

Srenggi niet wilde aanvallen, doodde hij

den hond niet wetende dat deze zijn

vader was. Eerst daarna vertelde zijn moe-
der met groot verdriet, dat hij zijn eigen

vader vermoord had. Onmiddellijkkeerde
hij naar de plek terug waar de doode
hond lag en begroefhem. De begraafplaats

werd ons aangewezen in de desa Sambi-
redja in een boschje met groote boomen
temidden van een sawahcomplex, dat

Boelak Tjandi heet, Het graf bestaat uit

twee gewone steenen, bovendien groeien

op het graf twee boomen, een b e r a s a n
en een wegil. De bezitters der sawahs

van Boelak Tjandi offeren na het planten

op het graf uitsluitend emplek-emplek,
d.i. fijngemaakte rijstzemelen gewikkeld

in pisangblad, dat boven een vuur ver-

warmd wordt.

Djaka Sona was z66 verdrietig en

teleurgesteld over zijn afkomst, dat hij

in eenzaamheid in de bosschen rond-

doolde. Zijn afstammelingen heetten

Kalangs, Men zegt, dat in deze stre-

ken nog afstammelingen wonen, zoo

bijvoorbeeld de vrouw van het hoofd der

desa Sidaladjoe, en ook Karmadihardja,

de rijkste Javaan van Walikoekoen.

1) Mededeeling van den Assistent-Wedono van Soka
Raden Soegengsarpin.

2) Literatuur over de Kalangs vindt men vermeld
in de noot op biz. 99 van Kol. Tijdschrift jg. 24,

193s (artikel van Dr. Stutterheim) en in Altona’s ar-

tikel in Tijdschr. Bat. Genootschap 62 (1923) biz.

516, 517.

3) Zie de Jonge. Opkomst van het Nederl. gezag

enz. deel. 8, biz. 230, 231 en 265.

4) In Kol. Tijdschrift jg. 24 (i 935 ). biz. 97 e. v.

5) Stutterheim t. a. p. biz. loi.
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Verder moeten er nu nog Kalangs zijn,

die alleen en uitsluitend magisch-gevaar-

lijke boomen durven en kunnen omhak-
ken. Bosschen, die a n g k e r waren,

zooals Kijangga, Kliteh en Brongkos,

moeten door Kalangs ontgonnen zijn.

Ook werd ons verteld, dat eenige ge-

huchten van de desa Widadaren (bij Wa-
likoekoen), zoo o.a. Kadjangan oorspron-

kelijk vestigingen van Kalangs waren.

Verder zijn in deze streken bekend

de woorden
1. Kalangkamplong d.i. een Kalang wiens

vader en moeder ook Kalang waren;

2. Kalangbret d.i. een Kalang waarvan

de moeder alleen Kalang en 3. Ka-
langkatoel d.i. een Kalang waarvan de

vader alleen Kalang is. 0
In bet Saradansche is met behulp van

gegevens van den beer Altona nog bet

volgende gevonden. De Kalangafstam-

melingen Sadimedja van Klangon (on-

derdistrict Saradan) en Saleksana van

Tebon desa Ngoekira (onderdistrict

Gemarang), die nu beiden reeds over-

leden zijn, stonden in groot aanzien bij

bun desagenooten, zij durfden beilige

gronden te ontginnen en te bewerken.

Sadimedja moest steeds, alvorens de

gronden te bewerken, de glagab op den
top van den Pandan verbranden. Een
andere Sadimedja woonde in bet gebucbt

Menggoeng, desa Soekaredja, na zijn

overlijden werd er op een randoe boom
een pop geteekend, waarop de boom in

brand werd gestoken. De ascb werd op
den grond uitgespreid ; toen na eenigen

tijd bleek, dat op die ascb geen bon-
densporen te bespeuren waren werd zij

weggegooid. De zegsman van den Assis-

tent-Wedono van Saradan van wien wij

1) A 1 deze gegevens zijn voor mij verzameld door
R. Soebari Danoesepoetra, gewezen Wedono van Gen-
dingan.

2) Tectona deel 20 (1927), biz. 2 en de artikelen

over Djati en Hindoes in Tectona deelen 15, 16.

3) Tijdschr. Bat. Genootschap, deel 51, biz. 407-410.

4) In deze desa vindt men, opgesloten in een klein

huisje op een pasar, die om onnaspeurbare redenen
pasar landa beet, een groote steenen kikvorsch
waar vroeger geofferd werd (Zie Rapport Oudheidk.
Dienst 1915, biz. 122).

dit verbaal boorden, vertelde, dat Sadi-

medja een Kalangbong was.

Op bovengenoemde Boelak Tjandi

bebben wij van restanten van een tjandi

niets gevonden. Het is wel merkwaardig,

dat in Panaraga in een desa Tjandi

(onderdistrict Mlarak, district Ardja-

winangoen) bet bovengenoemde verbaal

van Djaka Sona ook bekend is. Het
verbaal werd in 1909 door Knebel ge-

publiceerd 3) en door den Regent van

Panaraga R. T. Soetikna in 1937 ge-

verifieerd. De wevende scboone beeft

in dit verbaal geen naam, de bond is

wederom een asoe belangjoengjang en

ligt begraven op een plek, die Tjandi

asoe of Tjandi dara (dara is de naam
van een boom, die bij bet graf staat)

beet en waar de bevolking nog steeds

offert.

In dezelfde desa ligt een graf, dat

Trawoelan beet en waarvan men
niets meer weet dan, dat daar een zekere

'mbab Trawoelan begraven ligt. Of de

naam iets met Kalangs of Kalangverbalen

te maken beeft, kunnen wij niet beoor-

deelen.

Dicbt bij de boofdplaats Magetan
liggen vlak bij elkaar de desa’s Tjandi-

redja 4) en Kalang. Het eenige wat wij

bier vonden was, dat de zeer bejaarde

Mobamadredja, die afstamt van den
eersten ontginner van Tjandiredja, een

zekeren Kjabi Malang Senerang s) (af-

komstig uit Mataram), bet meergenoemde
verbaal van Djaka Sona, dat zijn vader
bem vertelde kende. De desa Kalang,

ontgonnen door 'mbabDana, eenRongga,
die uit Soekawati in oorlogstijd was
gevlucbt, zou vroeger Kalang edek (?)

gebeeten bebben en een bekende plaats

voor banengevecbten geweest zijn.

5) De afstammelingen van dezen eersten ontginner
(zijn broer Kjahi Malang Gati kwam later ook uit
Mataram^ over) heetten : Bradjawidjaja, Djajataroena,
Sanaredja, Karjani en de bovengenoemde Mohamad-
redja.

6) Kalangan beteekent o.a. een kring waar binnen
een wedstrijd gehouden wordt. Later is ons verteld,
dat Belangloejang, die een staat had, de tjikal bakal
van Kalang was.
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Uit het verhaal van de stichting van

een ander gehucht Kalangan, desa

Tjarangredja, onderdistrict Sampoeng in

Panaraga blijkt, dat Raden Kjahi Do-
plang, een prijai uit Solo met tien ge-

zinnen de eerste ontginners waren en,

dat van deze tien gezinshoofden slechts

nog van drie hun namen bekend zijn, na-

melijk: Banaja, Kramadrana gehuwd met
een zuster van Banaja, en Onggakrama,
die afkomstig zouden zijn uit een desa

Sanggaroenggi, in Zuid-Solo gelegen en

dat Banaja en zijn zuster Kalangs zouden
zijn, die nog een korte staart gehad
moeten hebben. Aan Banaja en de beide

genoemde menschen uit Sanggaroenggi
werd het ontginnen van de huidige

doekoehan Kalangan opgedragen. Banaja
werd begraven op een plaats, die Keling

heet.

Deze naam Keling doet denken aan

een figuur uit de Babad van Patjitan,

een zekere Boeana Keling, een ,,tijang

boeda” (hetgeen natuurlijk niet Heiden
behoeft te beteekenen), afkomstig uit

het gehucht Djati, die weigerde Moham-
medaan te worden. Hij beschikte over

een tooverformule (adji) Pontjasona

geheeten, die echter niet bestand was
tegen Kjahi Adjoeg, de magische kris

van Maulana Mahribi. Toen de man
gedood was, moesten zijn hoofd en romp
van elkaar gescheiden worden en op
twee door een rivier gescheiden plaatsen

begraven worden, anders zou de kracht

van zijn adji hem weer levend maken 0-

Ons werd medegedeeld, dat er drie
graven van hem aan te wijzen zijn ;

zijn hoofd en de stok van zijn speer

liggen begraven in het gehucht Nglaos

1) Zie R. Gandawerdaja, Babad Patjitan biz. 6 en 7.

Zie 00k Poesaka Djawi 1936 no. 8. Babadipoen nagari

Patjitan.

2) Dat van Menak Sopal, zoon van den stich-

ter van Trenggalek, die denzelfden naam droeg, en

van Soetareka, zoon van Toemenggoeng Watoe-
ireng of Toemenggoeng Boeta Idjo uit Jogjakarta van-

waar S. twee steenen rijstblokken meenam, die nog in

het gehucht Demeling van de desa Poerwaredja (o.d.

Patjitan) zijn te zien. De genoemde Toemenggoeng
Boeta Idjo was volgens een ander verhaal woonachtig

(desa Bandjardja) op een plek, Makam-
dawa geheeten, de romp ligt begraven

aan de andere zijde van de kali, in het

gehucht Djati op een plek, die Center
heet, en ten slotte is een been of voet

begraven op de plek Walikesoema, ge-

hucht Sampang in de desa Poerwaasri.

Bij het graf van Djati dat uit een witte-

mieren-hoop bestaat, viel het ons op,

dat onder de tjoengkoeb tal van bun-
deltjes wit goed hingen, die hier door
tal van menschen waren geofferd ter

vervulling van een of andere gelofte.

Dit gebruik, dat nog bij enkele an-

dere graven wordt toegepast, heet

nglangse. Dit woord beteekent ei-

genlijk het drapeeren van graven met
wit goed, 00k wel het spannen van een
stuk wit goed b o v e n een graf, dat

op bepaalde dagen meestal Djoemoeah
Pon of Djoemoeah Kliwon mag plaats

hebben. Ook wordt voor zoover ons

bekend slechts op twee plaatsen 3) in

Patjitan, een heester of bamboestoel

over- of omhangen met wit goed. 4)

Naar Dr. Stutterheim ons mededeelde
moet dit nglangse een v66r-Mo-
hammedaansch gebruik geweest zijn.

De aansporing van Dr. Stutterheim

gericht tot de bestuursambtenaren in

het bovenaangehaald artikel van het

Koloniaal Tijdschrift om speciaal in het

Zuidergebergte te zoeken naar sporen

van Kalangs, was voor ons aanleiding,

om een dergelijk onderzoek in Patjitan

te doen verrichten. Naar Dr. Stutter-

heim’s raad lieten wij zoeken naar ver-

halen over honden, de door de Kalangs

vereerde pop en naar verhalen met
incest-motieven. Eenig resultaat heeft

in Semboejan (Wanagiri). Hij had een zekere Nala
drema in dienst, die later een wajang b6b4r van een
Madjapahitschen Vorst ten geschenke kreeg (Zie Kern
in Tijdschr, Bat. Gen. 1909 biz. 339).

3) Tjringih in de desa Bangoen (Moendjoengan) en
Watoepatok (Tegalambi).

4) In Goenoengkidoel (Jogjakarta) worden, eveneens
ter vervulling van een gelofte, witte doeken om heilige

plaatsen gespannen. Zie Adatrechtbundel 22 biz. 265
en bundel 33 biz. 192.



dit onderzoek alleen in West-Patjitan

(Poenoeng) gehad. Op of bij de plaatsen

waar volgens de overlevering Boeana
Keling en zijn kleinzoon Djatikoemelar

(die in het gehucht Djatiraga beoosten

de baai van Patjitan gelegen woonde)
werd hiervan niets gevonden. Alleen

in West-Patjitan (Poenoeng) wisten en-

kele oudjes het Kalangverhaal. In een

dier verhalen heet de wevende vrouw
Kleting Biroe, die opgevoed werd door

Djoeroe Mertani. Typisch is, dat in

hetzelfde verhaal twee zoons (zonder

naam) van Djaka Son a worden vermeld

waarvan de eene in Tegalgendoe (Jog-

jakarta) en de andere in Sanggaroenggi

(zie boven, biz. 105 0. dat hun nako-

melingen in opdracht van den Vorst de

eenzame en moeilijk-toegankelijke bos-

schen aan de zuidkust tot Blitar moesten
ontginnen. Nieuw was ons 00k in dit-

zelfde verhaal, dat de Kalangs geen hiel

aan hun voet zouden hebben. Merk-
waardig is een oud Poenoengsch geloof,

dat men in deze streek van Patjitan

niet graag honden doodt. Dit bij geloof

zou voortspruiten uit het verhaal van
Raden Kamplong, een Djin, die in een

mensch werd veranderd, doch, op aarde

gekomen, de vrome Mohammedanen zoo

plaagde, dat de wali’s hem in een hond
veranderden. Zijn woonplaats was Sem-
boejan (Wanagiri), hij verandert telkens

van kleur en straft een ieder, die niet

voor hem op zij wil gaan ; nog altijd

moet hij in die streken rondwaren.

Een ander verhaal zegt, dat de poen-

den van Soeden (asoe raden) en Nampih
(afgeleid van ngenam tapih !), gelegen

in de desa Tenggar in Wanagiri dichtbij

de Patjitansche grens graven van de

wevende prinses en haar echtgenoot de

hond moeten zijn.

1) Volgens den verteller van dit verhaal ligt deze
desa ten zuiden van Solo aan den weg naar Wanagiri.

2) Zie voor bijzonderheden het boekje van R. Gan-
dawerdaja : Babad Madja Ian Babad Nglorog (1935),
biz. 9 - 23. Zie ook Kadjaw^n 1934, biz. 1089 e.v.

3) Zie R. Gandawardaja. Babad Madja Ian Babad
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Een incest-motief vindt men in het

verhaal van twee kinderen — een dochter

van de hoofdvrouw en een zoon van de

bijvrouw — van den laatsten Brawidjaja

van Madjapahit, die heimelijk de kraton

verlieten, in stilte huwden en op hun
ronddolingen terecht kwamen in Madja
zooals Poenoeng (West-Patjitan) heette.

De jonge man, Raden Prawirajoeda

geheeten, die later Goesti van Kalak (in

het zuiden van Poenoeng waar een

druipsteengrot is) werd, het Land Madja
regeerde, werd door Kjahi Ageng
Tembajat tot de Islam bekeerd, waarop
hij met de dochter van dezen Kjahi

huwde en later in de desa Kalak werd
begraven waar men zijn graf nog kan
aanwijzen ; zijn eerste vrouw verliet

hem uit verdriet en is later spoorloos

verdwenen ^),

Het verhaal van de eerste ontginning

van Lorog, een door bergen ingesloten

vlakte aan de Zuidkust beoosten Patjitan,

vertelt van twee tjikalbakal’s (eerste

ontginners), de eene zoon van een

Bandoengschen Adipati, de andere een

verdreven Padjangsche prins (Raden
Pandji Sandjajangrangin) zijn 3). De
naam van eerstgenoemde, Kjahi Ageng
Bandoeng geheeten, kan geen ver-

band houden met de Priangansche

plaats Bandoeng, die nog betrekkelijk

jong is. Is deze tjikalbakal wellicht een
Kalang geweest ? Er is namelijk een door
C. F. Winter Sr. gepubliceerd 4) verhaal

over een uit Banjoemasafkomstige Raden
Bandoeng (Winter schrijft: Bandoong),
die na veel wederwaardigheden te heb-
ben beleefd, in de lucht steeg, Soekma
Ngambara heette, en later weer op aarde
terugkeerde in de gedaante van den hond,
die de stamvader der Kalangs was.

In de desa Sidamoelja ten noordwes-

Nglorog biz. 25 e.v. Verder L. Th. Mayer in Bijdra-
gen Kon. Inst., deel 42 (1893), biz. 42-46.

4)

Zie Bijdragen Kon. Inst, deel 55 (1903) biz. 402
e.v. Zie ook Tijdschr. Bat. Genootschap deel 24
(1877) blz. 439 waar sprake is van Djaka Bandoeng.



ten van de districtshoofdplaats Ngrambe
(Ngawi), dus op het noordelijke bewoon-
de deel van den Lawoe, werden in het

gehucht Tritis bij een twee meter hooge
uitgraving van een erf in Februari 1937
aangetroffen twee cornalijnen kralen, en

eenige ijzeren voorwerpen, die geheel

identiek zijn aan de voorwerpen, die in

de steenkistgraven van Wanasari (Zuid-

Jogjakarta) *) en bij Tjepoe door Dr. Van
der Hoop zijn gevonden. Deze schrijft,

dat waarschijnlijk de gevonden voor-

werpen van Sidamoelja ,,overblijfselen

(zijn) van een zeer merkwaardige bijzet-

ting, zooals wij die tot nu toe in den
Archipel niet kenden”. In 1938 zal hier

een onderzoek van wege den Oudheid-
kundigen Dienst plaats hebben.

In deze desa is op een op een heuvel

gelegen kerkhof naast een poenden van
Kjahi Gimbal (waarvan geen verhaal

bekend is) nog niet lang geleden een af-

stammeling van een Kalang, een zekere

Singadongsa, met zijn vrouw begraven.

Deze man was echter niet iemand van de

streek, maar een immigrant uit Solo.

Het hoofd van de aangrenzendc desa

Sambiredja moet 00k een afstammeling

van een Kalang zijn. Het Kalangverhaal is

zoowel in Sidamoelja als in Sambiredja

onder enkele oudjes bekend, doch met
enkele afwijkingen. Zoo vertelt de 80-

jarige uit Solo afkomstige Imamprawira
in Sidamoelja, dat de ronddolende man,
die in de klapperdop urineerde, R. M.
Prawata heette, terwijl de moeder van

Djaka Sona, Rarasati werd genoemd ;

zijn verhaal eindigt met het feit, dat

Djaka Sona nadat hij zijn vader (een

srenggala d.i. een jakhals) gedood heeft

en gaat zwerven, tot vorst van de d j i n’s

(demonen) der Serajoe-rivier wordt

uitgeroepen. Een verhaal van Troenasana

1) Zie Tijdschr. Bat. Genootsch. deel 75 (i 93 S)>

biz. 83 e.v. en speciaal de afbeelding der artefacten

tegenover biz. 97.

2) T. Altona zegt op biz. 2 noot 4 van Tectona

deel 20 (1927), dat djin ,,in oude overleveringen de

algemeene naam voor aborigines” is. Is dit wel juist?

uit Sambiredja vermeldt in plaats van

R. M. Prawata een zeker R. Sepoetra

met twee begeleiders Sonta Semar en
Sonta Doedeh, terwijl de wevende prin-

ses Dewi Klimaran heet.

IV. HINDOE-JAVAANSCH
TIJDPERK.

§ I. Inleiding.

Wederom moet de mededeeling voor-

afgaan, dat schrijver dezes zich bepaald

heeft tot het bijeenzamelen van de
verspreide gegevens, die omtrent de
Hindoe-Javaansche geschiedenis van de
residentie Madioen zijn gepubliceerd.

Met groote dankbaarheid dient gewag
gemaakt te worden van de ruime voor-

lichting, die bij het opstellen van dit

hoofdstuk van Dr. Stutterheim, Hoofd
van den Oudheidkundigen Dienst is

genoten.

§ 2. Gedateerde inscripties.

De geschiedenis van het Hindoe-
Javaansch tijdvak is alleen op te bouwen
uit de op koperen platen of steenen

gegrifte jaartallen van de Sjaka-jaartel-

ling. Wij beginnen dus met een over-

zicht 3) van de vindplaatsen te geven :

Jaartal Vindplaats.

volgcns

:

Sjaka Christelijke

jaartelling. jaartelling.

lode eeuw.

823 901 Koperen plaat van Pa-
naraga(.?).

849 927 Koperen plaat uit Go-
ranggareng (Magetan) 4)

3) Gedeeltelijk overgenomen van N. J. Krom in

Tijdschrift Bataviaasch Genootschap 53 (19 ii), biz.

229 — 268.

4) Getranscribeerd en vertaald door Dr. Stutterheim

in Tijdschrift Bataviaasch Genootschap deel 7S (i 93 S).

biz. 420 e.v.
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9o8 986 Graantempeltje, v66r

1887 in hoofdstad Ma-
dioen, daarna in het

Museum. 0
913 991 Oorkonde op een steen

bij badplaats Sendang
Kamal bij Maospati,

sedert 1887 in het

Museum.

ude eeuw.

924 1002 Graantempeltje in Oete-
ran (Madioen),

938 1016 Graantempeltje in den
stadstuin te Panaraga.

940 1018 Steen in gehucht Sadon,

desa Tjepaka (Mage-
tan).

950 1028 Graantempeltje, v66r

1887 in hoofdstad Ma-
dioen, daarna in het

Museum.

950 1028 Steen in gehucht Pon-
dok, desa Wakah
(Ngrambe, Ngawi).

950 1028 Steen in de desa Plasa

(Ngrambe, Ngawi).

953 1031 Graantempeltje in den
stadstuin van Panaraga.

i2de eeuw.

1026 1108 Steen uit gehucht Sirah

Keteng, desa Bedingin
(Panaraga), nu in het

Museum.

1056 1134 Groote kalisteen in desa
Boengkoek (Parang,

Magetan).

1071 1139 Steen in gehucht Sela-

dana van desa Karang-
patihan (Panaraga).

i) Onder ,,het Museum” wordt hier en later dat
van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap te Batavia
verstaan.

1094 1172 Steen uit Setraidjajan,

gehucht Djabon, desa

Darmaredj a(Tjarocban),

thans in Saradan.

ijde eeuw.

1126 1204 Een klein steentje uit

Tadji (district Maospati,

regentschap Magetan).

I4de eeuw.

1231 1309 Steen in een trede van
de trap der moskee van
de vrije desa Tegalsari

(Panaraga).

1300 1378 Kalisteen op erf van
Assistent-Wedana van
Parang (Magetan).

1308 1386 Beeld in het Museum,
dat op controleurs-erf te

Madioen heeft gestaan.

1318 1396 Sarkofaag aan de poort,

die toegang geeft tot het

graf van Betara Katong
in de vrije desa Setana
/T\ 0 00 0 \
(Panaraga).

1320 1398 Steenen watervat in ge-

hucht Waroedjer^ng, de-
sa Glonggong (district

Oeteran), door Hoeper-
mans beschreven, maar
later verdwenen.

i5de eeuw.

1334 1412 Steenen altaar {?), ge-

vonden in een koffietuin

Tjondrageni, thans te

Poedak (Soka, Panara-
ga).

1338 1416 Doerga-beeld uit Gelang
(Oeteran), nu in Ngebel.

1340 1418 Ganesja in den stadstuin
te Panaraga.

1345 1423 Los steenblok in den
stadstuin te Panaraga.

1355 1433 Een steen uit den bo-
vengenoemden koffie-

tuin Tjondrageni.



1381 1459 Een steen gevonden bij

Sinee (Ngawi) op de
noordoostelijke helft van
den Lawoe. *)

1391 1469 Steentje vancontroleurs-

erf te Madioen, nu in

het Museum.
1392 1470 Een pijlertje in desa

Ngadiredja, district Go-
ranggareng (Magetan).

§ 3a. De koperen plaat van
Panaraga (901).

In 1881 werden door Mr. Van der Chijs

aan het Bataviaasch Genootschap aange-

boden vier koperen platen, die in 1868

in Panaraga gevonden zouden zijn ®).

De op deze platen vermelde oorkonde
betreft het verheffen van eenige stuk-

ken tuingrond te Tadji, verkregen van
eenige met name genoemde inwoners

van die plaats door den Rakrjan (een

hoogwaardigheidsbekleeder) van Watoe-
tihang, geheeten Poe Sanggrama Doe-
randara, die op deze gronden een klui-

zenaarsverblijf stichtte, geheeten Ing

Dewasabha en hiertoe van den Koning
Sjri Maharadja Rake Watoekoera Djah
Balitoeng vrijdom van bepaalde belas-

tingen kreeg. 3)

Dr. Brandes, die deze oorkonde trans-

cribeerde 4) twijfelde er aan, dat Panaraga
de oorspronkelijke plaats van afkomst zou
zijn. Waarop deze twijfel gegrond was,

is onbekend gebleven. De plaats Tadji

doet denken aan de desa van dien

naam s) waar de steen van 1204 (volgens

Krom 1214) gevonden is. De naam van

1) De op deze steen aangebrachte inscriptie is van
hetzelfde soort schrift als dat van de Soekoeh en
Tjeti-tempels op de Mangkoenegaransche helling van
den Lawoe. Een uit de hoofdstad Madioen naar het

Museum overgebracht relief bevat eveneens Soekoeh-
schrift en vermoedelijk ook het jaartal 1381, zie Tijd-

schrift Bataviaasch Genootschap deel 62 (1923), biz. 501.

S02, Sio, 511 en 512.

2) NotulenBataviaasch Genootschap van 1881, biz. 85.

3) Van deze en andere inscripties werd mij van
gezaghebbende zijde te Batavia de inhoud medege-
deeld. Zie echter ook Holle in Tijdschrift Bataviaasch

Genootschap 1882, biz, 540 en Notulen Bataviaasch

Genootschap 1882, biz. 51.

den Rakrjan (vermoedelijk een prins van
den bloede) komt ook voor in oorkonden
van steenen in Bagelen en Jogja.

Maar Koning Balitoeng, die in deze

oorkonde vermeld wordt, was de eerste

vorst, die zoowel op Midden als Oost-

Java heerschte.

§ 3b. De koperen plaat uit

Goranggareng. (927).

Deze plaat zou door een landbouwer
bij het ploegen op zijn akker gevonden
zijn in de desa Goranggareng. De oor-

konde is uitvoerig beschreven, toege-

licht, getranscribeerd en vertaald door
Dr. Stutterheim in Tijdschrift van het

Bataviaasch Genootschap deel 75 (1935)
biz. 420 - 437. Zij bevat het bevestigen

van een vrijstift door den Koning Poe
Wagisjwara. Dr. Stutterheim meent als

,,werk-hypothese” voor te mogen stel-

len de veronderstelling, dat deze vorst

Koning Wawa moet zijn geweest, die

aan het einde van zijn leven in den
geestelijken stand zou zijn getreden, un-

der den wijdingsnaam Poe Wagisjwara
de oorkonde uitgevaardigd zou kunnen
hebben in een klooster of eenig andere

retraite te Garoeng aan den voet van
den Dieng.
De begiftigde is 's Vorsten Rijks-

bestuurder, d.i. dus — indien Dr. Stut-

terheim’s hypothese juist is — de be-

roemde opvolger van Wawa, Koning
Sindok 7).

Het vrijstift moet, naar Dr. Stutter-

heim’s veronderstelling een plaats zijn ge-

4) Zie Verhandelingen Bataviaasch Genootschap
deel 60, biz. 28 e. v.

5) Aan den weg tusschen Poerwadadi en Sima in

het regentschap Magetan, gelegen. Verondersteld is

ook, dat bedoeld zou kunnen zijn de tegenwoordige
desa Tadji bij Prambanan (zie Van Stein Callenfels

in Oudheidkundig Verslag 1918, biz. 77.)

6) Zie Krom, Hindoe-Javaansche geschiedenis,

biz. 186.

7) Deze koning zou dan grondbezit in Madioen
gehad hebben, doch uit zijn koningsoorkonden blijkt

dit niet. (Stutterheim t.a.p. biz. 430).
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weest waar de asch van een verbrande uit

bloemen en andere planten-onderdeelen
vervaardigde pop, waarin zich de asch van
een overledene bevindt in zee (of in het

onderhavige geval in de Madioen-rivier)
werd geworpen. i) Vermoed wordt, dat

dan niet alleen de asch van den over-
leden Rijksbestuurder, maar ook die van
zijn afstammelingen plechtig in de rivier

geworpen werden. De kosten van de
ceremonien werden dan betaald uit de
opbrengst van het vrijstift.

§ 4. De graantempeltjes uit het
einde van de lode en het
begin van de iide eeuw.

Uit den tijd van de Vorsten Dhar-
mawangsa en zijn schoonzoon Er-
langga, dus van ongeveer 990 tot

circa 1045, zijn zeven gedateerde in-

scripties aangetroffen. Drie 3) daarvan
zijn gegrift op de z.g. graantempeltjes,
die in grooten getale in de residentie

Madioen zijn gevonden. 4)

Krom 5) meent, dat deze tempeltjes
onmiddellijke voorgangers van het model
der thans nog gebruikelijke loemboengs
zijn. Naar zijn veronderstelling waren
zij gewijd aan Sjri als beschermster van
den rijstbouw.

Dr. Stutterheim veronderstelt, dat men
hier niet met graantempeltjes, maar met
bewaarplaatsen van asch van overledenen
te maken heeft.

Uit de rode eeuw (991) dateert ook
de Steen van Sendang Kamal (bij

Maospati), die volgens Krom ?) het
oudste positieve gegeven voor het gezag

1) Zie hierover verder het artikel van Dr. Stutter-
heim, biz. 427 t/m 429.

2) T. a. p. biz. 430,
3) Vier, indien men het met het jaartal 986 ge-

dateerde graantempeltje mederekent tot het tijdvak van
Dharmawangsja.

4) Thans in het Museum
; in den stadstuin van

Panaraga bevinden er zich acht.

5) N. J. Krom, Inleiding tot de Hindoe-Javaansche
kunst deel II biz. 44.

6) Dr. Stutterheim hoopt deze gissing t. z. t. uit-
voerig te documenteeren.

van het Oost-Javaansche rijk in de
residentie Madioen is. De op deze he-
laas ! zeer defecte steen vermelde oor-
konde *) betreft een bevel, gericht tot

de landbouwers van Kawambang koel-

wan (koelon), in verband met de stich-

ting van een parhjangan (voorou-
derheiligdom ?), met gunstbewijzen van
den Koning (wiens naam niet wordt
vermeld) aan den Samgat van Kanoe-
roehan Poe Boeroeng. Belangrijk is, dat
de oorkonde melding maakt van het
wetboek Sjiwasjasana 9).

Deze Steen stond bij een badplaats.
De vraag is of in den Hindoetijd hier
al een badplaats was. Het is zoo goed
als zeker, dat op 5 October 1678 Hurdt
en Amangkoerat II met hun leger —
Troenadjaja achtervolgende — hier langs
zijn getrokken. In Hurdt’s dagboek
wordt, namelijk, melding gemaakt van
.,een vierkanten steenen bak waarin bij

oude tijden jongelieden wanneer zij

trouwen wilden zich moesten wasschen,
niet ver van daar stond een steenen
beeld een buffel gelijkende, aan wien
zij dan, zich gewasschen hebbende of-

feranden plegen te doen, zijnde volgens
den Soenan deze volkeren te dier tijde

nog Heidenen". ”)

§ 5- Klui zenarijen uit den tijd van
Erlangga. (1010 — + 1045).

Bij een bezoek van Dr. Stutterheim
in Juli 1937 werden op twee plaatsen
op de helling van den Lawoe Hindoe-
Javaansche overblijfselen gevonden,
die vermoedelijk eens deel hebben

7) Hindoe-Javaansche geschiedenis {1931), biz. 231.
8) Getranscribeerd door Brandes in Oud-Javaansche

oorkonden (Verh. Bataviaasch Genootschap deel 60
biz. 119 en 120).

9) Krom. Hindoe-Javaansche geschiedenis, biz. 230
en 231.

10) Er moet vroeger hier inderdaad een nandi ge-
staan hebben.

11) De Jonge. Opkomst van het Nederlandsch ge-
zag enz. deel VII biz. 228. Het woord Heidenen kan
natuurhjk een vertaling zijn van B o e d a, waarmee
ook Hindoe- Javanen bedoeld kunnen zijn.
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uitgemaakt van kluizenarijen, Beiden
dateeren uit Erlangga’s tijd ; de eene

uit het jaar ioi8, de andere uit 1028.

De eene werd aangetroffen in

S a d o n — vroeger een zelfstandige

desa, nu gehucht van Tjepaka — ten

noordwesten van Magetan gelegen. Hier

vend Knebel in 1906 veel meer restanten

dan Hoepermans in 1866 van zijn vondst
rapporteerde o.a. ,,7 tempeltoppen
in den vorm kemben”, eenige boven-
en beneden-drempelstukken, een tempel-

poort, twee banaspat i’s, enz.

Wat — merkwaardig genoeg ! — Knebel
niet rapporteerde is een jaartal op een
der steenen van 940 Sjaka en nog boven-
dien twee yoni’s en nog een nandi —
uit een anderen tijd dateerende dan de

restanten van de kluizenarij 3) — die

op erven in dezelfde desa Sadon zijn

aangetroffen.

Krom meende uit Knebel’ s vondst te

mogen concludeeren, dat hier ,,zonder

eenigen twijfel” een tempel gestaan

heeft ,,waarvan de aard intusschen niet

blijkt” 4). Dr. Stutterheim meent echter,

dat het een kluizenarij moet geweest zijn,

die wellicht door den Oudheidkundigen
Dienst weer gedeeltelijk gereconstrueerd

zou kunnen worden. Het is te betreuren,

dat gebrek aan personeel bij genoemden
Dienst een nader onderzoek voorloopig

nog niet mogelijk zal maken.
De tweede vermoedelijke kluizenarij,

waarvan restanten eerst in 1937 werden
gevonden in het gehucht P o n d o k (desa

Wakah, Ngawi), dateert uit 950 Sjaka,

hetgeen uit een inscriptie op een der

gevonden steenen bleek. Ook hier zijn

nadere onderzoekingen gewenscht.

§ 6. Het rijk van Wengker.

Een van Erlangga’s machtigste tegen-

standers was de Vorst van het rijk

1) Dr. Stutterheim acht het niet onwaarschijnlijk,
dat deze naam ontleend is aan het Oud-Javaansche
s a d h o n, d.i. plaats waar een kluizenaar (sadhoe)
verblijf houdt.

2) Knebel’s rapport in Rapport van de Commissie
in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig onderzoek

Wengker, Widjaja geheeten. Dr. Van
Stein Callenfels s) vermoedt, dat dit rijk

zijn hoofdzetel in Panaraga heeft gehad.
In de Serat Tjentini komt in Zang 213
een passage voor, die Dr. Van Stein

Callenfels aldus vrij vertaalt: „Volgens
verhalen was in den tijd van den dipati

Pandji diens poera in Pranaraga, ge-

naamd de poera Wengker. Het gevolg

van de prinsessen keerde, wanneer zij

reeds te Wengker gekomen waren, elk

naar zijn eigen huis terug. Langen tijd

werd de poera van Wengker bewoond
door het opperste hoofd van Pranaraga.

De adipati’s van Pawengker volgden
elkaar geregeld op, zonder dat er iets

tusschen kwam, steeds met den titel van
dipati, in de poera van Wengker. Ten-
slotte kwam er een slechtaard aan het

bewind. Hij werd vernietigd door goesti

Betara Katong.”
Hieruit concludeert Dr. Van Stein

Callenfels, dat de poera van de Vorsten
van Wengker waarschijnlijk gestaan moet
hebben in de nu nog bestaande vrije

desa Setana dichtbij de stad Panaraga
waar de graven van Betara Katong,
eerste Mohammedaansche heerscher van
Panaraga, en zijn afstammelingen lig-

gen. Ook historische gegevens verzetten

zich, volgens genoemden schrijver niet

tegen deze identificatie, hoewel de vele

gevonden uit het einde van de tiende

en het begin van de elfde eeuw datee-

rende inscripties geen gewag maken van
Wengker.

Verhaald wordt, dat de zelfstandige

Vorst van Wengker Widjaja, zich had
teruggetrokken in zijn kraton Tapa.
,,Het blijkt niet”, zegt Krom, ,,of dat

de eigennaam van de residentie is, of

dat de vorst gezegd wordt in ascese

(tapa) te verblijven.” In alien gevalle

1905 - 1905 biz. 53 - 54 en Hoeperman’s bevindingen
in Rapport van den Oudheidkundigen dienst 1913
biz. 299.

3) Mededeeling van Dr. Stutterheim.

4) Hindoe-Javaansche kunst ii, biz. 310.

5) Zie Oudheidkundig Verslag 1918, biz. 74-84.
6) Hindoe-Javaansche geschiedenis (1926) biz. 258

en 259.



wordt hij van die plaats door Erlangga

verjaagd, hij vlucht met achterlaten van

familie en schatten naar Kapang en

wordt in 1035 0 Sarasa overmeesterd.

Met deze overwinning eindigen de

oorlogen van Erlangga 2). Waar Kapang
en Sarasa liggen is onbekend.

Veel later in den Madjapahitschen tijd-

herrijst Wengker wederom, maar nu
als titel, die aan leden van het Konink-

lijk huis wordt toegekend 3 ). In nauwe
relatie tot een dier vorsten van Weng-
ker staat de draagster van een vorsten-

titel Djagaraga, 4) 00k een plaats, en

langen tijd een regentschap, in het noor-

den van de residentie Madioen.

De bovenvermelde aanhaling uit de

Serat Tjentini zou er op wijzen, dat 00k

na Erlangga’ s overwinning tot in den
tijd van den later te noemen Batara

Katong (in de periode van de ondergang
van Madjapahit en de opkomst van De-
mak), Panaraga nog Wengker heette.

De gewezen Patih van Panaraga, R. Tji-

trakoesoema, decide ons mede, dat on-

der de oudjes van Panaraga het verhaal

gaat, dat v66r Batara Katong’s bewind
zijn rijk Wengker heette. R. A. A. Sam,
gewezen Regent van Panaraga, nu Re-
gent van Malang, beweert dat volgens

hem door eenige naib’s verstrekte in-

lichtingen de door Batara Katong ver-

slagen Hindoe-Javaanschen bewindheb-
ber Kjahi Ageng Demang Koetoe 00k wel

Kjahi Ageng Demang Wengker heette.

Het gehucht Koetoe van de desa Singasa-

ren ligt vlakbij de latere hofstad van Ba-

tara Katong. Eris echter 00k nog een de-

sa van dien naam ten zuidoosten van Pa-

naraga bij de onderdistrictshoofdplaats

Djetis ; in de buurt daarvan is een straks

te vermelden steen met jaartal gevonden.

In de vrije desa Setana waar Batara

Katong begraven ligt is door Knebel op

1) Volgens Krom t.a.p. biz. 258. Kern in Verspreide
geschriften VII, biz. 96 noot 4 meent, dat het 1037
moet zijn.

2) Krom, t. a. p. biz. 253.

3) Krom, Hindoe-Javaansche geschiedenis (1926),
biz. 252, 380, 381, 399, 415, 416, 439 (noot 4) en 445.

een „sarkofaag” het jaartal 1396 gevon-

den ; dit jaar valt in de Madjapahitsche

periode (1293-1520).

§7De drie inscripties uit
den tijd van Daha.

Na Erlangga's dood wordt het Oost-

Javaansche rijk gesplitst. Het westelijke

deel heet Pandjaloe, later Daha
of K e d i r i (+ 1045 - 1222). Hiertoe

behoorde 00k Madioen. Het oostelijke

deel, Djanggala, is spoedig onder de

macht van het westelijke deel gekomen.
Uit dezen tijd zijn in Madioen slechts

drie gedateerde inscripties gevonden.

Allereerst die van Sirah Keteng, desa

Bedingin (1026), in Zuid-Panaraga. De
steen, die eerst op het erf van den Re-
gent van Madioen heeft gelegen en later

naar het Museum is overgebracht, maak-
te onderdeel uit van een monument, dat

vermoedelijk een poort is geweest met
een groot banaspati-hoofd, dat op het

mooi-gelegen plekje te zien is. Onder
deze poort loopt van een vlakbij gelegen

bron, naar men in 1925 ontdekte, een

buis van ongeveer i meter middellijn,

die men op 500 meter afstands bij het

graven van een put in de desa Sambi-
lawang weer aangetroffen heeft. Men
zegt, dat deze ondergrondsche waterlei-

ding zelfs tot Trenggalek doorloopt

!

De genoemde steen begint met een

metrische lofspraak op den Vorst Djaja-

warsja (waarschijnlijk een Kadirisch

Vorst) in wien Wisjnoe zich heeft be-

lichaamd en behelst verder een gunst-

bewijs ten behoeve van den atitih (mis-

schien een administratief ambtenaar)
Mardjaja s).

In de nabij Bedingin gelegen desa

Koepoek vond Knebel een padmasana,
een beschreven steen met zes karakters.

4) Krom t.a.p. biz. 252

5) Transcriptie in Oud-Javaansche oorkonden van
Dr. J. L. A. Brandes (Verhandelingen Bataviaasch Ge-
nootschap deel 60 biz. 149 e. v.) Zie 00k: Krom,
Hindoe-Javaansche geschiedenis (1931), biz. 288.
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een vierkante met 7 regels omgaand
schrift en de onderhelft van een vier-

armigen Ganesja. Deze beelden en

steenen en nog andere, die verdwenen
zijn, zouden van Sirah Keteng afkom-

stig zijn 0-
.

Het tweede jaartal uit den Kadiri-

schen tijd is 1139, gevonden op een

Steen, eveneens, in het zuiden van

Panaraga, namelijk in het gehucht Se-

1adan a, van de desa Karangpatihan.

Het derde jaartal (1204) is gelezen

op een defecte steen van de boven biz. 109

reeds vermelde desa Tadji, in het wes-

telijk deel van de residentie, in Mage-
tan. Uit het schrift valt te lezen, dat

het gaat om de afbakening van een

vrijgebied, waarschijnlijk voor gods-

dienstige doeleinden ten behoeve van

Poe Toemambi (?). Dr. Brandes meent
uit taal en spelling zoomede uit het

woord „tinulad” (dat hij met ,,geco-

pieerd” vertaalt) te moeten afleiden,

dat het schrift niet uit 1204 moet
dateeren. 3 ).

§ 8. De kraton van Gegelang.

In het oostelijk deel van de tegen-

woordige desa Daha en het westelijke

deel van de desa Glonggong beoosten

den weg Madioen-Panaraga heeft een

kraton gestaan, De grenzen van de

bet eng der kraton zijn nog precies

bekend. 4) Er zijn nog oude menschen
in de desa’s, die zich kunnen herinneren,

dat de steenen van de muren der b e t e n g
weggehaald werden, om er de fabriek

Pagottan en de pesanggrahan bij de

warme bronnen van Ngoemboel mee te

bouwen of te repareeren ;
van de muren

is niets meer te zien.

1) Rapport Oudheidkundige Commisie 1905/1906,

biz. 84-85.
2) Getranscribeerd door Brandes in Oud-Javaansche

oorkonden (Verhandelingen Bataviaasch Genootschap,
deel 60, biz. 187 e. v.)

3) Aldus 00k Krom in Hindoe-Javaansche geschie-

denis, biz. 301, noot 6, die tevens meent, dat het jaar-

tal 1214 moet zijn.

4) Een situatiekaart is in het archief van den Oud-
heidkundigen Dienst.

Binnen de b e t e n g, die ongeveer

een vierkant waarvan de oostzijde aan

den grooten weg van Madioen naar

Panaraga ligt, vormt, zijn de volgende

gehuchts- en pleknamen aangetroffen :

Ngrawan, Gedong, Pelem-goerih, Tam-
bakbaja en in het zuidoostelijk deel

dicht aan de kali Glonggong een hoog-
gelegen erf, dat in den volksmond
D a t o n (afkorting van k e d a t o n)

heet, en voorts in het zuidwestelijk

hoekje het wooncomplex G e 1 a n g.

Het wooncomplex Daha ligt ten noord-
westen van de ,,kraton.”

Op een oude kaart van de tweede
helft der lyde eeuw, gepubliceerd in

De Jonge's Opkomst van het Neder-
landsch gezag deel VII, staat aan den
voet van den Wilis aangegeven : Eg-
ginglangh, een geweesen koninckrijk

nu woest”. N. W. Hoepermans vindt

er bijna twee eeuwen later (Maart 1866)

geen bosschen meer, maar ,,een groote

menigte roode steen, van breeden en

langen vorm” zoomede ,,hier en daar

een oud fondament” 5) J. Knebel kon
in 1905 of 1906 geen sporen van de

kraton, zelfs niet in de herinnering van
desalieden vinden.

Van Gelang is afkomstig een Doerga
beeld met het Sjaka-jaartal 1338 of

1416, (zie boven biz. 109 7) Verder vindt

men in een moskee van het gehucht

Ngrawan van de desa Dalapa een yoni ^);

bij deze moskee ligt een kerkhof, waar
begraven zou liggen een pradjoerit Tam-
bakjoeda uit Tjempala, die, naar het

verhaal vertelt (zie beneden) in den
strijd tegen Ratoe Gelang het leven liet.

In dezelfde desa zijn vroeger gevonden
maar weer verdwenen een steenen wa-

5) Zie Rapport van den Oudheidkundigen Dienst

1913, biz. 292 en Tijdschrift Bataviaasch Genootschap,
deel 21 (1875), biz. 149.

6) Rapport Oudheidkundige Commissie 1905-1906,
biz. 37.

7) Als voren biz. 32.

8) Zij is dus niet verdwenen, zooals in Rapport
van den Oudheidkundigen Dienst van 1915 biz.

III-II2 wordt verondersteld.
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tervat met het Sjakajaartal 1320 (1398
A.D.) en een yoni.

Zeer heilig en voor bestuursambte-

naren niet toegankelijk is de begraaf-

plaats Gedong, waarvan de muren uit

Madjapahitsteenen bestaan. Volgens het

verhaal, dat den heer Knebel werd ge-

daan 0 zouden hier begraven liggen

de twee gebroeders Setrawidjaja en

Setrawiroeda— neven van Soenan Kali-

djaga — die vergeefs naar de hand van
de Ratoe van Gelang dongen ;

volgens

het ons vertelde verhaal waren het twee

zoons van den Vorst van Tjempala,

die met den pradjoerit Tambakjoeda op
bevel van Soenan Kalidjaga naar Gelang
trokken. Toen zij de schoone prinses

zagen werden zij beiden verliefd op
haar. De Ratoe van Gelang, die aan

Soenan Kalidjaga te danken had, dat zij

van een worm in een prinses veranderd

werd, en het bosch om zich heen in

een kraton omgetooverd zag, had aan

den wali moeten beloven den oudsten
breeder te kiezen, doch haar hart ging

naar den jongste. Zij weifelde, zond de
gebroeders weg, die beiden meenden
afgewezen te zijn, de oudste pleegde

zelfmoord. Toen bond Tambakjoeda de
strijd aan tegen de Ratoe van Gelang,

maar sneuvelde, waarop 00k de tweede
breeder zich het leven benam.

Een ander verhaal spreekt van twee
prinsessen, waarvan de oudste Vorstin

zou zijn en met den oudsten van de
twee breeders moest trouwen, terwiji

de jongere bestemd was voor den ande-
ren broer, die Patih zou worden

; de
oudste prinses werd echter verliefd op
den jongeren broer.

Het einde van het drama is, dat

Soenan Kalidjaga op zijn terugreis de

prinses weer tot haar oude gedaante en
de kraton weer tot zijn ouden staat

(bosch) doet terugkeeren.

1) Gepubliceerd in Rapport Commissie oudheid-
kundig onderzoek 1905 - 1906, biz. 33 - 36.

2) Opgeteekend door R.A.A. Sam, gewezen Regent
van Panaraga, thans Regent van Malang.

In Panaraga gaat het verhaal dat

in den Madjapahitschen tijd (1293-1520)
het rijk Gelang waaronder 00k Panaraga
ressorteerde, geregeerd werd door Ratoe
Praboe Brakoemara of Praboe Widjaja,
zoon van een Madjapahitschen Vorst
(Praboe Brawidjaja III). Deze Brakoe-
mara werd opgevolgd door zijn zoon
Pangeran Demang Irawan.

Pangeran Demang Irawan werd op-

gevolgd door zijn zoon Raden Demang,
die uit vrees voor een gewelddadige be-

keering door den zoo beroemden Batara
Katong naar Kediri vluchtte, waar hij

in Ngadiloewih begraven zou zijn.

Uit een stamboom van een Regent
van Panaraga (Tjakranegara I) lazen

wij, dat een Dewi Manik (dochter van
Brawidjaja V) gehuwd was met Aria
Soemangsang ,,Adipati van Gegelang,

Kediri”. Hun zoon was Pangeran De-
mang, eveneens Adipati van Gegelang,

terwiji diens zoon denzelfden titel voerde,

maar den Mohammedaanschen naam van
Kjai Ageng Ngabdoel Moersat droeg.

Gelanggelang is blijkens een
oorkonde van 1294 A. D. de naam van
het Kadirische rijk. In deze oorkonde
door Brandes vertaald in zijn uitgave

van de Pararaton 3
) wordt gesproken van

Djajakatwang van Gelanggelang.

Deze was sinds 1271 een onderkoning
in Kediri, dat tot het Singasarische rijk

behoorde. Hij stond tegen zijn eigen

koning Kartanagara op, maakte in 1292
een einde aan het rijk Singasari en werd
aldus meester van Java. Een nieuw zelf-

standig Kedirisch rijk ontstaat dat echter

slechts een jaar heeft geleefd (1292-1293).
Chineesche berichten uit dien tijd

spreken van den koning van K a -

1 a n g, die te T a h a zetelt
;
Kalang is

eigenlijk Gelang en Taha is het reeds

bovenvermelde Daha 4).

3) Verhandelingen Bataviaasch Genootschap 62
{1920), biz. 97. e. V.

4) Zie Brandes. Pararaton (Verhandelingen Bata-
viaasch Genootschap 62) biz. 104, ontleend aan Groe-
neveldt’s bekende Notes on the Malay Archipelago enz.



Brandes *) meent nu, dat de kraton

waarvan wij boven de overblijfselen

beschreven, de hoofdzetel van het Ka-
dirische rijk moet geweest zijn. Verbeek
is van dezelfde meening: die kraton

zou dan wellicht de hoofdplaats van
het rijk van Daha hebben aangewezen

Dr. Krom 3
) verwerpt deze hypothese

en meent, dat Kadiri steeds de hoofd-

zetel van het rijk Daha is geweest. Nu
is de mogelijkheid, dat Djajakatwang,

anders dan zijn voorgangers, wel in het

Madioensche Gelang heeft geresideerd,

door Dr. Poerbatjaraka, naar hij ons

mededeelde, in een nog niet gepubliceerd

artikel, aangetoond.

Volgens een hypothese van den oud-
houtvester T. Altona moet het rijk

Gegelang zelfstandig zijn geweest. Het
zou in den Goenoeng Pandan (bij de
steenen grenspaal Sela Hadji, een nog
bestaande lingga bezuiden den Pandan)
zijn noordoostelijke grens gehad heb-
ben; deze grens zou van daar in zuid-

westelijke richting loopen naar het

gehucht Ketoepoe op den weg van Sa-

radan naar Gemarang (alwaar een zelfde

steenen grenspaal is gevonden als op
den Pandan), van daar zuidwaarts naar

den hoogsten top van den Wilis, den
Darawati. Omstreeks 1292 zou Djaja-

katwang vermoedelijk aan de zelfstandig-

heid van Gegelang een einde gemaakt
hebben

;
de hoofdstad van het rijk,

ongeveer ter plaatse van het huidige

Panaraga gelegen, werd verwoest en op
de bovenbedoelde plaats in de desa’s

Daha en Glonggong verrees een nieuwe
kraton s). Daarop werd de grens met
het Kadirische rijk verplaatst naar de

Kali Widas, die nog steeds de grens

van Kediri en Madioen is.

1) Pararaton, biz. 98, noot 2.

2) Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, deel 49,
biz. 212.

3) Hindoe-Javaansche geschiedenis (1931) biz. 278.

4) Zie Tectona 1927 biz. i e. v.

5) De beer Altona acht het echter 00k niet onmo-
gelijk, dat de eerste verwoesting van Gegelang reeds
onder Erlangga in zijn strijd met Wengker plaats vond.

De bronnen, waaraan deze theorie

ontleend is, worden niet duidelijk ver-

meld, mogelijk de in allerlei variaties

in Saradan, Gemarang en Tjaroeban
bekende legende van een strijd, die de
Kadirische prinses Tjondrakirana of

Dewi Sekartadji (welbekend uit de
Pandji-roman) moet voeren tegen allerlei

mannen, die haar met geweld tot vrouw
willen nemen. Van de mannen worden
genoemd een Prins van Panaraga, Raden
Pandji Djajamoerti, KjahiGede Ketoepoe
en een zekere Kebo-ladrang of Kebo-
nabrang. Zij worden alien gedood. Van
den laatste wordt verteld, dat hij na over
grooten afstand over den grond gesleurd

te zijn op een djatihouten ,,landesan”

werd onthoofd op de plek, die nu
Djatiketok heet. In een dier verhalen
wordt verteld, dat de schoone Prinses,

vergezeld van haar vertrouweling Djaga-
taroena, op weg was van Panaraga
naar Kediri, zoekende naar haar echt-

genoot Pandji Kartapati. Een ander
verhaal, dat wij in de desa Derma
hoorden, vertelt, dat een zekere Kjahi
Derpa en de schoone poetri Gendra-
sari van Panaraga naar den Goe-
noeng Pandan loopen. Onderweg (op

de plaats Kedanan in de desa Kletja-

redja) wordt de Kjahi smoorlijk ver-

liefd op Gendrasari, die zijn liefde niet

beantwoordt. Als hij het voortdurend
vergeefsch achtervolgen van Gendrasari
moe is, wordt hem op een ,,landesan”

het geslachtsdeel afgehakt. Op den
Pandan moet volgens dit verhaal een
retj a zijn, die Kjahi Derpa heet. ^)

De heer Altona meent zelfs, dat ge-

durende den strijd tusschen Daha en
Gegelang dicht aan de grens een reeks

6) Vandaar de naam Saradan van sarad, njarad =
slepen van lets zwaars.

7) Zie 00k Gericke en Roorda, Javaansch woorden-
boek deel i, biz. 573 : Kjahi Drepa, naam van een
steenen beeld, dat volgens de legende een versteende
man zou wezen. Dr. Pigeaud vestigde er onze aan-
dacht op, dat een dergelijk verhaal 00k in de Serat

Tjabolang voorkomt.
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van versterkingen of vestingen *) hebben
gestaan, waarvan nog restanten te vin-

den zoudenzijn. Op devolgende plaatsen

is nog wel het een en ander gevonden :

Setraidjajan ^), Mangir 3), Krian 4), Dja-
saren s), Ketoepoe ^), Sebaji 7), Katje ^).

Watoe-godeg 9)^ Lo Sawoeng *°),

Alas Tjandi “), doch of de op deze

plaatsen aangetroffen geringe vondsten

op vroegere versterkingen wijzen, is

voor zoover ons bekend nog niet door

den Oudheidkundigen Dienst uitge-

maakt. Voor een twintigtal plaatsen

(in deze residentie) zijn geen bakstee-

nen, oude fundamenten of beelden

gevonden maar wel—althans volgens den
beer Altona—de oude namen, die aan

vestingen herinneren.

Het is inderdaad merkwaardig, dat

in het uitgestrekte djatibosch bezuiden
den grooten weg Tjaroeban-Saradan-
Wilangan nog betrekkelijk veel vind-

plaatsen van Hindoe-Javaansche restan-

ten zijn gevonden. Behalve de genoemde
plaatsen Setraidjajan, Ketoepoe, Sebaji,

Djasaren en Katje kunnen nog genoemd
worden : Srampangmadja, een afgele-

gen gehucht aan de grensrivier Widas
van de desa Nampoe (een Ganesja,

een raksjasa en nog een beeld) dan in

het gehucht Ngoekiran (desa Tawang-
redja) - het noordelijkste van een reeks

1) Zie het kaartje in Tectona 1927 tegenovcr biz.

5 en voor de namen der versterkingen biz. 17 en 18.

2) Ten zuidoosten van het gehucht Djabon van de
desa Darmaredja (o. d. Medjajan, district Tjaroeban);
bier zijn vergruisde oude baksteenen (volgens Altona
..overblijfselen van een tempel”) en ten noorden van
deze plaats steenen met jaartallen, waarvan een goed
leesbaar (iog4Sjaka, zie boven, biz. 108) gevonden, zie

Oudheidkundig Verslag 1926, biz. 33.

3) In vak 15, djatibosch Kloemoetan (Saradan)

:

megalythen, nl. 2 groote steenen met plat bovenvlak,
2 steenen loempangs en een beeld.

4) In het bosch van de desa Padjaran, vak 164,
sleuf KK : restanten van een uit oude groote bakstee-
nen bestaand fundament en een steenen loempang.

5) In het tot dit gehucht (o.d. Saradan) behoorend
bosch in vak 22 aan de Kali Tapaklemboe, een ling-

gavormige steenen paal, zooals die van Ketoepoe en
de Sela Hadji.

6) In dit gehucht van de desa Sebaji (o.d. Gemarang)
op een erf aan de Kali Sebaji een grenspaal van den-
zelfden vorm als die in de vorige noot genoemd.

7) Bij een sawah, bij het gehucht Sebaji van de
desa van denzelfden naam, Sekarpoetih geheeten (dat

gehuchten in het djatibosch bezuiden

Wates : drie yoni’s en een Ganesja,

terwijl in de omtrek de desalieden

pleknamen verklaren uit overeenkomstige

namen van de wajang-poerwa ; tenslotte

nog weer westelijker bij het zeer een-

zaam, middenin een groot bosch, gelegen

Poeser, waar wij twee yoni’s, waarvan
een met een lingga aantroffen en waar
later nog een beschadigd beeld op de

sawah werd gevonden.

§9. De Madjapahitsche
t ij d. (1293 - 1520)

Uit het laatste tijdvak van het Hin-
doeisme, de periode van Madjapahit,

zijn slechts een tiental gedateerde in-

scripties gevonden. Van deze tien zijn

er acht, waarvan de vermoedelijke oor-

spronkelijke vindplaats bekend is. De
vraag is echter of de uit 1309 dateerende

Steen in de trede van de trap der moskee
van de beroemde vrije desa Tegalsari

werkelijk uit deze desa afkomstig

is. Mogelijk is het ten zuidoosten van
Tegalsari, aan de overzijde van de Kali

Kejang gelegen K o e t o e een woon-
plaats van een der laatste Hindoesche
machthebbers in deze streken geweest
(zie boven, biz. 112).

Voorts zijn nog de jaartallen 1398

volgens Altona beteekent ; ,,bloem der priesterschap"
of „hoofd der kluizenarij”) een verweerde Ganesja;
andere beeldjes zijn volgens Altona overgebracht naar
Tjaroeban (zie Tectona 1927, biz. 3) Voorts werd ons
aangewezen de plek waar eens een fundament van
oude reeds weggehaalde baksteenen was.

8) In het bosch Katje van de desa Nampoe (o. d.

Gemarang) ten noordoosten van gehucht Sambirata

;

hier moeten vroeger oude baksteenen hebben gelegen
van een verblijfplaats van Kjahi Gede Katje, waarvan
niemand iets weet.

9) In het bosch van de desa Bendocngan (Saradan)
vak no. 82 : eenige steenen beelden.

10) In het bosch dichtbij het gehucht Srampangma-
dja een door prikkeldraad afgezet gedeelte, dat ,,angker”
is, wellicht ,,de grafheuvel der gesneuvelden”, die
Altona in noot 28 op biz. 18 van zijn artikel in Tec-
tona 1927 vermeldt. Overblijfselen van het tempeltje,
benoorden de ,, vesting” in dezelfde noot genoemd,
zijn niet aangetroffen. Evenmin kon iemand ons nog
de overleveringen van een slachting, die hier, naar
Altona mededeelt, moet plaats gehad hebben, vertellen.
n) Hier zijn vroeger groote baksteenen gevonden

in sleuf H, vak 128.
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en 1416 (beiden, volgens Chr. jaartel-

ling) gevonden in de desa, waar de
kraton van Gelang gestaan moet hebben.
Zij dateeren dus uit een tijd, die onge-

veer een eeuw na Djajakatwang’s heer-

schappij valt. Van de Doerga van 1416
zegt Krom, dat zij met haar twee asoera’s

bewijst, dat „ook hier bet Hindoeisme
niet bijster zuiver meer was.” *)

Jaartallen uit bet begin van de vijf-

tiende eeuw (1414 en 1433) zijn aange-

troffen op een ompak en een steen in

een nu al reeds lang afgescbreven en
binnen de boscbreserve van den Wilis

op een boogte van ruim 1700 meter
gelegen koffietuin Tjondrageni. Uit de
gevonden neut meent Krom te moe-
ten afleiden dat bier tocb iets van een
gebouw opgericbt moet zijn geweest

Onderzoekingen, die wij in de buurt van
de vindplaats bebben doen verricbten,

bebben niet tot een resultaat geleid.

Volgens bet romantiscbe verbaal 3)

van de Kraton P o w a n, die in de
desa Toelakan (district Ngrambe) regent-

scbap Ngawi dicbt aan de Soloscbe

grens gelegen moet bebben, zou bier

gedeeltelijk inMadioenscb en gedeeltelijk

in Solosch gebied een klein rijkje gelegen

bebben, dat in den Madjapabitscben
tijd onafbankelijk geweest moet zijn.

De legende vertelt, dat een zekere Raden
Bagoes Aria Bangsal, zoon van een der

Madjapabitscbe Vorsten, uit bet paleis

vlucbt, en al ronddolende een lepra-

lijder wordt, terecbt komt in Powan
onder den naam van Djaka Boedoeg
(boedoeg = melaatscb), daar berouw
krijgt en dan in staat is om met succes

aan een sajembara deel te nemen ; maar

1)

. Krom. Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst,

deel II (1923), biz. 389.

2)

. Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst, deel

II (1923), biz. 389.

3) Karaton Powan door Jasawidagda (uitgave

Volkslectuur).

4) Zie de reeks van artikelen Djati en Hindoe’s
in Tectona 1922, biz, 457 e.v.; 1923, biz. 237 e.v. (zie

voor Madioen biz. 240 en 241) en 556 e.v. 1924, biz.

865 e.v. ; 1926, biz. 93 ge.v.

juist wanneer bij dan met de docbter
van den Vorst van Powan zal buwen,
wordt bij bij vergissing gedood. Tocb
moest de bem toekomende bruid bem
in den dood volgen en met bem op den
Goenoeng Liliran (ten noordoosten van
Powan) begraven worden. Het slot van
bet verbaal is de onderwerping van
Powan door bet Madjapabitscbe leger

onder bevel van Arjadalika.

De plaats, waar de kraton gestaan

beeft, kan nog aangewezen worden, bet

is een stuk grond, dat niet bewoond
mag worden ; een poenden met eenige

boomen geeft de plaats aan, waar
Djaka Boedoeg gedood zou zijn. Er zijn

bier en in de omtrek nog wel enkele

Hindoe-Javaanscbe oudbeden aange-

troffen ; in de desa Ketanggoeng (ge-

bucbt Kopenan) moeten op een erf waar
een yoni en groote baksteenen onlangs
opgegraven zijn, vroeger vele ,,retja’s”

gestaan bebben.

De door Altona verdedigde tbeorie,

dat de djatibosscben in den
Hindoe-Javaanscben tijd
z ij n g e p 1 a n t geldt ook voor de
Madioenscbe bosscben. In Noord-Oost-
Madioen moet de djati eerst geplant

zijn na den bovengenoemden oorlog

tusscben Gegelang en Daba, vermoedelijk

eerst in bet bloeitijdperk van Madjapabit,

door op bepaalde plaatsen (wellicbt

Tjaroeban) s) geconcentreerde krijgsge-

vangenen ^). Zelfs zouden rondom den
Pandan ook wildboutsoorten in Hindoe-
Javaanscben tijd geplant zijn o.a. de se-

dert nagenoeg verdwenen s e g a w e 7
),

die de looistof leverde voor de leerbe-

werking, welke weer verband bield met

5) Deze naam zou, naar de heer Altona beweert,
van patjaroeban afgeleid zijn, dat ,,woonstee der
gemengden (van oorsprong)” zou beteekenen. De
,,gemengden” waren dan de uit vele streken afkomstige
krijgsgevangenen.

6) Zie Tectona 1927, biz. i e.v., i.h.b. biz. ii en 12.

7) Zie Tectona 1927, biz. 14.
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de aanwezigheid van een groote paarden-

stoeterij in deze buurt.

Ookt.a.v. de waarde dezer gegevens van

den heer Altona (die blijkbaar, naar hij

zelf opmerkt, nog al eens bestreden

werd) durven wij geen oordeel uit te

spreken.

§8. Overige gevonden
Hindoe-Oudheden.

In de vorige paragraven was uitslui-

tend sprake van gedateerde inscripties

Een enkel woord dient nog gezegd te

worden over eenige ongedateerde vond-

sten 2).

Aan restanten van t j a n d i
’ s meent

men op eenige plaatsen nog wat gevon-

den te hebben.

De in 1936 gevonden fundeerings-

overblijfselen van twee bouwwerken in

bet gehucht Retj a-banteng desa

Wanaredja (o.d. Kedoenggalar, regent-

schap Ngawi), bestaande uit een recht-

hoekig omgaand muurwerk van natuur-

steen met sporen van een daarop lig-

gende baksteenlaag en een tempelput
ongeveer 30 meter daarvandaan, werden
door den Oudheidkundigen Dienst on-

derzocht. Aangezien echter geen meer-

dere overblijfselen van bet bouwwerk
zelf (beelden werden wel gevonden o.a.

een Ganesja, een Nandi, drie op na-

tuurlijke wijze knielende olifanten, en

vier yoni’s) werden aangetroffen, is er

geen conclusie omtrent den oorspronke-

lijken vorm te trekken 3), docb vermoe-

delijk beeft men bier wel te doen met
tjandi-restanten.

1) Binnen het gebied van de desa Padjaran (djaran=
paard) ligt in het bosch (vak no. 139) een open plek

vvaar 20 steenen liggen, op 6 daarvan kan men lets

van de hoefafdruk van het legendarisch paard, de dja-

ran sembrani zien. De heer Altona vond 00k elders

in het bosch een bewerkt steen, die een paardenhoofd
met hals voorstelt en verder twee steenen, die paar-

denonderbeenen moeten voorstellen (thans in Saradan,

op de houtstapelplaats).

2) De laatste inventaris van oudheden is gepubli-
ceerd m Rapport van den Oudheidkundigen Dienst

Van Kedoenggong deelt Hoe-
permans mede, dat in 1866 nog ,,een

menigte steenen” aanwezig waren zoo

mede onderscbeidene gebroken beelden,

waaronder een y o n i en een liggende

n a n d i. De steenen van de funda-

menten waren toen al gebruikt voor

bet maken van een dam in de Kali

Sawoer (grens rivier tusscben Soerakarta

en Madioen). 4) Knebel rapporteert in

1906, dat de Regent bem mededeelde,

dat in Kedoeng-gong geen beeldwerk

meer is, omdat controleur Maijer dat

alles bad laten overbrengen naar bet

erf van de toenmalige controleurswo-

ning, tbans Pesanggraban, teNgrambe. s)

Daar werden gevonden o. m. eenige

Ganesja’s en Doerga’s, een Wisjnoe, een

yoni, een Retjapada en een Bodbisatwa

Padmapani. De plaats waar deze tjandi

gestaan moet bebben, ligt vermoedelijk

op een beuveltje in bet boscb dicbtbij

bet gebucbt Kedoenggong desa Pagab
(district Gendingan, regentscbap Ngawi).

Merkwaardig is bet onder bet water

van een fraai gelegen vijveracbtige bron
van de desa Simbatan-Wetan
(onderdistrict Takeran, regentscbap Ma-
getan) staand bouwwerkje waarin een

beeld van Sjri, die met de beide ban-

den de borsten ondersteunt. De borst-

tepels zijn doorboord en konden dus
bronwater doorlaten. Alleen wanneer
Simbatan-wetan bier ter gelegenbeid van
baar jaarlijkscbe bersib desa de
vijver scboon scbept, is bet beeld in

zijn klein vertrekje te zien.

Dr. Stutterbeim veronderstelt, dat deze

beilige badplaats samenbangt met bet uit

van 19T5 biz. 109 e. v. Aanvullingen vindt men in
Oudheidkundig Verslag 1926, biz. 33, 152.

3) Oudheidkundig Verslag 1936, biz. 9 en 13.

4) Zie Rapport van den Oudheidkundigen Dienst
1913, biz. 299.

5) Zie Rapport van de Commissie voor oudheid-
kundig onderzoek, biz. 66 - 68.

6) Zie de geestige beschrijving van Knebel in
Rapport van commissie voor oudheidkundig onder-
zoek 1905 - 1Q06, biz. 63 - 64. Deze oudheden zijn in

1937 gefotografeerd.
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927 dateerende vrijstift waarvan de oor-

konde in de nabijgelegen desa Gorang-
gareng is gevonden (zie § 2a).

In de desa Demanga n, in het

zuiden van de stad Madioen werd op
het erf van een zekeren Matdjaimin
in Januari 1937 een steenen leeuw

van vrij oud type uit den grond ge-

graven. Er bleek toen onder den grond

een fundeering van steenen te liggen.

Ook bleken er in de desa Demangan
in de woningen van enkele inwoners

allerlei restanten van Hindoe-Javaansche
oorsprong te bestaan, die thans op het

voorerf van het desahoofd staan o. a.

twee yoni’s, een lingga en twee stee-

nen sarkofagen (?). De Oudheidkundi-
ge Dienst liet hier opgravingen doen,

die over een vrij groote uitgestrektheid

fundamenten van een gebouw of ge-

bouwencomplex aan het licht brachten.

Hier en daar zijn ook tjandisteenen

gevonden. Het is dus mogelijk, dat hier

vroeger een tjandi gestaan heeft. De
gevonden fundamenten, echter, dateeren

uit het Mohammedaansche tijdvak ; wij

komen dus op Demangan later terug.

In het gehucht P e n d e m van de desa

Poetjangan (Ngrambe, Ngawi) wer-

den eveneens in 1937 in een oude
tempelput eenige beelden w.o. een Sjiwa

en een yoni gevonden. Ook deze plek

werd door Dr. Stutterheim bezocht en

ook hier moet, naar de meening van
dezen deskundige een tjandi gestaan

hebben.

Van belang zou het zijn te weten of

er inderdaad een tjandi gestaan moet
hebben op de heuvel Goenoeng Lemboe
in het gehucht K e m a s a n van de
desa Tremas (onderdistrict Ardja-

sari, Patjitan) ^). Hier werden ongeveer

in 1892 aangetroffen ,,tal van vierkante

steenen waarschijnlijk overblijfselen van

1) Tijdschrift Bataviaasch Genootschap 75 (1935),
biz. 430.

2) In deze desa staat een over geheel Java be-

roemde pesantren.

een tempel” 3), Verder werd opgegra-

ven een Ganesja-beeld en 55 stukken

bladgoud in allerlei vorm, die voor de

helft in het Bataviaasch Museum en

voor de andere helft in het Leidsche

Museum zijn bewaard. De vierkante

steenen troffen wij er in 1937 niet meer
aan, wel eenige ronde steenen ongeveer

in den vorm van een ,,kenong” (een

bepaalde gong van de gamelan). Ook is

er op eenige meters van den voet van
het heuveitje in hetzelfde jaar een nandi

uit den grond gegraven.

Merkwaardig is, dat het verhaal van
het ontstaan van Tremas (dat volgens

volksethymologie afgeleid zou zijn van
patrem mas) vertelt, dat een ze-

kere Kjahi Ketok Djenggot of Kjahi

Bradjadjati, een staljongen van Pakoe
Boewana III, van dezen vorst een pa-
trem (kleine kris) met gouden gevest

op een reis naar Patjitan meekreeg, welke

kris, in den grond begraven, welken hij

wilde ontginnen, aan die ontginning groot

geluk zou brengen. Met deze zeer ma-
gische kris doorstak Kjahi Ketok Djeng-
got een zekeren Banteng Wareng, die den
Kjahi zijn ontginningsrecht wilde be-

twisten. De patrem werd in den grond
begraven en bracht voor de toekomst de

vervulling van den wensch van Kjahi Ke-
tok Djenggot, dat eens op deze plaats

een pesantren zou mogen verrijzen.

Een onderzoek van Kemasan door

den Oudheidkundigen Dienst is ge-

wenscht, omdat voor zoover ons bekend,

deze plaats de eenige is in Patjitan waar

Hindoe-Javaansche beelden gevonden
zijn.

Door den heer Altona werden in 1926

eenige plaatsen 4) in de djatibosschen

opgegeven waar naar zijn meening res-

tanten van tjandi’s zouden te vinden

zijn ; ook werd een plek in het Gema-

3) Rapport van de Oudheidkundigen Dienst van

1915, bl. 139.

4) Tjandi, desa Bagi (Madioen) ;
Watoe-godek,

desa Bandoengan (Saradan) ; Setraidjajan, desa Darma-
redja (Tjaroeban) ;

Djatibosch Kloemoetan vak 15.



rangsche (Ketoepoe) gevonden waar de

overblijfselen van een kluizenaarij aan-

getroffen werden. Tot een deskundige

verificatie van deze bewering is het nog
niet gekomen. Ook de in grafvorm en

door de bevolking vereerde Hindoe-

Javaansche restanten in het djatibosch

van Mengger (de plek heet Bata-poe-

tih) 0 onderdistrict Widadaren
in Ngawi en de door Ir. L. J. G. van

Es in 1927 gevonden baksteenen fun-

damenten in het gehucht Mendeng,
desa Toenggoer (onderdistrict Lembejan,
Magetan), 2) verdienen nader onderzoek.

Of Djagaraga (zie boven biz. 16)

ten noorden van den Lawoe in het

regentschap Ngawi gelegen, al in den
Hindoe-Javaanschen tijd een vestiging

van eenigen beteekenis was, is niet met
zekerheid te zeggen. Volgens het volks-

geloof moet hier hebben gelegen de uit

de Wajang poerwa 3) bekende kraton

Wi rata van Maswapati.

1) Oudheidkundig Verslag 1926, biz. 152.

2) Waarschijnlijk op het erf van een zekeren Ta-
redja, die bij het graven van zljn put op groote

steenen stuitte.

Plaats- en gehuchtsnamen als Ganda-
manjoe, Bagajanti, Djagalan (in verband

met Djagalbilawa) hooren bij dit ver-

haal. Het is mogelijk, dat allerlei andere

mysterieuze namen uit deze streek er

op wijzen, dat al in v66r-Islamschen

tijd hier een Hindoe-Javaansch centrum
geweest moet zijn.

In het Museum bevindt zich een be-

langrijke verzameling gouden, zilveren

en bronzen beelden, die in een sloot van

de desa K o e n t i (district Soemarata,

regentschap Panaraga) werden gevon-

den. Onder deze beeldjes zijn eenige

Boeddha’s, Bodhisattva’s, een Koewera
(god des rijkdoms) en een beeldje van

de godin Cunda, die door Krom zijn

beschreven 4), Onder de gevonden voor-

werpen waren ook twee beschreven plaat-

jes. Dr. Brandes wist het schrift niet te

ontcijferen, kon alleen 'mededeelen, dat

beide plaatjes legenden in oud-Javaansch

schrift bevatten.

Afgesloten 29 Januari 1938.

3) Zie J. Kats. Het Javaansche tooneel i (1923)
biz. 243, 244, 27s en 402.

4) Rapport van de Commissie voor oudheidkundig
onderzoek 1912, biz. 4, 5, 8, 28, 30, 48, 58, 68, en
pi. 18.
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PAMIDJAHAN EN ZIJN HEILIGDOMMEN
DOOR

MOHAMMED KOSASI

Alvorens te schrijven over den roep

dien Pamidjahan en zijn bijzonderheden

in de loop der jaren hebben verworven

en de plaats die ze hebben verkregen

in ’t leven van duizenden en nog eens

duizenden Moslems, diene men eerst

te weten wat Pamidjahan is en waar

Pamidjahan gelcgen is.

P. nu is een kampoeng, gelegen in

de desa Bongas, onderdistrict Bantar-

kalong, district Karangnoenggal, Regent-

schap Tasikmalaja. De plaats zelf ligt

diep in Z. Preanger, ongeveer 70 K.M.
van Tasikmalaja en hiermee verbonden

door een vrij behoorlijken ofschoon heel

moeilijken autoweg, die precies voor de

poort van P. eindigt — (z.g. gespleten

poort).

Op deze poort staat ’t volgende te

lezen :
,,Wangkid ieu noemoetkeun tje-

gahan karoehoen P. teu indin ditoe-

doeng *), anging oepami hoedjan, toeng-

gang koeda, njesep, sareng lebet ka

makam teu kenging nganggo sapatoe

sareng salijana."

W. I. Pamidjahan *).

,,Vanaf deze plaats is 't volgens 't

verbod van de voorouders van P. niet

geoorloofd om een hoed op te hebben
behalve wanneer het regent: paard te

rijden, te rooken en als men de begraaf-

plaats binnentreedt mag men geen schoe-

nen en dergelijke gebruiken."

W. 1 . Pamidjahan.

Een smalle desaweg voert ons naar

de kampoeng die golvend ’t heuvelach-

tig terrein bekleedt. Reeds nu ontwaart

men dat men zich in een bijzondere

sfeer bevindt : alles ademt hier rust en

vrede; zelfs ’t kleine riviertje dat 't

dorpje omgeeft en dat eenige honderden
meters stroomopwaarts snel zijn weg
zoekt tusschen de rotsige steenen schijnt

hier tot rust te komen : blauw-groen,

nauw merkbaar schuifelend, schijnt 't

de stemming aan te voelen en zachtjes

glijdt ’t voort, langs de dorpsmesigit,

water verschaffend aan de vromen, die

hier hun woedloe, de ritueele reiniging

voor ’t gebed komen doen. Geen jach-

tende menschen; alles wat hoed of pa-

rasol is, blijft ongebruikt
;
geen een die

rookt.

’t Eerste dat men te doen heeft als

men ’t dorp betreedt is, naar 't hoofd
van de ponggawa kaoem, ’t moskeebe-
stuur te gaan, deels om kennis te ma-
ken met den man die de belang-

rijkste figuur vormt in de kampoeng,
deels omdat men van bestuurswege ver-

plicht is naam en adres te schrijven in

een register dat door hem of zijn hel-

per bijgehouden wordt.

Om nu de functie van dezen man
die officieel Wakil Imam 3), maar door

de menschen altijd Panembahan 4) wordt
genoemd te begrijpen en om te weten
hoe hij aan dezen laatsten titel is ge-

komen, moet men een oogenblik in de
geschiedenis teruggrijpen. Hierop komen
we echter nader terug.

Is aan alle formaliteiten voldaan, dan
kan men, begeleid door de Panembahan,
de bijzonderheden zien, waaraan Pa-

midjahan zijn naam te danken heeft

:

de mesigit, 't heilige graf waar Panem-
bahan Wali joelloch s) Sjech Hadji Ab-
doel Moechji begraven ligt, en de heilige

grot, de Goeha Wali, waar deze Islam-

prediker zijn meditaties placht te ver-

richten.

We hebben P. vluchtigjes van buiten

bekeken, laten we nu eens zien of we



niet dieper kunnen gaan. We kunnen
hier echter niet voldoende duidelijk

zijn zonder een stukje geschiedenis

vooraf te laten gaan.

Pamidjahan vroeger en nu.

Gaan we de babads na die gevonden
worden in Pamidjahan en omgeving en
luisteren we naar de overleveringen die

mondeling van vader op zoon overgaan,

dan zou de geschiedenis van 't dorp
aldus moeten zijn.

De kampoeng werd gesticht door

K. Sjech Abd. Moechji. ’t Was niet de

eerste nederzetting van den heilige, want
toen hij voor ’t eerst in die streken

kwam koos hij zijn vestiging in ’t te-

genwoordige Lebak Sioeh, een gehucht

dat op een afstand van + lo K. M. van
P. gelegen is. Toen de pasantren

daar een beetje al te vol werd, begon
Sjech Abd. Moechji aan een andere

nederzetting te denken. ’t Minst vrucht-

bare stuk grond moest hij hebben, op-

dat zijn leerlingen niet in overvloed

zouden leven, omdat ze niet altijd aan
eten en drinken zouden denken maar
zich des te meer aan hun godsdienst

konden geven. Aldus ging hij te werk.

Hij zaaide een bos paddi uit en als hij

bij den oogst 2 of 3 bosjes daaruit

haalde, trok hij verder want dan was
de grond te vruchtbaar. Na vele po-

gingen kwam bij eindelijk op een plek

waar hij een bos uitzaaide en weer een

bos oogstte. Daar stichtte hij zijn pa-

santren en aan de nederzetting gaf hij

den naam van Saparwadi 7) wat letterlijk

beteekent : de weg langs een ravijn.

De een vat de naam op in de een-

voudige natuurlijke beteekenis, omdat
daar inderdaad vele ravijnen zijn ; maar
voor den ander hebben die woorden een
dieperen klank en wel dat die naam 't

symbool is van ’t leven zelf, vol gevaren
en hindernissen, waar een misstap een
mensch zoo licht in den afgrond doet
storten.

We zullen thans probeeren na te

gaan wanneer deze gebeurtenissen plaats

grepen.

't Was K. Sjech Abd. Moechji die

't dorp stichtte maar noch geschreven
noch mondelinge overleveringen kunnen
ons geboorte - of sterfjaar van den
heilige aangeven. Steeds echter wordt er

gesproken over Mataram, over Sultan

Agoeng, over Senapati Ingalaga, wat
een andere benaming was voor Sultan

Agoeng. (Fruin Mees : Geschiedenis
V. Java, deel II). Hier is dus een spoor

;

’t zou dus moeten zijn in den tijd dat

Preanger onder suzereiniteit van Ma-
taram stond en wel toen Sultan Agoeng
aan ’t bewind was, dus in de jaren 1613-

1645. (J. Hageman Cz. Geschiedenis
der Soendalanden).

Laten we hiervoor een bevestiging

zoeken, laten we zien of in dien tijd 00k
ergens anders over Sjech Abd. Moechji
wordt gesproken.

In de Sadjarah Soekapoera, uitgegeven
door het commite ter herdenking van 't

300 jarig bestaan van Tasikmalaja, vindt

men, dat Wirawangsa, een van de 3
oemboels die Dipati Oekoer hebben
verslagen, in 1632 door Sultan Agoeng
tot boepati Wiradedaha I werd verheven,
terwijl Soekapoera voor 7 geslachten

werd vrijgesteld van de verplichte

schatting (oepeti) aan Mataram.
Wiradedaha I bekleedde zijn ambt

van 1632 tot aan zijn dood in 1674.
In 1674 werd hij opgevolgd door
zijn zoon Wiradedaha II ; deze stierf

echter na erkenning te Solo, in hetzelfde

jaar. Van 1674-1723 was Wiradedaha
III boepati

; deze was een broer van
Wiradedaha II. Van dezen Wiradedaha
III. meer bekend onder den naam Dalem
Sawidak, vanwege zijn 62 kinderen,
wordt gezegd dat hij : ,,ti aalit tolaboel’

ilmi ka Panembahan Walijoelloch Sjech
Hadji Abdoel Moechji, karamat Pami-
djahan anoe kakontjara doegi ka djaman
ajeuna.” ,,Van kleins af in de leer ging
bij Panembahan enz., de heilige van
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Pamidjahan, die tot den dag van heden
nog beroemd is.”

Dalem Sawidak werd opgevolgd door

zijn zden zoon, Rd. Soebamanggala ofte-

wel Wiradedaha IV, van 1723-1745. Van
dezen boepati staat in de Sadjarah Soe-

kapoera dat hij van jongs af werd op-

gevoed door Panembahan enz. lets

verder : ,,dat hij begraven werd naast

't graf van Panembahan enz. te Pami-
djahan, vandaar dat hij nu bekend staat

als Dalem Pamidjahan.” Vast staat dus

althans dat Sjech Abdoel Moechji vdor

1745 gestorven was.

We zien dus dat de kleinzoon, de

zoon, door Abdoel Moechji werden
opgevoed. Veilig kunnen we dus aan-

nemen dat Kandjeng Sjech een tijdge-

noot was van den grootvader, Wira-
wangsa, en van Sultan Agoeng

;
dat de

stichting van Pamidjahan, de tegen-

woordig meest gebruikte en topografisch

bekende naam voor Saparwadi, moest
plaats hebben midden of in de eerste

helft van de I7de eeuw. 9).

Niet lang na de stichting werd Sapar-

wadi door Mataram merdika verklaard.

De overlevering zegt hiervan ’t volgende :

De pesantrente Saparwadi raakte hoe lan-

ger hoe meer bekend, zelfs zoo dat Kan-
djeng Sjech Abdoel Moechji geregeld

aan 't hof te Mataram werd geroepen

om daar zijn advies in godsdienstzaken

uit te brengen. Bij deze bezoeken placht

de vorst een verheven zitplaast te hebben,

terwijl Abdoel Moechji steeds een mat
op den vloer toegewezen kreeg.

Na een van deze bezoeken werd de

vorst ernstigziek. De bekendste doekoens

werden geraadpleegd maar niemand kon
hem helpen, tot op een keer den vorst

in een droom werd gezegd dat hij zijn

ziekte te wijten had aan 't feit dat hij

een van zijn goeroes niet de noodige

eerbied had betoond. Plots herinnerde

de Vorst zich na deze openbaring den
Soendaneeschen goeroe dien hij zoovele

malen op den grond had laten zitten.

Terstond liet hij hem bij zich roepen.

Toen de bode van Mataram Saparwadi
bereikte was ’t in de Vasten-maand. '°)

De heilige gaf aan ’t verzoek gehoor
onder voorwaarde echter dat hij voor

de boeka terug zou willen zijn. In een

oogwenk bevond hij zich te Mataram “).

Nadat de vorst Kangdjeng Sjech Hadji
Abdoel Moechji van zijn ziekte en zijn

droom had verteld en hem een behoor-

lijker zitplaats had aangeboden dan te-

voren met ’t verzoek hem ’t verzuim
van vroeger wel niet al te kwalijk te

willen nemen, zei de heilige dat hij zich

heelemaal niet te kort gedaan voelde.

Hij bad Allah voor de gezondheid van
den Soenan en zie — margi Kandjeng
Sjech mah Wall joelloch (want K. S.

was God’s beveling) — zijn gebed werd
terstond verhoord. De zieke voelde zich

opeens veel beter en zoo dankbaar was
hij dat toen de vrome man zei naar

Karang terug te willen gaan de Soenan
op een langer verblijf aandrong. ,,Kijk”,

zei hij, ,,daar op ’t erf staat een mang-
gistanboom. Wacht tot de vruchten
rijp zijn, dan moogt ge naar huis gaan !”.

De vruchten waren klein en groen
en ’t zou nog maanden duren eer ze

rijp zouden zijn voor den pluk. Kan-
djeng Sjech die graag tegen boekatijd

terug zou willen zijn, bad Allah om
hulp en, o wonder, de vruchten werden
grooter en grooter, de kleur werd don-
kerrood : zij waren rijp en klaar voor
den pluk. De Soenan, nu gebonden aan
zijn woord, kon niet weigeren en vol-

komen overtuigd van 't kunnen van
den Wali, schonk hij hem den titel van
Panembahan en merdikaschap voor
Pamidjahan
Onder den Xlden regent van Soeka-

poera echter, in de jaren 1871-1875,
dus in den tijd dat de landrente in de

Preanger werd ingevoerd, werd Pami-
djahan tot een gewone desa met een paar

bijzondere rechten teruggebracht *3).

De koentjen, die vroeger steeds Pa-

nembahan werd genoemd, kreeg nu
officieel den titel van Wakil Imam, wat
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letterlijk afgevaardigde van den Imam
beteekent. ’t Bestuur heeft dit waar-

schijnlijk gedaan omdat 't van oordeel

was dat de titel Panembahan alieen

Kandjeng Sjech Abdoel Moechji had
en niet bedoeld was voor zijn afstam-

melingen, die niet veel meer waren dan
gewone koentjens.

De Wakil Imam wordt benoemd en

ontslagen door den regent van Tasik-

malaja en heeft den rang van een Chalifah

Nagri d.w.z. de Chalifah van de hoofd-

plaats, dus daar waar de regent zetelt.

Bij de benoeming wordt de regel van
erfrecht met electie toegepast. Alieen

de manlijke afstammelingen van Abd.
Moechji kunnen na goedkeuring door

den regent tot deze waardigheid verhe-

ven worden. De man die van oudsher
koentjen is geweest is daarnaast ook
moskeebeambte geworden en heeft be-

halve zijn taak als zoodanig ook nog
de plicht om zooals we boven hebben
gezien, te zorgen voor de registratie

van de bedevaartgangers. De bijzondere

rechten van Pamidjahan bestaan nu t.a.v.

de zakat, pitrah, wang tikah en wang pa-

sah. Deze worden niet overgedragen aan

't Land, terwijl een bepaald percentage

(3o7o) wordt uitgekeerd aan de moskee-
beambten, maar de voile ioo7o blijft

in Pamidjahan. — Daarbij heeft de
Wakil Imam nog een ambtsveld, inge-

steld door een regent van Soekapoera —
de z.g. sawah pandjoenan — terwijl de
giften van de bedevaartgangers een niet

te versmaden bron van inkomsten vor-

men ^4).

Laten we nu teruggaan tot de ver-

bodsbepalingen die vermeld staan op
de poort van Pamidjahan. Opmerkelijk
is het dat iedereen zich onvoorwaardelijk

hieraan onderwerpt, wel een bewijs dat

de eerbied of de vrees voor den heilige

bij de bedevaartgangers heel sterk is.

Op mijn vraag of aan die voorschriften

ook eenig verhaal of legende verbonden
is kreeg ik ’t volgende te hooren. Alieen

een bepaling is afkomstig van Kandjeng
Sjech zelf en wel ’t verbod om te

rooken. ’t Gebeurde dan dat Kandjeng
Sjech Abdoel Moechji eens ontmoette
een Mohammedaanschen godgeleerde van
Tjikadoewen, Bantam, nl. Sjech Maulana
Mansoer. Beiden spraken elkaar aan
met ,,akang”, oudere breeder, want
geen van de twee wist wie ouder of wie
verder was in kennis. Om een einde

aan dezen toestand te maken besloten

ze Allah tot rechter te nemen. Beiden
waren ze Wali’s, beiden beschikten ze

over buitengewone machten, beiden kon-
den o.a. zich in een oogwenk over groote

afstanden verplaatsen.

't Was op een Vrijdag en besloten

werd dat wie ’t eerst aankwam voor de
Vrijdagsalat in Mekkah verder was in

kennis en daarmee ’t recht verkreeg om
met akang aangesproken te worden.
Beiden gingen de lucht in en toen de
tijd voor de salat aanbrak, stonden bei-

den gelijktijdig voor de moskee. Nog
eens deden ze ’t, nu voor wie de oud-
ste was in jaren. Beiden gingen door
de aarde.

Op dezen tocht nu gebeurde het dat

Sjech Abdoel Moechji zoo was eenmaal
de wil God’s — opeens behoefte gevoel-

de om te rooken. Hij rolde een strootje

en stak ’t aan en op eenmaal werd zijn

weg verduisterd. En de tijd dien hij hier-

door verloor werd hem noodlottig want
toen hij in Mekkah aankwam stond zijn

vriend op hem te wachten. En Sjech
Abdoel Moechji besloot nooit meer een
strootje aan te raken en zoo is het roo-
ken pantang geworden in het dorp en
niemand mag ’t nu doen zoolang hij

zich bevindt binnen de grenzen van de
kampoeng — Zoo luidt ’t verhaal dat
men mij vertelde.

A1 die bepalingen zijn gemaakt opdat
alien die daar komen elkaars gelijken
zouden zijn, opdat ze door die kleine
opofferingen toonen hun ernstige be-
doelingen

; opdat ze, ontdaan van de
eerste uiterlijke teekenen van macht of
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rijkdom daar zouden komen met een
berustend gemoed en deemoedig geloof.

Vele verhalen vertelde men mij van
menschen die zich niet aan deze bepa-

lingen gestoord hebben. Van iemand
die, ondanks 't verbod om te rooken,

dit toch stiekempjes heeft gedaan en
die, toen hij probeerde de rook door
een reet in de bamboevloer uit te bla-

zen, hieraan onwrikbaar met zijn mond
bleef kleven. Van een ander die gedu-

rende ’t rooken een geheel en al ver-

wrongen gezicht kreeg

Van een rijkaard die in weerwil van
alle waarschuwingen op zijn paard bleef

zitten. Hij kon er niet meer af en toen

hij met zadel en al van ’t paard werd
getild, bleef hij machteloos liggen en
miste de kracht om weer op te staan.

Allen werden bevrijd na een smeek-
bede van de bewoners aan ’t graf van
den Wall,

Men vertelde mij de geschiedenis van
een man uit Bandoeng, nu ongeveer 2

jaar geleden overleden, een man die van-

wege zijn rijkdom in de Soendalanden
algemeen bekend was. Ook deze kwam
eens in Pamidjahan waar hij alle ver-

bodsbepalingen heeft getard ; waar hij

heeft gespot met alles wat voor de be-

volking heilig was ; waar hij ’t graf heeft

bezoedeld met 't vuil van zijn schoenen
en de rook van zijn sigaret. En toen

hij terugkwam had hij een witte vlek

op zijn gezicht die allengs grooter werd.

En hij kreeg een ongeneeslijke ziekte

die hem tenslotte ten grave sleepte

;

waarna, alsof hij niet genoeg gestraft

was voor het profane van zijn daden,

zijn vrouw nog moest vallen onder de
moordende handen van een bediende *7),

Aldus strafte God de ongeloovigen.

De Mesigit van Pamidjahan.

Vlak voor de woning van den Panem-
bahan, van den weg nauwelijks zicht-

baar, verscholen als ze is achter de
overige huisjes van de kampoeng, staat

de moskee van Pamidjahan.

Uiterlijk onderscheidt ze zich in

geenerlei opzicht van aUe andere desa-

mesigits of 't moet dan zijn vanwege haar

eerbiedwaardige ouderdom. In 't geestes-

leven van de bewoners neemt ze echter

een heel bijzondere plaats in, niet alleen

vanwege ’t feit dat ze de Vrijdagmoskee
van de omgeving is, maar ook omdat
ze naar men zegt door Kandjeng Sjech

zelf gebouwd was. Zelfs weet men te

vertellen dat 't afsluitstuk boven op 't

dak van Mataram afkomstig was, door
Abd. Moechji na een van zijn vele

tochten meegebracht als geschenk van
den Soenan

Verder wordt de mesigit bewaakt door
een Mohammedaanschen djin *9), Sjech

H. Boela-Bali geheeten, die tegelijk de
bewaker van het graf is. Kwaad doet

hij niemand maar wel is hij een djin

die veel van een grapje houdt. Zoo
pleegt hij menschen die den nacht in

de moskee doorbrengen op te nemen en
hen in een ander hoekje neer te leggen;

of hij maakt ze wakker en tot aller

schrik maakt hij zich opeens zichtbaar.

Door dit alles heeft de mesigit een
groote reputatie van heiligheid ge-

kregen en ’t zijn alleen de moedigsten
onder de bedevaartgangers die den nacht
in de moskee durven door te brengen.

Het heilige graf.

Verder voert ons de smalle kampoeng-
weg tot we een plaats bereiken waar
links van den weg een waroeng staat.

Rechts van ons stroomt’tbovengenoemde
riviertje. Aan den overkant, wit afste-

kend tegen den donkeren heuvel, is tot

vlak aan ’t water het onderste gedeelte

van een gemetselden trap te zien. Allen
moeten we eerst de woedloe verrichten,

want zonder de ritueele wassching mag
niemand de gewijde plaats binnentre-

den. Aan den anderen oever moeten
we zijn, maar geen bruggetje valt er te

bekennen zoodat we noodgedwongen tot

aan de kuiten door 't water moeten
waden.
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Slingerend, zigzagsgewijs voeren ons

de 182 treden naar boven. Hoe
hooger we komen hoe meet de omge-
ving zich aan ons begint mee te deelen.

Weldadige, vredige stilte komt ons te-

gemoet en ’t scherpe geluid van de

kevers doet enkel de stilte om ons been

des te sterker uitkomen. Eeuwenoude
boomen, de zwijgende getuigen van de

schare die af en aan gaat om hier hulp

en troost te zoeken en te vinden, kijken

op ons neer.

Rechts van den weg zien we de eer-

ste graven, van menschen die in hun
leven hier zoovele malen met hun moei-

lijkheden zijn gekomen, hier zoovele

malen hun zielerust, kracht en zelfver-

trouwen hebben herwonnen, en die 00k
nu, na hun dood, nog steeds in de ze-

genende nabijheid van den wali willen

blijven.

Hooger gaan we en ’t is als heeft

er met de stappen die we nemen een

ommekeer in ons plaats. ’t Scepti-

sche in ons, kunstmatig opgevoerd
door de Westersche opvoeding, schijnt

van ons af te glijden en ’t geloof, of

bijgeloof, al naar men ’t opvat, aan

mystiek en heiligheid, dat ondanks alles

diep in de boezem van iederen Indone-

sier sluimert, begint te ontwaken en zijn

omhulsel af te werpen ; en we worden
een met hen die hier ter bedevaart gaan:

vol eerbied en vertrouwend geloof.

Nog een bocht en voor ons zien we
onder zwaar geboomte de ommuring
van de makam. Alvorens binnen te gaan

moeten we eerst onze voeten wasschen
in een daarvoor bestemden ingemetsel-

den bak.

Niet dan fluisterend durven we hier

te spreken en vol eerbied— wie zal weten
waarom—treden we binnen. Op de bin-

nenruimte, onder torenhooge, schaduw-
rijke boomen zien we graven, sommige
onder een afdak, andere weer niet. In

't midden is er 6en, grooter dan de
andere, onder een afdak, omgeven door
lappen katoen en dat direct onze aan-

dacht trekt : ’t graf van den heilige

zelve. Overal zien we mannen en vrouwen
zitten, met gekruiste beenen, op zange-

rigen toon halfluid lezend uit de qoer’an

en nauwelijks opziend als we voorbijgaan.

Anderen liggen uitgestrekt op den vloer

om een wijle uit te rusten na een ver-

moeiende wake aan ’t graf.

Voorzichtig gaan we verder en aan

’t graf van den Wali gekomen, maken
we de sembah en gaan zitten. Vlak voor
ons, tegen ’t doek geschoven, liggen

wierook, kleeren, bamboekokers met wa-
ter gevuld, haarolie voor de vrouwen,
allerlei dingen, daargelegd door de be-

devaartgangers, opdat iets van de kara-

mat, de zegen van den heilige daarop
zal afstralen. En thuis gekomen worden
ze zorgvuldig bewaard en alleen bij bij-

zondere gelegenheden gebruikt
; steeds

weer bijgevuld, opdat de zegenende
kracht nooit geheel en al verloren zou
gaan. Stil blijven we zitten, ieder met
zijn eigen gedachten, wellicht zich af-

vragend wat daarbinnen achter ’t doek
wel te zien zou zijn.

Daar begint de Panembahan op de-

zelfden zangerigen toon gedeelten uit de
qoer’an te reciteeren, formules om zich

jegens Allah verdienstelijk te maken
en die verdienste op den heilige over
te dragen, waardoor men zijn gunst en
voorspraak verkrijgt ter vervulling van
zijn eigen, menschelijke wenschen.
Voor ons die gekomen zijn uit een

streng Mohammedaansche familie maar
door omstandigheden, studie en ander-
zins, te vroeg ontrukt zijn aan 't ouderlijk
huis, klinken die bekende tonen zoo
vertrouwlijk in de ooren ; wekken ze in
ons op onbestemde gevoelens

; en on-
willekeurig prevelen we mee, al de
weinige gedeelten die ons nog bekend
zijn uit de qoer’an.

En de jongen, vol schoolsche wijsheid
die altijd prat gaat op zijn nuchter ver-
stand, begint innerlijk te bidden voor
't welzijn van zijn ouders, van zijn
broers en zusters, van zichzelf, opdat
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hij moge slagen in 't leven. Voor een

oogenblik zijn de moeilijkheden verge-

ten, de banale zorgen en beslomme-
ringen, voor een oogenblik is men zich-

zelve,

En nu begint hij te begrijpen waarom
zoovelen naar Pamidjahan trekken: hoog
en laag, rijk en arm, van heinde en ver.

Hij begint te begrijpen waarom men-
schen die te arm zijn om eenig voer-

tuig te betalen, dagenlang willen loopen

om maar een poos in Pamidjahan te

kunnen zijn.

En als hij, terug onder zijn vrienden,

zich afvraagt waarom hij aan een graf,

waar toch niets anders dan een doode
ligt, de sembah heeft gemaakt, waarom
hij dit en dat heeft gedaan, .... dan
moet hij 't antwoord schuldig blijven.

Boven den ingang die naar de open
binnenruimte leidt staat, in ’t Soendaas
opgesteld, maar in Arabische karakters,

goud op rooden grond, het volgende

te lezen

:

,,Dit is de poort van ’t graf van
Kandjeng Sjech Hadji Abd. Moechji te

Saparwadi. Wanneer ge tot hem binnen-
treedt, begint dan met de heilgroet

over hem uit te spreken, reciteert ver-

volgens, om Gods des Allerhoogsten

wille, hetgeen gemakkelijk is, uit de
qoer’an, zooals de Fatihah (de iste

soerat) en de Koelhoe, en andere dan
deze twee, zoolang gij gezeten zijt bin-

nen deze grafstede.”

De volledige tekst luidt

:

,,Mangka sadaja anoe arasoep ka ieu

maqam Sjech H. Abd. Moechji eta

koedoe pada oeloek salam heula ka

Sjech H. Abd. Moechji, geus kitoe

toeloej pada karna Allah matja qoer’an

atawa naon bae anoe gampang saperti

Patihah, Koelhoe djeung lian^ ti eta,

,,sarta loenggoeh dina maqam ieu.”

Ter weerszijden van den ingang leest

men in geel op cirkelvormigen blauwen
grond eveneens opschriften van dedica-

toiren aard. Aan den linkerkant, dus
aan de Westzijde, staat

:

Tatkala ngadamel ieu pager makam,
djaman wadanana di Karang ^°) Mas
Rangga Nata Djibdja, madali saloka,

Panembahanna Raden Hadji Abdoe-
rachman. Noe ngapalaanana Raden Hadji
Abdoellah, Naib Karang. Toekang tem-
bokna : i Sastra. 2 Irnasan. 3 Taboe.
oerang Mangoenredja.

Hadji Moch. Oemar.

Aan den rechterkant staat :

Perelingan.

Titimangsa tatkala ngadamel ieu pager

tembok makam Sajidina Sjech Hadji
Abdoelmoechji Wali’oelloch Rodialahoe
ta Allah ^i) di Saparwadi, mimiti pasang
batoe dinten Chemis ping 9 sasih 6

(moeloed ) 1314, (djoemadi’lachir 1314
djim achir keneh.

Panghoeloe afdeeling Mangoenredja

H. Mh. Oemar.

Als we bedenken dat we nu 't jaar

1356 hebben, dan is deze ommuring
pas 42 jaar oud, van heel recenten

datum dus. In ’t begin werd 't graf

enkel aangegeven door onbewerkte bal-

ken die in de grond geheid werden.
Uit deze balken nu zijn volgens zeggen
de torenhooge boomen gegroeid.

Direct voor den ingang is een ijzeren

kist waar de bedevaartgangers hun pen-
ningske kunnen offeren voor 't onder-
houd van de makam 22). Het heele

complex beslaat een nogal groote opper-
vlakte van naar schatting 20 bij 20 M.
Langs de muren is een overdekte om-
gang waar men voor den regen kan
schuilen en waar men desgewenscht den
nacht kan doorbrengen.

Rechts van den ingang is een ge-

deelte van den omgang afgezonderd

voor de vrouwen. Deze ruimte in om-
geven door kippengaas, met een deur

er in die van binnen gesloten kan
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worden, Zooals gezegd is de heele

binnenruimte bedekt met graven, Aan
't voeteinde van Abd. Moechji, dus ten

Zuiden van bet hoofdgraf, zijn de gra-

ven van drie zijner vrouwen en dat van

zijn lievelingsdochter, respectievelijk :

Nji man Ajoe Patimah
Sembah Ajoe Winangoen

,, ,, Tangga
en ,, Bagoes Moehji Aldin

Adjidin.

Aan den Westkant ligt zijn zoon
Sjech Hadji Abdoellah, die naar men
zegt, pangoeloe is geweest in Solo

;
aan

de rugzijde, dus aan den Oostkant lig-

gen begraven zijn eerste vrouw, Sembah
Ajoe Bakta, Dalem Bodjong en Dalem
Pamidjahan (zie Sadjarah Soekapoera),

Ter illustratie volgt hier een schets

van de Makam.

1 Ingang.

2 Geldkist.

3 Vrouwenverblijf.

4 Plaats waar men bij ’t reciteeren pleegt te

zitten.

Vele hebben zich afgevraagd wat er

binnen de omkleeding van 't hoofdgraf

wel te zien zou zijn, want niet iedereen

mag daar binnentreden. Alleen aan den
Panembahan en de naaste familieleden,

die van tijd tot tijd de omkleeding ko-

men vernieuwen, is dit geoorloofd. Tot
mijn geluk echter vroeg men mij of ik

een kijkje daarbinnen wilde nemen, wat
ik natuurlijk grif aannam, Waaraan ik

dit voorrecht te danken had, is voor

mij tot nu toe nog steeds een raadsel

gebleven.

Hurkende gingen we binnen. Het
was er schemerdonker en eerst na eenige

oogenblikken waren onze oogen hieraan

zoo gewend dat we de dingen om ons

been konden onderscheiden.

Het eigenlijke graf, dat voorzien was

van een houten geraamte van dikke

balken zonder eenige noemenswaardige
versiering, was nogal groot, grooter

dan men ’t nu pleegt aan te treffen.

Daarboven bing een klamboe, versierd

met een breeden, groenzijden lap. Dit

alles werd omgeven door een dik stevig

weefsel van inheemschen oorsprong, dat,

te oordeelen naar 't uiterlijk, naar de

soort al heel oud moest zijn. Daarom-
heen was een scherm, stevig goed, tus-

schen houten geraamten, versierd met
zilveren motieven op dofrooden grond,

Ongetwijfeld moet 't een heel antiek

stuk zijn. Om dit alles hingen de lappen

katoen die ook van buiten te zien waren,

en alsof ’t nog niet veilig genoeg was,

werd ’t graf nog beschermd door een
omheining van kippengaas.

't Heele hoofdgraf besloeg een opper-

vlakte van ± 5 bij 5 M. Noch 't eigen-

lijke graf, noch de grond daaromheen
was gemetseld omdat dit anders in strijd

zou zijn met 't opstandingsgeloof. ^3).

De eerste dagen van mijn verblijf

in P. heb ik in de pasanggrahan door-

gebracht. Later heb ik mijn intrek in

een waroeng genomen om dichter bij

de menschen te zijn en meer met de
bedevaartgangers in aanraking te ko-
men. Soendaneezen uit alle streken

van de Preanger, Javanen uit Cheribon
en M. Java, Sumatranen heb ik daar
gesproken. Iedereen kwam om hulp
en steun en ieder was vol vertrouwen.

Zooals men meent dat Wall’s niet

onderhevig zijn aan den dood, zoo ge-
looft men ook dat Kandjeng Sjech eigen-
lijk niet is gestorven, maar enkel een
ander leven heeft gekozen. Hij is nog
steeds in Pamidjahan maar voor ons
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gewone stervelingen niet zichtbaar ; zoo

nu en dan echter manifesteert hij zich

in een droom. Ofschoon hij niet meet
onder de stervelingen verkeert blijft hij

toezien, en waakt voor ’t welzijn van

Pamidjahan en zijn bewoners. Dat P. is

geworden tot wat ’t nu is, dat de be-

woners gemakkelijk aan hun levenson-

derhoud kunnen komen, hebben ze,

naast Allah, aan den Wall te danken.

Elke week nog gaat de heilige naar

Mekkah voor de Vrijdagsalat. Een ge-

volg van dit geloof is dat ’t minder
raadzaam is om Vrijdag tegen dien tijd

naar de makam te gaan omdat de Wali,

zooals de menschen dat zeggen, niet

thuis is. Verder dat in P. de Vrijdag-

salat lets later wordt gehouden omdat
men dan wacht tot Kandjeng Sjech van
Mekkah is teruggekomen.
Voor allerlei zaken kan men bij den

Wali terecht, hij is, zooals Dr. D. A.
Rinkes misschien juist, maar voor mijn

gevoel minder op zijn plaats zegt, een

all-roundheilige. Door teekenen hetzij

in een droom hetzij niet, geeft K. Sjech

zijn oordeel te kennen.

Een ambtenaar die in een droom zich

een hoogen berg of een hoogen boom
ziet beklimmen, weet dat hij een spoe-

dige promotie kan verwachten. Een
vrouw die in haar droom een vogel vangt

zal ongetwijfeld een kind krijgen. Een
koopman die droomt dat hij visschen

vangt, in ’t bijzonder een goudvisch,

kan op veel voorspoed rekenen. Zoo
vertelde men mij van een zekeren Pak
Katjoeng eerst een bediende van een

Chinees uit de Pamanoekanlanden, die

zijn droom bewaarheid zag en die nu
nog geregeld in P. komt waar hij, om
zijn dankbaarheid te toonen, een kar-

bouw pleegt te slachten en geld pleegt

uit te deelen aan de inwoners.

Aan ongeoorloofde verzoeken geeft de

heilige begrijpelijkerwijze geen gehoor.

Zoo is iemand die daar gekomen is met
het verzoek dat iedereen bang voor hem
zou zijn om alzoo in zijn kampoeng de

baas te kunnen spelen, plotseling krank-

zinnig geworden. Een vrouw die even
van ’t graf wegging, zag toen ze terug-

kwam haar flesch reukwater die ze tegen-

't doek had geplaatst, aan scherven op
den grond

; de inhoud van haar pakjes

was wanordelijk door elkaar gegooid.

Het bleek dat de ongelukkige gekomen
was om een spoedige scheiding van haar

man te bewerkstelligen, teneinde met
een amant te kunnen trouwen. Drie
mannen waakten onder 't reciteeren van
formules uit de qoer’an aan ’t graf. Plots

was ’t als zagen ze voor zich een stapel

rijksdaalders liggen ; hoewel de mannen
wisten dat ’t een beproeving was, kon
een van hen, een bestuursambtenaar,

op ’t laatst zijn nieuwsgierigheid niet

bedwingen. Hij stak zijn hand uit, greep

een rijksdaalder uit de hoop en stak

hem in de zak met ’t voornemen mor-
gen bij daglicht te zien wat 't geldstuk

in werkelijkheid was. Den volgenden
dag vond hij niets anders dan een
steentje. Niet lang daarna werd de
nieuwsgierige uit zijn ambt ontslagen.

Door al deze verhalen omtrent won-
deren op de makam, meenen de men-
schen nu in iedere gebeurtenis die ze

niet direct verklaren kunnen, iets bij-

zonders te zien. Zoo ken ik uit eigen

omgeving een ambtenaarsvrouw die,

terwijl ze aan 't graf uit de qoer’an

las, opeens iets op haar geopende Boek
hoorde vallen. 't Bleken twee sagapitten

te zijn en ’t feit alleen dat daar geen
sagaboom groeide, was een voldoende
reden om de pitten als iets bijzonders

zorgvuldig te bewaren.

Vroeger was alles zoo heel anders

dan nu ;
tegenwoordig gebeuren er niet

zooveel wonderen meer. Terwijl vroeger

de makam zoo heilig (sanget) was dat

een vogel die ’t waagde over ’t graf

te vliegen, dood neerviel 3S), heeft de

makam nu door veel ontheiligend be-

zoek— ,,want zelfs kafirs heeft men er

toegelaten” — veel moeten verliezen.

Allerlei wondereigenschappen kent
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men den Wali toe. We hebben gezien

dat hij zich in een oogwenk over groote

afstanden kon verplaatsen ; we hebben

gezien hoe hij in luttelen tijd kleine,

groene manggistans rijp kon doen wor-

den. ,,Satoedoeh metoe, sakedap netra”

zeggen de menschen dan, wat letterlijk

wil zeggen : ,,A1 wat hij aanwijst komt
te voorschijn, in een oogenblik is 't

zichtbaar (duidelijk).” Hij zal de ge-

loovige bijstaan overal waar men hem
ook aanroept.

Zoo is in P. alom bekend ’t verhaal

dat vertelt over de manier waarop hij

eenige van zijn leerlingen die op weg
naar Mekkah, in de Laoet belong (Cey-

lon !), een ongeluk kregen, heeft gered.

Terwijl Kandjeng Sjech thuis zat te

eten, plaste, tot schrik van zijn vrouw
opeens een scheut water uit zijn mouw.
Het bleek dan dat hij zijn leerlingen

hoe ver ze toen ook verwijderd waren,

op hun noodkreet terstond te hulp was
gesneld. Volgens een andere lezing zou

er niet een scheut water uit zijn mouw
gekomen zijn, maar zou hij steeds een

kleine bamboetongtong (die immers den
vorm van een prauw heeft) met beide

handen hebben vastgehouden.

Zieken had hij genezen door hen
enkel aan te raken of door hun een

slokje water te drinken te geven.

Niet alleen menschen, ook de dieren

des wouds hebben zich aan hem on-

derworpen, De Wali had eenige lieve-

lingsdieren n.l. een hert waarvan men
niets anders weet te vertellen dan dat

't Oentjal Woeloeng heet, een witte

tijger, die Maoeng Poetih wordt ge-

noemd en een tijger van gewone kleur

die vanwege een kreupele poot de naam
draagt van Si Tempang.
Van Si Tempang vertelt mende volgen-

de geschiedenis. Op een dag kwam op 't

angstgeschreeuw van een kind de heilige

man naar buiten geloopen. ’t Bleek dat een

groote tijger een meisje, een kleindochter

van den Wali gegrepen had. ’t Ongure
beest speelde met ’t kind zonder ’t echter

eenig kwaad te doen. De heilige riep 't

dier bij zich
;

’t gehoorzaamde terstond en

legde zonder een enkele schram ’t meisje

voor de voeten van K. Sjech neer. De Wali
zag dat de tijger hinkte en ’t bleek dat hij

een groote wond aan zijn poot had. Hij

werd terstond verpleegd en toen hij beter

was moest hij als wederdienst steeds door

Java trekken om de heilige makams te be-

waken en te controleeren. 't Beest bleef

echter kreupel loopen en werd daarom Si

Tempang genoemd. Eens in ’t jaar echter,

n.l. in de maand moeloed, de heilige maand
waarin de profeet geboren werd en de

beste tijd voor de bedevaart komt hij

in P. om tegelijk met de Maoeng Poetih,

zijn opwachting bij den Wali te maken.

Vele malen heeft men de beesten ge-

zien, maar uit den aard der zaak doen
ze de menschen geen kwaad. Men ver-

telt dat de witte tijger vaak de salat

verricht in de mesigit van Pamidjahan.

Een zekere Adjengan Boedoer van Tji-

rebon zou hem eens gezien hebben.

Hij zat namelijk in de mesigit v. P.

zijn avondgebed te doen, toen hij naast

zich zag een witte gedaante, die even-

eens de salat verrichtte. De Kiahi liet

zich niet afleiden en beeindigde zijn ge-

bed. Toen hij omkeek zag hij dat zijn

buurman de witte tijger was, die na
afloop weg sloop en in de duisternis

verdween. (Dit verhaal wordt eveneens
vermeld door Dr. D. A. Rinkes in zijn

vaker genoemd boek).

De makam van Pamidjahan wordt
verder ook bewaakt door een djin en
wel dezelfde die ook de wacht moet
houden in de mesigit : n.l. Sjech Hadji

Boela Bali. Naar men verklaart betee-

kent deze naam boelak-balik, been en
terug, en wel omdat deze djin steeds

been en terug gaat. Van de moskee naar

't graf, van het graf naar de grot (waar-

over beneden uitvoeriger) waar hij dan
ook woont. Volgens Achmad Bassach
in zijn Sadjarah Pamidjahan zouden ook
hier twee djins zijn : n.l. Sjech Mh.
Joenoes en Sjech Abdoel Gapoer.
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DE HEILIGE GROT OF GOEHA WALL
Zooals aan een Haddj naar Mekkah

steeds een tocht naar Medinah wordt
verbonden, zoo is ’t voor den bezoeker

van Sjech Abdoel Moechji’s makam ge-

wenscht een kijkje te gaan nemen in de
heilige grot van Pamidjahan.
De ingang ligt op een afstand van

ruim 2 K. M. van Pamidjahan
;

eerst

de desaweg naar Panjalahan op, die we
echter na een kleine lo minuten weer
verlaten om links een voetpad op te

gaan, langs sawahs en alang^ velden.

’t Pad begint te stijgen
;
nog een klein

eindje, eerst een kleine laagte af, en we
staan voor de Goeha Wali.

De ingang is niets anders dan een

smalle opening in den rotsigen wand van
een heuvel

;
donker en somber en niet

heel erg aanlokkelijk. Vlak daarvoor is

gelegenheid om de woedloe te verrich-

ten.

Goed voorzien van bamboekokers, die

overal in P. in de warongs te krijgen

zijn en van walmende olielampjes die we
tegen vergoeding van de petroleumkos-

ten mogen gebruiken, sluipen we onder
luid reciteeren van heilige teksten naar

binnen. (Wetende wat mij te wachten
stond, heb ik me voorzien van een goe-

de electrische zaklantaarn).

Het begin is niet heel erg bemoedi-
gend en 't is geen wonder dat velen

zich hierdoor laten afschrikken en van
een kijkje in de grot afzien. Achter el-

kaar, stap voor stap balanceeren we over

de smalle, glibberige bamboelatten, die

om ’t gevaarlijke springen te voorkomen
van rotsbrok op rotsbrok gelegd zijn.

We moeten van ieder steunpunt gebruik

maken om ’t evenwicht te bewaren en

niet uit te glijden. Zooals gezegd is de
opening smal en daarbij laag zoodat we
niet rechtop kunnen loopen. Bovendien
valt gedurig water op ons neer zoodat

we na een tijdje al aardig nat zijn.

Gelukkig echter hebben we dit ongast-

vrije begin weldra achter den rug. Vrij

plotseling gaat de kleine ingang over

in een ruime tunnel waar we weer recht-

op kunnen loopen en waar 't betrekke-

lijk droog is omdat hier geen water op
ons neerdruppelt, Een licht gaat voorop,
in de achterhoede weer een en nog steeds

reciteerend strompelenwe verder.We vol-

gen nu de bedding van een onderaardsch
beekje *7), nueens stappendvan rotshoop
op rotshoop, dan weer wadend door 't

water, maar steeds zorgend dat onze
voeten een stevig steunpunt vinden. Het
is daarbinnen stikdonker. Spelend laten

we nu ’t licht van onze zaklantaarn door
de duisternis gaan, flonkerend terug-

gekaatst door kristalvormingen in de
rotswand. De grot is heel grillig ge-

vormd en ’t is duidelijk dat ze in de
loop der eeuwen door ’t water uitgesle-

pen moest zijn 2*).

We komen nu aan een plaats waar
we rechts, schuinboven ons, veel hooger
dan 't water, een donkere zijgang zien.

Kruipend gaan we er naar toe en be-

vinden ons dan in een kleine ruimte,

de den vorm heeft van twee door een
gang verbonden cirkels. Het is de z. g.

Tadjoeg (een klein bidhuis) waar de
Wali zich placht af te zonderen voor
de tapa.

We gaan verder en bereiken ten slotte

de Tjidjamdjam, d. i. water dat van
boven, uit een vooruitstekend rotsge-

deelte naar beneden druppelt. Ieder

plaatst zich nu met open mond er on-

der om een paar druppels te bemach-
tigen. Het geloof wil dat dit dan water

is dat doorsiepelt uit de bron zam-zam
in Mekkah, waarvan de heilbrengende

kracht voldoende bekend is.

Weer strompelen we voort en komen
dan aan een plek waar uit de rotswand
water te voorschijn komt dat via een

kleine bamboehuis wordt afgevoerd. Nu
worden onze bamboekokers die we mee-
gebracht hebben hier gevuld, want ’t

kristalheldere water dat Tjikahoeripan



wordt genoemd, heeft zooals de naam
al zegt, een bijzonder heilzame werking :

immers hoerip beteekent
:
gezond, wel-

varend, voorspoedig. Deze kokers, ge-

vuld met dit water zijn 't die we aan

't graf te Pamidjahan gezien hebben.

Waar men de menschen ook ontmoet

als ze zulke kokers bij zich hebben dan
weet men direct dat ze in P. zijn geweest.

Niet ver van Tjikahoeripan zien we
rechtsboven weer een zijgang, De weg
er naar toe is glad en modderig, zoodat

we op handen en voeten moeten klim-

men. De ingang is hier zoo laag dat

we zelfs hurkende ons hoofd nog stooten.

Alleen door ons te laten glijden en daar-

bij diep te bukken kunnen we er door-

heen komen. Onze moeite wordt echter

beloond. We staan weldra in een groote

ruimte, hoog boven de bedding van 't

beekje zoodat ’t water hier niet gemak-
kelijk kan binnendringen. We bevinden
ons nu in de z. g. masdjid, de plaats

waar Abdoel Moechji en zijn leerlingen

plachten te bidden. Ook zou dit ’t ver-

blijf zijn van de manlijke santri’s.

De bodem is hier effen, ofschoon een

beetje hellend. Alles ziet er zwart uit

vanwege de rook van vele lampen die

hier geweest waren. In vroeger jaren

werd deze ruimte vaak gebruikt voor

ascese ;
ook nu doet men ’t nog, maar

sinds iemand daarbinnen dood werd ge-

vonden, moet 't altijd gebeuren met
voorkennis van den Panembahan 29).

Voor links in een nis in den rotswand,

de z. g. paimbaran, de plaats voor den
imam. Pal tegenover ons is een donker
hoi dat volgens ’t geloof door gaat tot

Mekkah. Dit is dan ook de weg die

Abdoel Moechji placht te gebruiken.

Een zijgangetje, ook heel laag, brengt

ons in een grootere, langwerpige ruimte

die eigenlijk uit 2 gedeelten bestaat.

Eerst hebben we de ,,pangwadonan” 't

vrouwenverblijf waar we evenals in de
masdjid een paimbaren hebben. Aan
den Oostkant zien we twee holen, eerst

de weg naar Soerabaja en iets verderop

de weg naar Tjirebon. Gaan we verder

de pangwadonan in dan komen we aan

een gedeelte waar ’t zoo laag is dat we
met ’t hoofd gemakkelijk den bovenkant

kunnen bereiken. Hierin zijn eenige

komvormige gaten. Het geloof zegt dan
dat wanneer een van de gaten precies

om 't hoofd past men voorbeschikt is

om eens de Haddj naar Mekkah te ver-

richten. Men redeneert nu zoo dat, niet

dat men naar Mekkah zou gaan omdat
een der gaten past, maar een der

gaten zal altijd passen, omdat men al

voorbeschikt is om de Haddj te doen.

Voor zoo iemand zal dan ’t gat, zoodra

hij 't hoofd daarin heeft gestoken, grooter

of kleiner worden.
Deze lage gang die de afscheiding

vormt tusschen de pangwadonan en ’t

ander gedeelte, de pesantren, wordt de
djabl kopeah genoemd, de mutsen weg.

De pesantren, ’t verblijf van de santri’s,

waarschijnlijk de vrouwlijke, laat ons de
volgende bijzonderheden zien.

Aan den linkerkant, beneden, zien we
een langwerpigen kuil, de pabeasan,

in vroeger tijd de bewaarplaats van rijst

(b^as — bras = rijst). Niet ver daar van-

daan, een beetje meer naar boven, zien

we 3 gaten in de rots die respectieve-

lijk naar vorm en grootte, doelang,

aseupan en — het kleinste — tjoet wor-
den genoemd 31), 't moeten dan de keu-
kenbenoodigdheden zijn.

De kuil die pabeasan wordt genoemd
is nu al heel diep geworden. ledere

bedevaartganger haalt hier een stukje

aarde uit, doet 't dan eventjes in de
aseupan, vervolgens in de doelang en
tenslotte in de tjoet. Dit klompje aarde
nu wordt als van bijzondere waarde
naar huis meegenomen om daar in de
eigen pabeasan bewaard te worden. Men
gelooft dan dat op die manier men
nooit rijst te kort zal komen. Voor ons
zien we alweer een donker gat : de weg
die naar Banten leidt. Volgens de ver-
halen kwamen in vroegere tijden door
die onderaardsche gangen uit de respec-
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tievelijke plaatsen op gezette tijden hei-

ligen in de grot om met Sjech Abdoel
Moechji een bijeenkomst te houden.
Aan den rechterwand, op armhoogte,

zijn lagen harder gesteente, die niet

zooveel door ’t water afgeslepen waren,
zoodat ze als het ware natuurlijke rak-

ken aan de rots vormen. Deze waren dan
ook de bewaarplaatsen van de qoer’ans

de z.g. pagok qoer'an (pagok = rak).

We kunnen ons gelukkig noemen dat

we niet in de drukste maand zijn ge-

komen, want anders zou 't in die ruimte
nauwelijks uit te houden zijn : de rook
van de olielampjes die daar blijft han-
gen maakt ’t ademhalen schier tot een
kwelling. Langzaam gaan we terug ter-

wijl we voortdurend onze handen langs

de muren laten glijden, in ieder hoekje

en gaatje tastend, niet zoozeer om steun

te zoeken als wel in de hoop iets bij-

zonders te vinden. Ofschoon de men-
schen heel goed weten dat velen v66r
hen dit ook hebben gedaan, zonder veel

resultaat echter, zijn ze alien vol ver-

trouwen : immers als iets al voorbestemd
is voor een bepaald persoon, dan zal h ij

’t ook alleen krijgen. Hoeveel anderen
en hoevele malen ze ook langs dezelfde

plaats mochten gaan, zij zouden niets

zien en niets vinden. Heeft iemand niet

een oude, kleine kitab gevonden, terwijl

velen vruchteloos langs diezelfde plek

zijn gegaan ?

We zijn nu terug in de hoofdgang.
De tunnel vormt hier een ruim en hoog
gewelf. Voort gaan we en bij ’t schaar-

sche licht van de lampjes kijken we
goed uit : op den grond, in ’t ondiepe
water, nog altijd met de hoop iets bij-

zonders te vinden. In deze heilige grot

n.l. van ’t begin tot 't einde, zijn alle

dingen doortrokken van een heilbren-

gende kracht ; hoe merkwaardiger het

voorwerp, hetzij van vorm hetzij door-

dat men zooiets niet in een grot zou
verwachten, hoe meer kracht daaraan
wordt toegekend. Het geloof hieraan is

zoo sterk dat zelfs een krekel die men

daar ziet wordt gevangen om thuis bo-
ven ’t vuur geroosterd en daarna opge-
geten te worden, waardoor de keramat
van den Wali dan in 't lichaam komt.
Zoo nu en dan hooren we ’t getjilp

van de walets, zwaluwen die de bekende
eetbare vogelnesten leveren : jammer dat
ze zoo moeilijk te vangen zijn want an-
ders, wat een brok heilmakende kracht
vliegt daar niet voorbij

!

We komen dan aan een plaats waar
vleermuizen bij honderdtallen aan de
rotsen hangen of af en aan vliegen en die

vanwege de uitwerpselen hier een ver-

pestenden stank verspreiden. De onder-
aardsche tocht loopt nu bijna teneinde
en weldra kunnen we dan ook reeds
den uitgang zien. 't Is een fraai gezicht.

We staan nog steeds in 't donker maar
voor ons, blauwachtig als was ’t mane-
schijn, dringt ’t zonlicht tusschen de
rotsen door naar binnen.

Nog een klim en nat, vol roetvlekken,

nog onder den indruk van wat we
gezien hebben, staan we in de frissche

lucht, waar een voetpad ons brengt
naar de kampoeng Panjalahan.
Ter illustratie geven we een schets-

kaart van de grot.

1. Ingang.

2. Tadjoeg.

3. Tjidjamdjatn.

4. Tji Goeha
(Lebak S6la).

5. Tjikahoeripan.

6. Masdjid.

7. Weg naar

Mekkah.

8. Pangwadonan.

9. Weg naar

Soerabaja.

10. Weg naar

Tjirebon.

11. Djabl Kopeah.

12. Weg naar

Banten.

13. Uitgang.
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Zooals gezegd is deze grot eigenlijk

een tunnel die onder een heuvel door

gaat ; de heuvel heet Goenoeng Moe-
zarrad naar een Arabisch woord dat

ascese beteekent.

Volgens zeggen van de chalipah van

Panjalahan is ’t daar zoo sanget dat toen

de bewoners daar een gedeelte ontgonnen

om er hoema (ladang) van te maken ze

alien ziek werden. Het werk werd dan
ook terstond gestaakt.

De donkere grot is natuurlijk een

uiterst geschikte verblijfplaats voor djins;

o.a. woont hier de meergenoemde Sjech

Hadji Boela Bali, terwijl volgens op-

gave van de chalipah van Panjalahan

er nog twee andere zijn om de grot te

bewaken : Sjech Hadji Balira en Sjech

Hadji Abdoel Falak.

Ik heb eenige menschen gesproken

die er vast van overtuigd zijn eens deze

djins gezien te hebben. Laat mij een

van hen hier ’t woord geven : Op een

keer had ik een zekeren wensch en
daarom ging ik om de medewerking
van den Wali te verkrijgen, den nacht

doorbrengen in de tadjoeg (zie teeke-

ning). Mijn lamp had ik uitgeblazen,

zoodat ik alleen in ’t donker zat. Terwijl

ik aan ’t reciteeren was hoorde ik

opeens stemmen naderen en voorbijgaan.

Ik maakte me in 't geheel niet bang,

integendeel, ik was blij omdat ik dacht

dat er ook andere menschen in de grot

waren. Na een poosje kwamen die stem-

men terug en bleven langen tijd niet ver

van de tadjoeg in den hoofdgang hangen.

Tenslotte was ik mijn nieuwsgierigheid

niet meer meester en ik stak mijn hoofd

voorzichtig naar buiten om te zien wat
voor menschen ’t waren. Dicht bij de

Tjidjamdjam zag ik eenige groote ge-

daanten zitten die een glimmend licht

uitstraalden. Ze zaten genoeglijk te

praten, maar wat ze zeiden kon ik niet

begrijpen omdat ze een taal bezigden die

ik niet verstond.

Ik dorst niet nader te komen omdat
ik hiervoor uit de tadjoeg moest gaan

wat ik liever niet deed omdat ik bang
was dat ik daardoor de medewerking
van den Sjech zou verspelen.

Waaraan heeft de Goeha Wali nu
die vereering te danken ? De volgende

geschiedenis werd mij door de chalipah

van Panjalahan verteld :

De komst van Sjech Abdoel Moechji
werd in Karang niet met onverdeeld

genoegen ontvangen. De bevolking die

toen nog heidensch was stond bekend
om haar vele ilmoe’s, tezamen de ilmoe

kagagahan genoemd, de leer die kracht

en onkwetsbaar predikte. Ook nu nog
worden de menschen van de Zuid ge-

vreesd om hun goena-goena, hun zwarte

kunst. Geregeld worden er thans nog,

ofschoon veel minder, terebang-wedstrij-

den gehouden. Terebang is een platte

trom. De menschen slaan er zoo

hard en zoo lang op dat hun hand-
palmen barsten ; wie niet met bebloede

handen thuis komt wordt door zijn

vrouw niet ontvangen. Op grond van
die eigenschappen heeft men in de

volksmond de uitdrukking ,,wedoek

Paroeng, gagah karang, tai teu teurak

koe andjing" wat dan beteekent : ,,de

onkwetsbaarheid van Paroeng, de kracht

en macht van Karang, de uitwerp-

selen (van die menschen) kan een hond
niet doorbijten.” Paroeng is ’t tegen-

woordige Taradjoe, een district dat aan

Karangnoenggal grenst. Het was dan ook
geen wonder dat de leer van Moham-
mad die lijdzaamheid en verdraag-

zaamheid predikte voor die menschen
een doom in ’t oog was. Met verbeten
woede moesten ze zien hoe de nieuwe
leer, die ,,weekhartigheid” kweekte,
hoe langer hoe meer veld won. Toen
ze zagen dat hun eigen leer in gevaar
begon te komen maakten ze zich zoo
woest dat ze Sjech Abd. Moechji over-
vielen en verdreven.

De Wali heeft toen met de weinige
santri’s die hij had, zijn toevlucht ge-

zocht in de goeha, terwijl ze de beide
openingen met groote steenen versper-
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den om te voorkomen dat 2e achter-

volgd werden. In deze grot nu waar
ze wekenlang door de heidenen onder
aanvoering van een zekeren Aripin van
Panawa, een kampong niet ver van
Pamidjahan, werden belegerd, hebben
de getrouwen ’t onderricht in den Islam

voortgezet. De vrouwen kregen een

plaats toegewezen in de pangwadonan
en de mannen in de masdjid.

Eindelijk kwam er hulp opdagen.

Op een of andere manier wist de Wali
Bantam en Atjeh, vanwaar een zekere

Tengkoe Kalasen kwam, te waarschu-

wen. Op verzoek van den heilige moest
men eerst met zachte woorden (dinase-

hatan) van den dwaalweg geholpen

Worden maar toen de Tengkoe dit deed
kwam Aripin met getrokken klewang
op hem af. De Tengkoe aarzelde nu
geen moment maar nam den aanvoer-

den op zijn piek. De heidenen die hun
gevierde leider zoo gemakkelijk zagen

vallen, werden bang en gaven zich over.

Met een geweldigen trap waardoor de

rots, die nu nog aan te wijzen is, naar

binnen tuimelde, werd de uitgang vrij-

gemaakt.
De piek (entjis) waarmee Aripin ge-

dood zou zijn wordt nu nog bewaard
in de masdjid van Panjalahan en werd
mij toen ik daar kwam ook getoond.

Het is een stevig, vierkantig, spitstoe-

loopend metalen voorwerp bevestigd

aan een langen houten steel. Het meta-

len gedeelte is ongeveer V2 M. lang.

Ook werd mij een tweesnijdende lange

dolk getoond, die ook uit dien tijd moest

stammen 32),

We hebben vele malen over Panja-

lahan gesproken zonder dat we weten

wat Panjalahan is. Dit is de naam van

een kampoeng, niet heel erg ver van

Pamidjahan, waar Embah (Sembah)

Kodrat een zuster van Abdoel Moechji

en haar man Chatib Moewahid begra-

ven zijn.

Hun makam is veel kleiner dan die

van Abd. Moechji en wordt ofschoon

in mindere mate eveneens vereerd. Er
heerscht tusschen beide kampoengs
een begrijpelijke concurrentienijd, of-

schoon die nooit gevaarlijk tot uiting

komt. Zoo zegt de bevolking van Pa-

njalahan dat haar voorouders minstens
evenveel vereering verdienen als de Wa-
li van Pamidjahan.

De bewoners van Pamidjahan daar-

entegen zeggen: ,,De naam zegt al hoe
’t er mee staat want Panjalahan is af-

geleid van salah (fout).” Vroeger woon-
de Chatib Moewahid samen met Abd.
Moechji. Chatib Moewahid wilde ech-

ter zelfstandig zijn en stichtte een eigen

pasantren. Toen zei de Wali
:
„Ari kitoe

mah salah”. Als ’t zoo is, is 't verkeerd.

Vandaar dat die nederzetting nu Panja-

lahan wordt genoemd.
De chalipah van Panjalahan, een af-

stammeling van Chatib Moewahid gaf

echter een heel andere lezing. Panjala-

han is eigenlijk, Pamas’ alahan
;
mas’alah

beteekent : vraag, vraagstuk. Panjalahan

moet dan zijn : de plaats waar vragen

gesteld (en natuurlijk beantwoord) wor-
den, vragen betreffende den Islam.

Een paar adatrechtelijke regels, die

de bevolking van Pamidjahan ook al

,,salah” noemt maar dan in de betee-

kenis van niet overeenkomend met an-

deren, verdienen in Panjalahan wel eeni-

ge vermelding. Alle sawah’s in Panja-

lahan komen toe aan vrouwen en mogen
niet verkocht worden. Voor de rest geldt

deze bepaling echter niet. Zijn er geen
dochters in een gezin dan mogen ook
de zonen de sawah’s erven van de moe-
der. Verder mogen de meisjes en vrou-

wen van Panjalahan, ook zij die ergens

anders wonen, alleen in haar kampong
trouwen terwijl de man dan bij haar

komt inwonen. Wordt 't huwelijk ont-

bonden dan geldt voor de daaruit ge-

sproten dochters die met den vader

naar een andere plaats zijn gegaan ook
dezelfde bepaling. Aan dit gebod ech-

ter wordt volgens mededeelingen aldaar

niet zoo streng meer de hand gehouden.
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Wie was Sjech Abdoel Moechji en
wat had hij gedaan dat hij nu nog 200-
veel vereering geniet ?

Als geboorteplaats van Kandjeng
Sjech werd opgegeven Mataram

; zijn

vader was Kiaji Sjech Lebe Warta
Koesoema, terwijl de stamlijst dan via

de Ratoe uit ’t oude rijk Galoeh verder
gaat tot Nabi Enoch (Noach). Zijn
moeder was Nji Raden Adjeng Tangan
Djiah, die rechtstreeks moest afstam-
men van den Profeet 2elf. In hoeverre
deze gegevens juist zijn valt moeilijk
te zeggen, mede omdat men hoogst
waarschijnlijk, zooals dat altijd gaat bij

heel bijzondere personen, 00k aan den
Sjech een hoogere afstamming heeft
gegeven, om meer luister aan zijn naam
te voegen.

Welke redenen Abdoel Moechji ech-
ter had om heelemaal naar zoo’n afge-
legen streek als Karang te gaan kon men
mij niet opgeven. Wei zei men dat
Abdoel Moechji van Cheribon, via Ta-
loen in 't tegenwoordige Soemedang,
Karang moest hebben bereikt.

Abdoel Moechji was degeen die 't

meest had bijgedragen tot de Islamiti-
seering van Karang. Hij ging heel een-
voudig te werk. Toen hij in Lebak Sioeh
kwam nam hij zijn intrek bij een land-
bouwersfamilie die hij bij de veldbewer-
king trouw bijstond. Hij deed zijn uiter-

ste best en de landbouwers waren dan
00k danig over hem tevreden. 's Avonds
na gedanen arbeid nam de Sjech zijn

qoer’an en begon daaruit op welluiden-
den toon te lezen. De menschen, alle-

maal nog heidenen, kwamen nieuwsgie-
rig naar hem luisteren : „Wat een mooie
stem en wat een heerlijk lied”, zeiden
ze dan. ,,Wat zou ’t prachtig zijn als

daarbij op de terebang wordt geslagen”.
ledereen wilde de melodic leeren en
Abd. Moechji stemde volgaarne toe.

Eerst de wijs, dan de woorden er bij

en zoo begon 't eerste onderwijs in
qoer’an-teksten reciteeren. In zijn vrijen

tijd ging de Wali vaak de omgeving
verkennen.

Nu eens ontmoette hij een jager, dan
weer een hengelaar en als hij hun vroeg
wat voor djampe, tooverformule, ze bij

't jagen of hengelen gebruikten, zeiden
ze een of andere heidensche spreuk op.

,,Ik heb een andere formule,” placht
Kandjeng Sjech dan te zeggen, ,,pro-
beer ’t eens met deze, dan zullen de
resultaten beter zijn.” Hij leerde hen
de sahadat de geloofsbelijdenis van den
Islam. En waarlijk, met deze formule
vingen ze meer wild, meer visschen.
Zoo geschiedde dan de eerste bekee-
ring 33 ). Abdoel Moechji was geduldig,
vriendelijk jegens iedereen, stond altijd

klaar waar hulp en bijstand noodig
waren en zoo maakte hij zich allerwege
bemind. Hij genas zieken en gaf raad
in moeilijke gevallen waardoor hij aller

vertrouwen won en 't aantal van zijn

leerlingen steeds toenam, tot groot on-
genoegen echter van dat overgroote deel
van de bevolking dat nog steeds de oude
ilmoe’s behield, dat steenen en boomen
vereerde en dat alleen de leer van
onkwetsbaarheid en kracht predikte.
Twee van de sterkste goeroe’s, Bapa
Asmoen en Bapa Ibra die door de be-
volking om hun kracht gevreesd waren
kwamen eens naar Sjech Abdoel Moechji
toe om den nieuwen goeroe op de
proef te stellen en hem te gelasten
Lebak Sioeh te verlaten. De Wali bleef
kalm en bedaard en zei dat de Islam
geen leer was om te vechten en dat,
zoolang de bevolking niet was bekeerd
hij heelemaal niet van plan was weg te
gaan. Bapa Asmoen maakte zich om
dat antwoord zoo woest dat hij zijn
golok greep en aanstalten maakte de
heilige aan te vallen. De Wali verliet
zich heelemaal op Allah en zie ! Het
leek wel alsof de aanvaller aan den
grond was vastgegroeid. Hij kon geen
stap vooruit en daarbij, hoe hard hij
00k trok aan zijn golok, hij kon 't wa-
pen niet uit de scheede krijgen. Pa
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Ibra kwam te hulp maar hem overkwam
’t zelfde lot. Hij trok zijn golok maar
't scheen alsof 't wapen eindeloos lang

was geworden. Overwonnen gaven beide

zich ten slotte over (uit : Sadjarah Pami-
djahan, door Achmad Basach). — Na
dien breidde de pasantren in Lebak Sioeh

zich meer en meer uit met ’t gevolg dat

Pamidjahan werd gesticht.

De meeste aanhang had de steen— en
boomenvereering in Denoeh in ’t district

Taradjoe, precies aan de grens hiervan

en Karangnoenggal. Vandaar dat voor
de bewoners van Pamidjahan en omge-
ving de streek Denoeh ,,taboe” is. De
grens wordt aangegeven door de Tjiscn-

gong en ’t is aan niemand geoorloofd

dit riviertje over te steken.

Tot slot volgt hier de volledige stam-
lijst van Abdoel Moechji.

Van vaderszijde :

1. Nabi Enoch (Noach).

2. Meneng Poetih.

3. Gadoe Gantoengan.

4. Awang Lawang.

5* Ratoe Gandoelarang.
6. $9 Salar.

7- 99 Madjar Kana.
8. 99 Kombara.
9- 99 Permana.

10. 99 Galoeh.
II. 99 Boehoen.
12. Koeda Landjar. 34)

13. Moedik Tjikawoeng Ading, 35)

14. Sareupeun Nembol. 35)

15. Entol Panengah.
1 6. Leb6 Warta Koesoemah.
17. Kandjeng Sjech Abd. Moechji.

Van moederszijde :

I. Kandjeng Nabi Moehammad
2. Sittina Fatimah.

3- Sajidina Hoesain.

4- 99 Zain al’abiddin.

5- 99 „ al’alam.

6. 99 „ alhoebra.

7 . 99 „ alhoesain.

8. Sajidina Sjech Djoemadilkoebra.

9. Maulana Ishaq.

10. K. Sinoehoen Giri Kedaton.
11. K. Sinoehoen „ „ (Gresik).

12. K. Pangeran Giri Laja.

13. R. Wira Tjandra.

14. R. Kentol Sambirana.

15. Nji R. Adjeng Tangan Djiah.

16. Sjech Abd. Moechji.

Zarah koeboer volgens de ortho-
doxe populaire Islam-opvatting.

Hoe stelt men zich de zarah koeboer
voor ? 't Bezoeken van graven is „soen-
nah", wat letterlijk wil zeggen „wijze

van doen” in 't bijzonder van den pro-

feet, het is niet verplicht, maar doet
men het, dan maakt men zich daardoor
heel verdienstelijk. — Men komt daar-

om teksten van de qoer'an te reciteeren

ten gunsten van den doode opdat Allah
hem zijn zonden vergeeft en hem als

goed Islamiet ontvangt. Voor den be-

zoeker heeft de zarah koeboer 't voor-

deel dat hij dan aan ’t hiernamaals
wordt herinnerd, dat hij dan nog eens

goed beseft dat ook aan zijn leven eens
een einde komt, waardoor hij hopelijk 't

kwaad zal vermijden en zich des te meer
zal wijden aan de plichten van zijn

godsdienst.

Wat dit betreft komen beide opvat-

tingen, en die van den orthodoxen,
populairen en die van den strengen Islam

overeen. De eerste gaat echter verder.

Naast de genoemde onbaatzuchtige
bedoelingen van de zarah koeboer komt
nu, ik zou zeggen, 't egoisme, en 't

gaat dan zoover dat dit op den voor-

grond, terwijl de eerste bedoelingen op
't tweede plan komen. Men begint nu
ook voor zichzelf te verzoeken en ge-

bruikt dan de doode als tusschenper-

soon, die de wenschen van den levende
aan Allah overbrengt. Allah is in hun
opvatting zoo hoog boven de menschen
verheven, dat men zonder hulp niet tot

Hem komen kan. „De regent”, zegt

137



men dan „die toch maar een mensch
is, kan men toch niet zoo maar spreken !

Men moet toch eerst bij den oppasser

komen ! Als men iets van een hoogen
heer gedaan wil krijgen dan is 't toch

veel beter een vriend of althans een

kennis van den hooggeplaatsten persoon

voor zijn zaak te doen pleiten ?”

Wat is dus nu natuurlijker dat men
ook bij Allah een tusschenpersoon ge-

bruikt, een vorst b.v. die in zijn leven

zoo rijk door Allah gezegend was of

beter nog een Wall, die immers de

gunsteling God's was en 't nog altijd

is ?

Op grond van deze opvatting begint men
onderscheid te maken tusschen graven

van gewone menschen en die van bijzon-

dere personen. De eerste laat men links

liggen terwijl de tweede des te meer de

aandacht hebben. Nu gaat men echter

nog verder. Aan de graven laat men de

koentjen de formules reciteeren, alles

in oud-Arabisch, men prevelt mee wan-
neer men een bekend gedeelte ontmoet
echter voor 't grootste deel zonder te

weten wat 't beteekent. Onder deze

omstandigheden is 't heel begrijpelijk als

de Godsidee vervaagt ; de tusschenper-

soon, wiens graf men hier ziet, omringd
door zooveel hulpbehoevenden en die

dus voor 't oog zooveel dichterbij is,

treedt bij 't uiten van de wenschen
meer op den voorgrond, terwijl de al-

lerhoogste van wie alles toch moet ko-

men, zoo vaak wordt vergeten. Dit zijn

nu excessen die zelfs door de ruime
opvatting van den orthodoxe populairen

Islam niet worden aanvaard. Alles moet
van Allah komen en de gedachte aan

Hem moet voorop gaan.

Hoe is nu de opvatting van de streng

Islamitische richting? De opvatting van
deze richting, de z. g. Wahabirichting,

die o. a. vertegenwoordigd wordt door

de Persatoean Islam, kunnen we 't best

weergeven door gedeelten aan te halen

uit de ,,Soeal Djawab” een serie boek-

jes, geschreven in 't Maleisch, die vanwege

de bovengenoemde vereeniging wordt
uitgegeven.

,,Maka dengan Hadits-hadits jang ter-

seboet itoe, njatalah bahwa zarah koeboer

itoe soennah bagi laki-laki dan perem-
poean tetapi hendaklah kita ketahoei

bahwa zarah koeboer itoe boekanlah

boeat minta-minta kepada ahli koeboer,

boekan oentoek minta soepaja ia minta-

kan kepada Allah sesoeatoe hadjat kita

boekan oentoek ambil berkat dengan
zarah itoe, boekan oentoek menaroeh
kembang-kembang, boenga-boenga atau

bakar menjan disitoe boekan oentoek

masoekkan oeang ditjelengan koeboer

boeat dimakan oleh perampok atau tau-

keh koeboer (koentjen c. s. !) dan boekan
boeat apa-apa lain, melainkan oentoek

mendo’aken ahli koeboer soepaja Allah

beri rohmat dan ampoeni dosa mereka,

dan oentoek mengingatkan kita pada
acherat, soepaja dengan itoe kita djaoehi

sekalian kedjahatan dan dapat kita ker-

djakan sekalian printah-printah Agama
kita.” (no. 19, bl. 32, deel i).

Uit 't voorgaande blijkt ten duide-

lijkste dat de zarah koeboer alleen ten

doel heeft : voor den doode opdat God
hem welgevallig zij voor den levende, op-

dat hij aan 't hiernamaals denke. Alle

bijkomstigheden als offeren van bloemen
enz. zijn uit den booze en worden
,,bid'ah” (kettersch) genoemd.

Verder : de Profeet heeft geen on-
derscheid gemaakt tusschen graven van
eenvoudige lieden en die van bijzondere

personen, geen tijd bepaald die de beste

zou zijn voor de zarah. In Deel H, biz. 21,

staat, onder d; ,,didalam hal zarah koe-
boer itoe Nabi kita tidak tentoekan koe-
boer sianoe atau si-ini dan tidak poela
ia perintah begitoe. Oleh sebab itoe

sepatoetnja djanganlah kita menentoekan
koeboer iboe, bapa atau koeboer keramat
atau menentoekan hari oentoek zarah.

Agama Islam tidak beri nama atau
pangkat keramat kepada siapa-siapa ma-
noesia walaupoen sahabat Nabi”
Moet men om tot Allah te komen
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ook een tusschenpersoon gebruiken, ta-

wassoel, zooals de Arabische term luidt?

De Persatoean Islam geeft een ontken-

nend antwoord : iedereen is Allah nabij.

Tawassoel wil niet zeggen dat men een
schakel gebruikt, maar onder tawassoel

verstaat men : tezamen bidden. Dit nu
kunnen alleen levende menschen doen.

Als argument wordt een citaat aange-

haald uit een boek van A1 Boechari,

waarin werd gezegd dat tawassoel tij-

dens ’t leven van Moehammad met dezen,

gezamenlijk werd gedaan ;
na zijn dood

echter werd dit verboden en moest ta-

wassoel toen geschieden met den nog
levenden Aboe Bakr (Soeal Djawab,
deel III, biz. ii).

De orthodoxe Islam voert hiertegen

aan dat de Wall’s niet zijn gestorven,

maar weer staat Pers. Islam gereed en

haalt dan een qoer’an-tekst aan (al

Kalif : ii) waarin gezegd wordt dat

ieder menschelijk wezen stervelijk is.

Als zelfs de Profeet gestorven was,

zouden de Wall’s dan niet vatbaar

moeten zijn voor den dood ? (Deel 7,

biz. 67).

Het zou ons te ver voeren de beide

richtingen in haar interessanten strijd

te volgen en trouwens, ’t onderwerp
ligt buiten ons terrein van onderzoek.

Laten we nu terugkomen op Pamidjahan.

Uit ’t tevoren uiteengezette kunnen
we reeds opmaken dat iemand van de
strenge Islam-opvatting niet licht in

Pamidjahan komen zal. Is de heerschende

opvatting van zarah koeboer in Pami-
djahan de door den orthodoxen Islam

nog geoorloofde ? Ik durf ’t niet voor

de voile 100% te garandeeren. Integen-

deel ! Naar mijn meening zullen velen,

zeer velen zelfs, bij hun wenschen on-

bewust den Wall op den voorgrond

plaatsen, terwijl de gedachte aan Allah

vervaagt. Immers allerlei dingen wijzen

er op. De heele sfeer is doordrongen
van de aanwezigheid van denWall. Voor
en na is ’t de keramat van den heilige.

Men brengt bloemen, water, haarolie

etc. aan ’t graf opdat de keramat v.

Sjech Abd. Moechji zich daaraan mee-
deelt. ledere keer ontving ik op de
vraag wat ’t doel van hun bedevaart

was, van de menschen steeds ’t zelfde

antwoord : ,,Bade njoehoenkeun ka Kan-
djeng Sjech, soepados salamat”, wat dan
zeggen wil : ,,ik wil aan Kandjen Sjech

verzoeken dat ’t mij welga”.

Het is natuurlijk mogelijk dat die

menschen, die immers geen juristen

waren, zich minder precies konden uit-

drukken, maar zou ’t niet waarschijn-

lijker zijn dat hun eerste gedachten naar
den Wall uitgingen ? Men moet verder

goed in’t oog houden dat de meesten geen
bepaald godsdienst-onderwijs hebben
genoten

;
dat hun godsdienstige kennis

heel gering is en dat ze enkel en alleen

Mohammedanen zijn omdat hun ouders
ook Mohammedanen zijn. In de geloofs-

belij denis van den Islam staat dat er

geen God is dan Allah, hetgeen beteekent

dat Hij alleen vereerd mag worden, dat

’t uit is met de heidensche aanbidding
van beelden, boomen en steenen. Vele
animistische gebruiken en geloofsuitingen

worden echter door ’t aanpassingsver-

mogen van den Islam opgenomen, nu niet

omdat men in ieder voorwerp een God
ziet, maar omdat Allah in Zijn almacht
daaraan een bijzondere kracht heeft ge-

schonken. Oude wapens, zooals in

Tjirebon en Pandjaloe, worden vereerd

en iedere Moeloed met veel ceremonien
als wierookbranden en teksten uit de
qoer’an reciteeren, gewasschen en ge-

reinigd. En degenen die de leiding geven
zijn meestal beambten van de Moskee
of anderen aan wier reputatie van goed
Islamiet niet kan worden getwijfeld

:

aan bepaalde soorten steen, die in ringen,

aan halskettingen of armbanden worden
gebruikt, worden bepaalde soorten krach-

ten toegeschreven. Steeds wordt bij iedere

aanwinst onderzocht of de steen een
gunstigen of ongunstigen invloed heeft.

En de menschen aan wie dit werk (ngepat
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in ’t Soendaas) wordt toevertrouwd, 2ijn

alweer de moskeebeambten of andere

aan wier reputatie van goed Islamiet

niet kan worden getornd. En steeds

houden ze zich gedekt achter de woor-

den : ,,Allah is almachtig. Waarom zou
Hij in zijn almacht aan die voorwerpen
niet bijzondere krachten hebben ge-

schonken ? Wat zijn de gebruiken echter

anders dan de van ouds bekende, die

hun animistisch of dynamistisch kleed

hebben afgelegd en nu ondcr een nieuw
gewaad behouden zijn gebleven ? Wat
is de keramat van nu anders dan de
mana van ’t dynamisme ? Ook ’t be-

zoeken van heilige makam’s is niets an-

ders als een voortzetting van de oude
animistische doodenvereering. De hei-

ligenvereering heeft door de elasticiteit

van den Islam een eigen plaats gekregen.

Zoo schreven B. Alkema en T. J. Be-

zemer : ,,Elke groep van Moslims heeft

als 't ware zijn eigen heiligen, elke land-

streek zijn eigen schutspatroon, tot welke

de beden worden gericht om een wensch
bevredigd te krijgen, aan wie offers

worden gebracht en naar wier graven

men bedevaartgangen onderneemt. De
hulp der heiligen wordt gezocht door
bede, door gelofte (nadar)

; zij worden
door de massa der bevolking als halfgo-

den vereerd en passen volkomen in 't

stelsel van hun oud-heidensch veelgo-

dendom.”
De gewoonte om eerst 't graf van de

ouders te bezoeken alvorens iets te on-

dernemen of als men promotie maakt
en naar een andere plaats moet gaan,

om alzoo hun zegen te erlangen, het is

alles zuiver animistisch en een voortzet-

ting van de vroegere voorouderveree-

ring. „Heiligendienst en doodencultus

hebben ’t compromis gevormd tusschen

’t geliefde polytheisme van vroeger en ’t

nuchtere monotheisme van den Arabi-

schen profeet", zegt Dr. Snouck Hurgronje
in „De Islam in Nederl. -Indie".

Afgezien echter van de vraag of deze

gewoonten door den Islam in 't alge-

meen getolereerd mogen worden, moeten
we niet direct zeggen dat ze ver-

keerd zijn. Zeer zeker hebben ze hun
goede zijden. Hoe velen hebben na een

grafbezoek niet hun geestelijke kracht

herwonnen
;
hoevelen zijn niet getroost

en gesterkt teruggekeerd, in dagen van
smart, hoevelen hebben niet berusting

leeren vinden in hun lot ! En zoolang

zulks gebeurt, zoolang heeft men niet 't

recht ze als minderwaardig te beschou-

wen enkel en alleen omdat ze minder
goed passen in ’t vast omschreven stelsel

van den Islam.

—

Kort na mijn bezoek aan Pamidjahan
las ik in 't Algemeen Indisch Dagblad
,,De Preangerbode" 't volgende bericht

dat ik letterlijk heb overgenomen.
Windhoos ontziet heilig graf.

Boomen afrukkende, zwenkte de storm

om de heuvel been !

In ’t Zuiden van Tasikmalaja bevindt

zich een zeer bekende kampoeng Pa-

midjahan geheeten waar een der 5 of 7
oude Wali’s (sic ! !) begraven ligt. Hij

hielp de Islam verbreiden en zijn graf

staat in een zeer heilige reuk. In de

maand Moeloed komen er tienduizenden

bedevaartgangers tot zelfs uit Palembang
toe.

Eergisteren werd deze buurtschap
getroffen door een windhoos. Met spron-

gen schoot de hoos in groote kracht

op ’t graf toe, raakte boomen etc. met
afstanden van 25 a 50 M. en knapte
die af als de bekende lucifershoutjes

doch — bij 't graf op de heuvel gekomen
boog de windhoos af, maakte een zwen-
king en vernielde een 7 tal kampong
huizen onder meer door er boomen op te

doen vallen.Wonder boven wonder had-
den geen persoonlijke ongelukken plaats.

Op de bevolking daar heeft ’t geval
veel indruk gemaakt."

(A.I.D. 22 Februari 1937, Eerste blad).
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AANTEEKENINGEN.

1) Ditoedocng is lett : met een hoed op

;

onder toedoeng wordt hier echter ook verstaan:

parasol en dgl.

2) W. I. t=: Wakil Imam.

3) De Imam die vertegenwoordigd wordt
is de regent van Tasikmalaja, immers imam, een

Arabisch woord, beteekent hoofd, leider, voor-

ganger, inzonderheid bij ’t gebed. Als zoo-

danig wordt beschouwd, de regent, zooals dat

nu nog vastgelegd staat in de 1 . S. art. 178;

deze oeloe - al - amri gedachte d.w.z. dat de

regent is hoofd van ’t godsdienstig gezag, wordt

nu in de praktijk niet of niet algemeen meer
gehuldigd.

4) Panembahan is afgeleid van ,,sembah’',

dus voorwerp van eerbiedige vereering.

Hooge titel, een vorstelijke rang aanduidende,

die op Madoera vroeger door regenten en te

Cheribon door de vorsten gedragen werd, doch
nu op Java zelden wordt toegekend. De vorsten

van Mataram voerden ongeveer 1586-1620
dien titel, die ook bijwijze van hooge uitzon-

dering door de Soesoehoenan aan een der prin-

sen voor wie hij groote eerbied koesterde zou

kunnen worden gegeven. (Encyclopaedic van

Ned. Oost-Indie, deel III).

5) Wali Mohammedaansche heilige, vriend

Gods
;
de volledige naam is Walioe’llah. In ’t

bijzonder worden aldus genoemd de heiligen

aan wie in Ned.-Indie de invoering van den
Islam in verschillende gewesten wordt toege-

schreven.

6) Pesantren of pasantren is verblijfplaats

en tegelijk school van de santri’s. Een santri

is een leerling maar ook een oud-leerling van
een dergelijke inrichting. Deze scholen heb-
ben een grootere of kleinere reputatie van hei-

ligheid die hen meer of minder leerlingen doet

trekken. 't Onderwijs omvat meestal de kennis

der wet, de geloofsleer en de mystiek.

7) Dr. D. A. Rinkes in : De Heiligen van
Java, wist voor dezen naam geen verklaring te

vinden. De naam Pamidjahan moet volgens

de eene lezing afgeleid zijn van midjah, letter-

lijk ; ’t spelen en spartelen van vele visschen.

Men is hiertoe gekomen omdat daar veel men-
schen af en aan gaan. Volgens een andere
lezing zou ’t een lemes-vorm zijn van pamoe-
djahan, van moedja, eeren. Dr. D. A. Rinkes
in De Heiligen van Java en Achmad Bassach
in zijn ,,Sadjarah Pamidjahan” hebben deze

lezing als de meest waarschijnlijke aangenomen.
Bij eigen onderzoek werd deze verklaring in

Pamidjahan zelf ook vermeld.

8 ) Ongetwijfeld blijkt uit de geheele zins-

bouw dat hier ten onrechte met karamat de

persoon wordt bedoeld, terwijl karamat (arab:

keramah) letterlijk beteekent: edele gave (En-
cyclopaedie v. Ned. Oost-Indie), magische kracht
(B. Alkema en T. J. Bezemer ; Volkenkunde
V. Ned. -Indie), de wonderteekenen die van
den heilige uitgaan (Dr. D. A. Rinkes : De
Heiligen van Java).

9) In de verhalen wordt ook vermeld dal
Abdoel Moechji op zijn Haddj naar Mekkah in

Atjeh in de leer is geweest bij Abdoerraoef van
Singkel. In een geschrift, getiteld Abdoerraoef
van Singkel, heeft Dr. D. A. Rinkes ook van
Abd. Moechji melding gemaakt.

In een daar gevonden silsilah (geestelijke

geslachtsboom, lijst van beroemde godgeleerden
— die soms opklimt tot den engel Gabriel —
van wie een Wali zijn kennis heeft verkregen)

prijkt de naam Abd. Moechji terstond na dien
van Abdoerraoef. Dr. D. A. Rinkes schreef

dat Abdoerraoef zijn grootste bekendheid ge-

noot in de zde helft der i7de eeuw. De tijd

dien ik aangenomen heb voor de stichting van
Saparwadi is dus heel goed hiermee overeen
te brengen.

10) Volgens een andere lezing zou 't op
een Vrijdag moeten zijn : de Wali wilde dan
voor de Vrijdagsalat terug zijn.

11) Men gelooft dat de Wali over boven-
menschelijke vermogens beschikte ; zoo zou hij

zich in een oogwenk over groote afstanden

kunnen verplaatsen. In 't Soendaas heet dit

,,Ras — tjlok”. (ras = aanduiding van de snel-

heid waarmee een gedachte, een gevoel in je

opkomt ; tjlok = aanduiding van de snelheid

waarmee een vogel zich op een tak neerzet).

12) ledereen in Pamidjahan weet te vertel-

len dat toen Sjech Abd. Moechji met die blijde

boodschap terugkwam, hij 2 oorkonden (pia-

gem’s) bij zich had. De eene had den vorm van
een kom (bokor), de ander was ovaal als een
dienblad. Beide waren gemaakt van geel koper
(paroenggoe).

13) Gedurende mijn verblijf in P. heb ik

verscheidene personen gesproken die naar ze

beweerden, nog den merdika-tijd van Pamidja-
han hebben meegemaakt. — De opheffing ge-

schiedde onder de Xlden regent van Soekapoera,

onder de Indonesische bevolking bekend als

Dalem Bogor. Deze kwam op een keer in P.

en vroeg of hij de piagem’s mocht leenen, om
ze te toonen aan 't Land. Dit werd zonder

eenig bezwaar toegestaan echter om de oorkon-

den nooit meer terug te zien. Kort daarop

werd in navolging van de overige gedeelten

van de Preanger de landrente in P. ingevoerd.

Terstond werden 2 afgevaardigden uitgezon-



den om hiertegen te protesteeren en de oorkon-

den terug te halen. Echter zonder resultaat.

Niet lang daarna haalde de regent zich 't on-

genoegen der Regeering op den hals
; werd

van zijn waardigheid ontzet en hem werd Bogor
als verblijfplaats aangewezen waar hij tot aan

zijn dood verbleef. (Bevestigd in de Sadjarah

Soekapoera). Aan deze gebeurtenis heeft hij

zijn naam van Dalem Bogor te danken. Volgens
’t geloof van de menschen in P. nu, is dit

alles een straf voor wat hij in P. heeft gedaan.

Terstond moet hieraan worden toegevoegd dat

deze lezing totaal eenzijdig was.

14)

Tusschen de paperassen die men mij

welwillend ter beschikking heeft gesteld heb
ik een brief gevonden waarin werd gezegd dat

door ’t besluit (firman of pirman) van den
Resident van de Preanger de regeling van zakat,

pitrah enz. bevestigd werd. Volledigheidshalve

laat ik een afschrift daarvan hierbij volgen.

No. 981/2.

Mangoenredja, 22 Juni 1899.

Dengan hoermat saja memberi taoe bahwa
dengan soerat pirman Padoeka Kandjeng Toean
Resident Priangan tanggal 15 boelan ini No.
6316/2 ditetepken bahwa panghasilan Chalipah-
chalipah di Pamidjahan, Panjalahan, Bantar
kalong, dari pada zakat, pitrah, wang tikah dan
wang pasah, menoeroet adat koena,
tetap mendjadi panghasilannja, dan panghasi-
lan rajat-rajatnja, tida seperti dari laen-laen
Chalipah dan Naib begitoe djoega. Ditetepken
bahwa pangkat Chalipah di tempat-tempat tadi

toeroen-toemoeroen kepada anak tjoe-

tjoenja djadi Chalipah disitoe. Maka ditetap-

ken djoega kampoeng-kampoeng jang djadi
bahwahannja, satoe-persatoe kedoedoekan Cha-
lipah itoe.

D e s s a :

Bongas.

Djompong.

Pakemitan.

Tjikoeja.

Tjipitjoeng

D e s s a :

Panjalahan.

Pamidjahan

Kampoeng.

Semoeah kampoeng dida-

lem dessa ini melainkan
kampoeng Satoes.

Tadahajoe dan Kiara Ko-
neng.

Tjihandiwoeng.
Tjikawoeng gede.

Lebak Sioeh Petir, Tji-

langboeroeh, Tjilingga.

Panjalahan.

Kampoeng.

Tjioga.

Bantarkalong.

Dessa: Kampoeng.
Bantarkalong. Bantarkalong, Tjiawitali,

Legohmenol, Tjipalahlar,

Tjimeretoeg, Darwati Kaler,

Tjisoeroepan.

Hal ini soepaja Rd. Aria Patih mengetahoei
adanja.

De wd. Ass. -resident van
Soekapoera Kolot,

wg. DE VOGEL.

15) De grenzen waarbinnen dit verbod van
kracht is, worden aan den kant van Parakan-
hondje aangegeven door de poort, aan den
anderen kant, aan den kant van Panjalahan
door den waterval. Als gevolg van dit verbod
zijn de warong’s en de saoengwakap (huisje

waar de bedevaartgangers kosteloos kunnen
komen) alle buiten deze grenzen opgetrokken.

16) In P. zegt men tegen de kinderen:
,,Oelah oedoed bisi petot.

Je mag niet rooken, anders krijg je een
verwrongen (scheef) gezicht.

17) Deze verhalen heb ik vermeld niet om
’t historische, maar enkel om ’t geloof van de
menschen weer te geven.

18) Volgens Dr. D. A. Rinkes zou 't af-

sluitstuk door Abd. Moechji zelf gesneden zijn.

Deze lezing heb ik echter niet aangetroffen.
Op mijn vraag waarvan ’t gemaakt is, zei men
mij dat ’t in elk geval niet van hout is. Tel-
kens als de dakbedekking vernieuwd wordt
(atap) wordt 't afsluitstuk met alle voorzichtig-
heid naar beneden gebracht. Bij een van deze
gelegenheden nu gebeurde 't dat een stukje
van dat afsluitstuk afbrak. Volgens de menschen
leek ’t op gedroogde aarde of gebakken klei.

19) Het geloof aan djin’s speelt in ’t volks-
leven van alle Mohammedanen waar 00k, een
groote rol. Ze zijn geen menschen, geen enge-
len en geen duivelen

; terwijl menschen ge-
schapen zijn uit klei en licht zijn djin’s gevormd
uit rooklooze vlam. Er zijn twee soorten djin’s,

geloovige en ongeloovige. Mohammed is 00k
tot hen gezonden door Allah om hun zijn
woord te brengen.

De geloovige djin’s, djin Islam, zien er zwart
uit en doen de menschen geen kwaad, de on-
geloovige daarentegen, djin kapir, zien er wit
uit en deze zijn boosaardig. Djin’s wonen overal
waar t eenigszins somber en spookachtig is.

Het is duidelijk dat dit geloof zich gemakke-
lijk laat vereenigen met wat reeds in ’t volks-
leven in den Voor-Islamitischen tijd heeft
bestaan : ’t geloof aan geesten, demonen etc.
Volgens Achmad Bassach in zijn reeds aange-
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haald boek zouden er twee djin's zijn die de
Masigit van P. bewaken : Sech Machmoed en

Sech Abdoel karim. Uit welke bron hij deze

kennis heeft geput is mij helaas niet bekend.

Niemand in P. echter kon op mijn vraag deze

namen thuis brengen.

20) Het tegenwoordige Parakanhondje.

21) Vriend Gods en moge God hem gunstig

gezind zijn.

22) Voor ’t onderhoud van de makam wordt

op tweeerlei manieren gezorgd. De vrijwillige

bijdragen worden gebruikt voor de heele makam,
in ’t bijzonder voor de groote uitgaven. Voor
't hoofdgraf is door de adat bovendien een

bijzondere regeling gemaakt
;

’t onderhoud
wordt toevertrouwd aan 4 personen met hun
naaste familieleden. leder persoon krijgt dan
een zijde, een ,,pongpoh” zooals ’t daar wordt
genoemd. Natuurlijk zijn deze bevoorrechten

alleen de afstammelingen van den Wall.

Het onderhoud van de masigit geschiedt op
dezelfde manier. Aangezien ieder gedeelte hier

veel grooter is, is de bevoorrechte hier niet een

persoon of familie maar een heele kampoeng
of een complex kampoengs.

23) De grond is daar bedekt met grint.

Een ander bezwaar dat men gewoonlijk tegen

't geheel dichtmetselen van een graf heeft is

dat de „doode ’t anders zoo benauwd zal

hebben”. De gedachte is hoewel onlogisch toch

heel sterk menschelijk gevoeld.

24) Het is natuurlijk weer de goede oude tijd!

25) Deze bewering vindt men overal terug

waar men een makam heeft die eenigszins als

sanget bekend staat. Een algemeen verbrcide

opvatting is ook dat een vuurwapen dat daar

wordt gebruikt om b.v. een vogel neer te

schieten altijd zal ketsen.

26) In de maand Moeloed en Moecharam,
de beste tijden voor de bedevaart, heerscht er

in Pamidjahan een gezellige drukte.

Warong’s verrijzen als paddestoelen uit den
grond

;
men vindt daar alles te koop : bamboe-

kokers voor water uit de grot, houten en rot-

tanwandelstokken, bossen sirih, arensuiker, te

veel om op te noemen. Opgeschoten jongens

die zich als gids aanbieden. Het is overal leven

en vertier.

27) In de grot heet dit beekje Tjigoeha.

Stroomopwaarts wordt ’t Tjisela en een

beetje stroomafwaarts Lebak SHa genoemd.

28) Behalve de Goeha Wall zijn er in Pa-

midjahan en omgeving nog andere grotten. Ze
heblDen echter geen reputatie van heiligheid

;

men gaat er zelfs niet in omdat die grotten

berucht zijn om de vele slangen. Een van die

goeha’ s bevindt zich dicht bij ’t heilige graf in

Panjalahan en heet volgens de Chalipah aldaar,

Goeha Kapir, omdat ze bewoond wordt door

djin's die zich niet onderworpen hebben aan

den Islam. (Volgens anderen is de Goeha Kapir
of een andere goeha van die naam gelegen

tusschen Panjalahan en Pamidjahan). Niet dan
na veel moeite wist ik de Chalipah over te

halen met me.mee te gaan naar de Goeha Kapir.

Vergezeld van nog 2 anderen gin gen we op
weg. Het was duidelijk te zien dat niet veel

menschen in deze grot komen ; de ingang bv.

was dicht begroeid. Onder luid reciteeren van
qoer’an-teksten gingen we binnen. Hoe verder

we kwamen hoe harder de Chalipah reciteerde,

tot hij eindelijk letterlijk begon te schreeuwen.
Om de angst te verdrijven waarschijnlijk. Jam-
mer genoeg zijn we niet tot ’t eind gekomen
want op een gegeven oogenblik dorst onze gids

niet verder. Opgemerkt moet worden dat deze
grot niet zoo indrukwekkend was als de Goeha
Wall en dat we binnen geen enkele slang ge-

zien hebben.

29) Op een van mijn vorige bezoeken, toen
ik daar kwam met een studiegenoot, Roosdiono,
zag ik daar twee menschen die volgens zeggen
reeds 2 dagen in meditatie hadden doorge-
bracht.

30) Dit geloof vindt men ook elders vaak
terug. Op den weg naar Kawali (Tjiamis) ligt

bij een heilige makam een betrekkelijk groote

Steen. Kan men hem optillen dan beteekent

dat voorspoed in ’t leven. In Tjibioek (Lim-
bangan) is er ook zoo eentje. Men zegt dan
dat een groote sterke kerel ondanks alle inspan-

ning de steen soms niet eens kan bewegen,
terwiji een klein zwak persoontje 't met 't groot-

ste gemak klaarspeelt.

In de buurt van Garoet is een makam waar
men, wil men weten of men geluk heeft of

niet, een lidistokje dat men tevoren heeft ge-

meten met de hand, op ’t graf neerlegt. Is ’t

stokje na eenigen tijd langer geworden, dan is

't een gunstig teeken.

31) Doelang= houten kom of kuip, waarin
de gestoomde rijst met kokend water wordt
overgoten om de korrels goed te doen zwellen.

Aseupan= kegelvormige bamboemand waarin

de rijst wordt gestoomd, (koekoesan !). Tjoet =
aarden schotel, waarin sambal wordt gemaakt.

32) Dr. D. A. Rinkes heeft de vraag ge-

opperd of de grot van Pamidjahan niet is

geweest een plaats van vroegere heiligheid die

door de overgang van de bevolking tot een

nieuw geloof, in casu de Islam, behouden bleef

op voorwaarde echter dat ook zij mede de
overgang meemaakte. Bevestiging in deze zin

echter heb ik in P. niet gevonden, ofschoon

ik ook heel sterk de meening van Dr. D. A.
Rinkes deel. Ook voor Abdoel Moechji, zei men
immers, zou de grot al eerder door andere Mo-
hammedaansche heiligen als tapaplaats gebruikt
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moeten zijn ;
volgens de eene lezing door Sjech

Moehamed Basri, die dan de goeroe van Sjech

Abdoel Kodir Djoelani zou zijn, volgens de

andere door Kandjeng Sjech Abdoel Kodir

Djoelani zelf, een heilige uit Bagdad die nu

nog overal in Ned. -Indie wordt vereerd. Afge-

zien van de vraag of deze heilige wel ooit Ned.-

Indie had gezien, komt nu de veronderstelling

in ons op dat de gedachte aan vroegere ver-

eering van de grot de menschen nog door ’t

hoofd speelt.

—

33) Een zelfde manier van bekeeren vindt

met o.a. 00k in de geschiedenis van Soenan

Geseng, die toen hij nog heiden was en Tja-

kradjaja heette, bij ’t aren-tappan van Soenan
Kalidjaga de sahadat, de geloofsbelijdenis van
den Islam, kreeg in ruil voor heidensche for-

mula die hij gebruikte. De suiker die hij ver-

kreeg veranderde toen in klompen goud.

34) Koeda Landjar wordt in Pamidjahan ook

in ander verband genoemd. Het zou dan de

naam zijn van een wonderpaard van Batara

Karang, dat in steen was veranderd. In een

dicht begroeid bosch boven de kampoeng Tjioga

ligt een langwerpige steen die volgens zeggen

’t versteende paard moet zijn. Deze steen vormt,

ofschoon niet erg openlijk, nog steeds een voor-

werp van vereering, wat nog een bewijs te meer

is voor ’t door blijven werken van de animis-

tische gedachtegang. Batara Karang was geen
Mohammedaan, maar een heiden, dus is er geen
excuus om deze vereering in verband met den
Islam te brengen. Op mijn tocht daarheen
gingen eenige Javanan uit M. Java met me
mee. Deze menschen streken onder ’t prevelen

van gebeden liefkoozend over den steen, kusten

hem en deden nog allerlei andere dingen die

van groote eerbied en vereering getuigden. Er
was een open gekapt pad dat naar den steen

leidde, alweer een bewijs dat we niet de eersten

waren.

De geest van Koeda Landjar zwerft nog altijd

rond, zeide men mij. Wil men een goed paard

hebben dan laat men maar een merrie los en
heeft men geluk dan hoort men dagenlang 't

blijde gehinnik van den wonderhengst.

35)

In Karang, dicht aan de kust, heeft

men een rivier die de naam van Tjikawoeng
Ading draagt. Wat ’t verband is tusschen deze
rivier , en een voorouder van Abd. Moechji
heb ik niet kunnen achterhalen. Den naam
Sareupeun Nembol heeft Dr. D. A. Rinkes
vermeld als Sang Harepen Nembol. Sareupeun
moest volgens inlichtingen een bepaalde rang

zijn.
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DE GEHEIME LEER VAN SOENAN BONANG
(SOELOEK WOEDJIL).

INLEIDING, TEKST, VERTALING EN TOELICHTING

DOOR

POERBATJARAKA.

I n 1 e i d i n g.

Op biz. 58 nt. 2 van zijn Proefschrift

noemt Dr. B. J. O. Schrieke een Soeloek

Doelil, zijnde Ms. B. G. No. 54. Van
dit geschrift zegt Prof. Vreede in zijn

Catalogus biz. 320 : ,,S(oeloek) Doelil,

onderwijs van Soenan Bonang aan

Doelil.” Hoe men aan den naam Doelil

komt, is mij niet duidelijk. Het zou veel

beter geweest zijn het geschrift den
naam Soeloek Woedjil te geven ; en dezen

zullen wij voortaan gebruiken om het te

benoemen. Want de persoon, aan wien

Soenan Bonang de leer mededeelt, heet

Woedjil, en bij de beschrijving van het-

zelfde op een andere plaats in Vreedes

Catalogus (biz. 315 - 316) komt wH deze

naam Woedjil voor.

De Soeloek Woedjil dus, die wij hier-

achter in tekst en vertaling aanbieden,

berust op Ms. B. G. No. 54 bovenge-

noemd. Dit Ms. is lang 23 en breed

ih'/a cm., en telt 52 bladzijden oud-
inheemsch papier (daloewang). De eerste

bladzijde is niet beschreven ;
de Soeloek

Woedjil begint op de tweede bladzijde

en loopt tot aan het bovenste stuk van

biz. 22. Wat daarop volgt is de Soeloek

Darmana, een gedicht van 24 strophen

dangdang-goela, vol alliteraties doch met
heel weinig zin, loopende tot het midden
van biz. 30. Behoudens een klein stukje

wordt de rest geheel ingenomen door

een soort omwerking van de Niti^astra.

De Soeloek Woedjil telt in het geheel

105 strophen, waarvan No. ssinbedor-
ven, doch nog wel te herstellen a^wala-

lita (een Oud-Jav. metrum) en No. 56

in midjil is. De rest is in dangdang-goela.

Het gedicht is geschreven door ten

minste drie handen
;
strophe 1-37 ver-

raadt een vaste hand en het schrift is

dan 00k keurig te noemen
; 38 - 48 is

wel duidelijk geschreven doch minder
keurig. 49 - 54 vertoont een Soenda’sche

hand, terwijl de rest weer geschreven
is door de eerste hand.

Hoewel de schriftvorm en het ma-
teriaal (daloewang) voldoende zijn om
aan te nemen, dat het geschrift betrek-

kelijk oud moet zijn, is de taal toch een
degelijker argument ten dezen. De taal nu
vertoont volkomen duidelijk de eigenaar-

digheden van het Middel-Javaansch, de
taal van de Pararaton. Dit blijkt niet

alleen uit den woordenschat, maar ook
hieruit, dat het predicatief prefix ra-,

evenals in de Pararaton, nog werkelijk

leeft.

Nog een teeken dat het • geschrift

dateert uit den tijd dien men tegenwoor-
dig den Overgangstijd pleegt te noemen,
is het feit dat het metrum van strophe

55 nog te herkennen is als, en dus te

herstellen in, de a9walalita, naar zijn

oorspronkelijken vorm volgens de Oud-
Jav. prosodie. 0 - latere tijden kan
zulks niet worden verwacht, omdat de
kennis van de Javanen omtrent de Oud-
Jav. prosodie geheel verdwenen is.

In overeenstemming met de maat, is

strophe 55 vervat inhet ,,Oud-Javaansch”.

Ik behoef hierover niet langer uit te

weiden en volsta met de mededeeling,

dat dit stuk in woordkeus en grammati-

cale constructie zeer sterk doet denken
aan zijn tijdgenooten, nl. de geinterpo-

i) Wrettasancaya 94.



leerde stukken in de Oud-Jav. gedichten.

Ook de bouw i.c. de aanhef van ons

geschrift doet sterk Middel-Javaansch

aan. Hieronder geven wij een vergelijking

van het begin van vier Middel-Jav. ge-

schriften, waarvan twee Moslimsch en
twee niet-Moslimsch zijn.

Tjalonarang.

Hana ta woewoesira
sang mahatoewa oema-
djaraken ri katatwa-

nira sira Sri mpoe
Bharadah ri sedengira

haneng . . . , Lemah-
toelis.

Het Boek van
Bonang. ')

Njan poenika tjari-

tanira Shaich al Bari,

tatkalanira apitoetoer

dateng mitranira ka-

beh.

Pararaton.

Nihan katoetoeranira

ken Angrok, moelanira

dinadeken manoesa.

Soeloek Woedjil.

Dan warnanen sira

ta poen Woedjil, ma-
toer sira ing sang adi-

nira.

Deze vier aanheffen zijn in woorden
wel verschillend, maar in geest en ook
in toon dezelfde

; zij dragen alle het

Middel-Javaansche karakter.

Ook een jaartal wordt in ons ge-

schrift genoemd : paneroes tingal tataning

nabi = 1529 A. J. (toen nog ^aka) = 1607
A. D. Maar het verband, waarin dit

jaartal staat, geeft ons nagenoeg geen
houvast. Zooals het daar (strophe 91)
staat, schijnt het in verband gebracht te

worden met de vervaardiging van het

Bharata-Yuddha onder Djajabhaja, het-

geen onjuist is ; want het Bharata-Yud-
dha is gemaakt in Qaka 1079.

Is soms een strophe, waarin de ver-

melding van de vervaardiging van het

Bharata-Yuddha stond, een strophe die

met het woord ,,negen” begon, uitge-

vallen ? Immers hoe licht wordt van
twee of meer strophen, die met hetzelfde

woord beginnen, er een overgeslagen.

Zouden wij het jaartal in ons geschrift

i) Proefschrift van Dr. B, J. O. Schrieke.

dan toch mogen beschouwen als aange-

vende de vervaardiging? Het is m.i.

voorloopig niet dwingend om hier

verder op in te gaan.

Naar de spelling te oordeelen, moet
ons geschrift afkomstig zijn uit Tjerbon.

Wijst het stuk, dat door een Soenda’sche
hand geschreven is, reeds in deze rich-

ting, er valt ook een eigenaardigheid

van de Tjerbonsche spelling in op te

merken, en wel dat men een wignjan
plaatst waar dit teeken niet op zijn

plaats is, b.v. r e k e h voor reke, salajah

voor salaja ; maar ook omgekeerd.
Zooals boven reeds gezegd, bestaan

enkele exemplaren van de Soeloek Woe-
djil, nl. Codex 1795 biz. 339, waarvan
Coll. Brandes No. 339 II biz. 145 een
copie is. Dezen codex heb ik niet onder
oogen gehad, maar aan de hand van de
copie is wel vast te stellen van welken
aard deze tekst is. Hij is een vernieuwing
van een en denzelfden tekst als den on-
zen, in dezen zin, dat de verouderde
woorden die de copiist niet verstond,

vervangen zijn door andere, en wel ge-

heel naar zijn goeddunken. Dat deze
eigenmachtigheid de waarde van den
codex met zijn copie tegenover ons
handschrift sterk heeft doen dalen,

spreekt van zelf.

Anders is het gesteld met codex 1796,
dien ik wel onder de oogen gehad heb.
Naar het schrift te oordeelen (kraton-

schrift) moet dit Ms. afkomstig zijn van
Solo. En dan moet men maar niet vragen
naar de lezing van dezen tekst. Want
in de meeste gevallen is de lezing van
een oud geschrift dat een Solo’sche hand
is gepasseerd, geheel bedorven. Dat is

met den tekst in codex 1796 dan ook
inderdaad het geval, zoodat wij er voor
de tekstvergelijking bitter weinig aan
hebben.

Hetzelfde geldt van het geschrift ge-
titeld Sarasedya, door R. Wira-
wanpa in 1921 bij Tan Khoen Swie,
Kediri uitgegeven. Daarin is in biz. 28
en vlg. strophe 1-42 van onzen tekst
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te vinden, doch de naam Woedjil is

hier vervangen door Sendi of Soe-

mendi ; waarom weet ik niet. Deze
onvolledige editie die stellig op Ms. B. G.
No. 54 berust, lijdt aan hetzelfde gebrek

als de meeste uitgaven door onbevoegde
hand ;

bovendien heeft de bewerker vele

letters van het Ms. niet goed gelezen !

De betrouwbaarheid van de lezing

van onzen tekst kan verder ook blijken

uit den eenvoud van de taal. Ondanks
het Middel-Javaansche cachet is zij

vloeiend en glashelder en, op slechts

enkele woorden na, goed verstaanbaar.

Slechts strophe No. 39 vormt een uit-

zondering, niet omdat zij onverstaanbaar

is, maar omdat zij ons voorkomt gein-

terpoleerd te zijn. De inhoud van deze

strophe is nl. elders in veel beter verband
reeds vermeld. En bovendien ontbreekt

deze strophe in de beide Leidsche Co-
dices. Wij plaatsten ze in onzen tekst

dan ook tusschen vierkante haakjes
[ ].

Ook lijkt mij strophe 33 zeer verdacht.

Taalkundig is de samenhang van de
regels stroef en de inhoud is in zijn

omgeving (tusschen 31, 32 en 34) van
heel weinig beteekenis, om niet te

zeggen zinloos
;
overbodig is deze strophe

zeker. Men kan wel eenigszins doorzien,

dat de interpolator er behoefte aan had
in dit ,,verheven” geschrift Mohammed
te noemen. Blijkbaar begreep hij het

woord doetotama in 35 niet ; al-

thans hij heeft het over het hoofd
gezien. Dat echter de interpolatie oud
moet zijn, blijkt wel hieruit, dat ze in

alle Mss. voorkomt.
Zijn de taalkundige bijzonderheden

van onzen tekst reeds voldoende om
een uitgave te rechtvaardigen, wegens
het geringe aantal ook nog van uitge-

geven specimina der Javaansche taal in

dit stadium, de inhoud, die uit de ver-

taling blijken zal, verdient evenzeer de

aandacht. Immers wij maken hier ken-

i) Het jaartal 1529 (1607 A.D.) valt in den tijd

van Mataram.

nis met een van de geheime leeren van
Bonang, althans een geheime leer, die

omstreeks den tijd van Sultan Agoeng
van Mataram gangbaar moet zijn geweest
en zelfs tegenwoordig bij de Javaansche
goeroes zeker nog is. In tegenstelling

met Het Boek van Bonang, dat stof

bevat voor openbare colleges, behelst

onze tekst Bonangs leer voor uitverkoren

ingewijden.

Ten slotte kan het feit, dat ons Ms.
een unicum blijkt te zijn, ook het zijne

bijdragen tot de urgentie van de uitgave.

Niet gering is dan ook onze dank aan
de Redactie van ,,Djawa”, die, ondanks
de moeilijke tijdsomstandigheden, het

aangedurfd heeft dit werk het licht te

doen zien.

TEKST

1 ndan warnanen sira ta poen Woedjil,

matoer sira ing sang adi-nira,

ratoe Wahdat panengrane,

soemoengkem aneng leboe-

talapakan sang maha-moeni,
sang adekah ing Benang

;

mangke atoer bendoe,

sawetnja neda djinarwan,

sapratingkahing agama kang sinelir,

teka ing rahsya poerba.

2 sadasa warsa sira poen Woedjil,

angastoe-pada sang adi-nira,

tan antoek wara’nadikane ;

ri kawidjilanipoen,

sira Woedjil ing Maos-pait,

ameng-amenganira,
nateng Madja-langoe,
telas sandining aksara

;

poen Woedjil matoer mareng sang

adi goesti,

anoehoen pangatpada.

3 ,,poen Woedjil byakteng kang anoe-
hoen sih,

ing talapakan sang djati-wenang,

pedjah-gesang katoer mangke,
sampoen manoeh pamoeroek.
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4

5

6

7

sastra Arab padoeka warti,

wekasane angladrang,

anggeng among kajoen,

sabran dina raraketan,

malah bosen kahoela kang angloe-

droegi,

ginawe alan-alan.

ja pangeran ing sang adi goesti,

djarwaning wisik aksara toenggal,

pangiwa Ian panengene,

nora’na bedanipoen,

dene maksih atata gending,

maksih oetjap-oetjapan,

karone poenikoe
;

datan polih anggeng mendra,
atilar tresna saka ring Madja-pait,

nora antoek oesada.

ja marma loenga ngingkis ing wengi,

angoelati sa-rahsyaning toenggal,

sampoernaning lampah kabeh,

sing pandita soen-doenoeng,

angoelati sarining oerip,

wekasing djati-wenang,

wekasing lor kidoel,

soeroeping raditya woelan,

reming netra kalawan soeroeping

pati,

wekasing ana-ora.”

sang ratoe Wahdat mesem ing lati,

,,hih ra-Woedjil kapo kama-kara,

tan samanya mangoetjape,

lewih anoehoen bendoe,

atinira taha nanagih,

dening genging swa-karja, 0
kang sampoen kaleboe ;

tan panditane wong doenja,

jen adol warta toekoe wartaning

toelis,

angoer adja wahdata.

kang adol warta atoekoe warti,

kumisoen kaja-kaja weroeha,
mangke’ki ande-andene,
awarna kadi koentoel.

8

9

10

II

i) Ms. sakarja.

ana tapa sadjroning wari,

meneng tan kena obah,

tingalipoen teroes,

ambek sadoe anon mangsa
;

Hr anteloe poetihe poetih ing djawi

ing djro kaworan rakta”.

soeroeping arka aganti wengi,

poenWoedjil anoentoemaken wreksa,

badijang aneng dagane,

patapane sang wikoe,

oedjoeng tepining wahoedadi,

aran dekeh ing Benang,

saha soenja samoen,
anggajang tan ana pala

boga, angingjrakingsagaranempoehi,

parang rong asiloeman.

sang ratoe Wahdat lingira aris,

,,hih ra-Woedjil mareng ke den
enggal”,

toer den tjekel koekoentjite,

sarwi den eloes-eloes,

tiniban sih ing sabda wadi,

,,ra-Woedjil roengokena,

sasmita katengsoen,

lamon sira kaleboewa,

ing naraka ingsoen dewek angleboni,

adja kang kaja sira”.

sigra poen Woedjil atoer soebakti,

matoer sira ing goerw adi-moelya,

sakalangkoeng panoehoene,
,,sampoen rekeh poekoeloen,

leheng dasih rekeh poen Woedjil,

mandjinga ing naraka”,

poen Woedjil sawegoeng,
pan sami wroeh ing kalinga,

goeroe Ian sisya tan asalajah kapti,

kapti sa-ekapraja.

,,pengetisoen ing sira ra-Woedjil,
den jatna oeripira’neng doenja,

jwa soemambaraneng gawe,
kawroehana den estoe,

sariranta pon doedoe djati,

kang djati doedoe sira
;

sing sapa poenikoe
weroeh rekeh ing sarira.
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mangka saksat wroeh sira mating

ikoe marga oetama.
jang Widi

;

12 oetamane sarira poeniki,

angawroehana djatining salat,

sembah lawan pamoedjine

;

djatining salat ikoe,

doedoe ngisa toewin magerib ;

sembajang araneka,

wenange poenikoe,

lamon ora n ana salat,

pan minangka kekembanging salat

ingaran tata-krama.

13 endi ingaran sembah sadjati,

adja nembah jen tan katingalan,

temahe kasor koelane
;

jen sira n ora weroeh
kang sinembah ing doenja iki,

kadi anoeloep kaga,

poengloene den sawoer,

manoeke mangsa kena-a,

awekasan amangeran adam-sarpin,

sembahe sija-sija.

14 Ian endi kang ingaranan poedji,

sama amoedji daloe Ian sijang,

jen ora sarta wisike,

tan sampoerna kang lakoe ;

jen sira’rsa weroeheng poedji,

den njata ing sarira,

pandjing wetoenipoen,

kang atoedoeh ananing Jang ;

pandjing wetoening napas jogya

t , 1 kawroehi,
soeksma tjatoer prakara,

15 tjatoer prakara anasir-neki,

boemi, geni, angin ikoe toja ;

samana doek panapele,

sifate ikoe tjatoer,

kahar djalal djamal Ian kamil,

katrapan sifating Jang, 0
wowoloe kehipoen ;

lampahe poenang sarira,

mandjing metoe jen metoe ndi

paraneki,

jen mandjing ndi parnahnja.

i) Geciteerd door Dr. Zoetmulder op biz. 160 ;

zijn vertaling is anders.

16 toewa anom kang anasir boemi,
lakoene poenikoe kawroehana,
jen atoewa ndi enome,
lamon anom poenikoe,

poendi rekeh toewanireki
;

anasir geni ika,

apes koewatipoen,

jen koewat endi apesnja,

lamon apes poendi nggene koewat-
neki,

tan sampoen kasapeksa.

17 miwah ta rekeh anasir angin,

lakoene ikoe ana Ian ora,

jen ora poendi anane,

lamon ana poenikoe,

aneng endi oranireki
;

ingkang anasir toja,

pedjah gesangipoen,

jen oerip poendi patinja,

lamon mati ndi parane oeripneki ;

sasar jen ora wroeha.

18 kawroehana tatalining oerip,

ingkang aningali ing sarira,

kang tan pegat pamoedjine
;

endi pinangkanipoen,

kang amoedji Ian kang pinoedji,

sampoen tan kasapeksa
;

marmaning wong agoeng,

pada angloeroeh sarira,

dipoen njata ing oeripira sadjati,

oeripira’neng doenja.

19 dipoen weroeh ing oerip sadjati,

lir koeroengan raraga sadaja,

betjik den wroehi manoeke,
roesak jen sira tan wroeh,

hih ra-Woedjil salakoeneki,

ikoe mangsa dadija ;

jen sira’joen weroeh,
betjikana kang sarira,

awesma-a ing enggon poenang asepi,

sampoen katjakra-bawa.

20 adja’doh dera ngoelati kawi,

kawi ikoe njata ing sarira,

poenang rat woes aneng kene,

kang minangka pandoeloe.
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tresna 0 djati sariraneki,

sijang daloe den awas,

pandoeloenirekoe ;

poenapa rekeh partjihna,

kang njateng sarira sakabehe iki,

saking sipat pakarja.

21 mapan roesak kadjatinireki,

dadine lawan ka-arsanira ;

kang tan roesak den wroeh mangke,

sampoernaning pandoeloe,

kang tan roesak anane iki,

minangka toedoeh ing Jang ;

sing wroeh ing Jang ikoe,

mangka sembah poedjinira,

mapan awis kang wroeha oedjar

poeniki,

dahat sipi noegraha.

22 sajogyane mangke siraWoedjil,

den njata sireng sariranira,

jakty angajangkang temahe,

raraganira ikoe,

lamoenWoedjil dera lalisi

;

kang njata ing sarira,

solahe tan besoer,

amoerang raraganira ;

kang dadi tingal anging kahinaneki,

kang den liling nityasa.

23 Woedjil kawroehi ng sariraneki,

ija ikoe njata ing pangeran,

tan angling jen tan ana wa- 3)

dine wasitanipoen ;

ana malih kang angyakteni,

samy angloeroeh sarira,

sabdane tanpa’soeng,

amodjok saking soesanta,

tanpa’soeng kaliroe saking

parnahneki

;

ikoe kang aran lampah.

24 pon njata ananing hyang aneng sih.^)

ening kasoetjianing pangeran

;

ana ngakoe kang wroeh mangke,

1) Ms. kresna,

2 ) Ms. ija.

3) Tegen de dong-ding, die hier de klank e eischt.

4) Ms. anisih.

laksanane tan anoet,

raga-sastra tan den goegoni,

anglalisi soebrata
;

kang sampoen jakti wroeh,

anangkreti poenang raga,

paningale den wong~wong rahina

wengi,

tanpa’soeng agoelinga.

25 ikoe tapakane hih ra-Woedjil

;

den bisa sira mateni raga,

adja moeng angroengoe bae,

den sajakti ing lakoe,

ajoen sarta lawan pandeling,

jen karone woes njata,

pandjing wetoenipoen,

tan ana pakewoehira
;

tikeling pikoelan sa-ros samineki

;

beneh kang doeroeng wikan.

26 kasompokan denira ningali

;

karane tan katon pan kaliwat,

tanpa’rah-arah roepane,

toewin si ananipoen,

mapan wartaning kang oetami,

jen ta ora enggona,

pegat tingalipoen,

tingal djati kang sampoerna,

aningali nakirah jakti doemeling,

kang sadjatining roepa.

27 mapan tan ana bedane Woedjil,

dening kalindih solahe ika,

bedane tanseng poerbane

;

Woedjil sampoen tan emoet,

lamon anggoeng tinoetoer Woedjil,
nora’na kawoesanja,

sijang lawan daloe,

den rasani wong akatah,

kitabipoen oepama proekoetoet adi,

asring den karja pikat.

28 raosana ing rahina wengi,
jen ora lawan wisik oetama,
mapan ora’na gawene

;

lewih wong meneng ikoe,

jen koemedal lidahireki,

oeninipoen poenapa
;

pon sa-osikipoen.



ing kalboe njateng aksinja,

wedaring netra sara 0 widya
nampani,

meneng moeni den wikan.

29 den wroeh soeroeping meneng Ian

moeni,
jen tan wroeha ikoe tanpa pala,

sampoen tan mesi enenge,

jen moeni ajwa oemoeng,
kokila’neng kanigara’ndjrit,

poenikoe saminira,

nora tegesipoen ;

jen oedjar kang ginedongan,
sira Woedjil adja kaja bisa angling,

lingira kang sampoen-man.

30 ndi roepane wong melek ing wengi,
sampoen kadi anda tingalira,

karonekoe tanpa gawe,

jen ora Ian tinoentoen,

ing paningal ing hakoel jakin,

paran margane wroeha,

ing sariranipoen
;

pangroengoenisoen saking a-

sale sampoerna ikoe kalawan moeni,

tan pasoeng jen menenga,

31 ora meneng ora moeni Woedjil

;

hih ra-Woedjil atakona sira,

kang ataki-taki kabeh,

sembah poedji den weroeh,

sembah akeh warnane malih,

lingira sang oetama,

wong amoedji ikoe,

sanalika’keh sawabnja,

pada Ian wong asambajang satoes

riris,

jen weroeh parantinja.

32 kang sampoen weroeh parantineki,

poedjinipoen ikoe nora pegat,

nora kalawan waktoene
;

wong agoeng lyan amoewoes,
pada lawan sawidak warsi,

sampoen amradika sam-
poerna raganipoen.

i) Vgl. Nitisoerti str. 55 en 57.

ing waktoe tan kabandana,
kapradana solahe aneng djro masdjid,

apindah manoek baka.

331 tan kena pinahido ra-Woedjil, I

' woewoesing najaka’dipaning rat ;
I

Woedjil atakena mangke,
ana moedji ing daloe,

ing rahina goeng sawabneki,

kalamoen kena tata,

ing sasaminipoen,

pada Ian ro-welas warsa
;

jogya wenang ra-Woedjil ataki-

L
taki,

I

sampoen tan kapanggiha. I

34

ana malih kang wong angabakti,

sanalika goeng sawabe ika,

jen wikana ing toedoehe,

pada ro-welas tangsoe,

ingaranan tafakoer iki ;

jen meneng ndi paranja,

takenena ikoe,

sapa kang atoedoeh ika,

oenggah toeroening meneng kala-

wan moeni,

ikoe dipoen waspada.

35

hih ra-Woedjil ing wong meneng
lewih,

ikoe sambah-jang tanpa pegatan,

ikoe nora’na waktoene,

sampoerna ta wong ikoe,

raragane nora'na kari,

tekeng poerisa toeras ;

satoehoening lakoe,

pagoerokena den njata,

ing sira sang kawi-man sampoerneng
djati,

wekasing doetotama.

36

adja nembah hih sira ja Woedjil,

jen ikoe nora katon sawahya ;

sembah poedji tanpa gawe,

pon kang sinembah ikoe,

aneng ngarsa wahya doemeling,

ananta minangka a-

nanira kang agoeng.



ananing dawak pon soenja,

ija ikoe enenge ing wong amoedji,

njata kang sadya poerba.

37 lawan atakona sira malih,

mapan awis kang sajaktinira,

sakwehning poenang panggawe,

jen tan ingoelah ikoe,

poendi rekeh nggene kapanggih
;

kang aoelah tan lepyan,

ikoe woes atoedoeh,

noegrahaning djati-wenang
;

kang tan molah atoedoeh dosanireki,

keneng papa tjetraka.

38 lawan malih sira ta ra-Woedjil,

atakona sadjatining nijat,

adja moengaken tjiptane,

kang anjipta aneboet,

doedoe ikoe nijat sadjati,

ewoeh kang aran nijat,

sembah poedji ikoe,

tan wroeng poenang pangoerakan,

kang atampa denda kisas lawan
djilid,

ramya padoe giliran.

39

3)1 pangabaktine ingkang oetami,
* nora Ian waktoe sasolahira,

poenika mangka sembahe.
meneng moeni poenikoe,

sasolahe raganireki,

tan simpang dadi sembah,
tekeng woeloenipoen.

tindja toeras dadi sembah.

L
ikoe ingaranan nijat kang sadjati,

poedji tanpa pegatan.

40

hih ra-Woedjil nijat ikoe lewih
saking amale poenang akatah,

nora basa swara reke,

nijating pingil ikoe,

kang goemelar njananireki

;

sadjatine kang nijat,

nora nijatipoen.

1) Ms. Salat.

2) Voor wroeheng.

3) Ontbreekt in andere Mss.

15a

nijating pingil goemelar,

nijating sambah-jang nora bedaneki,

Ian nijat ambebegal.

41 hih ra-Woedjil marmane wong sirik,

koefoer kinoefoeraken ing lafal,

agoenggoengan sa-elmoene,

pidjet-pinidjet ikoe,

aksarane asroe den pidi,

sawoesing asambah-jang,

magerib poenikoe,

rame samya kabarangan,

awekasan malik kebyok Ian koelambi,

dastar akoeleweran.

42 kepet kinepetaken ing masdjid,

awekasan pada poepoerikan,

asembah-jang dewek-dewek,
poenikoe palanipoen,

sirik 4) goegon oedjaring toelis,

tan wroeh djatining nijat,

palaning wong bingoeng,

lanang wadon pada’ngrarah,

angoelati nijat kang sadjati -djati,

tan wroeh ing dadalanja.

43 aningsetana raganireki,

hih ra-Woedjil jen woes kabandana,
ajwa’keh ingoetjap mangke,
oedjar ngoedoken kajoen,

angijaken karsa pribadi,

ikoe marganing sasar (?) s)

njanane kang den goeng,

angagoengaken trebangan,

tan wande jen trebange den gawe
oendi,

dadi ababagelan.”

44 meh rahina hyang aroena midjil.

tatas wetan ndan sang ratoe

Wahdhat,
angling poen Woedjil kinengken,
,,hih ra-Woedjil soen oetoes,

mara sira ta den agelis,

maraeng pawadonan,
si Satpada ikoe,

4) Ms, serik.

5) Ms. samar.



aglis kenen marengkeja,”

poen Woedjil mangkat lampahira

agelis,

prapta mring pawadonan.

45 ling poen Woedjil ,,hih manira nini,

ingoetoes angoendang mareng
toewan,

dening sang adi kang aken”,

ken Satpada amoewoes,
,,hili ra-Woedjil poenapa wadi,

dening endjing ngandikan,

maras atiningsoen.”

,,tan wikan wadining lampah,

lah mangkata Satpada dipoen agelis.

hyoen-hyoenen kang sinembah”.

46 mangkat Satpada den tatakoni,

„liih ra-Woedjil adja salah tampa,

ki Woedjil soen atataken,

poenapa marganipoen,

oleh aran para ki Woedjil,”

poen Woedjil angling ing twas,

,,iki wong asemoe,

patakonipoen basadja,

wadining basadja anopak ing woeri,

,,ijeng soen jen tan wroeha.

47 karane isoen aran i Woedjil,

nenggih kang aran kalawan roepa,

datan ana prabedane,

tan amindoni lakoe,

nem prakara rasaning djati,

pan woes kadjaladjahan,

dening soen poekoeloen,”

poen Satpada’smoe kemengan,
,,hih ra-Woedjil doedoe woedjile

wong mangkin,
widjil ing Wilatikta.”

48 sigra poen Woedjil Satpada prapti,

aloenggw ing ngarsa angabiwada,

ingkang soedibya ataken,

,,paran wartanirekoe,

he Satpada doek prapta wingi,

sira saking Djawana,”
poen Satpada matoer,

,,dening raji pakanira,

sek Malaja angraket wonten ing Pati,

lamine sapta dina.”

49 sang ratoe Wahdat angandikani,

„hih ra-Woedjil sira’glis ameta,

sata-patra dipoen age”.

tan kawarna’glis rawoeh,

sata-patra mangke tinoelis,

lawenipoen sadaja,

ingisen djronipoen,

ramboejoet sinoereng laja,

,,atoerena sata-patra iki, Woedjil,

ing jaji sek Malaja.

50 iki soesoempinge wong atjremin

wong angraket pantes anganggeja”,

poen Woedjil glis mangkat mangke,
amit saha wot-santoen,

lampahira dateng ing Pati,

tan kawarnaeng marga,

prapta lampahipoen,
atataken ing pradesa,

lamon ana wong anggagamboeh
linewih,

aran ki sek Malaja.

51 kang tinanjan tanggap anahoeri,

,,singgih wonten aran sek Malaja,

lagya angraket ing mangke,
desa Wasana kidoel,

akeh poenang aniningali”,

poen Woedjil lampahira,

tan asarag rawoeh,

sek Malaja sampoen woesan,

denja ngraket poen Woedjil prapta

wot- sari.

angatoeraken patra.

52 sata-patra tinampan toemoeli,

winedar ing djro mesi koesoema,
soereng-pati panggalange,

sek Malaja amoewoes,
mara sira ing poenang Woedjil,

,,dahat denja moerwendah,
kang sekar amboejoet,

sinoereng-pati winignan
wohing saga rinawid lawan malati,

langkoeng sih sang sinembah.

53 poenapa wadining soereng-pati.

i) Deze strophe ontbreekt in Cod. 1796.
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awoh saga koeneng sata-patra,

ra-Woedjil paran karsane”,

poen Woedjil awot-santoen,

matoer ,,goesti nora saweksi”,

sek Malaja lingira,

,,hih ra-Woedjil semoe-
ne sang sinoehoen ing Moerya,
sagawe aso kataratejan pati,

entingning panarima”.

54 poenang tarate ingiling-iling,

winatja sira sinoeksmeng drija,

poenang tika sawijose,

tyas roeksa angga trenjoeh,

roedjit dening raosing toelis,

aglar poenang sasmita,

wirasany ardja’loes,

winalen-walen winatja,

rarasing tika moenya pada kakawin,
kidoeng wekasing patra.

A^walalita.

55 i rika ta sang soemitra ri sedeng
mahas tekapikang soewesma siwaja.

taki-taki teng toetoer-kwa hoeni-
ngan-koe maskoe rari jan kaka ka-

tawengan.
pilih aloepa ng sepet rari baliknya
hardja katoetoernya sewaka toelar

(of ; sewa katoelar).

trena lata roepa jar kwa ri sedeng
katiga wara dibya noengsoeng (ing)

oedan.

56 kadi poespita asehen sari,

doeh soemitraningong,

Iwir bramarengsoen tan polih roeme,
wonten poespita asehen sari,

bramara ’ngrerengih,

arsa wroeheng santoen, *)

57 poenang tarate sampoen winoening,
mange sinalah poenang poespita,

meneng anggrahiteng twase,

poen Woedjil awot-santoen.

i) No. 55 en 56 ontbreken in Cod. 1796; in coll.

Brandes No. 339 II zijn beide strophen hervormd tot

Dangdang-goela.

„paran marma meneng tanpa'ngling,

kahoela’rsa miharsa,

woewoes kang winangoen,
sadalemning wala-patra,”

,,wijosing ling kang siniwi ing ki

Woedjil,
donisoen maring Mekah”.

58 poen Woedjil sigra binakta moelih,
mantoek sireng dekeh Pagambiran,
poenang randa toemoet kabeh,
poen Woedjil tan seng poengkoer,
tan kawarneng sopana prapti,

woes adan koekoerenan,
poen Woedjil ingoetoes,

anandjak pareng akatah,

woesing anandjak linorod maring
poeri,

sampoen sami anginang.

59 soeroeping arka sek Malaja’ngling,
,, ra-Woedjil mbendjang jen sira

poelang,
matoera sa-lingkoe mangke,
sampoen rekeh kadoeloe,

dapoer sabda toetoerireki,

satoetoer-toetoeringwang,

den katoer poenikoe,

dipoen katon saking sira,

adja katon sabda saking isoen

Woedjil,
sa-kabisa-anira.

60 karaningsoen ra-Woedjil awali,

maring Mekah wangsoel in Malaka,
goeroe awangsoel ing Pase,

marmane kang sinoehoen,
wangsoelira kinen abali,

mara ing noesa Djawa,
kang akon awangsoel,
nenggih pawong-sanakira,
panengran Molana ikoe Mageribi, 2)
kang akon awangsoela.

61 samana ngling Molana Magribi,
„singgih pakanira awangsoela,
nora’na ing Mekah rekeh.

2) B. Tjerbon, hlz. 14.
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ing Mekah koelon ikoe,

Mekah tiron wastanireki,

watoe ingkang kinarja,

pangadepanipoen,
nabi Ibrahim akarja,

noesa Djawa jen toewan tinggala

kapir,

lah toewan awangsoela”.

62 nora’na weroeh ing Mekah iki,

alit mila teka ing awajah,

mangsa teka-eng parane,

jen ana sangoenipoen,

tekeng Mekah toer dadi wali.

sangoenipoen alarang,

dahat dening ewoeh,

doedoe srepi doedoe dinar,

sangoenipoen kang soera lagaweng
pati,

sabar lila ing doenja.

63 masdjid ing Mekah toelya ngideri,

kabatoe’llah poenika’neng tengah,

goemantoeng tanpa tjatjantel,

dinoeloe saking roehoer,

langit katon ing ngandap iki,

dinoeloe saking ngandap,

boemi aneng roehoer,

tinon koelon katon wetan,

tinon wetan katon koelon ikoe

singgih,

tingalnja awalesan

64 tinon kidoel katon lor angrawit,

tinon lor katon kidoel asinang,

pepeloking mrak samine,

kabatoe’llah poenikoe,

lamoen ana sambah-jang sidji,

anging kawrat satoenggal,

jen roro teteloe,

anging samono ambanja,
jadyan wong salaksa kawrat ikoe

singgih,

toengkep rat pon kawawa.

65 ikoe toetoeringsoen hih ra-Woedjil

toetoer Woedjil maring kang si-

nembah,

adja katon jen isoen,

jen atakon sang maha-moeni,
matoera : sahoer sembah,
sembah ingkang katoer”,

poen Woedjil angabiwada,

kenas saking ngarsanira santri Woe-
djil,

lampahnja garawalan.

66 datan kawarnaeng marga prapti,

sang Kaja lagy apinda niskala ^),

alinggih madj eng mangilen,

poen Woedjil wroeh ing semoe,
nora matoer teka alinggih,

prajanti kang sinaptan,

poen Woedjil woes emoet,

emoet asewakeng nata,

alit mila angawoeleng sri boepati,

nora beda mangkana.

67 trehing karsa sinapa ra-Woedjil,

,,bagya ra-Woedjil asarag prapta,”

stoetinira matoer mangke,
saksana'glis oematoer,

,,tanpa’ nggosti sang pinaran ling,

atoer sembah kewala,”

soedibya anoehoen,

sawekase sek Malaja,

ka-aksama denira sang maha-moeni,
wroeh wekasing wasita.

68 ,,Wroehanira ikoe hih ra-Woedjil,

pawong-sanak-koe ki sek Malaja,

saking Malaka wangsoele,

ing Garage kadoenoeng,

amangoen reh amanting ragi,

ingaran Kalidjaga,

nggenira mangoen koeng,

laminipoen limang warsa,

pinondongan denira nateng Nga-
wanggi,

marganira’neng Demak.

69 wonten poetrane ilang sasiki,

lanang soedi(bya) manggeh ing tapa,

angirangi pangan koele,

jajah rena anapoe.

katona saking awake. i) Ms. sakala.



,, „sampoen ge-ge maksih taroeni,”
”

dadya roedjit tyasira,

marma tibra’nglamoeng,

poetra loenga tan sadjarwa,

manah lampoes loenga angingkis

ing wengi,

rena dadya songkawa.

70 Marmane pawong-sanakkoeWoedjil,

asalin tapoek araraketan,

wetning tresna ing anake,

margane anggagamboeh,
singa desa kang den leboni,

tan etang sandang pangan,

wirang tan tinoetoer,

hih ra-Woedjil ing agesang,

mapan ewoeh mati sadjroning

a-oerip,

awis kang loemaboeha.

71 pati patitising angabakti,

nora etang Woedjil wiwilangan,

pan moelih mating djatine,

jen ana ketang ketoeng,

jakti sira tan apapanggih,

kalawan kang sinadya,

jen sira’rsa temoe,
sirnakena raganira,

jen sira woes atemoe akaron kapti,

kapti anoenggal karsa.

72 toenggal roepa saos namaneki,

toenggal rasa saos roepanira,

tinoenggal sarwi-sarwine,

sampoening toenggal ikoe,

saha satya pati sa-oerip,

larangane tan ana,

sandang pangan ikoe,

sakarsane toenggal karsa,

wong sinihan tan kena andoem
amilih,

tjihna tinoenggal karsa.

73 poenang kang sinoeng andoem
amilih,

ija ikoe wong kang aneng djaba,

nora weroeh ing djerone,

sembahipoen den sawoer,

tan wroeh rekeh ing dalem poeri.

anging warta kewala,

kang ketang kadatoen,

adja sira oemoeng warta,

warta ikoe anasaraken sajakti,

jen sira sisip tampa.

74 hih Satpada aglis amet tjremin,”

mangkat poen Satpada aglis prapta,

poenang tjremin katoer mangke,
sang goeroe lingnya moewoes,
,,sandakena ing kajoe tangi,

Woedjil Satpada pada
angilowa ikoe,”

mangkat karo sang inagnjan,

poen Satpada angling ’’katja iki

Woedjil
ambane andap sira.

75 kawan kilan ambane kang tjremin,

paran dene amba poenang katja,

ra-Woedjil lawan dedege”,
poenang Woedjil ingoetoes,

„angadega hih sira Woedjil”,

sang kinon sampoen mangkat,
poen Woedjil kadoeloe,

kakar sa-koekoentjitira,

kadi rare wadana andjeroek wangi
dening sampoen atoewa.

76 poen Satpada angling ,,hih ra-Woe-
djil,

sira angadeg isoen asila,

paran dene pada mangke,
lir rare jen dinoeloe,

wadanane andjeroek wangi”,
mesem sang adi-goerwa,

,,ra-Woedjil sirekoe,

amalesa dipoen enggal,”

,,oeni endjing kawoela lagi den sapih
dening poen ra-Satpada,”

77 poen Satpada’ngling angalesani
,,goegoejone ra-Woedjil kakarsa,
atoetoek pababanjole,”
sang sinoehoen amoewoes,
sisya kalih sinoengan toeding
,,ra-Woedjil awasena,

i) Ms. wawi.



djroning katja ikoe,

karo sira si Satpada,”

ling poen Woedjil ,,poeniki roepa

kakalih,

tan sah tinoenggal karsa.”

78 poen Satpada’ngling ,,hih kaki Woe-
djil,

karsaningsoen lawan karsanira,

poen-endi rekeh toenggale,

sira kalawan isoen,

mapan djaloe kalawan istri,

poendi toenggale ika,”

poen Woedjil amoewoes,
,,nora beda ing djaloe ka-

lawan istri pon sira tinoenggal

tjremin,

lir roepa’na ng papreman.”

79 poen Satpada nora wroeh toemoeli,

poendi toenggaling goesti kawoela,

ra-Woedjil sasar idepe,

poen Woedjil glis soemahoer,
,,nora beda djaloe myang istri,

kang aneng djro pahesan,

toenggal roepanipoen,

lanang wadon jen woes toenggal,

ing pahesan tan kotjap djaloe myang
istri,

pon ikoe rasa toenggal”.

80 poen Satpada sira angling aris,

,,kalingane Woedjil andjadjawat,

lir wong awoeloes roepane”,
ra-Woedjil glis soemahoer,
,,nora njana oedjar poeniki,

pon sira salah tampa”, *)

mesem sang sinoehoen,

,,lah Woedjil sira menenga,
awasena roepa kang aneng djro

tj ermin,
teka loenganing roepa.

8 1 roepa kang aneng sadjroning tjremin,

lamoen mandjing poenendi eng-

genja,

jen loenga endi parane,

hih ra-Woedjil sirekoe.

i) Ms. pon si lah rasa tampa.

angerana woerining tjremin,

ra-Satpada’wasena,

roepa roro ikoe,

roepane si Woedjil ika,

ingkang ana ing tjremin enggene
mangkin”,

ken Satpada kemengan.

82 ,,singgih poekoeloen roepa sawidji,

poen Woedjil wonten woerining

katja,

nora katingal roepane,

kang katingal poekoeloen,

anging roepa kahoela singgih”,

,,ra-Satpada loengaha,

enggonana ikoe,

enggone si Woedjil ika,

hih ra-Woedjil metoewa sira den
aglis,

doeloenen roepanira”,

83 roepane poen Woedjil den tingali,

,,si Satpada, Woedjil, ana ora,

roepane ikoe samangke”,
nda poen Woedjil oematoer,

boten wonten roepaning istri,

anging roepa kahoela,

poenika poekoeloen”,

,,aneng ngendi si Satpada,

ing roepane”, poen Woedjil matoer
abakti,

,,soehoen sembah kahoela”.

84 poen Woedjil matoer asahoer bakti,

,,panggrahitaning kawoela mida,
toenggaling roro karsane,

orane ananipoen,

ananipoen oranireki”,

sang goerw adi lingira,

„oenggahe lingikoe”,

poen Woedjil asahoer sembah,
„tan kena moenggah raos kadi

poeniki,

anoehoen pangandika”,

85 sang ratoe Wahdat lingira aris,

,,hih ra-Woedjil bener oedjarira.

samene ikoe oenggahe,

LA ILAHA poenikoe.
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amot isbat kalawan nafi,

djatine ana-ora,

ikoe tegesipoen,

Pangeran asipat ora,

ing orane sampoen awit ananeki,

anane’koe nakirah.

86 nafi nakirah Ian nafi djinis,

mapan ikoe djinising Pangeran,

kang nafi njateng isbate,

nafi Ian isbat ikoe,

nora pisah pon ora toenggil,

nafi kalawan isbat,

nafi karonipoen,

nafi roro winaleran,

dening ILA karone tan kena
mandjing,

maring lafal ILLA’LLAH.

87 hih ra-Woedjil kawroehana malih,

kang isbat ikoe rekeh den njata,

atoedoeh maring moesbate,

dalil kalawan madloel,

ikoe rekeh saminireki,

ingkang lafal ILLA'LLAH,
moesbat aranipoen,

moetlak ikoe isimoe’llah,

tan Ikena lijanena Pangeran kalih,

anging lafal ILLA’LLAH.

88 hih ra-Woedjil eweh oedjar iki,

mapan eweh reke ng panarima,

pan eweh lalaboehane,

marmane wong poenikoe,

koedon-koedon oedjoengan bring,

sami amidjet lafal,

tartibe den lemboet
Bajan-mani lawan Saraf,

Nahwoe den goelang-goelang rahina

wengi,

kawroeh kandeg ing lafal.”

89 meh soemoeroep mangke sang hyang
rawi,

awatara toenggang ing atjala,

matoer poen Woedjil ndan linge,

,,singgih rekeh poekoeloen,

1) Ms. iamon.

2) Geciteerd door Dr. Zoetmulder op biz. 360, zon-
der vertaling.

wonten rekeh ngatoeri ringgit,

wesma ing Pananggoengan,

wastane poen Santoen,”

,,tilikana panggoengira,

gebogane Jen ala Woedjil salini,

noli konen alekas.”

90 mantoek ing gedong sang mahamoe-
ni,

sampoen atataloe kang awajang,

saha nitir gegembinge,
tan angangge poepoetjoek,

dalang Sari toemoely angringit,

angangge Brata-joeda,

ing kawitanipoen,

bikseka sang nateng Daha,
kalaning amoedja’ngglar palane dadi,

ra-hadji Djajabaja.

91 paneroes tingal tataning nabi =
1529

sasangkala kawitan angripta,

babakane pawajange,

doek djawata toemoeroen,

sang Narada, Djanaka na Iwir,

bagawan Parasoe kang
toemoet ing salakoe,

lakoe sang nararya Kresna,

sigra midjil saking gedong kang
siniwi,

glis sek Malaja teka.

92 sisya kakalih ingkang oemiring,

ken Loewoeng-salawe Wanakarta,
katoer sang adi tekane,

ingatoeran glis rawoeh,

sami sira sareng alinggih,

ingatoeran adahar,

tan arsa sang tamoe,

sang goerw adi awasita,

,,soen pariksa sampoen tekeng Me-
kah jaji”,

,,singgih sampoen pangeran.

93 kahoela doek teka ng Mekah singgih,

amangoen reh doek ing Kalidjaga,
ing Mekah liwat roesite,

ombaking sagara’goeng,

djoekoeng rekeh kang soen titihi.



margane maring Mekah,
tojane soemoeroep,

palwa soemoeroeping toja,

maring boemi pandoman malim tan

kari,

malim saking djengira.

94 sampoen liwat saking toja asin,

prapteng sagara wedy awalikan,

Hr rat sangara ombake,
gek gra’nggoernita goentoer,

lindoe sajat belah kahiring,

woekir pating goelimpang,
oemoemboel mring doewoer,
ataroeng ing awang-awang,
soerja woelan tan ana tjahjanireki,

kang wintang soemamboerat,

95 dock liwat saking sagara wedi,

sagara geni mangka andoengkap,
kadi andaroe ombake,
sindoeng woekir kagoentoer,

agni roepa moentap Hr tatit,

koekoesnja awalikan,

gandanja’mis aroeng,

amboene kadi soendawa.
Hr walirang soemoeking geni awalik,

Hr gelap sasra laksa.

96 anging malim saking djengireki,

datan sah katjekel aneng tangan,

loeloesing lampah tekane,

liwat saking i ri koe,

denja ngadji basa alami,

ewehing basa Mekah,
tan sasaminipoen,

nora mamboe toetoelisan,

marmanipoen wong ngadji akeh
kabali,

pilih wong wroeheng Mekah,”

97 poenang awajang babakaneki,

kalane teka ing djadjabelan,

kinon awoesana mangke,
sek Malaja winoewoes,
sigra mangke ingadjak moelih,

maring gedong pasoenyan,

sisyane tan kantoen,

Loewoeng-salawe kalawan,

Wanakarta katiga lawan ra-Woedjil,

sami ababar-babar.

98 sasampoenira sami alinggih,

„hih jaji Malaja neda pada,

winitjara iki mangke,
poenang awajang wahoe,
lalakone poenang angringgit.

angangge Kresna doeta,

semoene ki empoe,
neda sami winitjara,

sinemoken agama Islam poeniki,

pada toeroena sabda.”

99 sek Malaja sahoer sembah angling,

,,datan wikan patemoning basa,

Arab kalawan Djawane,
aksara’rab poekoeloen,

boten bisa sisya kakalih,

tan asawala karsa,

ing atoerirekoe”,

sang ratoe Wahdat Hngira,

,,pasemone nafi isbat ikoe jaji,

wajang tengen Ian kiwa.

100 kang kiwa poenikoe maring nafi,

kang tengen poenikoe maring is-

bat,

Pandawa maring nafine,

isbat Korawa ikoe,

isbat ikoe pon asal nafi,

nafi pon asal isbat,

moesbat kang den reboet,

Kresna kang dadi pahesan,
Kresna katja pahesaning ringgit

kalih,

kalah menang ing katja.

101 moelanekoe arebat nagari,

ija moesbat ikoe kang den rebat,

moelane perang dadine,

nagara kang den reboet,

Korawendra reboet nagari,

Ian djenenging Pandawa,
ikoe semoenipoen,
moelaning wong asawala,

nafi isbat kang den reboet ikoe

jaji,

ing mangke tekeng kina.
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102 mapan angel ing oedjar poeniki,

nora kena ngoekoehi aksara,

kang aksara kadadine,

dadining njana ikoe,

njana nora amoeng sawidji,

njana awarna-warna,
dadine kapahoeng,
akeh anjembah ing njana,

paksa hresti sarira bisa angadji,

oedjare njananira.

103 jen sira’joen jaji wroeh ing wadi,

oedjar ikoe andoeloewa soerja,

bib jaji paran roepane,

sampoen ta kadoek semoe,
pada pisan denja ningali,

atining woeloeh woengwang.

Iwir gigiring poengloe.

samepa poeroesing ajam.

koeda'ngrap ing pandengan poenika

jaji.

kembang lo tanpa wigar.
104

mareneja jaji den agelis,

isoen kangen jaji maring sira”,

apepekoelan karone,

soesoe adoe Ian soesoe,

netra karna grana pan sami,

soekoe Ian soekoe pada,

sang ratoe amoewoes,
maring sira sek Malaja,

,,pada merem adja’na winalang

ati”,

sakedap tekeng Mekab.



VERTALING.

1 Laten wij vertellen over Woedjil,

die tot 2ijn heer sprak. Deze heette

Vorst-celibatair, wonende in het ge-

hucht Benang. Zich diep buigend
voor de voeten van den heilige

vroeg Woedjil excuus omdat hij

uitleg verlangde omtrent de bijzon-

derheden van den uitverkoren 0
godsdienst (den Islam) met de diep-

ste geheimen ervan.

2 Reeds tien jaar was Woedjil bij

zijn heer in dienst, maar nog steeds

had hij geen belangrijke mededee-
ling (daaromtrent) gekregen. Wat
de afkomst van Woedjil betreft, hij

was van Madjapait en vermaak-
dienaar geweest van den koning.

Hij was volleerd in de grammatica
(en kende dus ook de Oud-Jav.
werken).

Met een eerbiedige sembah 3) sprak

Woedjil tot zijn voornamen heer ;

3 »Uw dienaar, Woedjil, vraagt om
uw genegenheid, waarbij hij u zijn

dood en zijn leven aanbiedt, Ik

heb van u genoeg onderricht ge-

kregen in het Arabisch schrift. Maar
nu gaan wij ronddwalen 4) om ons

aan genoegens over te geven. lede-

ren dag spelen wij topeng (masker).

Ik ben het beu de rol van clown
te spelen, s) een rol die allesbehalve

mooi is.

4 O heer, de uitleg van de geheime
leer omtrent de Eenheid [van de
Letter] is zoowel in de v66r-Islami-

1) Sinelir.

2) Sandining aksara, lett. de verbinding der letters,

de sandhiregels

3) Anoehoen pangatpada
;
zie T.B.G., dl. 72(1932),

biz. 156-157.

4) Angladrang.

5) Angloedroeg van loedroeg, een kluchtspel, zeer

bekend in het Soerabaja’sche,

tische (op Java) als in de Islami-

tische leer dezelfde. Men houdt nl.

nog rekening met de ,,muziek” (d.i.

met de maat, regelmaat, beperking).

Met beide is het bij woorden geble-

ven. Met mijn weggaan van Madja-
pait, met achterlating van geliefden,

bereik ik mijn doel niet, krijg ik

geen geneesmiddel.

5 Immers ik ben in een nacht stilletjes

weggegaan om te zoeken naar het

geheim van de Eenheid, naar de
volmaaktheid van alle handelen. Ik

heb iederen heilige bezocht om naar

de essentie van het leven te zoeken,

het eindpunt van de ware Macht,
het eindpunt van Noord en Zuid,

het ondergaan (voor altijd) van zon
en maan, het sluiten van de oogen
en den (waren) aard van den dood,

het eindpunt van het bestaan en
niet bestaan.”

6 De Celibatair-vorst had een glimlach

op de lippen : ,,Wel, Woedjil, wat
ben jij ondeugend 7). Je zegt onge-

wone dingen. Je bent zoo vermetel,

dat je vergelding vraagt voor het vele,

dat je reeds voor mij gedaan hebt.

Ik zou in deze wereld geen heilige

zijn, als ik handel dreef in de me-
dedeeling der geschriften. 't Zou
beter zijn geweest als ik geen celiba-

tair ware.

7 Degene, die in de mededeeling (van

de geschriften) handel drijft, is

zelfgenoegzaam ®) afsof hij alles pre-

cies weet. Zulk een persoon is te

6) Pangiwa-panengen d.i. links en rechts ; deze is

thans de vaste uitdrukking geworden voor v66r-Isla-

mitisch en Islamitisch.

7) Kamakara ;
dezelfde beteekenis heeft Ram. XXI,

222 .

8) Koemisoen van isoen=ik.
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vergelijken met den reiger, die bij

een meer t a p a doet. Deze vogel

blijft stil, verroert zich niet ;
met

diepreikenden blik gedraagt hij zich

vroom tegenover zijn prooi (i.c. de

visschen). (Maar straks gaat hij de

visschen bedriegen) 0- Hij is gelijk

een ei, dat slechts aan den buiten-

kant wit (rein) is, doch innerlijk

vermengd met geel "
^).

8 Bij het ondergaan van de zon werd
het nacht. Woedjil stapelde wat hout
op en stakhet ter verwarming vanhet
voeteneind van 's kluizenaars boete-

plaats, op een landtong aan den
oever van de zee, genaamd het ge-

hucht Benang, dat zeer eenzaam
gelegen was. Het was er schraal 3) en
men vond er niets te eten. Slechts de
golven der zee beukten tegen de holle

geheimzinnige rotsen.

9 De vorst-celibatair sprak vriende-

lijk : ,,He, Woedjil, kom eens gauw
hier”. Woedjil werd toen bij zijn

kuif gegrepen. Terwijl de heilige

Woedjils kuif streelde, gaf hij aan
dezen bij wijze van gunst de ge-

heime woorden : ,,Hoor, Woedjil,

naar de aanwijzing die ik je zeg.

Als jij daardoor in de hel zoudt
raken, dan zou ik in jou plaats

gaan, niet jij”.

10 Woedjil antwoordde beleefd met
het brengen van een sembah aan
den voornamen leeraar, tot wien
hij met grooten dank zei : ,,Niet

u gaat in de hel, maar laat mij

dan de hel ingaan”. Want Woedjil
wist zich ten alien tijde (te ge-

dragen). De leeraar en de leerling

1) Het verhaal van den reiger die visschen bedriegt,

vindt men in de Tantri-Kamandaka (Bibl. Jav. 2), biz,

120; Fausboll; The Jataka I biz. 221 en Hitopade^a IV
label VII.

2) Het beeld van den ei- heilige is bij de Javanen
zeer geliefd

;
zoo in Ram. XXIII, 22 en Wedatama VI, ii.

3) Anggajang. vgl. OJ. garyang.

waren het nooit oneens, zij waren
eendrachtig.

11 „Denk erom, Woedjil wees voor-

zichtig met je leven in deze we-
reld. Wees niet onverschillig voor

iedere handeling. En weet dan met
overtuiging, dat jij niet het Ware
bent, noch is het Ware jij

; wie nu
zichzelf kent, kent als ’t ware God.
Dat is de voortreffelijke weg.

12 Het beste voor den mensch is : de

ware devotie (salat), vereering en
lofprijzing te kennen. De ware
salat is die van Ngisa (ca. 'j'jz

uur n.m.) noch die van Maghrib
(ca. 6 uur n.m.) d). Zulk een salat heet

sembah-jangs). welke uitge-

voerd wordt als de (ware) salat er

niet was. Zij is de bloem ^) van
de salat da’im 7) en behoort nog
tot de etiquette ®).

13 Welke is de ware devotie ? Deze,

dat je geen vereering brengt als je

niet weet aan wie. Want dan zul

je jezelf vernederen. Als je niet

weet tot wien je in deze wereld je

devotie richt, dan ben je gelijk aan
iemand, die lukraak op een vogel

schiet 9). Je zult den vogel toch niet

treffen en het komt dus hierop neer,

dat je als vereeringsobject zuivere

non-existentie ^°) hebt, hetgeen je

devotie nutteloos maakt.

14 En wat noemt men lofprijzingen ?

A1 lofprijst men dag en nacht, als

men de geheime aanwijzing daarvan
nog niet gehoord heeft, zal die

4) M.a.w. niet het gebed vijf maal per etmaal.
5) Lett, vereering aan de godheid ; hier bedoeld

;

het uiterlijke bidden.

6) Uiterlijke vorm.
7) Intensieve devotie.

8) Tatakrama.

9) Lett. Iemand die een vogel met een blaasroer
schiet, waarbij de vele kogeltjes naar alle kanten worden
gericht.

10) Adam sarpin
; vgl. Het boek vanBonang, biz, 152.



handeling niet volmaakt zijn. Als

je weten wilt wat de (ware) lofprij-

zing is, dan meet je het in- en
uitgaan *) van jezelf (of

:
je eigen

ziel) kennen, hetgeen wijst op het

bestaan van God. Het in- en uit-

gaan van je adem moet je begrijpen.

Evenzoo de vier subtiele zaken.

15 Dit zijn de vierledige oerstoffen

;

aarde, vuur, wind en water. Toen
God Adam maakte ^), gebruikte

Hij deze vier stoffen, waarvan de
hoedanigheid resp. machtig, roem-
rijk, schoon en volmaakt is 3

). (De-
ze vierledige hoedanigheid) wordt
bedeeld met acht hoedanigheden
van God 4). Haar betrekking tot

het lichaam is, dat zij in- en uit-

gaat. Als zij uitgaat, waar gaat zij

dan heen, en als zij ingaat, waar
zetelt zij dan ?

16 De oerstof aarde brengt ouderdom
en jeugd te weeg. Den aard daar-

van moet je kennen. Waar bevindt

zich de jeugd bij ouderdom, en
waar bevindt zich de ouderdom bij

de jeugd ?

De oerstof vuur (doet ontstaan)

zwakte en kracht. Waar zit de zwakte
in de kracht en waar zit de kracht

in de zwakte ? Dit moet je weten.

17 De aard van de oerstof wind is

het bestaan en het niet-bestaan. Bij

het niet-bestaan, waar bevindt zich

het bestaan ? en waar bevindt zich

het bestaan bij het niet bestaan ?

De oerstof water (heeft als aard)

den dood en het leven. Waar zit

de dood gedurende het leven, en

waar gaat bij den dood het leven

1) Pandjing-wfitoe is een vaste term indemystiek,
00k gebruikt in de Tjalon-arang : pasoek-w£toe, Hfst. i.

2) Panapel van tapel = pop. Tapel-Adam = Adams
pop.

3) Kahar, djalal, djamal en kamil.

4) leder van de vier houdt in zich tegenstellingen.

heen ? Je raakt verdwaald als je

dit niet kent.

18 Weet dat het houvast van het leven

dit is dat men zichzelf kent, ter-

wijl men onafgebroken in gebed
verzinkt. Ook moet je weten waar
de aanbidder en de aangebedene
vandaan komen. Hierom ook is het,

dat groote mannen zichzelf zoeken
om precies te weten wat hun leven

in werkelijkheid is, hun leven in

deze wereld.

19 Je moet het ware leven kennen.

Dit geheele lichaam s) is gelijk aan
een kooi. Het is beter den vogel

te kennen. Je raakt in het ongeluk,

en je handelingen, o Woedjil, zul-

len tot mislukking gedoemd wor-
den, als jij dien niet kent. Wil je

hem kennen, dan moet je jezelf

(of
;
je ziel) reinigen. Woon dan

op een eenzame plaats en doe niet

mee aan dit wereldgedoe ^).

20 Zoek de gedichten (d.i. leeringen)

niet te ver. Zij bevinden zich dui-

delijk in jezelf. Zelfs de gansche
wereld is in jou. Maak jezelf tot

de ware Liefde, om de wereld te

zien. Wees dan dag en nacht hel-

der met je gezicht daarop gevestigd.

Want wat is de realiteit ? Alles wat
wij om ons heen zien, is het ge-

volg van handelingen.

21 (Dit handelingen-resultaat) is on-
derhevig aan vernietiging, omdat
het is ontstaan uit je wil. En wat
niet onderhevig is aan vernietiging,

dat moet je kennen, d.i. het vol-

maakte inzicht, waarvan het bestaan

5) Raraga van raga beteekent hier cvenals in het
tegenwoordige Javaansch : lichaam.

6) Katjakrabawa, van tjakrabawa, wordt overal (in

KBN. Wdb. V. d. Tuuk, Oud-Jav. Woordenlijst-
Juynboll en Jav. Wdb.) verschillend verklaard. Ik
vertaal het woord naar de gewone beteekenis : het rad
van het leven, doch niet in den zin der Buddhisten.
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niet onderhevig is aan vernietiging,

omdat het strekt tot het kennen van

God. En het kennen van God
strekt (den persoon) tot onafge-

broken bidden. Maar er zijn er

slechts weinigen, die dit [woord]

kennen. (Wie het kent) verkrijgt de

grootste genade.

22 Het is het beste, Woedjil, dat je jezelf

kent. Je hartstochten J) zullen ten

slottekomenteliggen ^), ingevalje ze

den rug toe keert. Van hem, die zich-

zelf kent, handelen de hartstochten

niet koppig langs verkeerde wegen.

Want hij ziet slechts zijn onmacht
waaraan hij gedurig denkt.

23 O Woedjil, zichzelf te kennen is

het kennen van God. (lemand, die

God kent) spreekt niet, tenzij zijn

woorden gewichtigen zin hebben.

Er zijn er, die Hem kennen. Zij

hebben zichzelf gezocht (en gevon-

den). Zij zeggen dat men niet in

den hoek van (d.i. buiten) de zacht-

heid mag raken
;
dat men zich niet

in zijn plaats mag vergissen. Dit is

een (goede) wandel.

24 Want het is duidelijk dat God met
Zijn heldere reinheid zich in de

Liefde bevindt.

Er zijn er die zich verbeelden Hem
te kennen. (Zulk een persoon) han-

delt niet volgens den regel. Hij

houdt zich niet aan de leer van de
(bedwinging der) hartstochten, legt

het vrome leven ter zijde. Maar hij

die Hem werkelijk kent, bedwingt 3
)

zijn hartstochten. Dag en nacht regelt

hij zijn zien, aan hetwelk hij geen

gelegenheid geeft tot slapen.

25 Dit nu is de grondslag, o Woedjil

;

wees in staat je hartstochten te

1) Hier heeft raga nog de oude beteekenis van
hartstocht.

2) Angajangkang ; de beteekenis noch het grond-

dooden, en je mag je niet alleen

beperken tot dit te hebben gehoord.

Wees ernstig in je wandel. Wanneer
je wil en je overtuiging (reeds klop-

pen) ;
wanneer het in- en uitgaan

daarvan jou al duidelijk is, dan zul

je geen moeilijkheden meer ont-

moeten. (Het dooden van je harts-

tochten of : het doodgaan) is voor

jou gelijk aan het breken van een

juk ter lengte van een bamboege-
leding 4). Anders is het gesteld met
dengene, die Hem nog niet kent.

26 Het inzicht van dezen is zeer be-

perkt. De oorzaak dat Hij onzicht-

baar voor dezen blijft, is omdat Hij

absoluut vormeloos is. En toch i s

Hij. Immers, volgens de mededee-
ling van voorname lieden, heeft Hij

geen bepaalde plaats. Voor hem
van wie het zien geeindigd is, ont-

staat het ware, voorname zien. En
bij het zien van dit phaenomeen,
ziet hij daarachter duidelijk den
waren Vorm.

27 Immers, er bestaat geen verschil,

o Woedjil, (tusschen Hem en dit

phaenomeen. Alleen wordt Hij niet

gezien, omdat Hij) op den achter-

grond is geraakt door de bewegingen
(van dit heelal). Het verschil ligt

dus niet in den oorsprong. Vergeet
dit nooit, Woedjil. Als wij daarover
voortdurend praten, dan is er geen
eind aan. Dag en nacht wordt door
vele menschen over Hem gesproken.
Hun (heilige) boeken zijn als 't

ware een tortelduif met mooie stem,
waarmee zij anderen vaak tot zich
lokken.

28 Al spreekt men dag en nacht over
Hem, als men de beste geheime
leering niet gehad heeft, dan blijft

woord is zeker. De vertaling berust op het Jav. nj£-
kangkang = uitgestrekt liggen.

3) Anangkreti van sangkreti.

4) D.i. van heel weinig beteekenis.



dit nutteloos. Het is beter over

Hem te zwijgen. Wil men toch

over Hem spreken, wat zal men
dan van Hem zeggen ? Immers,
de roerselen van het hart van
iemand die Hem kent, blijken

duidelijk uit zijn oogen, welker

schittering erop wijst, dat hij de
quintessens der wetenschap ont-

vangen heeft *). Begrijp dus wat
zwijgen en wat praten is.

29 Je meet den aard van het zwijgen

en van het praten kunnen
;

als je

dien niet kent, is alles vruchteloos.

Het zwijgen mag nl. niet ledig zijn

en het praten mag niet in holle

klanken wezen. Anders is men gelijk

aan een beo, die in den kanigara-

boom schreeuwt zonder beteekenis.

Volgens de geheime spreuk is het

aldus: doe net alsof je stom bent.

Dit is gezegd door volmaakte men-
schen ®).

30 Wat nut heeft het waken in den
nacht ? Maar daarentegen mag je

je oogen niet sluiten als een blinde.

Want beide is nutteloos. Als men
niet geleid wordt om de werkelijke

waarheid te zien, hoe zou het dan
mogelijk zijn dat men zichzelf kent?

Ik heb echter wel eens gehoord
dat volmaakt zijn door praten zou
zijn ontstaan. Men mag dus niet

zwijgen.

31 (Maar ik voor mij geloof), o Woe-
djil, (dat volmaaktheid is ontstaan)

door zwijgen noch door praten.

Welaan, Woedjil, vraag daarom-
trent aan alle vromen. Ook moet
je kennen wat vereering en wat
gebed is. Want er zijn vele soorten

van vereering. Een voornaam per-

1) Vertaling onzeker.

2) Satnpoen-man
;

een eigenaardige formatie, nl.

sampoen = reeds = klaar + man, verbastering van
het bekende suffix-man (nom. sing. v. mant) zooals in

buddhiman, guriaman e.a.

soon zegt dat een gebed van een
stonde vele goede invloeden heeft.

Dit gebed is gelijk aan (uiterlijke)

sembah-jang van honderd jaren 3),

mits men het de goede richting

weet uit te zenden.

32 Hij die zijn gebed in de goede
richting weet te zenden, bidt onaf-

gebroken, en wel zonder de vast-

gestelde tijden. Een ander groot

man zegt, dat zulk een gebed ge-

lijk is aan sembah-jang van zestig

jaren. (Een persoon die op de juiste

wijze bidt) is reeds onafhankelijk,

zijn lichaam is volmaakt en hij is

niet gebonden aan de vastgestelde

tijden. Zijn gedrag in de moskee
strekt tot voorbeeld 4). Anders dus
dan (dat) van den reiger.

33 [Het is niet mogelijk, o Woedjil,

de woorden van den Leider, het

licht van deze wereld (d.i. Mo-
hammed) te ontkennen. Vraag daar-

omtrent. Er zijn er, die 's nachts

bidden, maar ook bij dag
;
groot

is de invloed daarvan, mits het ge-

schiedt volgens den regel. Dit is

gelijk aan uiterlijk gebed van twaalf

jaren. Het is gewenscht— enjebent
daartoe in staat — o Woedjil, dat je

ernaar streeft tot je het vinden zult.]

34 Er zijn er, die slechts voor een
oogenblik hun gebed doen ; en toch

heeft dit een grooten invloed, mits

men het goed weet te richten. Dit,

dat tafakoer (in stilte bidden) ge-

noemd wordt, is gelijk een uiterlijk

gebed van twaalf maanden.
En verder moet je vragen ; waarheen
richt men bij het zwijgen zijn zwij-

gen ? Wie zal ons inlichten omtrent

het alternatiefvan zwijgenen praten?

Dat moet je weten.

3) Riris = regen = warsa = jaar.

4) Kapradana van pradana, Skt. pradhana (Mai.
perdana).
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35 O Woedjil, voor den mensch is

zwijgen het beste. Dat is het bidden

zonder tusschenpoozen, zonder tijd.

Zulk een mensch is volmaakt. Van
zijn lichaam, excrementen en

urine *) inbegrepen, blijft niets over.

Dit nu is de ware wandel. Tracht

hierover een klare leering te ver-

krijgen bij een kenner der gedich-

ten, 2) die de Waarheid als door

Mohammed 3
) geopenbaard, vol-

komen kent.

36 En breng geen vereering, o Woedjil,

als je niet met overtuiging weet aan

wien. Want dan zijn je vereering en

gebed van geen nut. Anders is het,

als de aangebedene voor je staat.

(Maar omdat Hij nooit, voor wie

ook, staat), diene je aanwezigheid

tot aanwezigheid van den Groote

(d.i. God). Zelfs je bestaan moet je

beschouwen als niet te bestaan. Dat
nu is het zwijgen van een biddende,

aan wien de OER-Wil 4) (OER-
Macht) zich openbaart.

37 En vraag verder omtrent het volgen-

de ;
want niet iedereen kent daar

den waren aard van. Nl. hoe kun-

nen alle handelingen tot een eind

gebracht worden, als zij niet worden
uitgevoerd ? Wie een handeling

uitvoert — (ook zonder dat deze tot

een eind wordt gebracht— terwijl

hij God niet vergeet, die geeft reeds

een aanwijzing, dat hij de genade

van den Almachtige ontvangen heeft.

Wie niet handelt, geeft blijk van
zijn zonde en zal door ongeluk en

ellende getroffen worden.

38 Verder moet je vragen, Woedjil,

naar den waren aard van den wil s).

Met ,,wil” mag men zich niet

1) Poerisa toeras.

2) Kawi-man.
3) Doetotama, lett. Voortreffelijke Gezant.

4) Sadya-poerba.

5) Nijat.

beperken tot denken aan . . . Het
denken aan . . . ,

noch het noemen
van . . . , is de ware wil. Het is niet

gemakkelijk om te weten wat men
wil noemt. De vereering en het ge-

bed kennen geen vulgaire dingen.

(Noch hebben ze uit te staan met)

menschen, die beboet, gestraft en
gepijnigd, noch met menschen, die

voortdurend aan het twisten zijn.

39 [Het bidden van een voorname ge-

schiedt zonder tijd. A1 zijn bewe-
gingen dienen hem tot bidden

;

zwijgen, praten en de bewegingen
van zijn lichaam, zelfs zijn lichaams-

haren, excrementen en urine, maken
zijn bidden uit. Dat is de ware wil,

een bidden zonder ophouden.J

40 De wil, o, Woedjil, is voornamer
dan vele verdiensten. Want die is

met woorden noch klanken uit te

drukken. De wil tot de daad is dat-

gene, dat je gedachte openbaart. En
de ware wil heeft geen wil. De wil

tot de daad is het, die deze open-
baart. (Aldus) de wil tot bidden is

dezelfde als de wil tot rooven.

41 O Woedjil, daarom is het voor den
mensch een dwaling ^) - en hij is

ongelooving en als zoodanig door de

,, regels” beschouwd — als hij zijn

kennis als de voornaamste beschouwt,
de kennis waarmee men elkander

tracht te overtuigen. Hij houdt zich

veel te veel aan den letter. En na
het avondgebed gaat men met elkaar

heftig ruzie maken. Eindelijk geeft

men aan zijn sjaal een andere be-

6) Sirik of serik
; hoewel dit woord ..polytheisme”

beteekent (Zie Proefschrift van Dr. Zoetmulder biz.

95 noot), vertaal ik het met dwaling ; want in Het
boek van Bonang, biz. 119, regel 10, is hetzelfde
woord het best te vertalen met dwaling : i k o e p o n
maksih serik tingale. (Schrieke plaatst achter
serik een ; m.i. onjuist). Vert. ,,Op die wijze is zijn
inzicht nog aan het dwalen.” Wat jammer dat Schrieke
van zijn tekst geen vertaling geeft 1
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stemming, en stroopt de mouwen
op, waarbij de tulband losraakt.

42 Zij gaan er in de moskee elkander mee
slaan, en ten slotte worden ze op el-

kander boos en bidden dan ieder voor
zich (d. i. niet gezamenlijk) *). Dat
is nu de vrucht ,van bun dwaling (nl.

het als de voornaamste beschouwen
van ieders kennis) door het zich

vasthouden aan den letter. Ten ge-

volge van deze dwaling weet men
niet wat de ware wil is. Mannen
en vrouwen doen een poging om
den waren wil te vinden, maar we-
ten den weg niet.

43 Bedwing je hartstochten, oWoedjil;
als je ze reeds aan banden gelegd

hebt, spreek dan niet veel. Woor-
den, waarmee men zijn eigen wil

doorvoert en zijn eigen opvatting

als de eenig juiste poneert, leiden

tot dwaling, omdat men zijn eigen

meening vergoodt. Men doet dan
niets anders dan op de trebang
spelen, met het noodzakelijk gevolg

dat men elkander het instrument
toewerpt om elkander te bombar-
deeren.”

44 Het was toen bijna dag, de zon
kwam op en het Oosten werd licht.

De vorst-celibatair sprak bevelend

tot Woedjil
:

„He, Woedjil, ga

gauw naar het vrouwenkwartier en
roep Satpada hierheen.” Woedjil
liep snel en kwam in het vrouwen-
kwartier.

45 Hij sprak (tot Satpada)
:
„Juffrouw,

de heer laat mij u roepen.”

Satpada ; ,Wat is de bedoeling, dat

ik zoo vroeg al geroepen word ?

Ik word er zenuwachtig van.”

(Woedjil) : „Ik weet niet wat hij

1)

Het gezamenlijk bidden geldt in den Islam voor
verdienstelijker dan dat van ieder voor zich.

wil, ga maar gauw, Satpada. Hij

wacht op u.”

46 Satpada vertrok (en vroeg aanWoe-
djil) : „Ach, Woedjil, neem mij

niet kwalijk
;
waarom heet gij Woe-

djil?”

Woedjil, bij zichzelf: ,,Dit is een
slimme juffrouw ; haar vraag is

onschuldig, maar achter die on-

schuld zal wel iets zitten.” Hardop:
,,Ik zal het u zeggen, als gij het

niet weet.

47 De oorzaak dat ik Woedjil heet is

deze, dat tusschen naam en vorm
geen verschil bestaat. Ik ben niet

halverwege blijven steken, omdat
de zes soorten waarheden 2) door
mij reeds beleefd zijn, o juffrouw”.

Satpada bloosde en zei : ,,Woedjil,

gij zijt niet de eerste de beste, doch
iemand afkomstig van Madjapait.”

48 Woedjil en Satpada kwamen (bij

den heilige), gingen, een sembah
makend, zitten voor den voornamen
(heer), die vroeg : ,,Wat voor nieuws
breng je, Satpada, gisteren terug-

gekomen zijnde van Djawana ?”

Satpada : ,,Ja, uw broeder, sek

Malaja, speelt masker te Pati, ge-

durende zeven dagen”.

49 De vorst-celibatair zei tot Woedjil:

,,Woedjil, neem eens gauw een
lotusbloem”.Woedjil ging, en kwam
gauw terug met de bloem, op alle

bladen waarvan nu een brief ge-

schreven werd. In die bloem deed
(de heilige) ook een paar oorver-

siersels in het fatsoen van ,,de hei-

lige Soereng-pati” 3). (Soenan Bo-
nang sprak) :

,,Geef deze lotus aan
mijn jongeren broer, sek Malaja, o

Woedjil.

2) Wat dit zijn, weet ik niet.

3) Ramboejoet is in het Balisch r a m b o e t

geworden in de uitdrukking ramboet Sedan a.

Zie Agastya in den Archipel, biz. 47, nt. 3.



50 Dit zijn nu oorhangers van iemand
die tooneel speelt. Het past een

maskerdanser ze te dragen”.

Woedjil, afscheid nemende met een 54

sembah, vertrok spoedig naar Pati.

Wij spreken niet over zijn reis

;

hij kwam aan waar hij wezen
moest en vroeg aan een dessa(man)

of er een uitstekende gamboeh-
speler was, genaamd sek Malaja.

5 1 De desaman antwoordde prompt :

„Inderdaad, er is een persoon ge-

naamd sek Malaja, die thans topeng

danst, in de desa Wasana, daar in

het Zuiden Er zijn er velen die 55

naar hem kijken”.

Woedjil zette zijn reis langzaam
voort en kwam bij sek Malaja,

toen het spel juist afgeloopen was.

Woedjil naderde hem met een sem-
bah en reikte hem den brief over.

52 Sek Malaja nam de lotus in ont-

vangst, vouwde ze dadelijk open en
vond daarin een bloemenkrans in

het fatsoen 2) ,,Soereng-pati” 3).

Hij sprak tot Woedjil
:

,,Wat is

deze bloemenkrans in de heilige

Soereng-pati toch mooi! De melati’s

worden afgewisseld met saga-pitten.

De heer van Bonang heeft mij wel
zeer lief.

53 Wat zal de Soereng-pati wel te

beteekenen hebben ? Saga-pitten

gevat in een lotusbloem. Wat is de
bedoeling van uw heer, Woedjil ?”

Woedjil zei met een sembah ; ,,Ik

weet het niet, heer”.

Sek Malaja
; ,,Woedjil, ik geloof

dat de verhevene van den Moeria
(=Soenan Bonang) dit heeft willen

bedoelen, dat ,,iedere handeling

1) Of : aan het Zuidelijke uiteinde van de desa.

2) Panggalangeis van g a 1 a n g, verwant met
g e 1 o e n g, opmaken, fatsoeneeren.

3) Soereng-pati lett. de held die den dood veracht.

4) Kataratejan is van tarate = lotus = toendjoeng
= punt = eindpunt = slot.

komt tot rust met als slot 4) den
dood, het eindpunt van berusting”.

De brief op de lotus werd voort-

durend onder de oogen gehouden,

gelezen en ter harte genomen. De
inhoud was roerend ; Malaja’s hart

werd er ten zeerste door aangedaan

wegens de vele zinsspelingen, erin

te vinden, terwijl de bewoordingen
zeer fijn en aangenaam waren. Hij las

den brief, die tot slot een in Oud-
Jav. metrum (Agwalalita) gesteld

stuk bevatte, bij herhaling over.

(Dit slot luidde als volgt)
:

,,Ge-

durende de omzwerving van mijn

vriend (d.i. gij) met achterlating

van huis en familie, hoop ik dat

gij mijn woorden steeds zult ge-

denken. En ik deel u verder mede
dat ik u zoo gaarne wensch te zien.

Zijt gij mij vergeten ? Ik verlang

naar u als de planten, die in den
drogen tijd naar den regen smach-
ten 5 ).

56 Ik ben gelijk aan een hommel, mijn

vriend, die de geur van de bloem
vol stuifmeel niet kan bereiken. Ik

verlang er naar u te zien, als een

hommel naar een bloem ”
^).

57 Nadat de lotus gelezen was, legde

Malaja haar neer en verzonk zwij-

gend in diep gepeins.

Woedjil sprak
:
,,Waarom zwijgt gij ?

Ik zou 00k graag willen weten wat
de inhoud van den brief is”.

Sek Malaja : ,,Uw heer spreekt over
mijn reis naar Mekka”.

58 Toen bracht Malaja Woedjil naar
zijn logement in het gehucht Pa-
gambiran. Vele weduwen en ge-

5) Een vrije weergave
; een zuivere vertaling is niet

mogehjk omdat het stuk, van het standpunt van het
Oud-Jav. bezien, vele grammaticale nonsens bevat.

6) Slechts een weergave van den zin, niet van de
woorden.
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scheiden vrouwen volgden hem,
terwijl Woedjil achter hem liep.

Men kwam toen aan in het loge-

ment waar het middagmaal dadelijk

gebruikt werd. Woedjil moest samen
eten met vele andere menschen. Na
het maal werden de schotels naar

binnen gebracht en ging men sirih

pruimen.

59 Na zonsondergang sprak Malaja tot

Woedjil : ,,Morgen, als gij terug-

gaat, moet gij alles wat ik u zeg

aan uw heer overbrengen, doch
zoo alsof het uw eigen mededeeling
was, niet van mij dus. Gij zult wel
kunnen doen voorkomen of het uw
eigen woorden waren.

60 De oorzaak dat ik, naar Mekka
gaande, tot Malaka ben terugge-

keerd, en mijn leeraar tot Pasei,

is deze, dat een vriend van hem
hem beval naar Java terug te keeren.

Deze, zijn vriend, heet Maulana
Maghribi.

6 1 Maulana Maghribi zei dus : ,,Keer

terug, want (wat gij zoekt) vindt

gij niet in Mekka. Mekka, dat in

het Westen ligt, is om zoo te zeg-

gen een valsch Mekka. Het heilig-

dom daarin is van steen, en wel

door den profeet Abraham gemaakt.

En als gij Java verlaat, dan wordt
gij (of : dit eiland) weer ongeloo-

vig. Keer daarom terug.”

62 Niemand weet waar (het ware)

Mekka ligt. A1 begint men de reis

daarheen ook van jeugd tot ouder-

dom toe, men zal het einddoel toch

niet bereiken. Als men voldoende
reiskosten heeft, komt men wel te

Mekka, om wall te worden. Maar
deze kosten zijn duur en zeer moei-
lijk te verkrijgen. Het zijn geen

ropijen noch dinars. De kosten zijn:

dapperheid en bereidheid tot den

dood, zachtmoedigheid en verzaking

van de wereld (of : vrijgevigheid).

63 De moskee te Mekka houdt in

zich den zetel van God, die zich

in het midden bevindt. Deze zetel

hangt zonder haak (in het luchtruim).

Als men hem van boven beziet, dan
ziet men den hemel beneden, als

men hem van onderen beziet, dan
ziet men de aarde boven. Kijkt men
naar het Westen, dan ziet men het

Oosten, en naar het Oosten dan
ziet men het Westen. Dit is waar.

Het gezicht is daar omgedraaid.

64 Kijkt men naar het Zuiden, dan ziet

men het Noorden, prachtig, en
naar het Noorden, dan ziet men
het Zuiden, schitterend als de oogen
van een pauwenstaart. Is er een per-

soon, die daar zijn gebed doet, dan
is er ook slechts ruimte voor

die eene. Zijn er twee of drie, dan
is de ruimte ook maar genoeg voor

zooveel. Zijn er echter 10000 men-
schen, die daar hun gebed doen,

dan kan de Ka’ba ze alien ook be-

vatten : dit is waar. Zelfs al zou
de gansche wereld erin gestopt

worden, dan nog zou ze die kun-
bevatten.

65 Dat is het, Woedjil, wat ik je zeg.

Zeg het aan uw heer alsof het uw
eigen woorden waren, niet de mijne.

En als de groote heilige naar mij

mocht vragen, zeg dan dat ik hem
slechts mijn sembah aanbied.”

Woedjil maakte een sembah, ver-

wijderde zich van sek Malaja en
ging snel heen.

66 Wij spreken niet van zijn reis ; hij

kwam (te Bonang) aan, waar de
Eerwaarde bezig was (met zijn

mijmering, als ware hij) gelijk met
het ,,niet” ^). zittende met het gezicht

i) Apinda niskala: vlg. Arjuna-wiwaha III, 7.



naar het Westen. Woedjil, die zijn

manieren kende, sprak niet dadelijk,

maar ging zitten. Hij hield veel van

het wachten. Want hij dacht steeds

aan de regels van het dienen bij

een vorst. Van kleins af diende hij

bij den koning (van Madjapait) ; en

bij den heilige gedroeg hij zich

evenzoo.

67 Toen de heilige weer bijkwam, be-

groette hij Woedjil: ,,Geluk zij

jou, Woedjil, watbenjegauw terug”.

Met een sembah antwoordde Woe-
djil : ,,Hij aan wien u geschreven

hebt zei niets, hij biedt u slechts

zijn sembah aan”. Woedjil was
handig in het volvoeren van het

verzoek van sek Malaja, en de heilige

gaf daarom zijn vergiffenis
;

hij

kende de kern van de taal.

68 ,,Weet, Woedjil, dat mijn vriend

sek Malaja, na zijn terugkeer uit

Malaka, zich ging vestigen te Che-
ribon, waar hij gedurende vijf jaren

zich aan ontberingen wijdde. De
plaats, waar hij dat deed, heet Kali-

djaga. Toen werd hij ontboden door

den vorst van Awanggi *) ;
vandaar

dat hij te Damak zijn woning
heeft. 2).

69 Een zoon van hem is verdwenen :

een knappe jongen, die veel van
tapa hield door zijn eten en slapen

te verminderen. Zijn ouders troost-

ten hem (met de woorden) : ,,Heb

geen haast, gij zijt nog jong.” Dit

veroorzaakte den jongen hartzeer,

met het gevolg, dat hij altijdbedroefd

bleef. Met gebroken hart ging de
jongen op een nacht zonder mede-
deeling, heimelijk weg, hetgeen de

droefheid van zijn ouders veroor-

zaakte.

1) In de Babads heet Demak 00k Awanti.

2) Cf. de Babads (Serat Kanda, Ms. B. G. No. 7
dl. V. zang 424 slot en 425.

70 Dat nu is de oorzaak, Woedjil, dat

mijn vriend een andere ,,rol” heeft

aangenomen, en wel die van topeng-

danser. Dat hij straattooneelspeler

is geworden, is omdat hij zijn zoon
zoo lief heeft. Hij bezoekt ieder

dorp (om naar zijn zoon te zoeken),

zonder te letten op zijn eten en
kleeren, noch aan de schande daar-

aan verbonden. O Woedjil, in dit

leven is het moeilijk om te sterven

als men nog leeft 3). Er zijn er

slechts weinigen, die dit kunnen
volbrengen.

71 De dood is de juiste devotie, waar-
bij niets meer wordt geteld, o Woe-
djil, omdat men teruggaat naar zijn

oorsprong. Als je het een en ander
nog telt, dan zul je niet vinden Wat
je wenscht. En als jij Dat vinden
wilt, dan moet jij je lichaam (of

:

hartstochten) vernietigen. Indien je

Dat al gevonden hebt, dan zul je

met Dat een van wil zijn.

72 Dan zul je met Hem een van vorm
zijn ; de naam alleen is verschillend

;

dan zul je met Hem een van
,,smaak” (d.i. wezen) zijn, met
verschil van gedaante. Je wordt met
Hem dan in alles vereenigd. Na
de vereeniging, waarbij je Hem je

dood en je leven aanbiedt, bestaat

er voor jou geen verbod ten aanzien
van eten en kleeren, Al je willen

is dan een geworden met het zijne.

lemand die begenadigd is, mag
kiezen noch deelen 4) (d.i. geen
onderscheid maken tusschen alles),

hetgeen het kenmerk is van het een
van wil zijn met Hem.

73 Hij, die nog kiest of deelt, is een
persoon, die zich nog buiten be-
vindt

; den inhoud kent hij niet.

3) Mati sadjroning aoerip.

4) Andoem amilih; de Hollandsche uitdrukkig is
dus de letterlijke vertaling van de Javaansche 1



Hij zendt zijn gebed in onbepaalde

richting, omdat hij (den koning in)

de ioraton niet kent. Hij heeft (van

Hem) slechts hooren gewagen.

Daarom is voor hem de kraton de

hoofdzaak, (niet de vorst). Ga niet

slechts af op een bericht, want dit

brengt je werkelijk op het dwaal-

spoor, als jij het verkeerd begrijp.

74 Satpada, ga gauw een spiegel halen”.

Satpada ging weg en kwam spoedig

met een spiegel terug, dien zij (haar

meester) gaf. De leeraar sprak

:

,,Zet hem tegen den woengoe-
boom

;
gaat, Woedjil en Satpada,

beiden in den spiegel kijken”.

Beiden volgden het bevel op, waarop
Satpada zei : „Deze spiegel is (in

schijn) grooter dan gij, Woedjil.

75 De spiegel is vier span groot, maar
toch is hij grooter dan de lengte

van Woedjil”.

Woedjil kreeg nu het bevel : ,,Ga

eens (voor den spiegel) staan”.

Woedjil deed zulks en (zijn beeld)

werd in den spiegel zichtbaar ^)

tot en met zijn kuif ;
hij was gelijk

aan een kind, maar zijn gezicht

vertoonde vele rimpels als een

dj eroek-wangi, omdat hij al oud
was.

76 Satpada zei : ,,Woedjil, gij staat en

ik zit, en toch zijn wij even groot

;

gij ziet er uit als een kind, maar

met een gezicht vol rimpels als

een dj eroek-wangi”.

De verheven leeraar glimlachte (en

zei) : ,,Woedjil, je moet het haar

betaald zetten, gauw”.

Woedjil :
,,Van morgen is het pas.

dat ik door Satpada gespeend ben,”

i) De woordscheiding is niet zeker: kakar sa- of

kakarsa ? Hoewel kakar of kakarsa niet duidelijk is,

laat de plaats geen andere beteekenis toe dan als in

onze vertaling.

77 Satpada zeide, een uitvlucht zoe-

kende : ,,De scherts van Woedjil

is wel treffend en de grap geestig”.

De verhevene sprak tot beide leer-

lingen, die moesten opletten :

,,Woedjil en Satpada, kijkt eens in

den spiegel”.

Woedjil: ,,Wij zien daarin twee beel-

den, die steeds een van wil zijn”.

78 Satpada : ,,Wat Woedjil, waar is

het een zijn van wil tusschen u en
mij ? Ik ben toch een vrouw en gij

zijt een man. Waar is dan het een
zijn ?

,

Woedjil : ,,Er is geen verschil tus-

schen een man en een vrouw, want
gij zijt met mij vereenigd in den
spiegel als in de sponde”.

79 Satpada wist niet dadelijk hoe de
vereeniging is van Heer-dienaar,

terwijl Woedjils opvatting onjuist

was.

Woedjil zei
:

,,Er is geen verschil

tusschen een man en een vrouw,
die zich in den spiegel bevinden.

Zij hebben een en hetzelfde uiter-

lijk. Indien nu man en vrouw in

den spiegel een geworden zijn,

dan is er geen sprake meer van een

man of van een vrouw, omdat zij

in wezen een zijn”.

80 Satpada, langzaam : Wel, Woedjil,

gij doet blijkbaar zinsspelingen op
de liefde

; ’t is alsof gij normaal 3
)

van vorm waart”.

Woedjil
;
,,Ik heb dat niet bedoeld;

gij hebt mij verkeerd begrepen.

De verhevene, met een glimlach :

„Zwijg, Woedjil, zie naar het beeld

in den spiegel en het komen en het

gaan ervan.

81 Hoe is het beeld in den spiegel

2) Angalesani van lesa, OJ. le?ya.

3) Woeloes voor moeloes.



gekomen, en waarheen gaat het, als

het verdwijnt ? Ga eens achter den
Spiegel staan, Woedjil.” Tot Satpa-

da : ,,Zie de beide beelden, van
jouzelf en dat van Woedjil, dat in

den Spiegel is geweest
;

(waar is

dit laatste nu ?”) Satpada begreep

niet dadelijk (en zei) :

82 ,,Wel beer, er is maar een beeld
;

Woedjil bevindt zich achter den
Spiegel, zijn beeld is dus niet

zichtbaar. Mijn beeld alleen is

zichtbaar.”

De leeraar tot Satpada ; ,,Ga dan
weg en neem plaats waar Woedjil

nu staat.” Tot Woedjil : ,,Ga weg
van je plaats en zie naar je beeld.”

83 Woedjil keek nu in den spiegel
;

de leeraar vroeg
;

,,Zie je nu het

beeld van Satpada in den spiegel?”

Woedjil ; ,,Ik zie geen beeld van
een vrouw, wel van mijzelf.” De
leeraar : ,,Waar is dan het beeld

van Satpada ?”

Woedjil, eerbiedig : ,,Ik weet het

niet.”

84 Woedjil sprak verder met eerbied :

,,Naar de opvatting van een dom-
me zooals ik er een ben, bedoelt

gij het eenzijn van twee ; het niet-

bestaan ervan is zijn bestaan en
het bestaan ervan is zijn niet-be-

staan.”

De leeraar : ,,Hoe kun je het ver-

der beredeneeren ?”

Woedjil, met een sembah : ,,Dat

kan niet meer beredeneerd worden

;

wat denkt gij ervan ?”

85 De Celibatair-vorst, langzaam : ,,Je

hebt gelijk, Woedjil, het kan alleen

1) Nafi en isbat. Zie verder over de verhouding
tusschen nafi en isbat : Schrieke biz. 93 en Zoetmul-
der biz. 95 - 97.

2) [Nafi] Nakirah.

3) In Nafi karonipoen en Nafi roro schijnt nafi te

beteekenen : tegenstellingen.

tot zoover beredeneerd worden. De
LA ILAHA omvat de ontkenning

en de bevestiging O* is het ware
bestaan-nietbestaan. Dat wil zeggen:

het wezen van God is het nietbe-

staan. In zijn nietbestaan begint Hij

te bestaan, en dit laatste heet : het

oneindig bestaan ^).

86 Het oneindig bestaan en het niet-

bestaan (beide in eens tegelijk)

vormen het wezen van God. De
ontkenning houdt in zich de beves-

tiging. Ontkenning en bevestiging

zijn niet gescheiden noch vereenigd.

De beide nafi’s 3
) worden echter

beperkt door ILA en mogen (of

:

kunnen) niet ingaan inlLLA’LLAH.

87 Je moet verder weten, Woedjil, dat

het bestaan een duidelijke aanwijzing

moet geven omtrent wat als bestaan

beschouwd wordt 4
), evenals een

aanwijzing s) t. a. v. het aangewe-
zene ^). De formule ILLA’LLAH
is wat als bestaan beschouwd wordt.

Absoluut is de (verheven) naam
(wezen ?) van Allah. Een andere
God mag niet naast Hem geplaatst

worden. Slechts Hem past de for-

mule ILLA’LLAH.

88 Welaan, Woedjil, deze kwestie is

moeilijk
;

ze is moeilijk te begrij-

pen 7) ; het is moeilijk 00k ze tot

houvast te maken. Daarom ma-
ken de menschen met elkander ru-

zie door hun zucht anderen te over-
tuigen. Zij klampen zich vast aan
de letter, volgen de regels nauwkeu-
rig op, bestudeeren dag en nacht
de Bajan-mani, Saraf en Gramma-
tica. Maar hun kennis blijft steken
bij de letter.”

4) Moesbat.
5) Dalil.

6) Madloel.

7) Panarima vat ik op als ; begrijpen, niet als: be-
rusting.

8) Lalaboehan.
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Sg De 2on was op het punt onder te

gaan. Zij stond op den top van den
berg. Woedjil zei : ,,Er is iemand,

die een wajang-vertooning wil ge-

ven. Hij woont te Penanggoengan
en heet si Sari.”

De heilige : ,,Kijk eens even naar

de stellage
; als de pisangstam

niet meer voor het gebruik geschikt

is, moet je dien verwisselen en me-
teen gauw laten beginnen.”

90 De groote heilige ging terug naar

zijn kamer, en het wajangspel was
reeds begonnen met t a 1 o e ^), de
gembing (?) werd onophoudelijk

geslagen. Een voorspel werd niet

gespeeld en Sari begon al met de

lakon Brata joeda. (Dit gedicht)

begint met den lof op den koning
van Daha toen deze zich aan me-
ditatie overgaf, hetgeen tot gevolg

had, dat hij Djajabajagenoemd werd.

91 Het was in het C-ska-jaar 1529
(A. D. 1607) dat het (of : dit) ge-

schrift vervaardigd werd.

Het fragment 3) dat gespeeld werd,
was de nederdaling van de zieners

Narada, Djanaka en Parasoe-Rama,
die Kresna als gezant der Pandawa's
naar Hastina zouden volgen 4).

De verhevene kwam toen spoedig

uit zijn kamer, en sek Malaja kwam
00k dadelijk aan,

92 vergezeld van zijn twee leerlingen

Loewoeng-salaween Wanakarta. Van
de komst van Malaja werd kennis

gegeven aan den verhevene, die den
gast deed ontbieden. Bij de ontmoe-
ting gingen zij samen zitten. Eten
werd aangebracht, maar de gast

bedankte. De verheven leeraar sprak

(half ironisch) : ,,Zooa]s ik zie, zijt

gij reeds te Mekka geweest, broer”.

1) Gebogan, NJ. debog of gedebog.

2) Zie J. Kunst : De Toonkunst van Java I, biz.

269-270.

De gast : „ Ja heer, ik ben er ge-

weest,

93 Ik bereikte Mekka toen ik te Kali-

djaga mij inspande. Mekka is zeer

moeilijk te bereiken ; de golven van
de zee waren groot, en ik was
op een prauw. Het water van den
weg naar Mekka ging onder (de

oppervlakte van de zee). En mijn
prauw ging 00k onder water, zelfs

in de aarde. Maar mijn inzicht als

compas had ik steeds bij mij, inzicht

dat ik van u gekregen had.

94 Toen ik de zoutzee voorbij was,

kwam ik in de zandzee, waarvan de
golven dwarrelden, als bij den on-

dergang van de wereld. Zij bulder-

den hevig als een berguitbarsting
;

de aarde schudde zich, scheurde

en lag op haar zijde
;
de bergen

vielen omver of stegen het lucht-

ruim in om daar tegen elkander

te botsen. De zon, de maan gaven
geen glans, terwijl de sterren naar

alle kanten vlogen.

95 Toen ik de zandzee voorbij was,

kwam ik in de vuurzee, waarvan
de golven als meteoren waren. Door
den hevigen wind vielen de bergen

omver. Vuurkolommen vlamden op
als bliksemflitsen. De rook dwar-
relde op en neer, met een geur,

stinkend en onaangenaam als die

van ontbrand kruit. De damp van
het vuur rook als zwavel ; het knet-

terde als duizend en tienduizend

bliksemslagen tegelijk.

96 Maar het inzicht dat ik van u ont-

vangen had, hield ik voortdurend

vast in mijn hand, met het gevolg

dat mijn reis met succes bekroond
werd. Toen ik voorbij (de vuurzee)

was, (kwam ik te Mekka aan) waar

3) Babakan; zie Hazeu biz. 63.

4) Bharata-Yuddha zang II, i.
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ik mij de taal nog langen tijd heb

moeten eigen maken. De moeilijk-

heid van de Mekka-taal is onverge-

lijkbaar, omdat er niets van bestaat

dat naar schrift zweemt. Hierdoor

gaan vele studenten halverwege

terug. Er zijn er niet velen, die

Mekka kennen”.

97 Het wajangspel was nu gekomen
tot de episode van het terugvragen

van de helft van het rijk. Toen
moest men eindigen. Sek Malaja

moest nu met den heilige mee naar

het retraite-vertrek ; de leerlingen

gingen ook mee : Loewoeng-salawe,
Wanakarta en als derde Woedjil.

Men ging nu aan het uiteenzetten.

98 Nadat men gezeten was, sprak de
heillige

:
„Wel, breeder Malaja,

laten wij eens een nabespreking

houden over het gespeelde wajang-

stuk. Men heeft de lakon „Kresna
als gezant” gekozen. Laten wij nu
spreken over de diepe bedoeling van
den dichter en die in het kader van
den Islam brengen. Brengen jullie

allemaal je opvatting naar voren.”

99 Sek Malaja, met een sembah : „Ik

weet het Javaansche vraagstuk niet

met het Moslimsche overeen te

brengen. Ook de beide leerlingen

kennen geen Arabisch. Zij zullen

slechts uw opvatting volgen.”

De vorst-celibatair : ,,De rechter en

de linker wajang-figuren zijn zins-

spelingenopdenafi-isbat, o breeder.

100 De linker figuren vertegenwoordi-

gen de nafi, de rechter de isbat.

De Pendawa’s vormen de nafi, de
Korawa’s de isbat. De isbat dankt

haar ontstaan aan de nafi, maar ook
omgekeerd. Nu strijden ze om de

moesbat, terwijl Kresna de rol van
den spiegel speelt, de spiegel van

i) Bharata-Yuddha VII, 3.

beide partijen. Het winnen of ver-

liezen hangt van den spiegel af.

101 Het strijden om het rijk nu is gelijk

aan dat tusschen de nafi en isbat

om de moesbat. De strijd tusschen

Pendawa’s en Korawa’s om het rijk

is te vergelijken met den strijd om
de moesbat. Daarom strijden de

menschen van vroeger af tot nu
toe, en wel om de nafi-isbat.

102 Deze kwestie is moeilijk. Men mag
zich niet vastklampen aan de letter.

Want de letter heeft haar ontstaan

te danken aan de verbeelding. En
er is er niet slechts een verbeelding,

maar er zijn er verschillende, het-

geen tot dwaling leidt, omdat er

velen zijn die de verbeelding ver-

goden. Men is al blij te weten dat

men den Koran lezen kan, maar
dat zegt onze verbeelding.

103 Als gij het geheim van de kwestie

kennen wilt, o broeder, zie dan
naar uw eigen gezicht (d.i. naar u
zelven) Hoe ziet het er dan uit ?

Maak niet te veel commentaar. Gij

moet het zien, alsof gij ziet naar

het hart van een aan twee zijden

opene bamboegeleding
;
of naar de

ruglijnen van een kogel ; of naar

de penis van een haan ; of naar een
paard dat rent, terwijl het dier op
dezelfde plaats onder een afdak

blij ft ; of naar de nooit verwelkte
lo-bloem. 3)

104 Kom hier, broeder, ik heb u reeds
lang verwacht”. Beiden omarmden
elkander, borst tegen borst, gezicht
tegen gezicht, voeten tegen voeten,

De vorst sprak tot sek Malaja

:

,, Laten wij onze oogen sluiten en
niet aarzelen”. En plots kwamen
zij te Mekka.

2) Of: ,,naar de zon”, wat niet waarschijnlijk is.

3) Lo of elo = ficus infectoria Roxb.
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TOELICHTING.

Omtrent de persoon en andere bijzonder-

heden van Pangeran (ev. Soenan) Bonang of

Benang kan de lezer verwezen worden naar de
Proefschriften van resp. Dr. H. Djajadiningrat, ’)

Dr. B. J. O. Schrieke en Dr. H. Kraemer.
Alleen wil ik nog even opmerken, dat S. Bo-
nang in ons geschrift uitdrukkelijk RatoeWahdat
genoemd wordt '*). Daar w a h d a t in het

Javaansch : het leiden van celibatair leven be-

teekent kan S. Bonang dus geen kroost gehad
hebben '*).

Omtrent den naam Woedjil schreef ik in de
Lijst der Mss. van het Kon. Bat. Gen. s. v.

Doelil :„.... iemand met (een) uitpuilend(e)

oog(en).” Deze opmerking berust op de thans

nog gangbare beteekenis van het woord bidjil

= widjil = uitkomen (van een (van de) oog(en)

waarvan woedjil slechts een andere en oudere
uitspraak is. Maar ze blijkt onjuist, omdat
Woedjil in onzen tekst dwerg moet beteekenen.

Het woord woedjil moet in dit geval dus in

verband worden gebracht met woedjelof boe-
djel = kort = stomp ®).

In de Serat Kanda wordt Woedjil ook ge-

noemd als leerling van S. Bonang. Bij den
twist tusschen den laatste en een zekeren Adjar,

Blatjak-ngilo genaamd, moest Woedjil het kui-

kentje van zijn heer tegen den haan van den
Adjar laten vechten. Na de overwinning van
het kuikentje ging de Adjar over tot den
Islam. ’)

Zooals bekend is vormen de mismaakten op
Java van vroeger af tot nu toe de (directe)

omgeving van den vorst. Dat van Woedjil
gezegd wordt, dat hij een vermaak-dienaar
van den vorst van Madjapait is geweest, heeft

dus niets vreemds. Maar hoe men in de Se-

djarah gemakkelijk promotie maakt, blijkt wel
hieruit, dat Woedjil in de Sedjarah-dalem

(vorstelijke stamboom) verheven wordt tot zoon
van den laatsten vorst van Madjapait ®).

Van Soenan Kali-djaga is ook al tamelijk

veel bekend, mede door bovengenoemde Proef-

schriften en vooral door de reeks artikelen van
Dr. Rinkes, hiervoren in de voetnoten genoemd.
Zijn betrekking tot S. Bonang is echter alles

behalve duidelijk. In de Serat Kanda zou

1) Critische beschouwing op de Sadjarah Banten.

2) Het Boek van Bonang.

3) Een Javaansche primbon uit de Zestiende Eeuw.

4) Cf. Rinkes. De heiligen van Java IV inT.B. G.,
dl. 53. biz: 474; V in Ibid. dl. 54, biz. t6i, nt. 3.

Vgl. Babad Demak, ed. Djokdja (?) biz. 142.

5) Jaarboek Kon. Bat. Gen. I, biz. 308.

6) Men neme verder in acht de groote gelijkenis

tusschen de teekens voor de i en e in oudere Mss.

7) Ms. B. G. no. 7 dl. V biz. 226 b. (zang 41 1 str.

19 vlg.)

Kali-djaga de 00m zijn van S. Bonang ®). In

een andere overlevering zou hij een poetoe-

keponakan zijn van S. Bonang, d.i. S. Bonang
is dan een broer van Kali-djaga’s grootvader

of -moeder '°). Hoe de familiebetrekking tus-

schen S. Bonang en S. Kali-djaga ook geweest

moge zijn, unaniem zeggen de overleveringen,

dat S. Kali-djaga een leerling is van S. Bonang.

En dit klopt in zoo verre met de mededeeling
van ons Ms., dat Bonang Kali-djaga a d i

noemt, en dat de laatste veel eer betoont aan

den eerste.

Hoewel ik mij niet capabel acht de leer van
Bonang te bespreken, wil ik het niettemin doen
om jongere landgenooten, die lust mochten
hebben dit geschrift te lezen, eenigszins weg-
wijs te maken. Zooals men ziet, is de leer van
Bonang aan Woedjil er een, die men mystiek

pleegt te noemen. Voor de mystiek verwijs ik

naar Prof. W. J. Aalders in diens Mystiek,

haar Vormen, Wezen en Waarde. Niet minder
leerzaam, voor ons, Javanen vooral, en met
het oog op Bonangs leer, is R. Otto’s West-
Ostliche Mystiek, waarin de auteur duidelijk

aantoont, zoo niet de gelijkheid dan toch de
groote gelijkenis tusschen Westersche en Oos-
tersche mystiek. Aan de hand van dit werk
zij het mij veroorloofd enkele vergelijkingen

te maken tusschen Bonangs leer en de mystiek

van het Westen ”).

Men herinnert zich wel, dat Bonang sterk

den nadruk legt op zelfkennis om tot het Hooge
te komen. En hier in Indie weet men ook dat

de kernspreuk van de Vrijmetselaars is : ,,ken

u zelven”. Ook Bernard van Clairvaux ,,wordt
niet moede zijn monniken in te scherpen, dat

zelfkennis, waarbij de mensch zich afwendt
van hetgeen buiten hem is tot hetgeen hij

binnen zich vindt, het a b c is van alle gees-

telijk leven.” ,, ,,Mij zoeken zij”, laat Bernard
God in een van zijn preeken uitroepen”, die

zich zelven nog niet gevonden hebben” ”
'^).

En wat zegt onze tekst. str. 18 ? ,,En hiervoor

is het (nl. voor het vinden van God), dat

groote mannen zichzelf zoeken om precies te

weten wat hun ware leven is, hun leven in

deze wereld”.

8) Rinkes in T. B. G., dl. 53. biz. 481.

9) Serat Kanda zang 405 str. 42.

10) J. Kunst : De Toonkunst van Java I, biz. 15,

waar, in tegenstelling met de andere tradities, Kali-

djaga de leermeester van S. Bonang genoemd wordt.

11) Omtrent eenige hoofdlijnen der (Jav.) mystieke
geschriften zie men H. Kraemer, Hfdst. V.

12( Aalders’ Groote Mystieken: Bernard van Clair-

vaux biz. 24.



Ander citaat: ..Daarom dringt Bohme voor

alles aan op zelfkennis, concentiatie, inkeer in

zich zelven” ’). Mag men nu niet aannemen,
dat zelfkennis met het daarbij beoogde doel

algemeen-menschelijk is, althans doel is in de
mystiek zoowel van het Westen als van het

Oosten? ^).

Dit zoeken naar, vinden van, God in het

diepste verborgene van den mensch noemt
Otto de ,,Innenschau” tegenover of naast de
,,Einheitschau.” Tot deze laatste behoort wat
in str. 26 gezegd wordt; ,,Voor hem van wie
het zien geeindigd is, ontstaat het ware, voor-
name zien. En bij het zien van dit phaenomeen
ziet hij daarachter duidelijk den waren Vorm.”
D.i. in het vele wordt het Eene gezien ^). Zoo
behoort de mystiek van Bonang zoowel tot de
,,Innenschau” als tot de ,,Einheitschau”, en
dit is geen bijzonderheid van Bonangs mys-
tiek, omdat beide Schauen ,,intusschen onder-
ling vaak verbonden zijn en tot zekere eenheid
opgeheven worden” ^). Bonangs mystiek is

dus geheel volgens den regel.

In str. 24 wordt gezegd dat God zich in de
liefde bevindt, dat Hij de liefde zelf is. De-
zelfde opvatting vindt men passim in de mys-
tiek van het Westen. ,,Hij is . . . niet slechts

geliefd of liefhebbend, maar de liefde zelve.

De liefde is niet eene eigenschap, maar met
de goddelijke substantie ®). ,,Mij dunkt”,
zegt Teresa, ,,de liefde is te vergelijken met
een pijl, dien de wil afzendt. Als de laatste al

zijn krachten samenvat, zich van alle aardsche
dingen losmaakt en geheel ter beschikking van
God stelt, dan moet hij waarlijk zijne Majes-
teit treffen, zoodat hij zich in God zelven,

die de liefde is, verplaatst, en vandaar met de
grootste winst terugkeert” ®).

Str. 22 : ,,Van hem, die zichzelf kent, han-
delen de hartstochten niet koppig langs ver-

keerde wegen. Want hij ziet slechts zijn on-
macht”. Het zien van eigen onmacht, na zich-

zelf gekend te hebben, vindt zijn tegenhanger
in Tauler in omgekeerde richting

:
„en tot

deze (de Waarheid)”, heet het daar, „komt
niemand dan door kennis van eigen nietig-

heid” ^).

S. Bonang zegt, dat het ’t beste is over God
te zwijgen. Ook Augustinus spreekt niet, zwijgt

1) Aalders’ Groote Mystieken: Jacob Bohme biz. 15.

2) Ook Hamzah Pansoeri roept in zijn eerste ge-
dicht (Proefschrift van Dr. J. Doorenbos) drie maal

:

,,kenal dirimoe” = ken u zelven.

3) Otto biz. 52 en 56.

4) Aalders: Mystiek biz. 25.

5) Aalders' Groote Mystieken; Bernard van Clair-

vaux biz. 17.

6) Aalders’ Groote Mystieken : S. Teresa biz. 28.

7) ,, „ ,, : Tauler biz. 9.

8) ,, ,, ,, : Augustinus biz. 48.

niet over God, maar jubileert ®). Is dit niet

zwijgen over God ? Pseudo-Dionysius Areo-
pagita zwijgt eveneens over God ®), ,,Laat ons
de boven ons verhevene verborgenheid met
zwijgen eeren” ^®). Nog dit. ’Gott ist eher
ein Schweigen denn ein Sprechen !, 'dieser

atman ist stille’, das Schonste, was der Mensch
von Gott sagen kann, ist, dasz er in der Er-
kenntnis inneren Reichtums schweigen
kann. Darum klaffe nicht von Gott”, so sagen
Eckehart und Sankara *’).

In str. 21 wordt gezegd; „En wat niet on-
derhevig is aan vernietiging, dat moet jij weten,
d.i. het volmaakte inzicht, omdat
het strekt tot het kennen van God”, 't Is

alsof de diepe zin van dit gezegde, evenals
het voorgaande, overgenomen was uit Eckehart
en Sankara beiden. ,,Denn”, zegt Otto, ,,eigent-

lich und im letzten Sinne seiner Lehr ist fiir

Sankara die Vidya selber iiberhaupt nichts
Zeitliches. Sie ist das Jnana selber, das ewig,

ungeworden, unverganglich ist, und vom
atman selber unabtrennlich”. En Eckehart

:

,,Die Seele hat etwas in sich, ein Funklein
iibersinnlicher Erkenntnis, das nimmer ver-
iischt Dieses Erkennen ist zeitlos und
raumlos, ohne hier und jetzt.” '^). Men ziet

dus dat het sampoernaning pandoe-
1 o e, het volmaakte inzicht van onzen tekst,

volkomen beantwoordt aan het Jnana van
Sankara en de iibersinnlicher Erkenntnis van
Eckehart.

Wij mogen niet verder gaan met deze droge
vergelijkingen, maar verzoeken den lezer ons
er nog een te gunnen. Men ziet nl. dat S,

Kali-djaga Mekka beschouwt als liggend op
Java, neen, in den mensch. En wat zegt Ber-
nard t. a. V. Jerusalem ? ,,Als gij het weten
wilt

: Jerusalem is Clairvaux” ‘^). En Eckehart
zegt ,,dat Jerusalem mijne ziel even nabij is

als de plaats, waar ik nu sta”

Hierna kunnen wij wel veilig de gevolgtrek-
king maken, dat de leer van Bonang van al-

gemeen-menschelijk mystieken aard is, ook in
de terminologie.

De mededeeling van S. Kali-djaga (str. 63)
omtrent ,,Mekka” mer den zetel van God, welke
zetel in het luchtruim zweeft, is in de traditie

gebleven, maar dan zoo verhaspeld, dat de oor-

9) Aalders’ Groote Mystieken: Ps. Dionysius Are-
opagita biz. i8.

10)

biz. 48.
11) Otto biz. 41. Zie nog Bataviaasch Nieuwsblad

van 21 Sept. 193^ Vierde blad. 4de kolom. ,,Van
Dieren naar Mystiek”.

12) Otto biz. 46
13) Aalders’ Groote Mystieken : Bernard biz. 8.
*4) •! ,, ,, : Eckehart biz. 4.
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spronkclijke diepe zin betreffende het in de

lucht hangen van het heiligdom onzin wordt.

In de reeds bovengenoemde Babad ed. Djokdja *)

zang 20 str. 5 (biz. 150) is de mededecling

van S Kalidjaga omtrent zijn reis naar Mekka
een beschrijving geworden van die reis. In

vertaling luidt deze beschrijving als volgt : „Nu
spreken wij weer over Seh Malaja, die de hadj

wilde doen. Hij is de zee overgestoken en

kwam aan op Poelo Oepih. Hier ontmoette

hij Seh Maulana Mahribi, die hem vroeg

:

,, „Jongen, waar wil jij heen, dat jij de zee

overgestoken bent ?” ”

Seh Malaja : „ ,,Ik wil op reis gaan naar Mekka
om de hadj te doen !” ” Maulana Mahribi

:

„ „Je wilt van voren afaan beginnen ! Je hebt

de genade reeds ontvangen, je inzicht is al

helder, je gemoed al gevormd en je wilt nog
de hadj doen naar Mekka ! Te Mekka bevindt

zich niet de ware ka’ba. Het Mekka (dat jij

op het oog hebt) is een valsch Mekka, met
als gedenkteeken een steen die in de lucht

hangt zonder hengsel. Dat is het ,,spoor”,

waar Iskak geboren werd. (Dit Mekka) werd
gesticht door den profeet Ibrahim om de sa-

rengat *) te volgen. Voor hem die de ma’ripat ^)

bereikt heeft, bevindt zich de ka’ba daar,

waarheen de persoon zijn gezicht richt. Deze
(ware) ka’ba heeft als oorsprong de echte

Geheimenis, die zich in jouzelf bevindt en die

(de loop van dit heelal) regelt. Zij heeft in

jou haar spiegelbeeld. Als jij b. v. in den
spiegel kijkt, dan schijnt het alsof er twee

personen zijn. In waarheid is er maar een.

(Wat men in den spiegel ziet) is maar een

bceld. En men ziet graag naar dit beeld, om-
dat men Dcngene, die in den spiegel ziet, niet

ziet. Ga daarom terug (naar Java).”

Het is moeilijk te ontkennen, dat de maker
van de Babad de passage van ons gedicht, zij

het ook vaag, voor den geest had, toen hij

zijn mededeeling neerschreef. Zelfs de laatste

helft van de 30ste strophe van dezen zang
bevat bijna dezelfde woorden als die van de

laatste strophe van ons gedicht.

In een ander geschrift, de Soeloek Seh Ma-
laja, *) wordt van de reis naar Mekka ook

gewag gemaakt, maar dan in een ander ver-

band. Het verhaal wordt nl. als aanloop gebruikt

om de Dewaroetji met een ander ,,lintje”

uiteen te zetten. Hieronder laten wij den korten

inhoud van bedoelde Soeloek volgen.

1) Zie nog; A Statement concerning Muhammadan
Mysticism, in. J. R. A. S. Mai. Branch, Sept. 1937,
biz. I vlgg.

2) De wet voor het uiterlijk opvolgen van den
godsdienst.

3) De hoogste trap der gnosis.

4) Uitgave ,,De Bliksem” Solo 1931.

De schrijver is bekoord door het verhaal

van Seh Malaja, toen deze, naar het volmaakte
strevend, in de leer kwam bij S. Bonang. Van
dezen kreeg Seh Malaja, na reeds langen tijd

leerling geweest te zijn, steeds maar niet het

laatste onderwijs. Hij moest al maar door tapa

doen ; o.a. om in een groot woud gedurende een
jaar een waringin-boom te bewaken. Daama
moest hij in een kuil kruipen, ook voor ^en jaar.

Eindelijk moest hij zich vestigen in het gehucht
Kali-djaga, naar welk gehucht hij tot nu toe

genoemd wordt. Hier bleef hij €in jaar. Toen
S. Bonang eens weer bij hem kwam, sprak

deze : „Staak je observantie en word het

„sluitstuk” van de wali’s. Volg nauwkeurig
den godsdienst, door den Profeet ingesteld

met de wondervermogens Gods. Jij moet de
s a r a k regelen (d. i. invoeren), volgens je

overtuiging, met de leiding Gods. Groot zal

Zijn genade zijn. Met de genade Gods ben
jij in alles meester : onfeilbaarheid, macht en
onkwetsbaarheid in den strijd zijn alle het

gevolg van Zijn genade, ben je de beste van
de besten. 't Beste voor jou is als je ziet naar

de Oer-wil (Oer-kracht *), die jou kracht geeft.

Macht heb je, maar kracht heb je niet, die

bchoort Hem. Daarom wees Hem onvoorwaar-
delijk gehoorzaam.”

Seh Malaja zei met dankbaarheid : ,,Leg mij

meteen uit het wezen van den verheven

Soeksma. Wat is Hij ? zeg mij dit zoo dui-

delijk mogelijk. Als het bij woorden blijft, dan
zou ik mij aan een echo moeten onderwerpen.
Kom ik te sterven, dan zal (mijn ziel overal

rondgaan) als damp.”
S. Bonang : ,,Mijn opvatting is deze : wat

men berusting noemt, is dat men steeds denkt

aan den „Maker.” Voor je geboorte was je

ook niet gelijk aan een wolk, maar je was als

idajat wening®)ofalsiman idajat^).

Je hadt toen den waren vorm. Maar weet,

dat deze (vorm) niet met de gedachte bereik-

baar is, noch is hij vast te stellen met het

vleeschelijke oog. Ik zelf ben als jij ;
ik wil

graag de idajat in haar tastbaren vorm zien,

maar ik heb haar ook nog niet gezien. Ik on-

derwerp mij slechts aan een mededeeling, die

het Woord Gods is.”

Seh Malaja : „Is er dan een wezen zonder
naam of een naam zonder wezen ? Zeg mij dit

als laatste houvast.”

S. Bonang: ,,Als jij naar het laatste houvast

5) Vgl. Strophe 36 van ons gedicht.

6) Idajat of hidajat beteekent : ,,leiding op de rechte

weg van God door zijn openbaring.” Het komt mij

echter voor dat aan idajat hier de beteekenis van i.ge-

heimenis” toegekend wordt. Idajat wenig = de reine

geheimenis.

7) Iman idajat = hoofdgeheimenis (?)
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streeft, dood dan jc lichaam, oefen je in den
dood, nu je nog leeft. Ga in dc eenzaamheid

in het groote woud, kom niet in aanraking met
menschen.”

Daarna ging S. Bonang van Kali-djaga weg.

Seh Malaja volgde hem een poos, maar ging

toen verder het bosch in, om er als een kidang

te leven. Na een jaar kwam S. Bonang naar

hem kijken. Maar Seh Melaja gedroeg zich

als een kidang, was wild geworden en wilde

niet dicht bij menschen komen. Het geluktc

den S. Bonang hem eindelijk te „vangen”,

door drie maal een bal rijst op hem te werpen.

S. Bonang zei toen tot den ,,mak” geworden
Seh Malaj a, dat hij de hadj naar Mekka moest
doen om het zemzem-water (in de plaats van
de toja-marta van de Dewaroetji) te halen bij de
ka’ba en tevens om van den Profeet zege te

erlangen. Seh Malaja brak op naar Mekka langs

bosschen en bergen. Aan de kust gekomen,
wist hij geen raad hoe verder te gaan. Toen
verscheen sang Marboedeng-rat (Nabi Kilir)

enz. enz. — bijna woordelijk als de Dewaroetji,

e.d. Kramaprawira zang 4 str. 18 — 32, met
enkele, zeer geringe veranderingen en weglating

van str. 20, 24 en 25. Schaamteloos !

Nu komt wcer een stuk genomen uit de
Babad :

Nabi kilir zei tot Seh Malaja : „Als gij de
hadj wilt doen naar Mekka, wat wilt gij daar

uitvoeren ? Te Mekka heeft men slechts een
overblijfsel. Daar vindt men een steen, die

in de lucht zweeft. Wilt gij dien aanbidden ?

Dan aanbidt gij een afgod, gelijk bij den dienst

der Kafirs, die bij hun bidden, zich richtendc

naar de taopekkong '), allerlei verbeeldingen

hebben. Zelfs een hadji, als hij niet weet wat
het docl is van de hadj (hoe dan ?).

De echte ka’ba is geen stuk aarde noch een stuk

hout. Om daar te komen behoeft men niet

van plaats te veranderen. Wil men de
ware ka’ba zien, dan is deze de juiste

overtuiging met de leiding Gods. Kom, ga in

mij . . . .
” enz. enz. als de Dewaroetji zang

5 cn volgende ^).

Zoo ziet men dat de Soeloek Seh Malaja
een groot stuk van de Dewaroetji is in Mos-
limsch gewaad. Wij zouden vervallen in de
bespreking van dit laatste geschrift, indien wij

dieper ingaan op de andere bijzonderheden

van de Soeloek Seh Malaja ^). Men kan volstaan

1) Chineesch Godenbeeld.
2) In mijn Soeloek-Ms. komt na de 24ste strophe

een inlassching van twee zangen : Pangkoer van 28 str.

en Sinom van 19 str. Hierna sluit de 2Sste strophe
weer aan. Na str. 32 heeft de ed. De bliksem een
inlassching van twee zangen : Mas-koemarabang en
Midjil, resp. van 32 en 22 strophen. Str. 33, die met
34 tot 6en strophe gecondenseerd wordt, sluit zich daar
weer aan. Ed. Kramaprawira en Soeloek loopen t/m str.

met te constateeren, dat de beschrijving van
de rcis van Soenan Kali-djaga naar Mekka,
evenals die in de Babad, een zwakke nagalm
moet zijn van dezelfde in de Soeloek Woedjil.

Tusschen de Soeloek Seh Malaja en de Bal^d
bestaat, op het punt van den in de lucht zwe-
venden steen te Mekka, een opvallende ovcr-

eenkomst. Beide geschriften hebben het dien-

aangaande n.l. misverstaan en doen het voorko-

men als zou die zwevende steen zich werkelijk

in het geografische Mekka bevinden. 't Was
dan 00k de eerste vraag die men eenen terugko-

menden Mekkaganger deed of deze den mira-

culeuzen steen wel gezien had. Het antwoord
was nooit positief, doch min of meer ontwij-

kend. Men zei dat die steen thans (d.i. toen)

op het punt was de aarde te raken. En als hij

op de aarde zal rusten, dan wordt het leven

nog ellendiger dan het ooit was.

Keeren wij thans terug tot de Soeloek Woe-
djil. Enkele strophen (no. 89-91 en 99-100)

verrassen ons met een kleine doch zeer be-

langrijke mededeeling omtrent de wajang. Op
het rapport van Woedjil dat er iemand komt
om een wajangvoorstelling aan te bieden, be-

veelt S. Bonang zijn leerling om de pang-
go e n g (stellage) na te zien ; den pisang-

stam, als deze reeds ala = slecht= Icelijk =
ongeschikt voor het gebruik was, nl. door

weekheid wegens verrotting, te verwisselen.

Wat leeren wij uit dit paar woorden ? Dit, dat

S. Bonang een permanente stellage voor de
wajang had ; dat de stellage gescheiden moet
zijn van de plaats waar men een gast pleegt

te ontvangen, i. c. de pendopo of voorgalerij.

In menig opzicht dezelfde opstelhng—natuur-

lijk niet met een permanente stellage—vindt

men op Java, voor zoover ik weet, nog maar
uitsluitend in de hoofdstad Batavia,

en wel als de voorstelling wajang Poerwa is *).

Door deze opstelling worden de toeschouwers
verplicht uitsluitend de schaduwen der poppen
te zien, zoodat zoowel vrouwen als mannen
zich aan de schaduwzijde plaatsen. De poppen
zelf kan men bij een echte Batavia’sche wa-
jangvoorstelling, zeer in het algemeen ge-

sproken, niet zien, omdat de vloer van de
stellage in de meeste gevallen meer dan een
manshoogte boven den grond geplaatst wordt.
Bovendien wordt de betrekkelijk kleine ruimte

46 parallel ; terwijl Kramaprawira verder nog maar 3
strophen heeft, heeft de Soeloek nog 27 (zegge : zeven-
entwintig) strophen. Mijn Ms. eindigt met str. 38 van
Kramaprawira : kanggo ing kene kan a, een
prachtige zin voor een slot, Ook str. 36 en 37 ontbre-
ken in mijn Ms.

3) In dezen zij men verwezen naar de bewerking
van de Dewaroetji, die naar gehoopt wordt, spoedig
verschijnt.

4) De wajang golek eischt een andere opstelling.
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van de stellage volgcpropt met kist, gamelan
en bespeler daarvan. Kortom, bij de Bata-
via’sche wajang kunnen uitsluitend de scha-

duwen der poppen door het publiek geaen
Worden ^). En het is m. i. buitcn icderen

twijfel, dat deze opstelling vroeger op Java de
algemecne was. Immers de gegevens door Dr.
Rouffaer verzameld *) wijzen alle (behalve de
conclusie van Serrurier) in deze richting. Zeer
terecht vraagt Rouffaer zich af

:
„Een raadsel

blijft slechts, hoe deze zede (nl. dat en de
vrouwen en de mannen zich aan dezelfde

schaduwzijde bevinden) zoo algemeen en be-
trekkelijk spoedig over bijna geheel Midden-
en Cost-Java verbasterd kan zijn tot het tegen-

woordige gebruik” (vrouwen van de mannen
gescheiden).

Steunend op de inderdaad indringendc vraag
van Rouffaer, werpt Rassers loc. cit. biz. 365
allerlei theorien omtrent de rol van het scherm
op. Wij kunnen tot onzen spijt hem niet in

heel zijn redeneering volgen
; wij citeeren slechts

de wonderlijke uitlating van Rassers omtrent
de rol van het scherm : „Hct sacralc terrein,

waarop zich het Javaansche drama afspeelt, is

derhalve oorspronkelijk een omheinde, door
muren afgesloten ruimte, — en wel een z o o-

danige, waarin alleen de mannen
worden toegclaten, maar waar-
uit de vrouwen streng worden
g e w e e r d. Slechts een conclusie is thans
mogelijk: de plaats achter het scherm, waar
de vertooner met zijn fraai versierde met re-

ligieuzen eerbied behandelde poppen, en 00k
de mannelijke toeschouwers zich bevinden,
hebben wij ons te denken als iets in den trant

van het interieur van een sacraal mannen-
h u i s, en het uitgespannen doek is oorspron-
kelijk de wand die, zoodra de geheime ritus

gaat beginnen, de open voorzijde van een
dergelijk gebouw voor de vrouwen afsluit. Van
heel de ommuring van het terrein is thans
alleen deze voorwand overgebleven, en dit

scherm is bovendien nogi transparant geworden,
zoodat ...” enz. enz.

Na een diepe zucht, die ik na dit citaat

heb moeten slaken, wil ik met den meesten
nadruk opmerken, dat de tegenwoordige plaat-

sing van het scherm, en dus 00k van de gan-
sche voorstelling, onmogelijk de oude kan
zijn, en wel op grond van de feiten die nu
nog in Batavia en wellicht 00k op Bali en
Lombok, te constateeren zijn, en tot voor kort

te Solo; waarbij nu de mededeeling van de
Soeloek Woedjil gevoegd kan worden, dat het

1) Alleen stoute jongens klimmen dikwijls in de
stellage om de poppen te aien.

2) Door Dr. Rassers aangehaald in zijn : ,,Ovet
den oorsprong van het Javaansche tooneel” in B.K.I.,

scherm niet de rol speelde als door Rassers
uitgedacht. De plaatsing van het scherm, zoo-
als tegenwoordig in de echt Javaansche landen,

moet zijn een nieuwigheid. Het onderzoek
naar zijn rol moet dus in de eerste plaats ge-
richt worden naar de vraag : hoe komt het
scherm aan zijn tegenwoordige plaatsing ? Is

deze vraag opgelost, dan eerst kan men con-
clusics trekken over de eventueele rol van het
scherm.
Wij mogen wel aannemen, dat de Javaan

vroeger nooit een gebouw van groote ruimte
gekend heeft. Wat hij thans aan dergelijke

gebouwen kent, heeft hij van vreemden geleerd,

eerst van de Mohammedanen voor den bouw
der moskeeen, daarna van de Hollanders.
Huizen, 00k van grooten, waren vroeger klein.

Een Javaansch hof bestond uit een complex
van kleine huizen, van elkander gescheiden
door open ruimten, evenals tegenwoordig nog
op Bali het geval is. Eerst met de centralisatie

van macht en rijkdom door de vorsten van
Mataram vcrrijzen in de hoofdstad gebouwen
van groote ruimte, in den beginne voor de
vorsten, daarna voor de grooten, en ten slotte

ook voor den kleinen man die daartoe het

noodige bezat.

Nemen wij aan dat de Javaan v66r Mataram
nooit een gebouw van groote ruimte gekend
heeft, dan vloeit hieruit vanzelf voort de ver-

onderstelling, dat allerlei godsdienstige plech-
tigheden en feesten in de open lucht gehouden
werden. Men denke slechts aan den Boroboe-
doer, Prambanan en Panataran. De godsdienstige

plechtigheden en feesten bij en voor deze
heiligdommen moeten zijn gehouden in de
open lucht op het tempelterrein, evenals tegen-
woordig nog op Bali. Die feesten werden dan
grootendeels na zonsondergang gehouden, om-
dat de warmte ’s middags op Java moordend
kan zijn.

Na het onstaan van de groote gebouwen
werd en wordt de wajang, eerst in de hoven,
niet langer in de open lucht gespeeld, doch
daar waar het de geschikste plaats daarvoor
leek, nl. voor de groote deur. Deze groote deur
was vroeger, en is thans nog altijd, de streng

doorgevoerde grens tusschen het mannelijke
en het vrouwelijke terrein. Een vrouw, of een
bepaalde categoric van vrouwen, b. v. jonge of
voorname vrouwen, mag zonder noodzaak de
groote deur, met de daaraan verbonden om-
muring van de tjepoeri (miniatuurharem), niet

uitgaan. Evenmin mogen de mannen, buiten

den heer des huizes en onvolwassen zoons.

dl. 88 (1931), biz. 3SI — 353- Vgl. The Kelantan
shadow-play (wayang kulit) by Amker Rentse, in

Journal As. Soc. December 1936, biz. 284 vlg.
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het vrouwelijke terrein binnen gaan, tenzij daar-

toe door den heer des huizes bevolen. En nu het

scherm voor de wajang v66r de groote deur

geplaatst wordt, vormt dit schijnbaar de schci-

ding tusschen mannen en vrouwen. Schijnbaar

zeggen wij, omdat het in werkelijkheid niet

het scherm is, dat de scheiding bewerkt, maar
de groote deur. Ook al wordt er geen wajang
gespeeld, dan nog blijft de groote deur de

scheiding.

Wat de snelle verbreiding van dit nieuwe
gebruik betreft, kan worden oggemerkt, dat

wat de vorst doet, spoedig navolging vindt bij

de grooten, en op zijn beurt doet de kleine

man, die daartoe in staat is, dezen weer na.

Want iedere Javaan met gezin, van de regen-

ten af tot de desa-hoofden, beschouwt of be-

schouwde zich in zijn omgeving als een vorst.

Voor zoover het niet van hooger hand verbo-

den dingen en handelingen geldt, doet een

Javaan zijn grooten en zijn vorst gaarne na.

Dit verklaart de snelle verbreiding van het

(beter; ieder) vorstengebruik in streken die

gemakkelijk contact krijgen met de Vorstenlan-

den. In streken echter, die geen of weinig

contact hebben met de Vorstenlanden, is de
opstelling van de wajang gebleven zooals zij

was, nl. in Batavia.

Ondanks het feit, dat de wajang in de Java-

landen thans voor de groote deur gespeeld

wordt, noemt men de opstelling nog altijd de
panggoengan, d.i. lett. een (niet-permanent)

torentje = stellage. Dit woord panggoengan,

bij deze gelegenheid, bevat tegenstrijdigheden.

Want een panggoengan kan niet even hoog
zijn als de omliggende vlakte (zooals wel het

geval is met de tegenwoordige panggoengan
wajang) doch moet aanmerkelijk hooger zijn.

En voor de groote deur kan om technische

redenen kwalijk een vlakte aangebracht worden,

die aanmerkelijk hooger is dan de gewone,
dagelijksche ligging van den vloer. Ook de

naam Panggoengan wijst ons dus nog duidelijk

hierop, dat de wajang oorspronkelijk in de open
lucht en op een stellage gespeeld werd, met de

toeschouwers, mannen en vrouwen, aan de
schaduwzijde door elkaar. De theorie van Ras-

sers omtrent de rol van het scherm dient m.i.

grondig herzicn te worden. Colin McPhee had
dan gerust kunnen schrijven ') : "The Javanese

tradition, in which the men sit on the same
side of the screen as the dalang, and the wo-
men sit, excluded, on the other side, and in

which, for Dr. Rassers, the screen plays such

a significant role in dividing the sexes, has

never happened at Bali” in plaats van : ’’has,

if ever observed, long since disappeared.”

i) Djawa 1936 biz 3.
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Het scherm heeft dus vroeger en thans een

strikt technische, zij het ook tweeledige func-

tie: ten eerste als steun voor de poppen en
ten tweede als vlak om de schaduwen ,,vast

te houden” op dezelfde wijze als het witte

doek in de bioscoop.

Nog een sprekend bewijs, dat de schaduwen
hoofdzaak zijn voor de belanghebbenden, de

toeschouwers, is het feit, dat S. Bonangs be-

noeming van de wajang kiwa en wajang tengen

geheel tegenovergesteld is aan de tegenwoordig
algemeen geldende. Gesteld dat de verdeeling

in wajang kiwa en wajang tengen oeroud is,

waarbij de Pandawa’s thans nog altijd de wa-
jang tengen en de Korawa’s de wajang kiwa
genoemd worden, dan kan de averechtsche

benoeming der Pandawa’s als wajang kiwa en
de Korawa’s als wajang tengen door S. Bonang
uitsluitend worden verklaard, doordat S. Bonang
de voorstelling van de schaduwzijde moet heb-

ben gezien. Een andere verklaring is niet denk-

baar.

Met een nieuwe (of beter oude, althans een

andere dan de tegenwoordig gangbare) opvat-

ting over den strijd tusschen Korawa’s en

Pandawa’s om het rijk verrast ons de nabe-

spreking van S. Bonang. Terwijl de tegen-

woordig heerschende opvatting dien strijd als

dien tusschen het slechte en het goede zonder

meer beschouwt, waarbij het goede ten slotte

zegepraalt, ziet S. Bonang er den strijd in

tusschen de nafi en de isbat om de moesbat ^),

waarbij Krespa met den spiegelvergeleken wordt,

van wien de overwinning of nederlaag afhangt.

Daar ik op het gebied van de theologie een

volkomen leek ben, wil ik deze kwestie gaarne

aan bevoegden overlaten.

Ook is de lakon, die voor S. Bonang gespeeld

wordt, alleszins merkwaardig, en wel hierom,

dat die lakon, een fragment uit het Bharata-

Yuddha, in de wajang-traditie der Javanen,
althans in de Vorstenlanden, de grootste taboe

is, die men maar denken kan. Naar men ge-

looft gebeurt bij het opvoeren van het Bharata-
Yuddha altijd een ongeluk: brand, sterfgeval of
iets anders. Eens heeft men het te Solo, als ik mij
nietvergis in 1934, gewaagdhet Bharata-Yuddha
op te voeren bij gelegenheid van een schoolfeest

in het gebouw, dat vroeger bewoond werd door
den Rijksbestierder, K.R.A. Sasradiningrat, na
zijn pensioeneering, welk gebouw meer bekend
staat onder den deftigen naam ,,Indraprasta.”

En wat gebeurde er ? In den nacht, omstreeks
drie uur, het ernstigste tijdstip voor een wa-
jangspel, werd men opgcschrikt doordat drie
of meer leerlingen, jongelieden, zich plotseling
onwel voelden en kort daarop bloed opgaven.

2) Zie boven.



Ecn dokter werd erbij gehaald. Ik weet echtcr

niet of er slachtoffers te betreurcn vielen.

Maar het is toch wel een groot toeval te noe-
men, dat zooicts voorviel tijdens het opvoercn
van de lakon Bharata-Yuddha. Op Bali is deze
lakon echter gelijk aan de andere.

Ten slotte wil ik den lezer nog herinneren

aan wat Schrieke op biz. 8i van zijn Proefschrift

zegt omtrent den arbeid van S. Bonang zooals

deze uiteengezet is in Het Boek van Bonang.
„Wanneer wij”, zegt Schrieke, ,,nu nog eens op
den arbeid van Pangeran Bonang terug zien,

dan kunnen wij zcggen, dat die in veel opzich-

ten te vergeefs is geweest. Bedoelde hij in-

derdaad de ketterijen te bestrijden ook wanneer
hij met ingewijden alleen was, — en we zagen,

dat dit waarschijnlijk niet het geval is geweest,
— dan moet hij wel betreuren, dat er onder
het tegenwoordige Javanendom nog veel van
de ketterijen voortleven, waartegen hij gekampt
heeft. De oorzaak daarvan is echter te zoeken
in het „Javanisme.'’

”

Bcgrijpen wij Schrieke goed, dan bedoelt hij

met ketterijen de verbeelding van de pantheis-

ten, d.z. menschen, die zichzelf als God be-

schouwen, zich met God vcreenzelvigen of

gelijkstellen, of voor het minst menschen, die

zich verbeelden het goddelijke in zich te dragen.

Inderdaad leven deze ketterijen onder de Ja-
vanen nog voort, dank zij het feit, dat ieder

Javaansche ,,goeroe’' de z. g. ngelmoe kasam-
poeman, de geheime leer, die in de meeste
gcvallen pantheistisch getint is, leeraart. Ook
S. Bonang leert aan Woedjil, blijkens onzen
tekst, hetzelfde. Op deze wijze treedt het groote

verschil tusschen Het Boek van Bonang en zijn

geheime leer aan Woedjil duidelijk voor den
dag. Immers het eerste was bestemd voor
openbare colleges, zooal Dr. Schrieke zelf op-
merkt, terwijl de geheime leer slechts aan
ingewijden gegeven werd. Met zijn Bock be-

strijdt Bonang dus niet de ketterijen — want dan
zou hij zijn eigen leer aan Woedjil hebben
moeten bestrijden — maar geeft daarmee alleen

wat hij aan het publiek geven mag.
A1 zijn er in de Soeloek Woedjil nog enkele

punten, die een bespreking waard zijn, men
veroorlove mij het hierbij te laten, in de hoop
dat het geschrift met mijn gebrekkigetoelichting,

waarvoor ik mijn verontschuldiging aanbied,

de belangstelling moge verwerven van mijn
jongere landgenooten vooral. Zoo zij het.



JAVAANSCHE GENDING’S BIJ LAND
EN BIJ SEELIG

door

J. S. en A. BRANDTS BUYS - VAN ZIJP.

(Vervolg van Djawa XVI, biz. 231 c n 2 4 2.)

De oempaq Verloopt gewoon in acht

kwartnotcn ; de slotnoot kan wel een halve

zijn. Natuurlijk geen interrumpeercnde rust en
geen herhaling van die gongnoot. De t2 ths-

schen twee themanoten.
De moenggah. Kan, bijvoorbeeld, in halven

loopen.

—

Land (& G r. ), A 15, biz. 71, „Sekar
tedjo", (Slendro Mgnjoera).

Vergeleken:
R u i t j es s ch r if 1 1 e g g e r, „Sekar

(Slendro Menjoera);
S e e 1 i g, No. J5, biz. 35, ,,S 5 kar **) te-

djo dawah Lompong k 61 i", (Slendro
Sang a); zie onze Aanteeken. 10!
Mardi Raras, (not a tie n. z. s p e 1), ,,S£kar

t6dja", (ladrang, Slendro Menjoera).
Mardi Raras, (id. id.), ,,S 5 kar t^dja”,

(kStawang, P^log Barang).

De boeka (bij Land). De eerste drie noten
Ssten. De overige kdnnen 00k 8sten zijn,

danwel bet worden kwarten (of ze worden
tclkens vervangen door twee gelijke, even
hooge, 8ste noten). Het lang nemen der inlei-

dingsnoten moet op een breede voordracht

van het (ladrang)thema zdlf duiden.

De gending dus doorloopend in kwartnoten.

Of zelfs in ,, halven”
;

(aldus de Ruitjes-
schriftlegger. En 00k, grootendeels, de
Menjoera-lezing van Mardi Raras; maar
de baloenganinstrumenten figurcerden toen

(quasi secundair) het thema door in 8stcn ;

althans gedurendc sommige der kenongan’s). —

Land (&Gr.), A. 16, biz. 72, ,,Wani-
wani”, (Slendro Menjoera),**).

•') Van Land (& G r. ) A. 14, biz. 71,

(Lobong).
•^) Sekar t e d j

a = Wilde kaneelbloem (J a n s z).

•^) Feitehjk staat er, bij vergissine, ,,Sehar”.
Lompong keli = Talesstengels (d.i. zekere
eroente), wegdrijvende. In het opschrift bij Seelig
staat, ten onrechte, ,,Lamping".

'°) Voor de doorgenummerde Aanteekenin gen
zie men achteraanl

Vergeleken:
Santiswaralegger *’), ,,W a n i - w a n i

”.

Ruitjesschriftlegger, ,,W ani-wani",
(Slendro Nem); zie onze Aanteeken. ii!
Ruitjesschriftlegger, „W a n i - w a n i ”,

(,, gending tlidiqan”).
Mardi Raras, (alsvoren), ,,W a n i - w a n i”,

(Pi 1 o g N 6 m).

De boeka (bij Land). Dit inleidinkje is

in den Ruitjesschriftlegger veel

korter dan bij L a n d, en voor de controle

van diens lezing dus niet goed bruikbaar ; de
Santiswaralegger heeft ook hier g€en
(quasi-)instrumcntale beboeka. Maar er is niet

veel tegen, op de slotnoot na cille boekanoten
een 8ste lang te nemen

;
men krijgt dan ^en

8ste ..Auftakt”. Aangezien echter een, niet al te

korte, boeka het nauwelijks buiten een stuk of

wat lange noten schijnt te kunnen stellen, kan
men desgewenscht van de derde noot (f) wel een
kwartnoot en voorts van de negende (a) een
kwart-met-ecn-stip, en van de tiende (d) een
kwartnoot maken

; er liggen dan in de boeka
ook nog wat m^er elementen metrisch op
dezelfde plaatsen als in de gending. (De ne-

gende een kwartnoot, en de tiende een kwart
-met-een-stip, kan ook.)

De gending. De eerste nz-noot wordt een
8ste, de eerste en derde gongan-slotnoot zijn

kwarten. De derde, vierde, achtste en de laatste

ti vallen op de tweede 8ste van hun noot of
rust. Van Land’s ngentjot’s in i6den trekke
men de 8ste rust bij de vorige (n)-noot aan.

•^) ,, W a n i - w a n i
” = Driest.

**) Notaties in m.s. van den tekst en de melodieen
der eigenaardige slawatanachtige gezangen metjavaan-
sche woorden en wijzen, die wijien R. Ad. Ar.
Sasradiningrat IV, de vorige Rijksbestuurder
van Soerakarta, placht te laten uitvoeren door ee),
groot mannenkoor, met ,,bawa swara” d.i. voorzanger(sn
en tamboerijnen.

Vgl. voor ,,slawatan dj a w i" Dj. XIII, biz. ao8.
(In den rechter kolom moeten de eerste twee letters
van r. 12 vervallen.)

Zie voorts voor dien bundel met quasi-slawatange-
zangen Dr. T h. Pigeaud in Dj. XII op biz. 123.
Te oordeelen naar de steekproeven waarover wc
beschikken volgde men bij het zingen de correspon-
deerende gamelanstukken werkelijk van nabij. (Vgl.
Dj XIII, 220.)
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Dan volgen de twee, afgedempte, i6den en
de, ongedempte, 8ste, (deze laatste op de eerste

helft van Land’s kwart rust). Van de ngen-
tjot’s die volgens Land in 32sten zouden ver-

loopen, vermoeden we dat de eerste der ge-

dempte i6den op de voorafgaande n-noot

valt, en de heldere 8stc op den ..tweeden” tel

(van een ,,volItaktige” maat)
;
de „derde” tel

is weer een gewone themanoot. —
L a n d ( & G r. ), A. 17, b 1 z. 7 2, „T a-

roepala” *
'), (Slendro Menjoera).

Vergeleken:
Soelardi, No. 39. biz. 50, ,,T a r o e p a I a”,

(Slendro Sanga; zie onze Aanteeken. 12!)

R. Tirtanata * ,,T a r o e p a 1 a”, (P ^ 1 o g
B a r a n g).

De boeka. Deze behoeft o.i. geen wijziging,

kan gewoon verloopen in Ssten. Maar neemt

men de eerste twee noten ieder ter lengte

van een kwartnoot, dan komt die aanhef wel

aardig syncopisch te zweven, en dat doet zoo’n

inleidinkje graag aan zijn begin.

De ketawang. Het is geenszins onwaar-

schijnlijk dat deze geheel in lange noten

(,,kwartnoten”) verloopt. De ngentjot’s zou-

den we willen lezen, eerst, drie malen na elk-

aar ; twee gedempte i6den en een heldere

8ste nem (a). Bij hetgeen er v66r staat en er

op volgt sluit de heele groep onmiddellijk

^4n, (daar dus geen rusten). Maar onderling

zijn de afzonderlijke ngentjot’s door kwartrus-

ten gescheiden. Ze beginnen successievelijk

op een gong-, een ti-, en een (kem)p(oel)-

slag. De kempoel v66r de andere ngentjot’s,

(die op de f : dada), valt op de tweede helft

van die ,,halve”-rust. Onmiddellijk na de kwart-

noot van de kempoel zelf, en direct op elkan-

der volgend, (dus nu zonder rust ertusschen)

komen dan die, elk een kwartnoot ruimte

vullende, twee ngentjotfiguren. —
Pilog B ar an g.

Het verdient aanbeveling, in dlle barang-gen-

ding's de goeloe te lezen als fis (en niet ah f *^).

Land ( & G r. ), A. 18, biz. 7 3,„Dje-
1 e n t a r”, (Pelog Barang).

Vergeleken:
Ruitjesschriftlegger, „Djentar”*^).

De boeka. In 8sten, maar de eerste noot

een kwart ;
de vierde 66k. De zevende een

*
') Muskaatboom.

* 2
) Deelnemer aan den muziekschriftwedstrijd van

het J.-I.; woonachtig, indertijd althans, te Gemawang
onder Temanggoeng.

* 3
) Zie Dj. XIV, 152 vv.

halve ; de achtste een kwart ; de elfde 66k.

De veertiende een kwart-met-een-stip. De
vierentwintigste een kwart. Tusschen de negen-
tiende en twintigste zou, volgens den Ruit-
jesschriftlegger dan altijd. Land
een stuk ter waarde van acht 8sten verdon-
keremaand hebben, luidende : kwart-met-een
-stip g, 8ste fis, 8ste fis, 8ste d, 8ste d,

8ste fis. Maar 00k zonder die twee ,,maten”
klinkt de ,,boeka” niet onmogelijk of onvolle-

dig. De slotnoot is natuurlijk lang.

De merong. K6rt worden : de t4-noot van
den derden kenongan

;
die eene kwartnoot

(nem) midden tusschen de volgende ti en t2,

(vgl. den Ilden gongan !) ; de correspondeeren-
de t3-noot, (een g, dada) ; de eerste daarna
opduikende kwartnoot, (een fis, goeloe vlak

voor een ngentjot)
; de eerste kwartnoot d

(barang) in den Ilden gongan (vgl. gongan
III) ; al de drie kwartnoten van het groepje g fis

d; de eerstkomende t4-noot erna, (vgl. kenon-
gan 3) ; dan in den 4den kenongan van do-
zen Ilden gongan, (vgl. den Isten !), de t2-

noot (d.w.z. er staat wel een 8ste rust na);

en, tenslotte, 00k nog de volgende t3-noot.

Vervallen moet de 8ste rust na de ti, gongan II,

kenongan i
;
en voorts die 8ste noot c, v66r de

dubbele ngentjot v66r de correspondeerende
t3. — Alle ngentjot’s beslaan weer met hun
twee gedempte i6den, en hun eene heldere

8ste, een gew6ne, niet syncopisch liggende

kwartnoot. Dubbele ngentjot’s hebben g6en
rust tusschen zich en beslaan dus een halve-

noot aan tijdsduur. Land’s quasi in 32sten

staande ngentjot-variant heeft geen realiteit.

In de eerste twee kenongan’s van den Ilden
gongan wil Land en een enkele, en een
dubbele 32sten-ngentjot hebben liggen. Die
dubbele beslaat eventucel weer heel gewoon
twee maal een kwartnoot tijdswaarde, maar
de c erv66r moet dan, als gezegd, vervallen

;

de enkele, iets eerder, moet er evengoed een
met gewone i6den wezen, en vult een kwart. De
dan nog overschietende, enkele, in den Isten

gongan, is 66k niet reeel; de f (gl) ervoor moet
een 8ste wezen, maar dan heeft de ngentjot

ook gewoon een kwartnoot ruimte. Anders heb-
ben, als we wel zien, ^lle ngentjot’s, enkel,

of dubbel, in dit stuk een kwart noot v66r
zich, die, of er, bij Land al correct stond,

of het noodig maakt een 8ste rust ter ver-

lenging van de 8ste noot der notatie te ge-

bruiken, of een 8ste rust, die zich tusschen

• •) Met de staart in de lucht (,,rechtuit een wei-
nig opwaarts gestrekt”).

Djelentar de frequentatief hiervan.
Bij djentir zou daarentegen. volgens het Hwb.,

naar W i 1 k e n s, de staart steil de lucht in wijzen 1
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de voornoot en de ngentjot heeft gedrongen,

te schrappen. In gongan II, kenongan 3, de

tweede helft van de dubbele ngentjot op de
d (br) door een gewone 8ste d vervangen. —
In den Illden gongan de lengte der noten,

de ngentjot’s enz. te verbeteren naar den
Ilden. Hoe Land eigenlijk aan die drie kwiirt-

noten in het tweede vierde deel van dien ke-

nongan wil gekomen zijn, die 00k nu weer
moeten worden verkort, is ons niet gebleken.

Het Ruitjessch r.-afschrift ofschoon ter

plaatse zelf corrupt, heeft ddar geen spoor van,

en er is 00k geen innerlijke, muzikale noodza-
kelijkheid, die er toe dringt. Integendeel ! Ze
hebben Land juist tot die, onlogische, 32sten

ngentjot’s*') gebracht ; hij hanteert zijn ngen-
tjot’s, N. B., bijwijze van ,,sluitpost” ! Nog een
grief tegen Land is, dat hij soms een bepaalde

plaats in den eenen gongan goed, maar pre-

cies dezelfde, gelijke, in een anderen foutief

heeft staan
; ( 00k in deze gending

! ), en hij

blijkt zich geen rekenschap te geven van den
zin der ontstaande verschuivingen en incon-
gruenties. Noch van hun gevolgen.

De oempaq. Van de 31 noten in dien vier-

den kenongan moet alleen de eene, middelste,

a (pi), vlak v66r de t3, een ,,halve” zijn. A1 het

andere, incluis 00k die ,,heele” noot worden
kwartnoten-volgens-L and. Men ziet, de ke-

toeq’s liggen dan ,,goed” ; te weten : 8, i6,

16, 6 *^), 6, 8 en 4 8sten van een vorigen
interpunctieslag af. Dat wil zeggen, in ,,M a s

Koemambang”, dat even breedledig is als

,,D j g 1 e n t ar”, 66k m6rong-kenongan's heeft

van 64 8sten lang, zouden de getallen in dat

overgangslid alle maar half zoo hoog, en dit

zelf 32 8sten lang zijn. Dus dit laatste

lid maar h^f zoo lang duren als de ge-
wone merong-kenongan’s. De R u i t j es-
se h r i f t-legger wil dit 66k in ,,Dje(le)n'
tar” zoo laten gebeuren. We houden het

ervoor, dat allebei de manieren mogelijk zijn *^).

Wij hebben dat comprimeeren, of beter ge-

zegd : contraheeren van zulk een overgangslid

mcer dan eens geconstateerd als realiteit.

Maar de gelegenheid tot controle doet
zich niet vaak voor. Onze persoonlijke voor-

liefde voor zulke breede gending’s en hunne
onmiskenbare grootschheid van allure schij-

•') Vgl. Aanteekening 15)!
•^) Vgl. Dj. XV, 179. We hoorden in den Jogja-

schen Kraton onlangs zulke kftoeq’s wel degelijk op
ternaire afstanden leggen. Maar ze moesten het jong-
maatje i.q. worden gesouffleerd. De speler in den
gamfilan van een zeer hoog Jogja’sch rijksfunctionaris
verwaarloosde bedoeld detail laatst echter geheel. Soms

nen we met slechts betrekkelijk weinigen on-
der de Javanen te deelen. Het doen samen-
krimpen van zulk een laschlid heeft ongetwij-

feld goeden zin. Bij het normaal gebruike-

lijk concertante merongtempo, — en dansen
doet men niet op zulke vormen van gending’s,
— bij teltijden, dus 8sten-a-la-L and, van nau-
welijks m6er dan 30 per minuut, duurt een
kenongan al tw'ee minuten. Een gong valt er

dan pas na acht minuten, dat is dus uit een
oogpunt van muziek: na een eeuwigheid. Dat
past nu inderdaad zeer wel bij het diepe we-
zen van den gongklank. Ofschoon wijzelf de
sensatie der oneindigheid, die zulke gending's
schenken, aesthetisch waardeeren, vinden we
den afkeer, die tot ethisch mysticisme geneigde
Javanen, gelijk onze oude vriend S o e m a r-

sana, — Ki Tjakr adir dja, — voelen jegens
de (wufte) kleine gending-vormen, volgestopt
met gongslagen, — alsof die maar niets zijn!, —
heel begrijpelijk ; . . . . al deelen we hem geens-
zins. Men is nu eenmaal aestheet, of is het

niet. Maar wie het is, kan niet anders dan in

de muziek ieder ethos waardeeren. Op zijn

tijd. En bovendien zijn er onder de keta-

wang’s zeker overoude, magisch geladene *'*),

Wat nu echter de praktijk aangaat, — dat
men, door de oempaq te verkorten, als het wa-
re zijn maatregelen treft om niet in de moeng-
gah, geneigd als die is om nog weer langere
geledingen te vertoonen dan de m6rong, buiten
alle oevers te raken en van schoone oneindig-
heid in vermoeiende eindeloosheid te verval-

len, is te billijken. De questie van het al-dan-

niet samendrukken, (van het feftelijke tempo)
nu daargelaten, is het duidelijk, dat met zijn

32 noten, en niet 16, — gelijk b.v. in M a-

w o e r, — deze oempaq idealiter een dubbel
zoo vlotte f i g u r a t i e heeft als de andere.
En dus 00k geen ketoeqslag tCisschen de
noten

!

De moenggah. Zijn rusten trekke men aan
bij de noten ervoor. Na die w3 -plaats en voor
de, eenige, ngentjot schijnt er een kwartnoot,
een fis, weg te zijn gevallen. Dat ornament-
je neemt 66k een kwartnoot in, en moet op
den t5-slag beginnen

; na die nm-ngentjot
volgt er dan eerst nog een kwartnoot nm, c

;

de t6-noot moet gewoon een kwartnoot zijn. —

gaf hij tegen het eind van de oempaq heelemaal geen
ketoeq-slagen meer ; elders speelde hij in de oempaq
n^t zoo als in de m^rong. De kennis van de finesse
i.q. dreigt werkelijk verloren te gaan

•
’) Vgl. Dj. XV, 177, 178.

•
*) Vgl. Dj. XIV, 148.
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Land (& Gr.), A. 19, biz. 75 , „Ra-
n o e - m en g g o 1 o (Patet ? ?).

Land (& G r.), B. 9, biz. 100 , (R a-

noe-menggoela*'), (P^log. Laras
n em).

Vergeleken:
Ruitjesschriftlegger, ,,Ranoe-meng-

goeli”. (Patet L i m i).

We willen liever met de Pakoe-alaman-
sche lezing B. 9 beginnen. Die heeft, vooral

tonaal, wat minder haken en oogen dan
Land’s Kratonsche. Overigens zal, wat
dat betreft, de R s c h r.-l. wel gelijk hebben,
dat deze gending, binnen Pelog Bern (en dus
met f en niet met fis !), tot de Patet 5 hoort.

Dat blijkt al wel uit haar groote verwantschap

met Pengrawit *^).

De boeka. Die kan wel zoo blijven, met al

haar gelijke noten. Maar ze is, met dien ,,voll-

taktigen” aanhef, dan nogal een beetje

stijf. (De, Jogjasche, R s c h r.- lezing heeft een

veel langere, en veel mooiere beboeka. D.w.z.,

die begint met een echte boeka o(e)paq-o(e)paq
;

enwel, praktisch-gesproken dezelfde als we, in

den, S^aschen, Trappenschrif t-bundel,

bij Pengrawit hebben zien gebruiken *^).

De Pakoealamansche beboeka knapt overigens

gedecideerd op, wanneer men daarin de paren

op gelijke hoogte liggendc kwarten telkens ver-

vangt door een halve-noot.

De merong. (Aanhef met een pi vlak bij het

begin, evenals Pengrawit. En veel meer
punten van overeenkomst ; maar alles nogcil in

het flauwe. Pengrawit is veel imposanter !)

Alleen op te merken, dat, naar men gezien

heeft, deze Pakoe-alamansche notaties ge6n
lamba-aanhef plegen te geven, incens beginnen
met het dadi-stadium. En dat, indien Land
als isde en i 6de noot inderdaad heeft staan

f, e (gl, bm), dit zal moeten zijn g, f (dd,

gl), gelijk op de latere analoge plaatsen.

De oempaq. Na den tweeden kenongan, (dus

den tweeden dubbelen streep) van den Ilden

gongan, komen er eerst nog vijf gewone noten.

De zesde (een b, Im), wordt een lange. De
zevende eveneens, en dan verder 00k al die

(elf) noten, die er nog resten v66r den gongslag.

De n3-noot is de achtste der noten, terugtel-

lende, v66r haar
;
(een c, nm). Wanneer men

de 32 noten van de moenggah na haar als elk

vier tellen lang neemt, dan wordt de noot-

•') Ranoe-manggoela. Naam van een meer?
•*) Zie Dj 4w5 XIV, 138.
*®) Djawa XIV, 133, 137.

met-gong dat zelf ook. — Moenggah. De noot

drie plaatsen voor het slot zal een dd (g)

moeten zijn.

De K r a t o n - lezing, (A. 19). Wat er pre-

cies met de patet van deze versie aan de
hand is, weten we niet. Maar ze k^n geen
Pelog B a r a n g zijn. Weliswaar werkt de
lamba-aanhef den toon pi weg, — de R u i t-

jesschrift - lezing heeft hem daar wel
degelijk ! — , maar de typische in Pelog Bern
thuishoorende manier waarop die toon is aan-

gebracht in den Ilden en Illden gongan, en zijn

wisselspel met den dd maken een opvatting als

B a r a n g totaal onmogelijk. Men moet maar
eens hooren hoe zot die gongan’s klinken met
fis en niet f ! Bovendien zouden de tonen bm
in B a r a n g 66k al een zeer reeel obstakel

zijn, terwijl omgekeerd de tonen br in Pelog
Bern geen wezenlijk kwaad doen. Al blijft

het wel merkwaardig, dat B. 9 ze geheel

vermijdt, en dat daarentegen A. 19 er niet

alleen veel heeft, maar bovendien zijn beboeka,

en zijn Isten gongan tot vier noten voor het

eind, zorgv’uldig zonder bm schrijft. Dus typisch

moeite schijnt te doen om zich een air van
B a r a n g te geven. Misschien is dat ook wel

de oplossing van het geval : Dat er hier een

opzettelijk, en dan waarlijk niet-ongeestig spel

met dubbelzinnigheden wordt gespeeld **).

De boeka. Hiervoor geldt hetzelfde als

voor die van B. 9. Maar de noten wor-
den nu, in het hier gevolgde notatiesysteem

,, 8sten”.

De merong. Die kenongslag, de eerste de
beste, vallende op een , .blank beat”, op 'n

tweede helft van een themanoot, lijkt ons niet

bijster waarschijnlijk. Misschien moet die ni-

noot gewoon een kwartnoot worden, en is er

een kwartnoot nm (c) voor weggevallen. Of
men kan, beginnend met de tz-noot drie kwart-

noten f, g, f (kenongnoot) lezen. De nz-noot
wordt een 8ste. Er zijn enkele ngentjot’s, op
Im (b), aangeduid. Ze beslaan (ieder) twee
8sten ruimte, beginnend op een ketoeqslag, en
hebben n6g een 8ste na zich liggen. Onder
de ni-noot van gongan III schijnt een nz bij

toeval weggevallen. De eerstkomende ti daar

na, wordt een kwartnoot.
De oempaq. Juist zoo te verbeteren als die

van Titi pati, A. 3 of Mas k o e m a m-
b a n g A. 1 *®).

De moenggah. Accoord ! Het kunnen, als

gezegd, allemaal ,,halven” worden. De R.-
schr. - legger schrijft pantjer voor ; in den

•4) Vgl. voor bm in B a r a n g nog Aanteeken. 5),

Dj. XVI, 23s, en voorts Dj. XIV, 154.
*») Zie Dj. XV, 179.



derden kenongan met dd; overigens met
-

Land (& G r.), A. 20, b 1 z. 75, „R a n-

goe-rangoe” *^), (Pelog B a r a n g).

Ge^nschriftelijk materiaal terverge-
lijking. Gecontroleerd met behulp van
twee Jogjasche nijaga’s.

De boeka. Gespeeld met alle noten gelijk.

(Vermoedelijk echter allemaal ..kwartnoten”.

Immers onze aanteekeningen zeggen : „de
kwarten ad 36”, en maken voor de beboeka
geen uitzondering.) Het hoofdtempo was ; de

,,8sten” 72 per minuut. Ze speelden dus in

danstempo en zullen dan, om die inleiding niet

te jachtig, te vliegerig te krijgen, de tegenstelling

tusschen de beboeka- en de lamba-noten heb-

ben opgegeven. Bij concertante voordracht

moeten dus de noten der inleiding weer „8sten”

zijn. Ze lieten de iste, de 8ste, en de gde noot

van Land weg. Dit alternatief lijkt ons niet

beter dan wat er staat, maar 00k niet slechter.

De gending. Enkele, niet belangrijke en zeker

00k niet verplichte, afwijkingen in de thema-
lijn. Zoo b.v. kort voor het eind van den Isten

gongan, vlak na die (overigens liever bij de
vorige noot aan te trekken) 8ste rust en voor

de kempoelslag, te lezen : d, c, b, g. We zouden
vergeten : die eerdere n2-noot natuurlijk een

8ste. De ngeliq-variant, de Hide gongan,
begint met een, karakteristieke maar voorloopig

nog al bete, kudde van ngentjot’s op d (br).

Mak genoeg om er vijf in de beschikbare lo

8sten ruimte te perken, wat de notatie van
Land toch schijnt te willen, zijn ze echter

nauwelijks. leder zou dan precies een kwart-

noot tijdsduur krijgen, maar deze quasi syn-

copisch, haar helft dus ,,auftaktig” liggen.

Vermoedelijk is het beter de voorafgaande

noot-met-gong ,,lang” te nemen, en dan vier

ngentjot’s, waarop dan nog een 8ste d (br)

volgt en vervolgens de c (nm) en de b (Im)

met t2, die er staan. Voor de ngentjot’s op
b (Im), twee kenongan’s later dan die andere

groep is vier 8sten minder |ruimte beschikbaar

;

men krijgt er dus maar twee, maar behandele

ze overigens net zoo ;
dit alles geldt 00k voor

de groep op c (nm)
;
de solitaire op dien toon

kan geen moeite geven, ze begint op de ti.

—

Land (& G r.), A. 21, biz. 76, ,,P r i-

jabada”*^), (Pelog B a r a n g).

*') De aanduiding van den ..kendangan”, (de trom-
bespeling), zal bij Land te lezen zijn niet ,,semar”
doch s e m a n g. (Dit is letterhjk ; veinzen ; maar ook
de naam van een gending.) Bovendien echter geeft de
R. s c h r. - 1. een anderen kendangan op, n.l. sara-
j o e d a. (Letterlijk: strijdpijl (?), maar ook weer naam
van een gending, en zie voor het overige het J.N. Hwb.).

Vergeleken:
Eene Ruitjesschrift-lezing, (Pilog

Barang); zie onze Aanteeken. 13!
Een Ruitjesschrift-lezing voor tal 4 -

deq-dans.

De boeka. De eerste noot een kwart ; al de
andere 8sten, maar de gongnoot een halve.

De gending (ladrang). De eerste ni-noot

wordt een kwart ; de tweede t2 in den Vden,
en die in den VI listen gongan vallen op de
hdft van de noot waar ze onder zijn gezet

;

de slotnoot Ilden gongan moet lang, een halve,

zijn ; alle rusten trekke men aan bij de noot

er voor *'*). —

Land (& G r.), A. 22, biz. 77, ,,Goe-
noeng sari”, (Pelog Barang).

Vergeleken:
Notaat naar spel van Mardi-Raras,

(Pelog Barang).
Een Ruitjesschrift-lezing, (Slendro
M e n j o e r a),

Een Ruitjesschrift-lezing, gSnding
tledeqan, (Slendro Menjoera),

S e e 1 i g, No. 10s, biz. 88, ,,Gunung sari”,
(Slendro Menjoera); zie onze Aantce-
k e n. 14 1

De boeka. Drie noten 8sten
; volgende zes

noten kwarten ; vervolgens weer 8sten ; slotnoot

halve.

De gending (ketawang). De tweede p2-noot,

de derde ni-noot, de vierde ni-noot, worden
kwarten. De derde p2-noot en de vierde p2-
noot worden 8sten. (Of de kempoel valt op
hun tweede helft.) Tusschen de slotnoot Illden

gongan en de t2 ervoor moet er een 8ste zoek
zijn geraakt ; zeg : een noot dada (g) onmid-
dellijk voor de gongnoot. — De ngentjot’s. Wil
men niet minder van die ornamenten toepassen,

dan Land er aanduidt, dan zal men er wer-
kelijk moeten nemen bestaande uit twee 32sten
en een i6de. In A. 20 wilden we dat niet,

omdat onze muzikanten er geen van dien spoed
in speelden. Maar we bedenken, ze speelden
toen 72 ,,8sten” per minuut. Wordt er ditmaal
een tempo met 36 ,,8sten” in de minuut ge-
kozen, — wat overigens, gegeven die extra
lange beginnoten niet zoo bijster waarschijnlijk
is, — dan zouden de ,,32sten”-ngentjot’s nti,

en de ,,i6den”-ngentjot’s toen, even vlug loo-
pen. (Zie onze Aanteeken. 15 !) Te beginnen
met Land’s ,,G3” zou men dan dus („voll-

*2) Ra ngoe-rangoe is : Bezorgd, besluiteloos.
*3) Prijembada: Liefkoozen.
•') De kleine afwijkingen tusschen den VIden plus

V'llden eener-, en den IXden plus Xden gongan an-
derzijds, houden we niet voor finessen doch voor
slordigheden. Maar mogelijk zijn de beide lezingen.
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taktig” rekenend) van die ngentjot's krijgen

op de derde, zesde en zevende 8ste. (Die noot-

met-gong zelf een kwart ; v66r de ti een 8stc d,

6p de ti een 8ste rust. Te beginnen met de

„G4” ngentjot’s op de zesde en zevende 8ste.

(De ti-noot een 8ste.) De resteerende ngentjot's

kunnen waarschijnlijk 66k het best vallen op
een zesde en zevende 8ste, geteld beginnend
met een kenong. (Dan de ti’s 8sten, en de
kempoel’s midden op een themanoot.) —
P il og N em.

Van hier af aan de goeloe gewoon als f te lezen

!

Land (& Gr.), A. 23 , biz. 78, ,,Goen-
d j a n g”, (P e 1 o g N c m).

Vergeleken:
Ruitjesschriftlegger, ..Gondjangga-

nem”, (P e 1 o g N 6 m),
Mardi Raras, ..Gondjang a n o m*’, (Pe-

1 o g N e m),
Seelig, No. 46, biz. 44, ,,Goidjang anom be-

daja”, (Pelog Ne'm); zie onze Aanteeken 16!
Ruitjesschriftlegger, ,,Gondjangnga-

n o m”, (Slendro Menjoera),
Djakoeb & Wignjaroetneksa, No. 120,

biz. 186, ,,Gondjang anom”, (Slendro
M 6 n j o e r a),

Ruitjesschriftlegger, ,,Gondjang”, (Slen-
dro MSnjoera),
Soelardi No. 8, biz. 24, ,,Gondjang”,

(Slendro Menjoera),
Ruitjesschriftlegger, ,,Gondjang se-

r^t”, (Slendro MSnjoera);
Seelig No. 130, biz. 100, ,,Gondjang se-

ren”, (Slendro Mfinjoera); zie onze Aan-
teeken. 17! —

•') Jogja’sch. Zie Dj. XIV, 163.
•^) Zie Aanteekening 8), Dj. XVI 242, 241.
*’) Dezen naam wel aangetroffen in het register,

maar bij de notaries hebben we de gending niet kun-
nen vinden en haar dus ook niet vergeleken.

**) Gendjong (of Gindjo(e)ng) behoort
tot de woorden, die alleen bekend zijn als naam van
gending’s. Naar een philoloog ons deed opmerken,
moeten dat ongetwijfeld zeer oude namen wezen, en
mogelijk even oude gending’s. (Echter valt er reke-

ning te houden met de kans, dat een oude naam op
een nieuwe compositie overschuift.) Blijkens het J. N.
Hwb., i.v., komt naast Gendjong goling ook
Gendjong dojong (Waroe g e n d j o n g) als

geijding-naam voor. (Trouwens, we vonden ook een
g€nding Waroe dojong). Waroe is de bekende
boom, goling beteekent : omgeslagen, gekanteld

;

dojong; overhellen. (Vgl. ook het miring,
scheef, in den naam Gondjing miring.) Naar
die, verduidelijkende ?, toevoegsels te oordeelen, zou-
den we met het woord gendjong werkelijk nog in

de sfeer zijn van gondjing (of ginondjing):
wiggelen(d), kantelen(d) (,,over een zijde” Hwb.); en
gondjang-gandjing; heen-en- weer kantelen.

Het simplex gondjang schijnt weer niet anders
voor te komen dan als geijdingnaam. Het is natuurlijk
volstrekt niet gezegd, dat namen, met ginondjing
samengesteld, noodzakelijk geijding's aanduiden, die

met de gending Ginondjing samenhangen. Aller-

lei kan immers realiter schommelen, wiebelen, wiege-

Ruitjesschriftlegger, ,,Gondjang - gan-
djing”, (Slendro Sang 4);
Ruitj esschriftlegger, ,,Go ndj ang - gan-

djing letoq tledcQan”, [Slendro Sang 4];
Soelardi No. 3, biz. 21, ,,Gondjang-

gandjing”, (Slendro S 4 n g 4),

G a m 4 1 a n 1 e e r b o e k j e *‘). I N o. 9, b 1 z. 32,
„G o n d j a n g-g a n d j i n g”, (Slendro S 4 ng 4).

—

Ruitjesschriftlegger, ,, Gondjing”,
(Slendro Sang 4);
Seelig*^), No. iiz, biz. 92, ,,Godjing

m i r i n g”, ( ,,S a 1.” ).

Ruitjesschriftlegger, ,, Ginoendjing",
(Slendro Mcnjoer 4 ),

Soelardi, No. 26, biz. 36, ,,Gi n o n d j i n g”,

(Slendro M 6 njoer 4),

Ruitjesschriftlegger, ,,Mas-ginon-
djing”, (Slendro Menjoer 4 ).

Seelig*'), No. 106, biz. 90, ,,G i n o n d j i n g”,

(..Pel.”),
Mardi-Raras, ,, G i n o n d j i n g ”, (Pelog

N e m). —
Mardi-Raras, ,,W eni-gondjing” *’), (P 4-

1 o g N e m). —
Ruitjesschriftlegger, ,,Giwang-gon-

d j i n g”, (Slendro Menjoer 4).
—

Ruitjesschriftlegger, ,,Gendjoeng”,
(Slendro Menjoer 4).

Ruitjesschriftlegger, ,, Gendjong”,
(S 1 4 n d r o S 4 n g a),

Soelardi, No. 20, b 1 z. 3 2, ..Gendjong”,
(Slendro S 4 ng 4),
Djakoeb 6 Wignjaroemeksa, No. 80,

biz. 134, ..Gendjong”, (Slendro S 4 ng 4),

= S e e 1 i g, N o. jSz, biz. 132, ,,G e n d j o n g”,

(Sl 4 ndroS 4nga)l; zieonzeAanteeken. 18!
Mardi-Raras, ,,Gindjong”, (Slendro

S 4 n g 4).

Seelig, No. 56, biz. 54, ,,Gindjong”,
(P 4 logN 4 m); zie onze Aanteeken. 18! —
Djakoeb & Wignj 4 roem 4 ks 4 , No. 59,

biz. 103, ,,G 4 n d j o n g *) goling”, (Sl 4 ndro
S 4 nga):zie onze Aanteeken. 19!

len ; bijv. haren (w 4 n i) ; of (iets van) parelmoer

(g i w a n g). (Er wordt in het laatste geval toch niet

ook gedoeld op een zin : afhelling e.d. van dat tweede
woord ?) Maar de gepding Mas-ginondjing, met
haar naam die een toespeling lijkt op Mas-koe-
m a m b a n g : Wiebelend-goud naast Dobberend-goud,
bleek toch eenvoudig aan de gending Ginondjing
gelijk. Toevoegsels als anom, anem (jong), s 4 r e t

(rand, Streep), s 4 r 4 n (? wisselen, aftreden), 1 4 t o q
(! met een vinger ’n lik van iets nemen), verduidelijken
de gendingnamen niet bepaald, (al lijkt ’ n o m, gezegd
van de helling van dak of ladder, wel : steil te kun-
nen beduiden). Mogelijk willen ze ook geen v e r-

staanbare samenstellingen optfeveren, doch op vrij

willekeurige manier bepaalde vormen of varianten on-
derscheiden met muzikantenjargon-termen. Overigens
blijkt het Gondjang an 4 m van den R. s c h.-l.

met L a n d’s Goendjang identlek. — Soeroeng
is ; (het) duwen, d a j o e n g : roeiriem.
Met het opnemen van een gending

in bovenstaande lijst, gaven we niet
te kennen, dat ze aan Gondjang ver-
want is, doch alleen, dat bij een gron-
diger en definitiever onderzoek dan
onze voorloopige verkenning zijn kon,
nagegaan zou moeten worden, hoe
groot de mate hunner eventueele ver-
wantschap, door op elkaar lijkende
namen gesuggereerd, realiter is.
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Soelardi, No. 34, biz. 44, „G6ndjong
goling”, (S 1 e n d r o Sing a),

R u i t j e s s c h r i f 1 1 e g g e r, ..Gendjong g o-

1 i n g”, (S 1 e n d r o S a n g a).

Mardi-Raras, ..Gendjong goling”, (Pi-
log N e m),

L i b d a p r a d a n g g a & Djatiswari ,,G 4 n-

djong goling”*'). partituur, (Pelog Nem).
Seelig, No. 80, biz. 75, ,,Gedjong go-

ling”, (Pelog Barang); zie onze Aantee-
k e n. 19!
Atmasoemarta &Wirawijag 5 , I No. 9,

biz. 24 Gendjong goling ming-
gah. . . .Soeroeng dajoeng”, (Pilog N£m);
zie onzeAanteeken. 19!

Beboeka. Haar melodische lijn wijkt nogal af

van den R. schr. -1. Ook de aanbrenging der
lange noten dus niet direct bruikbaar als voor-
beeld. Deze dus slechts gegist. Alsvolgt : De
eerste noot een ,,kwart” en de vierde een

, .halve” ;
de vijfde een ,,kwart,” de achtste

een ,,kwart” en de negende drie-,,8sten”
; de

zeventiende, achttiende en negentiende „kwar-
ten”

;
overigens ,,8sten” *^).

Iste gongan. De noot dd (g) v66r zijn eerste

8ste (Im, b) wordt zelf een 8ste. Na de nz-
noot (8ste nm, c) en de volgende noot (8ste

Im, b), komen er vijf kwarten gevuld met pi

(a). Op de eerste kwart na, deze ontbonden
te denken in ngentjot’s van het bekende type.

Voor op de eerste daarvan valt de ti. De tz-

noot (Im, b) wordt kort, de noot v66r de n3
een e (bm). De t3 van den vierden kenongan
valt halverwege een dd (g).

IIde gongan. Rusten altijd liever aantrekken
bij de noot er voor. Vermoedelijk moet de
eerste tz-noot (nm) lang, en de nm twee noten
later kort. De nz-noot is een kwart geworden

;

onmiddellijk daarna schijnt een 8ste nm (c) te

ontbreken. De ti moet een 8ste herder liggen,

(op een gl, f)
; de tz eveneens, (op een Im,

b). Na die kwartnoot nm (c), halverwege dien
derden kenongan, ontbreekt weer een 8ste nm.
De t3 moet tw64 plaatsen eerder liggen, (op
een gl), de t4 66k, (op een Im). L a n d’s noot
met de t4 (dd) en de volgende 8ste moeten
geheel vervallen. De noot-met-gong wordt een
kwart *^).

*') Dj. IV, I, 4.

*^) Die rekking op de grens van boeka oepaq^ en
boeka gfinding (zie Dj. XIV, 137), wordt zoodoende
wel wat lang. In ieder geval beduidt die noot nm
daar een vaag point d’orgue en geen syncope.

•®) Men ziet, dat van den derden kenongan bij

Land beide helften nagenoeg dezelfde reeks tonen
zouden hebben, den tweeden keer echter ein 8ste naar

voren geschoven in de maat : De eerste helft begint

met haar bm op een ,,derden” tel, de tweede helft op
een ,,tweeden”. Pikant is dit wel, ondenkbaar niet,

maar zeker allerminst. De copie naar den R u i t j es-
s c h r. - 1., die wij hier volgen, laat beide, gelijke, helf-

ten op een ,,vierden” tel beginnen met die bm. En
deze lezing is waarschijnlijker, mag dus niet opzij ge-

Illde gongan. De twedde noot bm (c) een
8ste

;
(deze verandering ook aanbrengen in de

beide volgende halve-kenongan’s). De dcrde
noot dd (g) een kwart ;

(66k in de eene vol-

gende halve-kenongan). Ngentjot’s enz. veran-
deren als in gongan I en dezen ook volgen
bij kleine afwijkingen

; het afwijkende slot kan
wel blijven zooals het er staat.

IVde gongan. Drie maal moet een t-slag

vallen op de tweede helft van een dd (g), een
maal op die van een br (d) en twee maEil op
die van een bm (e). In den tweeden kenongan
de eerste dd na de tz lang nemen en de t4-gl

kort. Wat de oempaq betreft, men weet dat

daar gewoonlijk aan het eind, — het rallentando

nu nog daargelaten — , de beweging in kalmeert,

er reeele langere noten in staan. Dit is ditmaal
zoomin in den R. s c h r. - 1. het geval als bij

Land. Die laatste twaalf noten moeten alle

gewone 8sten wezen.
De moenggah. Die ,,Gi” is weer een-en-

dezelfde slag als die ..Gs”, en zou een 8ste

moeten zijn. (Maar de R. s c h r. - 1. schrijft dit

tweede deel dubbel zoo breed als het eerste ;

en dat lijkt eigenlijk wel verkieslijk.) — Staat

de eerste t3 inderdaad twee 8sten te laat, (en

niet alleen in ons afschrift) ? De derde t3-

noot moet een gl (f) zijn
;
geen bm (e).

Overwegende, dat dit deel mogelijk in te

korte noten is genoteerd, zouden we daarin
wel ngentjot’s met 3zsten kunnen accepteeren,
die dus ieder €6n ,,8ste” der notatie vullen.

Bij die drievoudige ngentjot’s op gl (g),

worden in-het-geheel zeven 8sten met die

toon gevuld
; de er aan voorafgaande dd (f)

moet een 8ste zijn, en geen kwart. Van
die zeven 8sten zijn dan de evene gevuld met
zoo’n ngentjot, de dnevene gewoon gaaf **);

op de laatste ddarvan valt de ty. Die ngentjot’s
zouden dus op zwakke 8sten vallen. Zoo ook
die solitaire op bm (e). Maar die eene solitaire

op dd (g), schijnt op een zwaar deel (een w-plaats,
dus halverwege een kenongan) te willen vallen.

Tegen het eind staan er een paar op Im (b)
misschien vl^ na elkander, op een zwakke 8ste
en op een t5.

schoven worden met een beroep op de slechte qualitelt
van dat afschrift. (Vgl. Dj. XIV, 142, en voorts het
hierachter opgemerkte bij den Isten post-moenggah-
gongan van A. 28.)

*'') Geh66rd hebben we zulk een reeks met om-
en-om een ngentjot en een gewone noot nooit. Mul-
tiple ngentjot’s plegen vlak na elkaar te liggen. Waar-
schijnlijk verdienen ngentjot’s-met-i6den dus ook nu
de voorkeur. Bij de drietallen zou de middelste dan
op t6 beginnen. Dat paar ngentjot’s op de Im wordt
een £nkele,' beginnend op de W4 en gevolgd door een
gewone 8ste Im met den t5-slag

; nog andere ng£n-
tjot’s zouden beginnen op een w-moment

; die eene
enkele op een w2 moet een gewone 8ste worden.

Vgl. nog Aanteeken. 15 !
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In den Illden post-moenggah-gongan moet
dc noot twee plaatsen v66r de n3 een pi (a)

zijn, de laatste ts een kwart, en de noot vol-

gende op de ty een 8ste. In den tweeden hal-

ve-kenongan van den IVden, dezelfde laatste

twe4 correcties. De tz even later wordt een
kwart (zie den vorigen kenongan), de t3 valt

onder een Im (b), en de volgende Im wordt
een 8ste. De voorlaatste halve-kenongan te

wijzigen naar dien drie gongan’s eerder : de
tz-noot krijgt geen 8ste-,,rust” na zich, en de
t3 -noot een kwart-,,rust”.

—

Land (& Gr.), A. 24, biz. 8 i, „Den-
d a n g”.

Geen vergelijkingsmateriaal:zie onze
Aanteeken. 20!

Beboeka. Raadpleglng van de tweede helft

van gongan I toont als waarschijnlijk aan, dat

de zevende, de tiende, en de laatste noot
kwarten moeten zijn ; de rest 8sten.

Iste gongan. De derde ti-noot een 8ste

;

de slotnoot een kwart.

Ilde gongan. De eerste ti-noot nm (c) een
8ste. De eerste 8ste bm (e) een kwart, de
ngentjot bm vult twee 8sten ;

de tz-noot

erna wordt een 8 ste. De noot-met-gong een
kwart.

De oempaq. De 03 nu onder een kwart. De
resteerende acht noten alle kwarten

;
(dok de

vierde noot, die quasi ,,heele”, in twee helften

genoteerd). De tz valt tusschen de derde en
vierde. Men kan ook vragen, of de eerste en der-

de dier acht (dd, g) niet beter respectievelijk een
gl (f) en een Im (b) kunnen zijn : Men ver-

gelijke de achtste en de zesde noot van-achter-

af van de post-moenggah, over welke we verder
niets hebben op te merken. (Die ,,Gi” vervalt

natuurlijk.) —

Land (& G r.), A. 25, biz. 81 , ,,T 1 o e-

toer” *’), (P e 1 o g N e m).

Vergeleken :

D jajengoetara‘ 2
), ,,Tloetoer”, (Pelog

N e m) ;

Ruitjesschriftlegger, „Tloetoer be-
lang-bSlan g”, (Pelog N e m) ;

Seelig, No. 32, biz. 32, ..Telutur", (,,Pel.
9”) [P6log N6m]; zie onze Aanteeken. ai!

•^) Het woord tloetoer zou lets beteekenen van '•

voortgevloeid, gewekt (een genegenheid), verschoten
(van kleuren). Voorts ook, volgens J a n s z, een kleine
dubbele waterlelie. De naam Tloetoer voor een
gSnding schijnt ook wel Toetoer te kunnen luiden.

(J.N. Hwb.) Voor tawon toetoer wordt de
beteekenis : een soort van kleine wesp opgegeven, en
zoo zou tloetoer belang-bSlang nog wel-
eens een wit-en-zwarte wespensoort kunnen beduiden.

Ruitjesschriftlegger, ..Tloetoer I 4 ra
nangis", (Sl^ndro Sang a);

Seelig, No. 174, biz. 128, ,,Tlutur d a-

wah ladrangan”, (Slendro Singl); zie
onze Aanteeken. 21!
= Djakoeb SWignjaroemSksa, No. 72,

biz. 123, ,,Tloetoer m i n g g a h i p o e n la-
drangan”, (Slendro Sang a).

Land (6 G r.), A. 30, biz. 89, ..Tloetoer”,
(Pelog Lima);
Zie bij dat No. ook de opgave van

verdere lezingen van Tloetoer inPatfit
Lima.

De boeka. Voor het rhythmeeren van dc
eerste helft dezer lange inleiding, (een boeka
oepaq-oepaq), volgen we den R. s c h r. - 1. in

Tloetoer belang*. De tweede helft is

gelijk aan het slot van den Illden gongan dier

zelfde lezing. We zouden willen raden, lang,

als een kwart, te nemen de derde, zesde, ze-

vende, achtste noten ^n de slotnoot der be-
boeka. De rest kort, Ssten.

Gongan I. Die 8ste rust vervalt. De derde
noot, geteld te beginnen met de ni is een
kwartnoot dd (g). Deti -kwart, en dc volgende
kwart ieder te vullen met een gewonc ngentjot

op dd (g). De noot diarna, de Im (b) wordt
een 8ste. — Gongan II. De ti valt halverwege
een kwartnoot. De slotnoot wordt een kwart.
— Gongan III. Die eerste noot, a, die in-haar-

dooie-e^ntje voor de heele gepding de extra

toontrap pi zou moeten representeeren, is niet

zeer waarschijnlijk, ofschoon niet bepaald on-
mogelijk. Men kan haar vervangen door dd (g).

De ngentjot's, nu op bm (e), vallen net zoo
als die in gongan I. De noot er na (gl, f) is ook
weer een 8ste. Geteld met de ni als eerste zijn

de derde plus de vierde, en de vijfde plus de
zesde Ssten weer met een ngentjot (op gl, f)

gevuld. De ti valt ditmaal op het begin van
de tweede, die door nog een 8ste gl wordt
gevolgd. — Bij de herhaling dezer drie gongan’s
wordt die derde ni-noot een kwart

; daarop
volgt dan de oempaq van nog acht kwartnoten,
beginnende met de, thans als Ssten genoteerde,

dd, gl (g, f). Land heeft ditmaal, om raad-

selachtige redenen, de eerste, de reeele, zijner

gewone twee overgangsverbreedingen achterwe-
ge gelaten. Die kwart rust vervalt, maar de tz

blijft ook nu tCisschen twee noten liggen. De
slotnoot is vervolgens een ,,halve”. — De
raoenggah. Die ,,Gi” vervalt. De eerste nz-noot

Of moet men verband leggen tusschen de beteekenis-

sen van het eerste woord: verschoten van kleur(?), en
het tweede: zwart-wit-geringd ? Zeer waarschijnlijk

lijkt dit niet

!

Lari nangis is; het juffertje

schreit.

•^) Een der deelnemers aan den muziekschriftwed-
strijd; Jogjaer ; Zie Dj. IV. i en 13.

•®) Dj. XIV, biz 137.



wordt een 8ste ! In den Ilden cn den IVden
postmoenggah-gongan moeten de eerste en de
tweede ti’s halverwege een noot vallen. Bij de
kleine verschillen tusschen den Ilden en den
IVden p.m.-gongan (vierden kenongan) lijken

ons de lezingen van den Ilden verkieslijk. —

Land (& Gr.), A. 26, biz. 8 2, „Ona ng-
onang manis” *^), (Pelog N e m).

Vergeleken;
Ruitjesschriftlegger, ..Onnangngon-

nang manis”, (P 6 1 o g N e m),
Mardi Raras, ..Onangonang", (Pilog

N € m)

:

Ruitjesschriftlegger, ,,Onnangonnang
manis panteng tledeqqan”, [Sl^ndro
S 4 n g a] ;

Ruitjesschriftlegger, ,,Onnangonnang”,
(S 1 4 n d r o S a n g a),

Seelig, N o. 55, biz. 53, ,,Honnang hon-
nang”, (Sl 4 ndro Sang a); zie onzeAan-
teeken. 22!
Seelig, No. 178 , biz. 131, ,,Honang ho-

nang”, (Slendro Sang a); zie onze Aan-
teeken. 22!
= Djakoeb<SWignjaroemeksa, No. 77,

biz. 131, ,,0 n a n g o n a n g”, (Slendro Sanga).

De boeka. Zeg ; de slotnoot en de vijfde en
zesde lang, een kwart ; de rest 8sten, Maar
noodig is het lang nemen dicr eerstbedoelde
twee noten niet. — De ladrang. Geen aanmer-
kingen.

—

Land (& Gr.), A. 27, biz. 8 3, „L a

-

r a s a t i” **), (Pelog Nem);zie onze
Aanteeken. 23!
En zie Djawa, jg. XV, biz. 185 ! Die ngen-

tjot’s zouden dus respectievelijk op den G3 cn
de ti moeten beginnen.

Pelog Lima.
Land (& G r.), A. 28, b 1 z. 8 3, „D j e -

lagra” *^), (Pelog Lima).

Vergeleken:
Oude-Jogjasche-Kratonschrift-leg-

gcr**), ,,Dj lagra”, (Pelog Lima),
Ruitjesschriftlegger ,,Dj lagra”, (Pe-

log Lima),
Trappenschriftbundel, ,,D j e 1 o g o”, g e 11-

d i n g b o n a n g, (P 4 1 o g L i m 4),
Trappenschriftbundel, ,,Djelogo”,

g«nd i n g r e b a b, (P 4 1 o g L i m 4).

Beboeka. Lang (een kwart), vermoedelijk

;

de 8ste, gde, lode, en i3de; 6n de slotnoot.

Waarschijnlijk moeten de zde, 6de, izde en

*') Onang beduidt : droevigheid

;

manis:
zoet

;

panting: strak gespannen (?).

•*) ,,Laras d r i j 4” beduidt: ,,I n harmo-
nic met de z i n n e n”.

i4de noten gelezen worden als e, b5m, en
niet als c, ngm.

Merong. Iste gongan. De laatste lange noot
in den tweeden kenongan (c, nm) wordt kort.

In den derden kenongan vallen de ti en t3 op
de tweede helft van een kwart. De eerste nggn-
tjot, op gl (f), v66r een t3, is correct, mits
men die 8ste rust, liever, bij de vorige noot
aanrekent, en de eerste dier twee 8sten gl in

twee (gedempte) i6den ontbindt. — Ilde gongan.
De drie volgende ngentjot’s vullen precies zoo
de kwart v66r een ketocq-slag. En dan heeft

onze copie in het Oude-Jogjasche-
Kratonschrift er 00k nog een, op den
laatsten t3-slag beginnend. De noot br v66r
deze br-ngentjot wordt een kwartnoot, er na
komen 8sten br (d) en nm (c), en een 8ste

(niet een kwart) Im (b) ; de laatste zeven no-
ten van den gongan leze men zoo als ze er

staan. Eerder in dien vierden kenongan moet
de rust met de ti er onder een 8ste lang zijn,

de bm (c) vier plaatsen daarna wordt een kwart,
de bm met de t2 en de noot ema 8sten. De
derde ti van dezen gongan valt halverwege
zijn kwart.— Hide gongan. De ketoeq-slagen,
voorzoover onder kwartnotenstaande, vallen weer
op de tweede 8ste daarvan. De tweede helft van
den gongan komt overeen met die van den Isten

en wordc daar aan gelijk gemaakt. — IVde gon-
gan. De eerste drie kenongan's gelijk te maken
aan die van gongan II. Ook voor de eerste

helft van den laatsten kenongan, dus tot-en-
met vier noten na de tz, die op een bm komt,
geldt dat. De streep als aanduiding van het
midden van den kenongan staat ook een 8ste

te laat. De 8ste en de kwartnoot dd moeten er

beide achter staan. Vervolgens komt de ketoeq-
slag t3 op het begin van een dd-ngentjot, en
daama de laatste elf notenteekens, beginnend
met nog een dd (g), die er staan. — Vde gon-
gan. De eerste ti op de tweede helft van „2ijn”
kwart. Vier plaatsen later wordt de nm (c)

een kwart
; weer twee plaatsen daar na de dd

(g) een 8ste. De t3 weer op de tweede helft
;

vier plaatsen later een kwart, nm. De t4 op
een 8ste ; niet halverwege een kwart ! Op de
dd-ni zullen weer twee kwartnoten Im moeten
volgen, met de ti op de helft van de laatste.
Vier en vijf plaatsen later moeten er kwart-
noten nm en Im staan. (De eerste drie halve-
kenongan s zijn dus, op enkele begin- of
slotnoten na aan elkaar gelijk.) Tweede helft
van den gongan gelijk aan het overeenkomstige
deel van den Illden. — Vide gongan. Gedu-

**) Van djagra of dj 4 g 4 , bewaken.
•*) Zie hierachter op A. 30 .



rende drie kenongan'sgelijkaan den IVden. De
noot waar bij Land de laatste t2 onder staat,

wordteen 8ste (nm), maar die ketoeqslag valt pas

er nd, op het begin van een nm-ngentjot ; daarna

komen nog een kwartnoot nm (c), een 8ste

bm (e) en een id. gl (f), en verder veertien

noten zooals ze er staan, beginnend met een
kwartnoot gl (f). — Vllde gongan. In orde tot-

en-met de t3 -noot van den vierden kenongan.
Vervolgens is Land met het uiteindelijke

overgangs- of lasch-lid dxtra in de war. Dat
overkomt hem medr wanneer de gending daar
feitelijk in het geheei geen langere noten heeft.

We geven hier dat overgangsslot
;
(de cursie-

ve tonen hebbcn een ketoeq-slag onder zich ;

de t3-noot is de eerste ervan ; de ng(entjot op)
nm neemt weer gewoon een kwart, dus twee
teltijden, in beslag) : / Zm gl dd Im / ng nm Im
nm / dd nm br nm / LM np (np np) /

De (post)moenggah *'). Iste gongan. Aan-
genomen, dat die lange noten van dit tweede
deel reeel zijn, kan men die ngentjot’s gewoon
lezen als vullende een kwartnoot, (vlak v66r
een ketoeq). Staat de ty van den tweeden ke-

nongan wel onder een Im (b) ?. Men vgle

den la^tsten gongan. Overigens vermijden de
R.s c h r.- en de T r. s c h r.-l e g g e r hier de
br, schrijven niet Im, br (b, d) maar nm, Im
(c, b). De noot v66r de vierde ta lezen R. s c h r.

en O.Kr.schr. als dd (g), en niet als nm
(c) ; id. id. de noot na de vierde t 3 . Ook in

den semi-kenongan een gongan later leze men
overal dd's en g^en nm’s, (al vinden we die

nm’s wel mdoier !)
—

Eigenaardig is het gesteld met den laatsten

halve-kenongan. Al de andere lezingen willen

deze blijkbaar gelijk hebben aan ieder der
eerste drie halve-kenongan’s van den volgenden
gongan. Ook bij L a n d 's voorbeeld, de
Oude - Kratonschrif t-lezing is dat ver-

moedelijk het geval. Daar, in het begin van
dien nieuwen gongan, komt Land vrijwel

tot hetzelfde resultaat als de R u i t j es-
se h r i f t-legger. Maar aan het eind van den
Isten heeft hij heel iets anders. We hebben
ons afgevraagd of hij wellicht de, zelf corrupte,

zoo als ze er staat geen goeden zin opleverende,
notatie van den Oude n-K ratonschrift-
bundel, twee keeren geinterpreteerd heeft

; in

onderling afwijkenden zin. In het door ons
geraadpleegde exemplaar staat :

*') Deze heeft iets werkelijk rondoachtigs,
doordat ^^nzelfde karakteristieke thematische gedachte
in al zijn onderscheiden gongan’s terugkeert als derde
kenongan. In Goendjang, A 23 , besloeg het re-

frein- of ritornelachtige gedeelte telkens 66k nog de
laatste helft der tw6ede kSnongan’s.

Wela 4
Napas

Ketoeq s

Ketoeq 6

Ngratjaq

Ketoeq y

Ketoeq 8

Gongsa 2

djongga
o— —

o

gangsal

djongga
dada
gangsal

nem
bem
djongga
dada ®
djongga ®
bem ®
nem ®
gangsal

dada
djongga
dada
djongga.

en dit kan niet juist zijn ; want, aangenomen,
dat de aanwijzing ,,Ngratjaq” de noot zelf, en
de noot ervoor kort maakt, (waarover zoo-
straks meer), is de afstand van t6 tot ty nu
drie tellen (in plaats van vier), en die tusschen
t8 en den Gong(sa) 2 ook drie tellen (in plaats

van twee). Dit komt allemaal in orde wanneer
men de aanwijzingen Ngratjaq, Ketoeq y, en
Ketoeq 8, alle een plaats in den linker kolom
laat zakken *^). De tweede keer is het met die

aanwijzingen precies zoo gesteld. Den derden
en vierden staat die laatste ketoeq opdejuiste
hoogte ! de twee andere aanwijzingen nog
verkeerd. — Wat dat „Ngr atj aq” betreft,

als we ons niet vergissen hebben L a n d &
Groneman op ,,N g r a t j i q” ( := Ngra-
tjaq ? ) staan ; ,,een tijdelijke versnelling (bre-

king) der saronmelodie, weldra door lamba
gevolgd”. Die tijdelijkheid zou dan zoo kort

mogelijk zijn ; en dat ,,weldra” zoo vlug als

denkbaar intreden, immers die broking slechts

6en lambanoot betreffen. Ook bij den zin, die
het J. N. H w b. sub ,,ratjaq” gee ft : ,,alle

[dus eventueel ook beide ?] gelijk”, schijnt de
term „ngratjaq” niet slecht gekozen om daar-
mee een tweetal half-zoo-korte noten, tusschen
gewone lange in, voor te schrijven. De, objec-
tief o.i. niet onmogelijke, lezing van het slot

van dozen gongan door Land, is ook in zoo-
verre niet te wraken, dat immers zijn voor-
beeld werkelijk een f, gl (djangga) op de ty

schijnt te eischen.

En de Salasche Trappenschrift - bun-
del **), — eenerzijds van die Jogjasche le-

zingen stellig onafhankelijk, en anderzijds na-
tuurlijk buiten den gezichtskring van Prof.

•*) Zie Dj. XIV, 130.
”) Zie Dj. XIV, 133, 163, 165.



Land gcbleven, — lecst den questieuzen hal-

ve-kfcongan, maar dan ook alle kecrcn, 66k
in het begin van den Ilden gongan, alsvoigt

:

/ dd Im / Im np / np Im / dd Im / nm bm /

gl bm / nm Im j dd g\ j GL, zoodat de laat-

ste drie maten (auftaktig) met het gonganslot
bij Land overeenstemmen. (En 66k met het

slot van diens Ilden p.m. gongan. !) De quasi

kanonische verschuiving van het thematische
materiaal, is inderdaad een verschijnsel, dat

de Javaansche muziek vaak genoeg realiter te

hooren geeft, zij het dan binnen een enkele

lezing of bij de vergelijking van twee onder-
scheidene *

'). — Maar in ieder geval blijft

die, wellicht hybridische, lezing van Land
twijfelachtig : men vervange den aangevochten
semi-kenongan dus werkelijk door den daarop
volgenden. De w4-noot krijgt evenals de ..Gz”-
noot, een (quasi-)rust na zich, de t5-, t6-, t7-

en t8-punten worden identiek met de volgen-
de ti- tot-en-met t4-momenten. Zoo ook de
overige noten. — Ilde gongan. Tweede kenon-
gan. Na die halve-noot nm komt er eerst een
ngentjot op nm, en dan die nm met t6, die

echter een halve-noot moet zijn, (ketoeqslag op
het begin)

;
de over-de-streep-heen-verlengde

halve-noot gl moet een gewone halve-noot
worden. — Illde gongan. Deze heeft g66n trans-

scriptiefouten. Als tenminste de nz-noot een
nm (c) is. Onze copie naar den O u d e n-
Kratonschrift - bundel teekent echter aan
het eind van den eersten kenongan aan: „Titi
awit neseg bade dawah ladrang”, en na den
tweedcn : ,,Titi dawah ladrang te[k]sih toetoeqan
gending”, dus eerst den aanloop tot, en daarna
het intreden van een ladrang aankondigend.
M. a. w., we hebben hier te maken met zoo ’n

driedeelig complex als we al eerder ontmoet
hebben *

*). Op laatstbedoelde plaats schijnt

dan al wel het ladrangthema in te treden, maar
nog niet de ladranginterpuncties(?). Overigens
teekenen zoomin Land als de O u d e - K r a-

tonschrift - bundel de kempoel’s factisch

aan. Ze blijven eenvoudig w(ela)’s schrijven,

d. w. z. : gapingen, plaatsen waar een inter-

punctieslag, c. q. een kempoelslag zou hebben
khnnen komen. — IVde gongan, die dus ver-

moedelijk de, te herhalen, ladrang vormt. In-

zake de eerste drie kenongan’s geen bezwaren.
Voor den vierden kenongan heeft Land na-
genoeg hetzelfde staan als in den vorigen
gongan. Men leze liever heelemail hetzelfde.

O n s afschrift Oude-Kratonschr. heeft

echter heel lets anders, n. 1. : / Lm np Im np /

Im np lm dd / gl np np gl / dd lm nm dd /

•') Vgl. hiervoor de voetnoot bij gongan II van
A 23

* 2
) Dj. XVI, 233 , 240.

lm np lm gl / dd lm lm np / dd nm Im dd -

gl np dd nm / LM. — De Ruitjes/
schrift - legger heeft b6fde variantcn en
schijnt aan te toonen, dat Land een la Vol-
ta, en het zooeven getransscribeerde de Ultima
Va van dat ladrangslot geeft (?). —

Land ( & Groneman), A. 29, biz.

88, „Sawoeng g a 1 i n g
” *

^), (Pelog
Lima).

Verge leken;
Ruitjesschriftlegger, „Sawoeng ga-

loeng”, (Pelog Lima),
Oude-Jogjasche-Kratonschrift-bun-

dcl, „Sawoeng galing”, (P 6 1 o g Lima),
Gamelanleerboekje II, biz. 29, No. 3,

„Sawoeng galing”, (Pelog Lima).
Seelig No. 137 , biz. 103, „Ladrangan

Sawung galing”, (P^log Barang); zie
onze Aanteeken. 24!

Beboeka. Zeg : De eerste, tweede, derde
noot kwarten

; de zesde noot een
, .halve” : de

zevende, achtste, negende kwarten ; de twaalf-
de een ..halve”, waarna een 8ste rust wordt inge-
schakeld

; ook na de vijftiende noot een 8ste
rust ; de eenentwintigste noot een kwart ; en
natuurlijk ook de laatste noot. Alle overige
een 8ste.

De merong. Iste gongan. Als gewoonlijk de
laatste der lamba-noten, (hier volgend op de
derde ti), kort nemen. — Ilde gongan. De
nz-noot een kwart, de volgende kwart gevuld
door een bm-ngentjot, vervolgens nog een
bm-ngentjot, met op het begin de ti. daarna
n6g een zonder ; een 8ste f (gl)

; ten
slotte van dien kenongan de laatste zeven noten
die er staan. Vierde kenongan : de derde noot
is een 8ste nm (c) zonder ti onder zich. De
ti valt op het begin van een nm-ngentjot. Tot
slot van den gongan nog tien noten zooals ze
er staan. — Hide gongan. De eerste tz-noot is

een 8ste pi, de kwart ervoor een pl-ngentjot,
de noot daarvoor een kwart pi. De tweede
kenongan wordt aan de eerste gelijk. Dus de
laatste vier noten gewoon 8sten ; en g6en
kwarten, (als die er inderdaad staan !). — IVde
gongan. Drie kenongan’s gelijk aan de eerste
drie van gongan II. (De eerste kenongan zou
volgens ons afschrift bij vergissing ontbreken ?).
De n3-noot een kwart, en de vierde kenongan
heel gewoon gevuld door acht kwartnoten ; na
het vervallen van die rust, en met de tz tus-
schen twee noten in, vallen de ketoeqslagen
dan goed. Dien, dramatischen, sprong bm-br
(e— d) zullen we wel moeten missen *^). De

•3
) Zou volgens W i 1 k e n s, zie het J.N. Hwb.,

kunnen beduiden : vechthaan.
•*) Vgl. nog Aanteeken. 16!
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bem zal foutievelijk voor nem (c) zijn gelezen.

Zie slotkenongan postmoenggah. (En ook de

anderc lezingen.)

Postmoenggah. In orde. D.w.z,, in den Isten

gongan heeft ook de Oude-Jogjasche-
Kratonschrift - bundel die ti op dd (g),

nd een n3 op pi (a). Het Gamelan-leer-
b o e k j e vertoont niets dergelijks. En gelooven

doen we er niet aan
; we stellen dus voor boven

die ti, met den Ruitjesschriftlegger een Im
(b) te lezen. Want wat er mi staat, een toon-

ladder, dnonderbroken n^er van br tot gl, en

daarin dus, nadst de legitien.e stap Im-pl, dok

de, in Pelog Bern geheel abnormale, pl-dd,

is vooral daarom ongeloofwaardig, omdat die

buitenmodelsche ladder daar met zoo’n on-

verschillige nonchalance is opgezet, alsof het

volstrekt niets ongewoons betrof, waardoor het

geval heelemaal het air van een slappe banali-

teit krijgt. Men vergelijke ddarmee eens de,

intuitieve, intelligentie, die er aan diezelfde

verbinding te pas komt in ,,P e n g r a w i t”,

(zie Dj. XIV, 150). lets anders ware het, indien

zoo’n kenonganslot een duidelijker insnijding

gaf, dan het feitelijk doet, en in casu b.v.

door een rust ondersteund ware
;
dan zou het

daarna kalm betreden van die gevaarlijke

en verboden sport niet zonder pikanterie

zijn. En men kan zich ook wel een gending

denken in Pelog Bern, maar die, gehjk

dat vaak gebeurt, een tijd lang den todn brn

zorgvuldig, ja koppig vermijdt, en dan, om
de dubbelzinnigheid ten top te voeren, een maal

de verkeerde verbinding pl-dd of dd-pl gebrui-

ken zou
; (maar dan niet de normale (pl-lm)

daarnaast !).
—

Land (&Gr. ) A. 30 ,
biz. 89,

„Tloetoer”, (Pelog Lima).

Verge leken:
Ruitjesschriftlegger, ,,T 1 o e t o er", (Pe-

log Lima),
Oude-Jogjasche-Kratonschrift-bun-

del*'). ..Tloetoer”, (Pelog L i m 4),

Gamelanleerboekje II, biz. 44, No. 5,

..Tloetoer", (Pelog L i m 5),

T rappenschriftbundcl *^),
,, Tloetoer

minggah ladrangan Plajon lima”*^),
(Pelog Lima);
Seelig, No. 8 , biz. 12, ,,T 5 lutur be-

d 4 ja”, (,,Pel. 9") [Pelog Lima]; zie onze
Aanteeken. 25!
Land (& Gr.) A. 25 , biz. 81, ,

.Tloetoer",
(P 4 1 o g N 4 m).
Zie bij dat nummer ook de opgave

van verdere lezingen van Tloetoer
in patet Nem.

•') Zie hier v66r A. 28 , en voorts Dj. XIV, 130
vv., 162, 165.

* 2
) Dj. XIV, 133, 163, 165.

De boeka. Vermoedclijk alleen de vijfde

noot „lang”, enwel een ..halve” ; en de laat-

ste, als gewoonlijk, een kwart. De overige 8sten.

(Of wellicht, op die slotnoot na, Mies ter dub-
bele lengte van het zooeven aangegevene.)

Gongan I. De laatste van de kwarten moet
een 8ste zijn, de slotnoot een kwart. — Gongan
II. Tellende van de ..Gz” af (incluis), kan men
de derde plus vierde 8sten vullen met een ge-

wone ngentjot. De eerstkomende tz (dd, g)
wordt een 8ste, de slotnoot een kwart. —
Gongan III. De voorhelft gelijk maken
aan die van den Ilden. In de tweede helft

moet de derde 8ste, (geteld met de ni be-
ginnende), een kwart worden

; de daarop vol-

gende kwart heeft op zijn begin de ti en wordt
gevuld met een ngentjot ; dan komt er nog
een 8ste gl (f), en daarna de laatste tien noten
van den gongan zooals ze er staan

;
alleen

wordt de slotnoot lang. — Gongan IV. Voor
de rhythmiek van den aanhef vergelijke men
den Ilden of Illden. De ti-noot ook nu een
8ste ! De ni-noot wordt een kwart, met nog
een kwartnoot gl (f) achter zich. De rest van
den gongan is gelijk aan die van den Illden. —
Gongan V. Kan ook weer beginnen met een
ngentjot, (nd een kwMtnoot ..Gs”). De tweede
helft precies op dezelfde manier bewerken als

die van den Illden gongan, al heeft Land zijn

ngentjot’s hier quasi anders gerhythmeerd. —
Gongan VI. Aanhef als eerder. De tweede
helft weer net zoo bewerken. Haar eerste vier

noten, incluis de ni-noot, worden dus 8sten

bm (e), gl (f), dd (g), Im (b)
;

daarna de ti-

kwart Im mM ngentjot, daarna nog een lm-8ste,

dan, te beginnen met die nm (c) W'at er staat

;

(maar slotkwart). — Gongan VII. Aanhef als-

voren. Op de ti valt een 8ste noot nm, daarna

komen twaalf 8sten zooals ze er staan. Tweede
helft bewerken alsvoren. De slotnoot is dus
een kwart. — Gongan VIII. De eerste twee
noten (na die kwart-met-gong) zijn de 8sten

gl, dd, (f, g), de ti valt onder een kwartnoot
Im (b), daarna komen een ngentjot Im en nog
drie 8sten Im ; vervolgens de laatste zes 8sten

die er staan. De tweede helft bewerken alsvoren.

Voor de ti -ngentjot staat dus een kwartnoot
gl (f), er na twee 8sten gl ;

die kwartnoot dd

(g) moet een 8ste wezen. — Gongan IX. De
ti valt op een kwartnoot nm (c). Daarna een
ngentjot op nm, dan een 8ste (geen kwart)

bm (e), en vervolgens wat er staat ; (d.w.z. de
tweede tz-noot is een gl). — Gongan X. Wat
er staat ; maar de slotnoot een kwart. — Gongan
XI. De ti-noot weer, als zoo vaak, met een

*®) Plajon zou kunnen zijn: vluchteling
;
maar

ook : loopen voor pleizier. Dat er aan toegevoegde
woord lima zal allicht slaan op de toonsoort.
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ngentjot (op dd) ;
daarna nog een kwartnoot

dd (g), een 8ste Im (b), en vervolgens acht

8sten die er staan. De tweede helft net op
dezelfde manier bewerken als in den Vllden
gongan, maar de slotnoot is een 8ste. —
Gongan XII. (Men zie bij Gongan XX en
Gongan XXI, en bet later over de volgreeks

der gongan’s op te merkene ! Vermoedelijk

moet Gongan XII tweemaal gespeeld worden.)

De 8sten nummeren s.v.p. ;
beginnend met de

,,Gi2”. Dan krijgt men op de tweede een rust,

op de derde twee i6den dd (g), op de vierde

twee 1 6den Im (b), op de vijfde twee zestienden

dd en de ti, op de zesde twee i6den Im, op
de zevende een 8ste dd, op de achtste een 8ste

Im, en dan verder de laatste negen noten die

er staan, waarvan de kenongan-slotnoot een 8ste

rust na zich krijgt, (die, als steeds, bij haar

wordt aangetrokken). De tweede kenongan van
dezen gongan is aan den eersten gelijk. —
Gongan XIII. ,,Volltaktig” beginnend te tellen

als zooeven, krijgt men
:
(gong)8ste dd, 8ste

Im, kwart Im, ngentjot op Im en de ti, 8ste

Im, 8ste dd, en dan de laatste negen 8sten van
den kenongan. die er staan. Tweede kenongan,

zooals die er staat. (Zie ook Gongan XXII.)
— Gongan XIV zooals die er staat. — Gongan
XV. ,,Volltaktig” gerekend, komen er eerst

een 8ste bm (e, ,,Gi5”), een 8ste nm (c), en

een kwart nm ; daarna is men aan de ti plus

de ngentjot op nm toe. Voor de rest is de
gongan gelijk aan den Vllden, en het verschil

in aanhef heeft niets principieels. — Gongan
XVI. (!). Gelijk te maken aan den Vlllsten.

— Gongan XVII is gelijk aan den IXden. —
Gongan XVIII. Gelijk aan den Xden. D.w.z.,

de gongan, in ons afschrift van het boek van
Land & Groneman op den XVIIden
volgende, en die dus bij het door hen (en

door het Oude-Jogjasche-Kraton-
s c h r i f t) gevolgde systeem van gong-num-
mering aan het eind had moeten hebben staan

G19, heeft daar echter G18, evenals de XVII-
de. Dat zal dus in G19 moeten worden ver-

^nderd. De gongan die thans in ons afschrift,

en (als we ons niet ten zeerste vergissen, ook

in het gedrukte voorbeeld) aan het eind factisch

,,Gi9” heeft staan, is geheel gelijk aan den
hem in die notaties onmiddellijk voorafgaande.

Daar de Oude-Jogjasche-Kraton-
s c h r i f t -lezing hier geen twee gelijke gongan’s

na elkaar heeft, zal er dus een, (bij Land thans

reikende van G18 tot G19), moeten vervallen.

— Gongan XIX, (die dus volgt op G19). Gelijk

aan den Xlden. (De eerste noten, auftaktig.

•') Vgl. b.v. Titi p a t i, A. 3 . Bij een langledi-

gere ggnding, als b.v. Mas Koemambang, A.l,

zijn dus twee 8sten
:

gl, dd ;
f, g.) — Gongan

XX. Gelijk aan den Xllden. — Gongan XXL
Gelijk aan den XXsten, en aan den Xllden. N.B.!— Gongan XXII. Gelijk aan den Xlllden. N.
B. ! — Gongan XXIII. Gelijk aan den XlVden.— Gongan XXIV. (Dit is de ,,dadi”-vorm, an-
dersgezegd : de gefigureerde lezing, van Gongan
I.) Gl-ngentjot op de ti-noot

; daarna 8ste gl

(f) en dan tien 8sten die er staan. Den twee-
den kenongan net zoo behandelen, maar hier
de slotnoot een kwart. — Gongan XXV. De
ti-noot een 8ste. De slotnoot eersten kenongan
een kwart. (De eerste helft is gelijk aan die
van Gongan II.) De tweede kenongan is de
oempaq. Van de dertien noten, die Land
hier heeft staan moeten de eerste, de tweede,
en de laatste kwarten zijn, maar de overige
acht; 8sten; 66k die drie quasi ,,halven”. In
dezen laatsten kenongan zijn de successieve
afstanden *') der interpunctieslagen nu, naar
behooren

: 4, 3, 3, 4, en 2 teltijden, (8sten).

Eigenaardig is alleen, dat deze oempaq wel bij

haar intreden, volgens gewoonte, lange noten
heeft, maar in haar verdere verloop, tegen de
gewoonte, korte.

De moenggah. Gongan I. Die ,,Gi” vervalt.

(V66rtaan sans dire!) De nz-noot kort ;
de

P3-noot lang
;
de slotnoot kort. — Gongan II.

V66r de ti-noot nog een 8ste gl (f) inlasschen.

Op de ti-noot begint een gewone gl-ngentjot.

Dadelijk daarna komen de laatste elf 8sten van
den kenongan, zooals ze er staan. Aanhef
van den tweeden kenongan gelijk aan dien
van den eersten. Rest gongan is correct.
— Gongan III. De eerste zes 8sten (volltaktig)

komen rhythmisch n6t zoo te verloopen als in

den Ilden gongan, incluis de ngentjot. Daarna
komt er een kwart (of een ngentjot), en drie
8sten (of n6g een ngentjot, plus een 8ste,) al-

les op Im (b) ; en dan nog de laatste zes 8sten
van den kenongan zooals ze er staan. In den
tweeden kenongan worden de noot v66r de
ngentjot op ti en die v66r de pi kwarten
gl (f). De pi -noot zelf wordt een 8ste. Rest
van den gongan in orde. — Gongan IV. Na
die ti-ngentjot n6g een 8ste bm (e), daarna
de laatste tien 8sten van den kenongan zooals
ze er staan. Het verdere van den gongan is in
den haak. Indien tenminste de noot volgende
op de n3 een Im (b) is. D.w.z. onze copie
O. Kr. schr. heeft gl (g), maar deR. schr. 1 .

niet, en die onregelmatige verbinding gl-pl is

hier weinig waarschijnlijk *^). —
Enkele opmerkingen ; Wie de verwantschap

tusschen den Lima- en den N e m-vorm van

wordt dat, naar bekend is, : 4, 8, 8, i, ?, 4. 2. Zie
ook Dj. XV. 179, 180.

**) Vgl. o.a. de p.moenggah van A. 29 .
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Tloetoer wil constateeren, vergelijke : van
den laatstbedoelden, (A. 25), de fragmentcn
bestaande uit a) eene maat v66r, en vier ma-
ten na de ..Ga”, b) twee-en-een-halve maat
v66r de ,,G3 ”, c) (het begin en) het eind van
den gongan voorafgaande aan de ,,G4”, met,
van eerstbedoelden vorm, (A. 30), de analoge

fragmenten : a) omtrent de ,,Gi 2 ”, b) v66r de
,,G9”, c) v66r de ,,Gii”. Modale of tonale

verschuivingen blijken daar niet in het spel.

Naar we reeds hebben aangeduid vertoont de
lezing Oude-Jogjasche-Kratonschr.
of L a n d in de gongan’s XV-XXIII een her-

haling van de gongan’s VII-XIV. Maar dat zijn

in het eene geval negen, en in het andere acht

gongan’s. Dat komt, de gongan XX keert on-
middellijk terug als gongan XXI; van gongan XII
echter ontbreekt een dergelijke directe weerkeer.

De vraag is nu : Tautologie, of omissie ? — Wij-
voor-ons nemen eer een blok van negen gongan’s
aan als te herhalen kern der gending, dan een
van acht. Omdat we in twee andere lezingen,

onderling en van de Jogjasche onafhankelijk, n.l.

die van S e e 1 i g No. 8 en die in het T r a p-

penschrift, bok zulk een negental aantreffen

als romp van Tloetoer patet Lima. En
omdat we voorts in een tweetal lezingen van
Tloetoer patet N e m driedeelige kernen
hebben aangetroffen, namelijk in die van
Land (A. 25), en S e e 1 i g (No. 32). Een
derde, van het Ruitjesschrift, Tloe-
toer lara nangis, schijnt vijf gongan’s

te herhalen. En het kan slechts welkom zijn,

althans in zulke kortledige, ketawangachtige
gending’s de, op den duur soms nogal druk-

kende, quadratische symmetrieen van de ar-

chitectuur der groote Javaansche gending’s

ontkend, en zoo niet overwonnen dan toch

verwaarloosd te vinden ! Zekerheid omtrent de
eigenlijke architectuur der gending en de wel-

licht noodzakelijke correcties, in dit opzicht

aan te brengen in de onderhavige lezing van
Land, kunnen we niet geven : De lezing van
den Ruitjessch r.-legger klopt weer niet

precies daarmee, maar loopt in den vorm, die

wij er van bezitten, als gemeenlijk, zelf niet

vrij van verdenkingen *')• Ze heeft v66r het te

herhalen blok maar vier gongan’s, en L a n d-

Kratonschrift vijf ;
het kan zijn, dat er

in de R. s c h r.-lezing een gongan is wegge-
vallen, ten onrechte versmolten geraakt met de
beboeka. Maar in dien romp tellen we bij haar

acht gongan’s, waarvan ze mogelijk de eerste

groep van twee, en de laatste van zes, ieder

voor zich wil herhaald hebben.
Bij het commentarieeren der lezingen van

*) Zie Dj. XIV, 142.

Prof. Land thins, voor dein Pelog Lima
staande gending’s, herhaaldelijk over notaties

bcschikkende, welke gelijk, of nagenoeg gelijk

moeten zijn aan die waarnaar de genoemde
geleerde gewerkt heeft, valt het gemakkelijker
zich een concreet inzicht te vormen in de oor-

zaken en den aard van de onvolkomenheden, kle-

vende aan zijn transscripties. Bij het hanteeren
van het Oude - Jogjasche-Kraton-
s c h r i f t blijkt het noodzakelijk, rekening te

houden met een aantal stilzwijgende vooron-
derstellingen, waaromtrent de Javaansche zegs-

lieden van Dr. Groneman dezen onder-

zoeker niet zullen hebben ingelicht, zoodat hij

ook zijn medewerker in Holland daar niet op
kon opmerkzaam maken.

Een van die conventies, dat n. m. de aan-

wijzingen lamba, d. w. z. ; in lange noten, en
ngrangkep ; in korte noten, 66k reeds den toon
of noot treffen een plaats h66ger dan die waar-

naast ze staan, hebben we reeds eerder gesig-

naleerd. Maar er zijn er meer.

Zoo wordt, wanneer bij een notenwoord,
toonnaam, twe6 nadere aanwijzingen noodig
zijn, zeg ; dat er een ketoeq-slag samenvalt
met dien themaslag, en dat die themanoot dub-
bele lengte heeft, de eene aanwijzing in de
linker, de aanwijzingen-kolom, e6n plaats h66-
ger gezet dan de toonnaam in de rechter. De
rechter krijgt dan dus een gaping, die Land
niet zelden met een, onjuiste, rust heeft

beantwoord. We doelen op gevallen als

:

Kennong i

Napas
Ketoeq i

Ngentjot

djongga
bem
bem

bem ®
bem ®
djongga

waar dus op een met een kenong-slag gepaar-

de 8ste noot gl, (,,djangga” is de kramavorm
voor goeloe), eerst een 8ste noot bm en ver-

volgens een kwartnoot bm volgt, maar onmid-
dellijk ddarna het berste nootje van een (zich

over een kwartnootsduur uitstrekkende) ngen-
tjot-op-bm valt, met welk nootje een ketoeq-slag

samenvalt. Op die ngentjot volgen dan twee
gewone 8sten bm en gl. (Wat het teekentje ®
wil zeggen, waarvan er een tweetal iedere

ngentjot begeleidt, is ons nog steeds een raad-

sel. Voor een correcte transscriptie schijnt die

wetenschap echter ontbeerlijk.)

Niet zelden staat van twee aanwijzingen bij

een toonnaam, dus van drie woorden, die naar

den zin gerekend op een hoogte zouden moe-
ten staan, er ook een lager dan de toon. Maar
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in dat geval wordt er geen plaats in den toon-

naamkolom leeg gelaten, doch deze gevuld, de

metrische waarde er alshetware van gedood

door een apart teeken. Voorbeeld ;

Ketoeq 6
|

dada

Napas
I

° °

waar die dada dus samenvalt met een ketoeq-

slag, en twee tellen duurt.

Heeft de noot, een plaats na een gong (of

kenong), een aanwijzing als Napas of Ngentjot

v66r zich, die haar twee tellen doet gelden,

dan wordt de noot-met-gong blijkbaar 66k lang

gerekend. En er kunnen nog wel meer con-

venties zijn, die, bij veronachtzaming ingevolge

onbekendheid, onheil moeten stichten.

Maar naast deze schuldelooze zonden door,

incidenteele, onwetendheid ter eenre, en de ge-

vallen van onmiskenbare inconsequentie of illo-

gica ter andere zijde, vertoonen de transscrip-

ties bij Land & Groneman in een
aantal gevallen ook fouten, die ongetwijfeld

hun oorzaak vinden in vergissingen van hun
voorbeeld, de notaties in bet Oude-Jog-
jasche - Kratonschrift, zelf. En
dan schijnen die feilen vaak al in het origineel

begaan te zijn, reeds de babon, de kloek mis-

vormd te hebben, waarvan de kiekens, de
nakomclingen in L a n d ’ s of in onze collectie,

ze hebben geerfd : Herhaaldelijk bleek het op
plaatsen, waar men niet begrijpt, hoe Land
ze z66 kan hebben gekregen, dat er ook in

onze indirecte copieen naar die K r a t o n -

origineelen dingen uit den haak zijn geraakt.

Soms geeft dan een analoge plaats, eerder, of

later, de correcte lezing, soms echter repeteert

de font zich met noodlottige consequentheid,

heeft de auteur klaarblijkelijk bij zich her-

halende melodische phrases zichzelf nage-

schreven. Wat de gebruikte copieen betreft,

hoewel die blijkbaar ten opzichte van elkander

zich wel eenige zelfstandigheid veroorloven,

—

het afschrift dat 6ns is ter hand gekomen
geeft bijvoorbeeld n66it twee ngentjot’s na
elkander, terwijl zulke ,,paren” bij Land’s
onmiddellijke voorbeeld talrijk schijnen te zijn,

maar het onze geeft er solitaire waar dat van
Land er heelemaal geen blijkt te hebben,

—

we hebben bij onze correcties hierboven het

6nze, dat ons bereikt heeft via den Heer
Dj aj adipoera, inzake de ngentjot’s laten

beslissen, — hoe dit zij, het door ons gebruikte

afschrift heeft meer dan eens zelf eenonjuist-

heid, waar Land in de war is, ja soms precies

dezelfde fout. Het is duidelijk, dat in die ge-

vallen Prof. Land geenerlei verantwoor-
delijkheid treft. Gegeven het toenmalige peil

dcr musicologische wetenschap, was het nieJ

te eischen, dat hij de eenige bron, waaruit hij

Javaansche muziek kon putten, eerst zelf cri-

tisch van onzuiverheden reinigde.

We kunnen hier de aangetroffen onjuisthe-

den niet gaan opsommen ;
dat heeft geen zin.

Maar we gaven reeds een voorbeeld onder A. 28.

Enkele voorbeelden meer mogen dus volstaan.

Voor het overgangslaschlid, de oempaq van
A. 30, staat er in dien Ouden-Kraton-
schrift - bundel :

Kennong i

Lomba
Ketoeq i

Ketoeq 2

Ngrangkep

Ketoeq 3

Ketoeq 4

Gongsa 26

bem
bem
nem
bem
bem
djongga
bem
djongga
dada
gangsal

dada
djongga
bem
djongga
bem.

Z66 als er het staat, krijgt men van kenong
tot gong (= gongsa) achttien tellen, dus twee

te veel. De eenvoudigste correctie is, in den
rechter kolom de vierde bem weg en zijn

plaats leeg te laten. Dan geldt dat voorschrift

,,Ketoeq 2,” naar we gezien hebben, voor de
goeloe (

= dj angga), die een niveau lager staat.

Daar de, welbekende, terugwerking van een

voorschrift als ,,Ngrangkep” nu de derde bem
treft en deze kort, maakt, hebben we inder-

daad twee tellen weg gewerkt. Blijkbaar heeft

Land’s copie in dit geval zoomin de juiste

lezing gegeven, — want dan had hij wel, naar

gewoonte, de tz tusschen twee noten in gekre-

gen, — als de fout van ,,ons” afschrift, — want
dan ware die ketoeqslag onder een bem (e) be-

land en niet onder een goeloe (f).

Voor de derde der themanoten heeft Land
een bm (e), en niet een nm (c), zooals de
lezing hierboven. Maar ook andere lezingen

hebben wel een bm. Men mag dus kiezen

!

(Acht de Lezer deze gratuiete permissie een
nonchalante lichtzinnigheid ? Hij geloove ons :

in haar details is de Javaansche muziek levend,

en dus variabel genoeg, om ze niet als klein-

zeerig kraakporcelein te behandelen !)

Als voorbeeld der onzuiverheden in, ver-

moedelijk, de babon van het Oude-Kra-
tonschrift, die we vroeger werkelijk te

gunstig schijnen te hebben beoordeeld, moge



nt^ het begin van den Xllden gongan worden
geciteerd :

Gongsa 12 dada

Napas

Mindjal

K^toeq I

Ngrangkep

Ketoeq 2

dada
gangsal

dada
gangsal

dada
gangsal

dada
gangsal

nem
bem
djongga
bem
nem

We krijgen hier de bcstc resultaten, aanne-

mende, dat de eerste ketoeq een plaats te laag

staat in den linker kolom, en voorts de dada
en gangsal ( = lima), volgende op de noot met
het Ngrangkep, (dat hier niets doet dan het

Mindjal opheffen), schrappcnde. Daar echter

overige lezingen in dit geval geen bruikbaar

materiaal voor directe controle leveren, — o.a.

vcrtoonen ze geen ,,Mindjal” *') —

,

willenwe
de plaats i.q. 66k nog geven volgens ons, als

steeds in p 6

1

o g - stukken, niet erg betrouw-
bare Ruitjesschrift - afschr. . We krijgen

dan
: PP Im dd Im / np Im dd Im / nm bm

gl bm / nm —
Land (& Gr. ), A. 31, biz. 147,

,, Kemong-kemong”
Verg el eke n:

Oudc- Jogjasche- Kratonschrift-
b u n d e 1 , ,,K fimong-kemon g”, ( P e 1 o g
Li m a ),

Ruitjesschriftlegger, ..Kemong-
kemong”, (Pelog Lima).

De beboeka. Alleen de slotnoot lang. — De
ladrang. Iste gongan. De pi-noot een 8ste. Op
de laatste twee ti’s beginnen ngentjot’s. De
noot, twee plaatsen v66r de p3 is een gl, f. De
slotnoot wordt een kwart. — Ilde gongan. Een
ngentjot v66r de eerste ti; deze zclf wordt een

8ste. De gl (f), vier plaatsen later, een kwart,

de ni-noot een 8ste. Den derden en vierden

kSnongan gelijk maken aan die van den Isten

gongan. — Hide gongan. De eerste kwart na de
kwart-met-gong : een ngentjot; de tweede: een
ngentjot plus de ti ; de derde een kwartnoot

;

de vierde een ngentjot, — dit alles op Im (b).

Vervolgens de laatste zeven 8sten van den ke-

**) Zie Dj. XIII, 229. Als aanwijzing in notaries

zal de term zeker beduiden dat tot nader order elke

noot in twee gelijke, half zoo lange, moet worden ge-

broken, zonder dat de twee helften 6m en 6m door
twee verschillende spelers hoeven gespeeld te worden.

nongan, zoo als ze er staan. (Als gezegd,

onze copieen in het Oude-Kratonschrift
hebben in het algemeen ve6l minder ngentjot’s

dan Land; de Ruitjesschr. - legger
ongeveer even veel als hij.) Tweede kenongan.
De noot v66r de ti een kwart, cr 6p een
ngentjot, er nd weer een kwart, — dit alles gl

(f). Pe pi-noot een 8ste. Verderop : de nm
(c) na de p3-noot een 8ste. — IVde gongan. Op
de eerste ti-noot een ngentjot; erna een 8ste

bm (c) en dan de laatste tien noten van den
kenongan zooals ze er staan. De derde kenongan
en de vierde zijn gelijk aan die van gongan II.

(De noot v66r de p2 kan beter bm (e) dan
dd (g) luiden.)—
Land (& Groneman), A. 32, biz.

I 5 I, ,.Djoeroe d e m o e n g” *^), (Pe-
log Lima),
Land (& Groneman), B. 8, biz.

I 00, „D joe roe d e m o e n g”, (Pelog
Lima).

Vergeleken;
Ruitjesschriftlegger, „D j o e r o e d e

-

moeng”, (P^log Lima),
Oude-Jogjasche-Kratonschrift-bun-

del, ,,Djoeroe d 6 m o e n g”, (Pelog Lima).
Mardi Raras, ,,Kinanti djoeroe d6-

moeng”, (Slindro Menjoera).

Een m66ie gepding ! Men lette er op, hoe
het schoone hoofdmelodiemotief (van Gongan
III, en IV) over de kenongcaesuren he6n-
schrijdt : bm dd bm / Gl Im nm bm / (np)

bm dd bm
/ Gl Im nm bm /.

De beboeka. De eerste, vierde, vijfde, zesde
en de laatste lang. — De ladrang. Iste gongan
correct op het eind na. Boven de t2 moet een
dd (g) staan ; daarna pas een gl (f) en dan
de slotnoot, een kwart dd. Eigenlijk is er geen
bepaalde reden om hier de eenheden der be-

weging dubbel zoo lang te nemen als in de
andere stukken, en ook in den vorigen ladrang

:

als kwarten en niet als 8sten. Of het zou
moeten zijn, dat men de lengte der kenongan’s
niet hMf zoo lang wil krijgen. Schrijft men
den ladrang in 8sten, dan moet ook de slot-

noot beboeka een 8ste zijn. — De slotnoot van
gongan II moet evenmin als die van I dubbele
lengte hebben. — Hide gongan. De eerste ti-noot

moet lang, (zeg dus : een halve), worden.
Daarop kan dan een ngentjot volgen, die

twee kwarten (c. q. 8sten) in beslag neemt.
Dan de t2, die er maar een lang is. In den
tweeden kenongan is de noot na de ti er

twee lang, en valt de pi dan op haar tweede

•^) Of, en waarom, deze gending naar het zeer
kleine hangende slagbekken ,,kemong” heet ?

* 3
) Djoeroe demoeng beteekent ; demoeng-

speler.
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helft. £en teltijd later komt dan nog een ge-

wone korte bm ; vervolgens de tz, onder een

gewone korte dd. Derde kenongan als de

tweede. — IVde gongan. De eerste, twcede en

derde kenongan’s zijn gelijk aan den tweeden
van den vorigen gongan. — Vde gongan. Die
gl moet gewoon een eenheid lang zijn. Voor
gehalveerde eenheden is hier geen reden. De
dd heeft dubbelc lengte, maar de ti moet ge-

woon onder hdar vallen. De volgende drie

notcn, (Im, gl, dd), zijn gewoon noten van
een teltijd, (en niet van resp. '/zi 2, en 2),

onder de dd valt de t2. De p3 valt midden
onder zijn nm. —
Om meteen de lezing Land (& Grone-

m a n) B . 8 even af te doen : In het inlei-

dinkje geen lange noten
; eerste twee noten

zijn ,,Auftakt”. In den Ilden gongan zal van
de drie gelijke kenongan’s, (als die er inder-

daad staan), er een moeten vervallen. De
slotnoot eersten kenongan, laatsten gongan
worde dd : g. In den derden kenongan ervan
lassche men na de derde noot (nm) nog drie

nm’s in. Dan komt die Im (b), en vervolgens
op de noot nm die er reeds staat de kenong-
slag. De eerste drie noten van den slotkenongan
zullen moeten zijn bm, gl, bm, (e, f, e). —

» *
*

Land (& Gr one man), B. 1, biz.

94, ,,K r a w i t a n”*’). (Slendro N e m).

Vergeleken;
Ru it j ess ch ri ftleg g e r, ,,K ra w i 1 1 a n”, (Sl6n-

d r o N 5 m)

;

R u i t j e s s c h r i f 1 1 e g g e r, ,,Krawittan ring-
gittan”**), (Slendro Nem);
Soelardi, No. 33, biz. 41, ,,Krawitan">

(S le n d r o NS m),

Djakoeb & Wignjaroemeksa, No. ii,

biz. 26, ,,Krawitan", (Slendro Nem),
Seelig, No. J, biz. 5, ,,Krawitan”, (Slen-

dro NSm); zie onzeAanteeken. 26!

De beboeka. Vermoedelijk moet de zesde
noot vervangen worden door v i e r kwartno-
ten br (c). De noten ervoor worden 8sten

;

die erna kwarten. — De merong. Na de noot-
met-beboekagong zes kwarten. Daarna twee
8sten (dd, gl, — e, d). Daarna 9 kwarten, waar-
van de laatste, een nm, (a, — de eerste van
vijf), kenonganslotnoot is. Daarna nog zeven
kwarten, (laatste een Im, g). Daarna zeventien

8sten, waarvan de laatste de gonganslotnoot is.

—

•') Awit beduidt: begin. Rawit; fijn, ngrawit;
fijn maken. in fijne reepen snijden, fijn bewerken.
K r a w i t a n dient inderdaad als begin, als ,,openings-
stuk" bij het wajang-spel, (vandaar ,,Krawitan ring-
g i t a n”), en het is werkelijk in veel onderdeelen gedeeld.

Ilde gongan. Geheel in 8sten. Als ons, (meerdere
malen gecollationeerd,) afschrift correct is, dan
staan hier bij Land zes-en-zestig noten in,

dus twee te veel. Wij hebben als veertiende

plus vijftiende, en als zestiende plus zeven-
tiende noot (,,auftaktig” gerekend) br, gl, (c, d)

;

een van die koppels moet vervallen. — De Hide,
IVde en Vde gongan’s zijn correct. Men kan
ze eenvoudig door het aftellen van tw6e ke-
nongan’s ad twee-en-dertig 8sten begrenzcn.
De G, teeken van het IVde gonganslot, schijnt

bij toeval te ontbreken. Ook de notatie van
den VIden gongan, met dat „piu lento” er bij

geschreven, (waar dan vermoedelijk wel een
,,piu mosso” aan had mogen voorafgaan), die

dus de gongan met de oempaq is, de overgang
naar het tweede gedeeltc, vertoont geen eigen-

lijke fouten. (D. w. z. de noot, 9 plaatsen na
den vorigen gong, kan beter een hooge br, c,

zijn ; en geen Im, g). Maar er schijnen nogal
wat indeehngsstrepen verkeerd te staan. Een
Streep ter begrenzing van de helft van den eersten

kenongan moet na zestien noten staan en niet na
vijftien, en komt dus na de eerste nm (a) van dat

groepje
;

en niet er voor. En als het de be-
doeling is vervolgens vierde gedeelten van ke-
nongan’s aan te duiden (,,auftaktig”), dan moe-
ten de volgende strepen telkens acht noten van
elkander staan, zoodat ook in het laatste part

acht noten zijn; en geen negen.
Hierna begint het tweede deel. Een ladrang.

In den Isten gongan ervan, die dus in vier

kenongan’s van ieder acht noten kan verdeeld
worden, heeft Land er maar een-en-dertig
staan. De veertiende daarvan, een gl (d) moet
door twe^ 8sten vervangen worden. Zeg gl plus
br (c). — Terloops gezegd, naar getuigenis der
andere lezingen, kan die ladrang eigenlijk beter
in dubbel zoo lange noten, (tellen) genoteerd
worden, dan de merong. De R u i t j es-
se h r i f t-lezing schrijft overigens pantjer met
barang voor

; Soelardi schrijft eenzelfde
pantjer uit. — Ilde gongan. Correct vier maal
acht noten. — Hide gongan. De zestiende tot-

en-met de drieentwintigste noot krijgen ieder
twee tellen lengte

; de slotnoot niet. — IVde
gongan. Deze slotgongan is correct. —
Land (& Groneman, B. 2, biz.

9 5, ,,G i r a n g - g i r a n g” *^), (Slendro
N e m).

Land (& Groneman) G., biz. 105,
,,G i r a n g - g i r a n g”, partituur, [Slendro
Nem],

*^) Wel in het register van het afschrift vermeld,-
maar niet onder de notaries aangetroffen, en dus niet
vergeleken.

•®) Girang-girang: uitgelaten blijdschap.



Verge leken:
Ruitjesschriftlegger, ,,Girang-giran g”,

(Sl^ndro N6 m).

Beboeka. Twee noten ,,Auftakt”. Geen lange
noten. Tenzij men aanneemt, dat de ladrang
zelf in noten van twee tellen verloopt. In dit

geval duurt de slotnoot der inleiding twee
tellen. — De ladrang. In orde !

—
De partituur, ..Bijlage G”. Zie de hoofd-

stukjes VI en VII van L a n d’s Voorrede, en
vgl. Dj. XIV, biz. 133. Het niet slagen, of het
misverstaan der poging om aan partijen, geno-
teerd in het Pakoealamansche toonschrift,

rhythmisch-metrisch een bepaalden zin te ge-
ven, heeft in deze oudste partituur van Ja-
vaansche gamelanmuziek tot zeer zonderlinge
resultaten geleid. Het geheel is een vreemd-
soortige fata morgana geworden, een fantas-

tisch luchtkasteel, chateau en Espanje, maar
dan toch een Alcazar na bombardement en
mijnontploffingen, ocharme ! Bijna niets be-
vindt zich meer op de oorspronkelijke en behoor-
lijke plaats, en het ware waarschijnlijk makke-
lijker, een nieuwe geschematiseerde partituur
te schrijven, — immers deze-hier zou ook
zonder misverstanden nog maar een zeer ver-

eenvoudigde voorstelling van de ornamentale
figuraties hebben gegeven, — dan de oude
geheel te herordenen. Hieronder dus slechts

a.h.w. wenken ter verduidelijking der situatie.

Inleiding. We hebben te kennen gegeven'),
dat we niet veel geloof hechten aan het mee-
spelcn van van-alles-en-nog-wat in een beboeka.
Vermoedelijk wordt d^ze beboeka, althans nor-
maliter, gespeeld door een bonang alleen. Voorts
is ze hier in te lange noten genoteerd. Ze
moeten of gelijk zijn aan die van het thema
in den ladrang, of maar h^f zoo lang. De
herhaling van die eerste phrase dient te wor-
den nagelaten

; die ,,rust” aantrekken bij de
eerste noot.

Iste gongan. Hierop is relatief niet veel aan
te merken. Modi is de erin gegeven voorstelling

van zaken niet, en juist ook niet, maar dat
ligt grootendeels aan het gehalte der partijen

zooals Prof. Land ze moet hebben ontvangen.
De bovenste bonang lijn geeft trouwens in

dit stuk heelemaal niet veel van de karakteristie-

ke manier-van-beweging, die ze factisch pleegt

te vertoonen ; men mist die onnadrukkelijke syn-
copen, waardoor haar gang het midden kan hou-
den tusschen zweven en kreupel-loopen. Maar
de notator heeft haar danook grootendeels een-
voudig overgeschreven van zijn gender-partij.
De tjelempoeng-partij heeft zoo stereotyp als

eerste van vier i6de noten de demoengnoot,
dat men mag aannemen, de weinige afwijkingen
van dien regel berusten op een verschrijving,
behalve op de dood-enkele plaats waar die
afwijking gesanctioneerd wordt door de rebab.
Terloops gezegd, haar in ieder viertal als derde-
en-hoogste noot een br te geven, benevens als

tweede en als vierde een nem, ware zeker niet
noodig geweest. Tegen de bonang-pene-
r o e s- plus de gender - partij hebben we
nog de verdenking, dat ze zich bij het begin
van den tweeden kenongan, daar waar de gen-
der van kwartcn tot 8sten overgaat, een 8ste
hebben verlaat. (Of die octaafverdubbelingen
om de vier noten reeele beteekenis hebben,
weten we niet. Maar ze zouden, een 8ste ver-
vroegd, althans op zware deelen vallen.)

Over het uiterst primitieve resume van een
kendang - stem zullen we ons niet, hier,

incidenteel, in bespiegelingen begeven ; maar
er blijkt b.v. al dadelijk aan het eind van de
boeka het sein om in te vallen voor de massa
der instrumenten, te ontbreken. De kardinale
fout in den Isten gongan echter ligt in de partij

van de diepe bonang, de bonang pene m-
b o e n g, (zijn ,,Bonang III"). Gelukkig beschik-
ken we over goede directe en indirecte gegevens,
die een correctie gemakkelijk maken. De groote
bonang immers is het instrument, waarvan de
Jogjasche Ruitjesschriftlegger de
partij vastlegt naast die der eigenlijke cantus-
firmus-instrumenten. En in het G a m e 1 a n-
leerboekje der Salasche Kratonnijaga’s
geven ze, (op biz. 114 van deel II), een voor-
beeld van zulk een orkestpartij, die te Sala
echter niet door een basbonang, doch door een
slentem pleegt te worden geslagen **). Bij het
slaan volgens het eigenlijke thema, het „t o e-

toeqqan malakoe manoet lagoe-
ning geijdin g”, — tusschen haakjes zetten
de Heeren auteurs, als verduidelijking der
laatste twee woorden, het Hollandsche ,,M e 1 o-
die’’! — luidt een (demoeng)partij bijvoor-
beeld

: / NM dd dd np / np nm Im dd / gl np
br nm

/ Im br gl br
/
[Nm]. Het ,,toetoeq-

qan nibanni (T e g e n m e 1 o d i e)’’ van
slentem (of bonang penemboeng)zal dan luiden:
/ Nm np dd np / nm np dd np / gl np br np /

Nm. — Naar men ziet, is ,,tegenmelodie”,
contrapunt, een wat groot woord voor dit geval.
En ook wanneer, in Girang-girang, zoo-
als de bedoeling is, de basbonang tegenover
het / (GL) dd gl dd / Im dd Im nm / GL van
de demoeng (in den eersten kenongan) stelt :

/ (GL) np dd np / Im np dd np / GL, of (in

*') 232. partijen te Sala opgemerkte, (Dj. XIV, 162), is dus
•“'j Het over het met (?) voorkomen van zulke onjuist.
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den IVden gongan, derden kenongan), tegen-

ovcr ; / (Pd) gl br nm / br dd gl Im / Dd het

volgende : / (Dd) np gl np / br np gl np / Dd.

Maar het heeft er toch wel lets van. — De
per kenongan beschikbare basbonang-tonen der

transscriptie Land moeten eenvoudig op

gelijke afstanden gelegd worden, en hier ..halve”

noten zijn.

Hide gongan. Terwijl Prof. Land in die

eerste twee gongan’s, (de Ilde is aan den Isten

gelijk), een polyphoon element ten onrechte

elimineert. door, bij vergissing of willekeur,

juist zooveel en zoodanige rusten tusschen de

noten van de basbonang in te lasschen, dat

deze met de demoengpartij alleen octaven,

maar geen ..dissonanten” of andere tweeklanken

opleveren, introduceert hij in den Illden een

s y s t c e m van polyphonie, waar de werkelijk-

heid der Javaansche toonkunst niet van af

weet. Naar het schijnt, heeft de Pakoealaman-

sche muzikant, die de voor deze partituur be-

stemde partijen opschreef, zich vergist met het

aantal der gongan’s en hun herhalingen. Im-
mers terwijl demoeng plus rebab plus gam-
bang (kadjeng) plus tjelempoeng, en gender

plus bonang - peneroes de volgende constructie

vertoonen ; A, A, B, B, — geven de partijen van

bonang-penemboeng plus saron[-baroeng] en

bonang-baroeng het volgende schema te zien :

A, A, A, B, B’. Elders, in den Ruitjes-
schriftlegger vonden we eenvoudig : A,
A, A, B, B. Dus vermoedelijk, (we hebben mo-
menteel de Javaansche opschriften van deze

lezing niet ter beschikking), dezelfde construc-

tie als de tweede der zooeven aangeduide, strijdi-

gc, mogelijkheden, echter minus de, niet zeer uit-

gebreide, en mogelijk ook niet reeele, niet correc-

te, afwijkingen tusschen de twee versies van den
gongan met het nieuwe, wijder uitgrijpende,

thema-materiaal (B). Maar dit nu daargelaten.

De vermcnging dier eerste twee schemata

heeft dus in den Illden gongan opgeleverd A
en B als onderscheiden principia
naast en tegen elkaar gesteld. We kunnen ons

levendig het geinteresseerde genoegen denken

waarmee Prof. Land deze tegenover-elkander-

stelling opgemerkt, en aanvaard heeft. Datir,

en nog wel juist in het midden der gending,

had men dus, zij het ook in beknopten en
eenvoudigen vorm, een combineeren van onder-

scheiden thematische beginsels, dat immers, als

,,Durchfuhrung”, verwerking, een zoo centrale

positie in de klassieke Westersche instrumentale

muziekarchitectuur inneemt. De Javaansche

muziek nu, vertoont op principieele punten

vaak genoeg verschijnselen, overeenkomende
met Westersche, — al heeft, helaas. Land
deze meestal niet onderkend, — dat 66k nog
deze overeenkomst allerminst ondenkbaar ware

geweest. In aanmerking genomen, dat voorts

de wortel van niet weinig exotische veelstem-

migheid, waarschijnlijk, het combineeren van
oorspronkelijk onderling geheel onafhankelijke

muzieken is, zou het tegelijk spelen van ver-

schillende thematische elementen heel goed
een restant daarvan kunnen zijn. Maar des-

alniettemin, er dient, jammer genoeg, te wor-
den vastgesteld, dat het voorgespiegelde ver-

schijnsel in de muziek der Javanen geen wer-
kelijkheid wordt ; al mag men soms dan bij-

voorbeeld opmerken, dat de solozangeres bij

een gamelan, als inleiding eener geriding een,

daarvan onafhankelijke, klassieke, zangwijze,

sekar ageng, gezongen hebbende, zich in

de gending zelf, bij haar borduren van ver-

sieringen over de themalijn, bepaalde elementen

uit die zangwijze blijkt te herinneren, en (al of

niet bewust en opzettelijk) te pas te brengen.

Net zoo kan dat ook gebeuren met elementen

uit een kleine, moderne zangwijs, wanneer die

in zoo'n uitgebreid, suiteachtig maar continu,

concertant complex door een rustige ajaq-ajaqan

wordt gevolgd, en dan in de zangpartij daar-

van nog naresonneert. Maar een oppositioneele

combinatie van onafhankelijke grondbeginselen

als Land door een samenloop van omstandig-

heden te aangeduider plaatse heeft geconstru-

eerd, bestaat in de Javaansche muziek niet

w^rkelijk. W61 kunnen dergelijke quasi-contra-

punctische tegenstellingen als er bij Land
b.v. tusschen gender en bonang(s) optreden,

realiter voorkomen, maar din door het uit-

censtreven van twee een zelfde principe ver-

bioemende lijnen. (Als z66danig blijven er

bij Land verscheidene voortbestaan ook
na de aanbrenging der door ons voorge-

slagen verschuivingen, die trouwens vermoe-
delijk niet alles hebben in het lid gebracht.) —
Over dien Illden gongan valt voorts nog aan
te teekenen, dat van haar intreden af de zin-

verdeelende slagen, ketoeq, kempoel,
k e n o n g, en ook de gong, door onnaspeur-
lijke oorzaken een 8ste verlaat, bij den cantus
firmus (van de demoeng) ten achter raken.

Men vgl. nog onze Aanteeken. 27 ! Wat voorts

de saronpartij betreft, wanneer men, — op
grand bijvoorbeeld van die Ruit jesschrift-
lezing, die immers ook ddemaal Jachtereen het

eerste thematische gegeven heeft, — aan deze
mocht willen geloof schenken, en niet aan de
demoengpartij, dan zal men toch haar rhythmiek
niet kunnen aanvaarden. Op zich zelf is die

niet onaardig. Wat bij Land een groore
zeldzaamheid is : dat hij, zich vergissende, een,
abstract musicaliter beschouwd, wel bekoor-
lijken vorm krijgt, is hem hier overkomen.
Maar saron-baroeng-partijen, gelijk hij er hier
een schetst, bestaan bij ons weten niet, (en
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allcrwaarschijnlijkst buitenons weten evenmin!).

En h6e hij er toe is gekomen de saron-partij,

samen met die van den basbonang aldus

rhythmisch te vervormen ??

Ligt de dorzaak misschicn in de partij van
de bonang-baroeng (,,Bonang 11”).

die, — gelijk reeds aangeduid, — aan basbonang
en saron verbonden, tot partij heeft, wat de
kleine bonang een gongan eerder had ?

IVde gongan. De interpunctie slagen

liggen nog een 8ste verkeerd. Van de acht

basbonan g-slagen in den eersten kenongan
liggen er zes op dezelfde manier verlaat, maar
het moeten weer gewoon allemaal op zware
deelen vallende halve-noten worden. Wat de
s a r o n-partij betreft, die begint, — nu het

materiaal van den gongan in de verschillende

partijen weer inderdaad bijeenhoort, — kalm
genoeg, door namelijk aldoor, naklappende,
den toon van de demoeng over te nemen. We
hebben dat nooit hooren gebeuren

; geschiedt

er binnen de groep der cantus-firmus-instru-

menten iets dergelijks, dan plegen het, zooniet

twee instrumenten, die in eenzelfde octaaf liggen,

de demoeng en de slentem te zijn, die hun tonen
aldus doen afwisselen, en daarbij het laagste

instrument het ladtst te slaan. (Vgl. het G a-

melanleerboekje, deel II, biz. 115.)

Maar v€€\ is er niet tegen zulk een afwisseling

als hier door Prof. Land quasi voorgeslagen

wordt. Toch zal in werkelijkheid de bedoeling

van den notant wel geweest zijn, dat de s a r on-
bar o e n g he4l gewoon gelijk-op met de
d g m o e n g speelde, 66k in de latere ke-

nongan's, waar de onderlinge verschuivingen
bij Land weer sterker en onregelmatiger zijn.

Overigens schijnen die oruegelmatigheden er

het gevolg van, dat 00k nu, nd het herstel

van de homogeniteit in het thematisch mate-
riaal, de saron nauw verbonden blijft aan
de bonang-baroeng. In de laatste

twee kenongan’s is overigens de s a r o n-partij

als identiek met die van de basbonang
genoteerd. Ze zal heel gewoon in allemaal ge-
lijke noten moeten loopen en aan de demoeng-
partij gelijk zijn.

Vde gongan. Het is aanvankelijk niet dui-

delijk, welke beteekenis deze laatste gongan
heeft voor het geheel van dit stuk muziek. Het
zwijgen van een aantal der instrumenten heeft

niets implausibels in algemeen muzikaal opzicht.

Het kan een klankversterf beduiden, een der
aspecten van een generaal morendo. Maar uit

een oogpunt van Javaansche muziek, is het

nogal vreemd, wat hier zou gebeuren. Want
die muziek kent eigenlijk maar twee gevallen,

dat van een gamelan een belangrijke groep
instrumenten zwijgt. Namelijk bij het typische

fdrsche, het z.g. sabetan-spel, de zdchte in-

strumenten, dus i.c. rebab, houten-gambang,
gender en tjelempoeng ; maar dan zwijgen
nfet, zooals L a n d’s partituur wil, de d e-

m o e n g en de hoogste twee b o n a n g’s.

Of hij gedempt spel, zonder het zware slag-

werk. Maar dan zouden niet, gelijk hier, de
typisch zachtzinnige instrumenten zwijgen en
een zwaar slaginstrument als de basbonang
en een vrij schel als de saron- - baroeng
spreken. De zaak blijkt, after all, echter vrij een-
voudig, wanneer men heeft opgemerkt, dat, de
interpunctieinstrumenten nu daargelaten, het
net precies de saron(-baroeng), de
basbonang ende bonang-baroeng
zijn die 6ver blijven. Andersgezegd : de groep
instrumenten, die in dien Illden gongan het
oude thema-materiaal hebben behouden, terwijl

de andere instrumenten nieuw kregen. — Met
andere woorden : doordat dat drietal daar,

hetzij terecht, hetzij ten onrechte, een keer
vaker den A-gongan heeft gespeeld dan de
overigen, zijn die al aan het eind gekomen,
terwijl de drie nog een gongan te spelen over-
houden ! — Wil men die drie stemmen overigens
juist krijgen te liggen, dan legge men de twee-
en-dertig noten van de s a r o n-partij, de zes-

tien van de basbonang, en de vier-en-

zestig van de bonang-baroeng, — alles

gerekend van de dubbelc streep af, maar waarbij

er van dit laatste instrument eerst een 8ste naar
v66r de streep verhuizen moet, — zoo eenvoudig
mogelijk, zonder rusten, op gelijke afstanden. —

Land (& Groneman), B. 3 , biz.
96, „ Label a”*'), (S 1 6 n d r o Sang a).

Vergeleken:
Ruitj esschriftleggcr, ,,LahSlV’, (Slen-

d r o S a n g a),

Seelig, No. 33 , biz. 33, ,,Lah 51 a”,
(Slendro Sangi); zie onze Aanteeken. 28!
Seelig, No. 170, biz. 126, ,,Hela held

dawah Lad rang an”, (Slendro Singi);
zie onze Aanteeken. 28!
= Djakoeb & WignjaroemSksa, No. 67,

biz. I I 5, ,,£la-eli m i n g g a h i p o en la-
dr an g an”, (Sldndro Sang a).

Djakoeb & W i g n j a r oem d k s a. No. 69,
biz. II 8, £ld-ela kali bdbdr”*'), (Sldn-
dro Sang a).

Mardi Raras, ,,£l 4 -£la kali bdbdr”,
(P e 1 o g N d m).
Ruitjesschriftlegger, ,,Lah 6 l 4 ting-

kir”*'), (Sldndro Sdnga).
Ruitjesschriftlegger, ,,Ldla ISdoq”*'),

(Slendro MSnjoera).

•') £la-ela beduidt : lof, toejuiching e.d..

Kali: rivier ; in (m)bdbdr zal iets van over-
vloeien (overstroomcn ?) zitten. Tingkir, singkir
houdt iets in van: afwijken. LSdoq beteekent: Hol(te),
dal enz.. Maar de met die woorden samengestelde
g^ndingnamen . . . ? Vgl. echter het l6toq in den
g^qdingnaam G on d j ang - g a nd j i n g le^oq. (Zie
eerder, sub A. 23.)
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Beboeka. Correct. Alle noten even lang.

Er zijn drie noten ,,Auftakt”.

Merong. Iste gongan. Correct. (In deze een-

voudige notatie, de Pakoealamansche, die geen
lange noten heeft, zijn deze vaak aangeduid

door het herhalen van gewone korte noten.

Dit geldt ook voor de ngentjot’s.) — Ilde gon-
gan. In de eerste halve-kenongan mankeert een

noot. Er had eerst moeten staan : dd, br, dd,

en daarna de vijf nm’s. — Hide gongan cor-

rect. — IVde gongan. Hier zijn op raadselach-

tige wijze drie noten zoek geraakt ; en wel
onmiddellijk aan het begin. Daar moet staan; nm,
br, gl, en daarna de br plus de rest. Alle deelstre-

pcn, ter ,,auftaktige” afscheiding der kenon-
gan’s en halve-kenongan’s moeten dus verloo-

pen. — Vde gongan. Correct. — Vide gongan.
In de eerste halve-kenongan is een noot weg-
gevallen ; er moeten n.l. niet vier Im’s zijn

maar vijf. De volgende indeelingsstrepen dienen
dus een plaats naarvoren te schuiven. Staat de
eindgong er ? Of niet ? Ze valt onder de
eerste van vijf successieve Im’s. — Vllde gongan.

In orde. D.w.z., de indeelingsstrepen moeten
nog steeds een plaats naarvoren. Dan heeft de
laatste halve-kenongan ook acht tellen, zooals

het behoort, en niet zeven
;
de gong staat goed.

De moenggah. De twee gongan’s, a vier ke-

nongan’s, zijn correct. —

Land (& Gr one man), B. 4
, biz.

9 7, ,,0 e 1 o e

k

- o e 1 0 e k

”

*')> (Slendro
S d n g a).

Vergeleken;
Ruitjesschriftlegger, ,,Oeloeq-oeloeq”,

(Slendro S a n g a),

Djakoeb 6 Wignjiroemeksa, No. 58,

biz. loi, ..Daradasih, minggahipoen la-

drang O e 1 o e q - o e 1 o e q”, (Slendro Sanga),
= Seelig*‘) No. 161, biz. 120, ,,Doro-

dasih dawah ladrang Huluk Huluk”,
(SI endro Sanga),
Seelig*'), No. 57, biz. 36, ,,W a n g s a

guna daw ah Huluk hulu k”, (Slendro
Sanga),

S e e 1 i g
*

'). No. 120, biz. 96, ,,H u 1 u k

huluk”, (Slendro [Sanga]),

Soelardi*^), No. 15, biz. 28, ,,Oeloeq-

oeloeq”, (Slendro Sanga),
Mardi R a r a s, ,,0 e 1 o eq - o e 1 o e q”, (Slen-

dro SSnga). —

De beboeka. De eerste drie noten kort, 8sten.

(,,Auftakt”). De overige lang, kwarten.

De ladrang. Deze, maar zestien noten tel-

•') Zie de Aanteekening ii!

lende, gongan’s, die niettemin in vier kenongan’s
verdeeld moeten worden, (en niet in twde), zullen

stellig lange noten moeten hebben (kwarten, d.

w.z. twee teltijden). Verder niets op te merken.—
Land (& Groneman), B. 5, biz.

98, ,,Montro”, (Slendro M e n j o c r a).

Voor deze gending, en voor de vergeleken

andere notaties of verwante stukken, zie men op
Land (en Groneman), A. 12, (Dj.

XVI, 230). De tiende noot van den tweeden
kenongan zal een nm (a) moeten zijn en
geen dd (f). —
Land (& Groneman), B.6, biz. 98,

,,L a d r a n g penganten” *^), (Slen-
dro Menjoera).

V ergeleken:
Ruitjesschriftlegger, ,,Ladrang pe-

nganten”, (Slendro Menjoera).

De beboeka. Alle noten kunnen gewoon
kort blijven ; er is dan dus een 8ste ,,Auftakt”.
— De ladrangan ze\f zou wel geheel in lange

noten (ad twee teltijden) kunnen verloopen.

(Dan is de beboeka-slotnoot er ook een). De
SMasche lezing gaat wat anders te werk, wat
betreft de distributie der gebruikte gongan’s
(herhaling enz.). Er zijn soms kleine melodische
divergenties. Maar de Pakoealamansche lezing

heeft toch niets verdachts. — D.w.z., het ver-

schil tusschen haar Ilden en haar VIden gongan
(in de derde kenongan’s) vinden we wel mooi,
maar we vreezen toch dat het aan een toeval,

een verschrijving, is te danken !
—

Land ( & Groneman), B.7, biz. 99,
„R a r a d j a 1 a” *^), (P e 1 o g lima). Vgl.

Dj. XIV, biz. 162, 163, 165. De beboeka heeft

drie noten ,,Auftakt”. Gelijke noten make men
tot een langere. Er is daar in jg. XIV door-
loopend gerekend met een dubbel zoo breede
notatie. Men reduceere die desgewenscht. In
de tweede maat voor den gong van den Isten
gongan moet een nm (c) staan, en geen Im (b).

In tweede instantie nog vergeleken:
Seelig, No. 13, biz. 17, ,,L a r a d j a 1 a”,

(P6log Lima); zie on^zeAanteeken. 29I
Trappenschriftbundel, „Lorongdjolo”
(sic!), ( P e 1 o g Lima).
Santiswaralegger, ,,Rara n d j a 1 a”, (Pe-

1 o g Ne m ! •^).

*') Penganten is: bruid, bruidegom
; hier

:

bruidspaar. — Lara is, zoogoed als r a r a : meisje,
juffertje. Laran of raran zou volgens Jansz’ woor-
denboek een ,,reiendans van meisjens” zijn. Lorong-
1 o r o n g volgens Gericke & Roorda’s Hwb.: flik-
keren (van juweelen). D j a 1 a beduidt : werpnet.

•
’) Verwantschap van dit stuk met B. 7 staat

geenszins vast

!
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Zie voor het overige dus Djawa XIV*')- —

Land (& Groneman), B. 8, Biz.
lOO, „Djoeroe demoeng”, (Pelog
Lima).

Zie onder Land (& Groneman), A. 32,
hier voor. —

Land (& Groneman), B. 9, biz.
100, ,, Ranoe-menggoela”, (Pelog
N e m ).

Zie onder Land (& Groneman), A. 19,
hier voor. —

Land ( & Groneman), B. 10, biz.

101, ,, Lara sati” (sic!), (Pelog N e m).
Zie onder Land (& Groneman), A. 11

,

en A. 27; Dj. XV, biz. 185, en hier voor in

dit opstel.

Nog vergeleken:
Ruitjesschriftlegger, ,,L a r a s a t i", (Pe-

log N 2 m) ;

**) T r a p p e n s c h r i f 1 1 e g g e r, ..(Sernang-
gieto) Larassatie”, (Pelog Lima).
Ruitjesschriftlegger, ,, Larasdrija”,

(Slendro Sanga); vgl. Aanteeken. 30!
Djakoeb & Wignjaroemeksa, No. 27,

biz. 5 2, ,, L a r a s a ti ”, I a d r a n g, (Slendro
N 2 m ),

= Seelig, No. 150, biz. i i i, ,,Larasati”,
(S 12 ndro N2m).

De noot direct na de ns-noot moet in gon-
gan I 6n in gongan II een b (Im) zijn ; de
noot vijf plaatsen na de m in gongan IV ^n
gongan V een c (nm). Als slotnoot voor de

p e 1 o g-lezingen is een c (nm) toch wel het

waarschijnlijkst. —
Land (& Groneman), B.ll, biz. loi,

,,B a n d i 1 o r i” *^), (Pelog B a r a n g).

Vergeleken:
D j a j 2n goet ar a *^), ,,Bandil hori”, (Pelog

B a r a n g),

Seelig, No. 78, biz. 74, ,,Bande 1 o r i”,

(Pelog Barang); zie onze Aanteeken. 31!

De beboeka. De eerste twee noten zijn ,,Auf-

takt”. De derde en vierde, ^n de achtste en
negende noot kort, (zeg : 8sten). De rest lang,

(zeg : kwarten). — De gending : De Iste gongan
is in orde. — Van den Ilden gongan is de eerste

•
') Biz. 163, 1 ., reg. 5 v. o, leze men : van het

thema
Biz. 163, r., reg. 4 v. b. leze men; op dezelf-

de plaats

Biz. 163, r., reg. 33 v. b. leze men: een /og-
jaschen

* *) Voor het „kawi”-woord ,,s 2 m a n g” geven de
w.bb. beteekenisssn op als: twijfelen(d), ongerust, in

onzekerheid, 00k ; veinzend. Men zegt ons, dat het woord
zonder-m22r eveneens voorkomt als naam van een oude

helft aan die van den Isten gongan gelijk. De
derde kenongan zal na de vier Im’s (b) twee
nm’s (c) moeten hebben. Het ziet er uit, alsof

daar reeds een oempaq om te moenggah begint,

dieeigenlijk in noten van dubbele lengte, (zeg:

,,halven’'), verloopt, maar daar zet, als gezegd,het
Pakoealamansche schrift telkens twee gelijke en-

kele voor in de plaats. — Hide gongan. In de eer-

ste twee maten (volltaktig) zullen geen dd’s (g)
moeten staan maar Im’s (b). Vgl. de eerste

gongan’s ; 00k Djaj^;ngoetara heeft dd’s.

Aan het slot, boven dien G(ong), zal factisch

00k een, lange („halve”) noot staan. Die tweede
kwart fungeert dus alleen maar als verlengings-

teeken, en zal in geen geval geslagen worden.
(We kennen maar een gending, waarin de
figuratie niet eindigt met het vallen van den slot-

gong, alshetware om dezen in stilte te laten uit-

klinken. N.l. de gending Tjalapita, (vgl. Dj.
XIII, 218), het aan de persoon van den Soesoe-

hoenan verbonden gamelanstuk. Daar duurt ze,

met een allermerkwaardigst effect, nog een oogen-
blik,— tot het eind van den teltijd ?, — voort.)—

Land (& Groneman), B. 12, biz.
102, „A r d j o e n a mangsah”*®), (Pelog
Barang).

Vergeleken:
Ruitjesschriftlegger, ,,Ardjoena mang-

s a h”, (P 2 1 o g Barang),
Seelig, No. roj, biz. 88, ,,Redjuna mang-

s 4 h’', (sic), (Pelog Barang); zie onzeAan-
t eekcn. 3 2 1

De beboeka. Ook in den Ruitjesschrift-
legger heeft deze gending zoo’n ellenlange

inleiding. Als men de eerste noot, (als eenige),

lang neemt, en wel drie 8sten, geeft ze zelfs

een geheelen gongan. — De gending. Van den
IVden gongan heeft de derde kenongan als

vierde noot een noot gl (f) van dubbele lengte,

(of jer moeten twee gewone gl’s staan). De
kenongnoot komt dan onder een nm (c), en niet

Im (b). Aan het begin van den laatsten, Vden,
gongan ontbreken er twee noten, n.l. dd en Im,

(g, b). Zestien noten aftellend, vindt men als

slotnoot van den tweeden kenongan een gl

(f). Maar de volgende kenongan moet daarna
met nog twee gl’s beginnen. (Net als in den
Illden gongan.)

geijding (en dans?). Voor het ,,kawi”-woord ,,g i t 5
”

vindt men niet slechts: lied, zang (skr.), maar ook een
zin: gejaagd(heid), agitatie. Of er in den samenge-
stelden g2ndingnaam eenig logisch verband is tus-

schen de twee bestanddeelen, en welk, ontgaat ons.

*®) Ri bandil is volgens J a n s z’ Wb. een gedoorn-
de heester, bandil een werpslinger. Maar bandil
o r i ? Een werpslinger kan toch niet goed gedoornd zijn

!

**) Zie onder A. 26 hier v66r.
•’) Ardjoena mangsah: Ardjoena rukt op.
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Voor de totale constructie van dit stuk vindt

men : (A) ; A, A, *A, B, *A. De lezing bij

Land stemt gehe6l overeen met die van den
Ruitjesschrift - legger. Behalve op een
punt : deze heeft tusschen die eerste twee
A-gongan’s van de eigenlijke gending nog een
B-gongan staan. Mogelijk zou men bij Land
tusschen den Istenen den Ilden gongan dus nog-
eens den, huidigen, IVden moeten inlasschen. —

Land (&Groneman), B. 13, biz.
103, ,,Lokananta” *‘), (Slendro Nem?).

Vergeleken ;

Djakoeb & Wignjiroem^ksi, No. 40, biz.
72, „Lokananta”, (Slindro Menjoera); zie
onze Aanteeken 33!
Ruit jesschriftlegger, ,Lokananta”, (Slendro

N d m).

De beboeka. Twee noten ,,Auftakt”. De
zevende noot (br, c), de ncgende (id.), de
dertiende (d, gl), de zcstiende en de zeven-
tiende, (g, c: Im, br), lang. — De gending.

*') Lokin&nta, letteilijk iets als ,,Oneindige
Wereld” beteekenend, is voorts (o. a.?) de naam van
een mythischen gamglan.

Slotnoot dcrde kenongan, Isten gongan een
nm (a), geen br. Als vierde noot van den
volgenden kenongan staat er toch wel een dd
(f) tusschen een gl (d) en een nm (a) ? — Ilde

gongan. Aan het begin van den vierden ke-
nongan moet er, nd den vorigen kenongnoot
br, maar een br (c) staan. — IVde gongan.
Na twee kenongan’s a zestien noten, schijnt

al gauw de Ultima Volta om te moenggah te

beginnen. Men completeere de, ,,volltaktigc”,

maat van de kenongnoot met de drie noten die

er op volgen, kort genomen
;
maar daarna neme

men de noten lang. Boven de zevende daar-
van, een br, valt de derde kenongslag. Acht
noten later, onder een nm (a) de gong. Weer
acht noten later, na die Im (g) met kenong,
schijnen er ons drie noten te veel te staan :

gl, nm, Im, (d, a, g). Wil men ze niet schrap-
pen, dan zou men daar desnoods zes noten
kunnen kort nemen, beginnende met die Im,

onder dien eersten kenong, (maar we raden
dit niet aan). — Vide gongan. In dezen laatsten

gongan schijnt bij vergissing de derde kenon-
gan dubbel te staan. Men schrappe dus het
overtallige lid. —

CORRIGENDA.

Djaw 4 jg. XV.
Biz. 176, r., reg. 45 v. b. leze men: Isten en Ilden.
Biz. 177, 1 ., reg. 28 V. b. leze men „nisig”,
Biz. 182, r., voege men na reg. 14 v. b. in: Bij de

tweede ngSntjot-plaats bekommere men zich niet om
die 32Sten. Na de gl, dd, Im (d, f, g) komt er eerst

een 8ste nm (a), dan ^en gewone ngdntjot-met-i6den
op nm, dan nog een 8ste nm, en vervolgens de Im
(g), die er staat.

Biz. 183, 1 ., reg. 4 V. b. voege men na de 8, in: 8,

Biz. 183, r., reg. 26 v. b. leze men: een lima (g),

en geen nSm (a)

Biz. 183, r., reg. 31 en 32 v. b. leze men: nongan
de ni-noot lang, in den 2den kenongan den ti-noot
kort nemen, in den 3den valt de ti op de tweede helft

van een kwart.—

Djawi jg. XVI.
Biz. 231, r., reg. i v. b. leze men: de tz
Biz. 235, 1 ., reg. I V. o. leze men: Ondanks
Biz. 241, 1 ., reg. 35 v. o. leze men: spreken over
Biz. 242, 1 ., reg. 18 V. o. leze men: de (volltaktige)

maten
Biz. 242, r., reg. 28 v. o. leze men: eerste helft de

tetratonie.

Biz. 242, r., reg. 25 v. o. leze men : echter de 6erste
tetratonie.
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AANTEEKENINGEN,

9) Zie Dj. XVI, biz. 242. De combinatie van S ce-
ll g

' s No. 63 (biz. 6l): Lobong plus K i n a n t i,

komt inderd^d vaak voor. Ook Mardi Raras
speelde haar dikwijis. Gelijk gewoonlijk bij dergedike
gevallen blijkt er een duidelijke thematische verwantscbap
tosschea de twee gecombineerde stukken te bestaan.

Zoo'n familietrek zal zeker wel bet pnmair „gegevene
"

zijn, dat tot bet naast eikaar zetten der stukken i.q.

geleid heeft ; maar omgekeerd zal de eenmaal gangbaar
geworden combinatie op haar beurt de onderlingc gelij-

kenis ook weer versterkt hebben, een neiging hebben
doen ontstaan, de twee thematische gegevens quasi naar

elkander toe tc buigen, en verder ook door een over-

eeakdmstige omwikkeling met figuraties de muzikale ho-
mogenitelt van het heele complex te bevorderen. Zoo
kan het gebeuren, dat men bij het hooren, of na het op
gehoor noteeren, nog zekere moeite heeft, de twee be-

standdeelen te scheiden. De 32 maten, tusschen de her-

halingsteekens en na de boeka, moeten ongetwijfeld tw6c
gongan's van Lobong zijn, van welke de tweede een

meer ngeliqachtig air heeft. Beide eindigen ze op een g,

een nm ;
(Land noteert, naar men weet, een toon

hooger). Vervolgens komen er nog 45 maten, en da&rna
pas 32, opnieuw tusschen herhalingsteekens gezette, maten,

die uitdrukkelijk als K i n a n t i worden gewaarmerkt.
Maar als men begint en van die intermediaire 45 maten
de eerste 16 afsnijdt, dan vindt men achter de laatste

maatstreep daarvan een nm, die heel goed ligt voor een
gonginterpunctie, en die 16 maten zelf vormen heelemaal
een voortreffelijken gongan.
Het grootste deel daarvan, 12 maten, blijken voorts

gelijk aan het overeenkomstige gedeelte van Lobong,
waarbij de door hen gegeven lezing het midden houdt
tusschen den eersten en den tweeden gongan van de

mfrong. De resteerende 4 maten daarentegen zijn wezen-
lijk identiek met het slot van K i n a n t i en dus van het

heele complex. Ze gevcn er alleen een gladderen, binnen

het octaaf gehouden, vorm van. M.a.w. hebben we,

wanneer we een gong op de plaats i.q. leggen, den
gongan om dver te gaan, dien met de oempaq, bepaald.

Er resten van die ,, Intermediaire” 45 maten dus thans

nog 29. Daarvan blijken nu vervolgens de laatste 26
geheel gelijkwaardig met de laatste 26 van het totale

complex, andersgezegd van K i n a n t i. De onderlinge

afwijkingen blijven binnen de perken van de normale
variatiebreedte en verhoogen de levendigheid : het voor-

naamste verschil vormt de verdubbeling, herhaling dezen
eersten keer, van die culminatic, kort voor het einde,

op de hooge goeloe (c). Zoo resten er ons van dat

tusschenstuk nog 3 maten, en mankeeren er ons 3 andere

om den gongan v61 te maken. De eerstbedoelde 3 blijken

bij nader bezien een, naar den inhoud getrouw genoege,

maar naar de bewegingsexpressie sterk afwijkende variant

van het op dezelfde plaats liggende drietal in het gesta-

biliseerde K i n a n ( i. Voor het neerhangen der krulletjes

van die 16sten, komt hier glad rijzend elan in de plaats.

Men kan niet, om dat manco van nog 3 maten te vul!en,

deze 3 hier dubbel zoo langzaam nemen. Dat zou ze

bederven en een lamme plek veroorzaken. Eerder nog
mag men eenvoudig de eerste 3 maten van daarginds
bij het wddrd K i n a n t i, inlasschen na den (tot een
kwartnoot verlengden) gong hier. Dan blijft die klein-

krullige beweging dus in-het-geheel 8 maten lang voort-
duren, en die overbruggen den gongslag. Wat zeker niet

onmuzikaal of onjavaansch is. Maar voorzichtiger is het

toch wel, dien eersten 3 maten van den nieuwen gongan een
gladderen vorm te geven, daarbij zoo ongeveer den
aanhef van het Kinanti in Seelig's No. 76 tot

voorbeeld nemende, (dat daartoe echter van B a r a n g
naar M g n j o e r a moet worden overgezet). Men krijgt

dan iets als : ... dee cee / aaa ... cee aaa /

gee ... dee cee / aaa ( en dan verder wat er staat

;

in Ssten).

En zoo zouden we dan No. 63 hebben afgedaan,
indien er niet nog een wijziging te opperen ware, die

echter volstrekt ge€n n66dzaak is. We zouden namelijk
wel willen voorslaan, de laatste maat van den zesden
balk te vervangen door haar aequivalent : de tweede van
den tienden. Het hier besproken nummer van de collectie

S e e 1 i g immers geeft een bizdnder aardige lezing van
K i n a n ( i, en deze vertoont haar curieuze karakter nog
iets gaver met die verwisseling : Die elimineert namelijk
de eenige „f’ (a la notatie-S e e I i g. welke tot de sUndro-
notaties-L a n d in eenzelfde verhouding staat als de lage

stemming tot de h66ge stemming, — vgl. Dj. XIV',
246 —, bij een slendrogam^lan met zeventoetsige cantus-
firmus-instrumenten), — die vervanging schakelt de Eenige
lima van den heelen ladrang (K i n a ii t i) uit. Wil men
die noot daar, bepaald houden, dan kan men er als het
ware een hennnering in hooren aan de vele nm's van
de merong (Lobong) en dus een het verband nog 'n

weinig versterkend moment. Maar de samenhang is tdch
al reeds sterk genoeg. Wij voor ons kiezen dus den
vRkkeloos viertonigen slendr o-variant van
Kinanti. Viectonige gedeelten, bijvoorbeeld een
kenongan durende, komen in s I e n d r o - gending’s niet

zelden voor, en ze kunnen zoozeer een eigen spheer
scheppen. dat men het, vervolgens alsndg aan de vier

toevoegen van den vijfden toon, ofschdon die m het

figuurwerk al voortdurend te hooren was, toch nog baast
als een inbreuk op de tonaliteit gewaar wordt, veel minder
pleizierig dan de andere mogelijkheid, dat namelijk de
viertonigheid zich dadelijk herstelt en een andere toon de
positie van afwezige overneemt. Het resultaat pleegt

dan immers een modale verschuiving te zijn. (Vgl.

voor de viertonige modi binnen B a 1 i s c h e
gamelanstukken Collin McPhec: Dj. XVI, 21,

49. Voor tetratonie in de javaansche muziek zie

men verder. hierachter, Aanteek. 11). En ook Aanteek.
8), Dj. XVI, 242.) De onderlinge relatie der vier tonen
heeft in dit geval nog iets eigenaardigs. D.w.z. over het

algemeen zal zulk een stel van vier tezamen gebruikte
slendrotonen, naar den zin zijner quintrelaties, positie in

den quintencyclus beschouwd, wel een samenhangend
fragment van deze blijken, dus vier successieve
quinttonen (drie quintschreden) omvatten, en niet

een vijftonig fragment, met daarin een gaping gevallen.

M.a.w., door in die maat {..volltaktig”) met de hooge c

(gl), op den laatsten balk van Seelig’s No. 63, dat
moment van figuratie in 16den weg te werken, (de lage

c weg te laten), ziet men hoe nauwkeurig die maat het

verband tusschen de vier gebruikte tonen demonstreert,
alsvolgt

:
gl — nm — dd — br. O.i. is dus ook hier.

evenals we het in Aanteek. 6) sub (2) voor Gandroeng
m e n j o e r a bctoogd hebben, de br de positieve quint
van de dd. en niet de negatieve van de (i.c. bovendien
nog ontbrekende) Im. (Dj. XVI, 234). In dit Kinanti
heeft dan ook de br wederom een niet onaanzienlijk tonaal

poid. — Door dergelijke verschijnselen ziet men zich dus
verplicht sommigen slendr o-tonen, — om dit hier in

het voorbijgaan nog nader aan te stippen, — een dub-
belzinnige positie toe te kennen. Dat betreft dan, behalve
de br, de, aan het andere uiteinde van het gebruikte
quintenspectrum gelegen, dd, ( +Qnt van nm, —Qnt
van br). Naar zijn quasi-h armonischen zin, anders
gezegdi doordat ieder van zijn tonen in quintrelatie moet
kunnen gedacht worden tot twee zijner andere tonen,

schijnt er wel wat aan te zijn van de gehjktredigheid

van den slendr o-toonladder. Praktisch echter, gehoord
de onmiddellijk te observeeren melddische successies,

lijkt ons dat aequigrade slendro toch wH aan-
vechtbaar. (Vgl., Dj. XVI, 10, McPhee voor het
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Balische slendro: en voorts nog Dj. XIV, 246.) Die

poging om den quinteactrkel niet binnen dertien octaven,

(23 van Von Hornbostel’s „blaasquintcn”), en

ook niet binnen zeven octaven, (12 gelijkzwevend ge-

temperde quinten), doch binnen drie octaven, (5 st6ndro-

qmnten) te perken is volstrekt niet in alle opzichten ver-

kwikkelijk.

Ook over de andere, hierboven trouwens reeds even

aangetipte Kinanti-vanant van S e e 1 1 g, zijn No 76,

(biz 72): ,,Ludira madu dawab Kinanti”. moge
bier iets worden aangeteckend.

De curieuze naam die daarbij opduikt, brengt onsecbter

te binnen, dat de naam L o b o n g bier nog niet is ver-

taald. Gericke & Roorda’s Hwb doet dit met;

bloem zooder vrucbt (dus mannelijke bloem ?) van de

tjeme, (zekere klimplant ; een cucurbitacee). Maar indien

de beteekenissen, aan vormen als nglobong toegekend.

6dk al op gezag van W likens, n 1 ; met geschenken of

vleiwoorden overladen of verlokken, juist, en voldoende

algemeen bekend zijn. dan mag men wel aannemen dat

die begrippen bij bet hooren van den naam dezer gen-

ding althans is de hoofden van ouderwetsche, nog door

wangsalan’s in bet associeeren getrainde, Javanen zullen

meeresonneeren. — Wat Kinanti zelf betreft, dit moet:

Tot gezelschap dienende, beduiden. — Loedira betee-

kent : bloed, en die naam bij S e e 1 i g zou dus : Honig-

bloed moeten beduiden. Maar bet Hwb. noemt als gen-

dingnaam : Loedira madoer a, wat ook zoo bijster

veel zin niet geeft

!

Om tot bet Kinanti in No. 76 te komen, bet stemt

goed ovcreen met dat van No. 63, maar is niet zoo ko-

ket dodrgeornamenteerd.— Het telt 34 maten en dus zijn

er blijkbaar 2 te veel. Door vergelijking met dat No. 63,

en met gebeel ongeomamenteerde lezingen, die van den

R u i t
j
e s s c h r.-l. b. v., blijkt al gauw waar de fout zit

:

de tweede tot en met de vijfde maat van den zesden balk

op biz. 73, zijn uit bet lid geraakt ; men spele ze dubbel

zoo snel. Wel ontstaat er dan 66n, eenzaam, 16de krul-

letje, maar dat doet geen kwaad ;
desgewenscht kan men

bet ook wcg strijken.

Van Loediri inadoe(?) kunnen we nergens elders

iets vinden. En daar zijn 56 maten (buiten de boeka) min-

of-meer den indruk maken, dat daar tusscben een bom
is ontploft. schatten we onze kans, deze gending eenigs-

zins solide te restaureeren, niet zeer groot. Maar de po-

ging moge gewaagd worden. — Het stuk staat in P e 1 o g
B a r a n g. De tweede mol aan den sleutel, de cs, scbrappe

men liever en leze den toon gl dus als e. Tonen pi ko-

men er niet in voor. — Door 16 maten af te grenzen

na den boekagong, belandt men achter de derde maat-

streep in den eersten balk op biz. 73. Die gl (e) daar,

zou wel een gonginterpunctie kunnen dragen. al speelt

de rebab er dan ook quasi overheen. Op den derden balk

vindt men achter de zesde maatstreep een aan dat gong-
moment oogenschijnlijk analoge plaats. Maar daar de

afstand 25 maten is, blijft de situatie voorloopig questieus.

Daarna zijn er, tot aan Kinanti, nog 1 5 maten. Dat
kan dus allicht een gongan wezen, die 1 maat kwijt is

geraakt. Maar over die eerste vier balken van biz. 73

vindt men een handvol uitgestrooid van zekere eigenaar-

dige en bekende rebabfiguur : Maten met een 8ste rust plus

twee even-hooge noten : eerst een 8ste en dan een kwart.

Die punteering ziet er tamelijk luchtig uit, maar klinkt

dat allesbehalve. Het is eer een zwaar-op-de-handsch

ziege-zagerig snikken of zuchten, en die indruk, (het kan
totaliter iets subjectiefs van ons zijn, maar bij blijft nooit

uit !), dat gevoel van een zich-ergens-niet-van-kunnen-

losmaken, zich-over-iets-niet-kunnen-heenzetten, wordt mee
veroorzaakt, doordat er nbg een streek op dienzelfden toon,

een (vrij) lange noot, aan pleegt vooraf te gaan. en doordat

er van dat koppel : 8ste-kwart, meer na elkander staan.

U ziet zoo’n taaii'g relletje. met al de vermelde eigenaar-

digheden bier op den 66rsten balk van de biz.. Voorts
een 6ven compleet op den overgang van den tweeden
naar den derden balk. En 66k weer een op dien van den

derden naar den vierden. Den eersten keer zijn het Im’s

(a) ; den tweeden nm’s (bes) ; den laatsten br's (c). De
duidelijke climax in de distributie is cffectvol genoeg : het

schaadt ook niet, dat die verzuchtingen op nm een keer

wfeerkeeren eer ze tot br stijgen. Maar bet is weinig aan-

nemelijk, dat er naast die drie volledige hijgerijen, een

defecte staan zou. Veel korter gezegd : Na de tweede
(,,volltaktige") maat op den tweeden balk zal er nog net zoo
een maat ontbreken. En telt men nu, n6 die tusschenvoe-

ging, 16 maten verder, dan die vermoedelijke gongplaats

gl (e) in den eersten balk, dan komt men terecht op die

eene lage kwartnoot nm (bes) in den tweeden balk, (ach-

ter de, thans, Sste maatstreep), en dat is klaarblijkelijk

weer een heel goede plaats voor een gong. Van daar tot

de, eventueele, gl-met-gong in den derden balk, (achter

de zesde maatstreep) zijn er echter maar 10 maten. Van
den laatstbedoelden waarschijnlijken gong terugtellend,

zou men willen concludeeren, dat de maat volgende op
den vermoedelijken gong in den tweeden balk, geen Iste

doch de 7de maat van een gongan is. Telt men nu ook
van den gong onder de nm (in balk twee) zeF, 10 maten
terug, dan vindt men inderdaad een moment, namelijk

dien ..Auftakt” br dd (c f), nauwkeurig overeenstem-

mende met (den inzet van) die veronderstelde 7de maat
achter in den tweeden balk. Van die overeenstemmende
punten af verloopt deze rebabpartij in beide gevallen zelfs

4 maten lang gelijk, om zich vervolgens in de twee geval-

len naar verschillende kanten te wenden en respectieve-

lijk op de reeds aangewezen gonganslotnoot nm (bes)

in den tweeden, en gl (e) in den derden balk uit te

komen. We mogen dus (tamelijk) veilig aannemen, dat

die aanhef br dd ( c f ). niet ver voor bet eind van
den tweeden balk, inderdaad het begin van een »7de''

maat is. Daarv66r zouden ons dus 6 maten (,,auftaktig”)

ontbreken. Dit wil vermoedelijk zeggen, dat achter de

gonganslotnoot nm (bes), die er nu in de notatie onmid-
dellijk aan voorafgaat, een dubbele-streep met een terug-

ziend herbalingsteeken had moeten staan. Vervolgens had
eventueel de balk onderbroken moeten zijn, waarn6 een

.kattekop” als aanwijzing van het einde eener uitgebreide,

bij de Ultima Volta over te slane, passage kon zijn ge-

zet. De aadere kattekop, om het begin aan te duiden, zou
dan 6 maten na den boekagonq moeten geplaatst zijn

;

dus midden in de C.volltaktige”) 5de maat van den onder-

sten balk op biz. 72. Rest nog de ontbrekende maat in

den laatsten gongan te zoeken. Daar deze gongan aan
zijn eind nauwelijks een poging doet op bet slot van
Kinanti te lijken, ontbreken de feitelijke gegevens.
Maar er is geen goede reden om een mankement aan
te nemen in bet begin. Zelfs kan men heel goed drie

maal vier-maten (kgnongan's) afsnijden, en de derde ke-

nong, het 12de maatzwaartepunt, laten vallen op die dd
(f). De 13de (..volltaktige”) maat die d66r mee begint, blijkt

dan juist een quint lager te liggen dan de 13de van den
llden gongan. In het weinige wat er dan nog resteert,

zijn er 66k geen (onjmelodische hiaten aan te wijzen.

Dat overkomt den Heer S e e 1 i g niet 1 (Vgl. Dj. XV,
184.) Maar men zou, om het metrisch nu eenmaal nood-
zakelijk quantum te halen, na die „13de'’ maat er wel
eene kunnen inlasschen, eenigszins gevormd near het

voorbeeld van de „14de” van dien Ilden gongan. Zeg,
dus iets als het volgende : / cee bes aaa bes /, dat is dus :

br, nm, Im, nm (in Sste noten). — Maar even goed kan
het zijn, dat het ,,gat'’ b. v. een maat eerder ligt, en dan
te vullen ware, zeg met twee noten dd (0, successievelijk

drie en een Sste lang.

10) Sekar tedja plus Lompong keli, (Seelig
No 35, biz 35). Ditmaal staan de eindnoten der hoofd-
deelen niet achter de dubbele-itrepen, doch achter de
maatstreep een plaats eerder ; de caesuren liggen dus een
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kwartnoot v66r zoo'n kapitale Streep. De boeka-gong
valt onder de (tweede) lage a (br), de volgende-gong
onder die a voor het eind van den tweeden balk. Correct

16 maten later is er n6t zoo’n slotval en komt er wat
nieuws, zoodat daar, — een kwartnoot na de vierde

maatstreep in den vierden balk, — het eind van S. t.,

en het begin van L. k. moet liggen. Maar het duurt dan
nog 16 maten (en een halve) eer de notatie weer dubbe-
le-strepen heePt. Oe daarna nog restende, 20, maten, steian

tusschen herhalingsteekens. Het eerste deel ervan, II

maten tellende, is geheel gelijk aan de eerste 1 1 maten
van die 16 er voor; en de laatste maat, (eveneens ,,voU-

taktig” gerekend), bevat de slotnoot, plus, voor de eerdere

keeren, een figuurtje om de herhaling te bewerkstelligen.

Daartusschen liggen nog 8 maten, beginnend met een
kenong onder een f (Im). En bij vergelijking met de 4

maten die nog over waren vandat v6rige gedeelte, (,,voll-

taktig", v66r den gongaoot), zal men bevinden, dat telkens

1 daarvan gelijkwaardig is met, denzelfden inhoud heeft,

als 2 van die latere. Maar die latere lezing geeft er een
uitvoerig uitgewerkten, fijner gedetailleerden vorm van,

dien men pas in zijn ware gedaante herkent door zijn 8
maten dubbel zoo vlug te spelen, ze te comprimeeren tot

4. De maat erna blijve ongewijzigd. Seelig heeft hier

m. a. w., een van die .uitgeschreven ’, door het gebruik

van langere notcn weergegeven, ritardandi welke we bij

Land telkens aantreffen, en die, ter vermijding van ver-

gissingen, beter kunnen worden vermcden. (Vgl. Dj. XV,
177,178.) Die gerekte notatie is in het gegeven geval te

minder op haar plaats, omdat het hier een slotrallentando

betreft, dat dus alleen geldt voor den laatsten keer dat

het deel tusschen de haken gespeeld wordt : niet de e^r-

dere keeren.— Gezien een R. s c h r.-lezing moet er in

Lompong keli een kenong vallen, 6m de 2 {onge-

rektc !) maten van deze notatie hier. Wat Sekar tedja
betreft, het verband tusschen de, zeker wel Salasche,

getjding volgens Seelig, en de, onderling identieke,

Jogjasche notaties (Land en R. schr.) kan men ver-

dedigen, maar 66k ontkennen ; m. a. w. is het zwak tot

miniem. Van de verdere Salasche stukken onder dien
naam lijkt op het jogjasche nog het meest die ketawang.
Tusschen de Salasche zelf zien we ook al niet veel ver-

band.
Er is voorts in den R. s c h r.-legger ook nog een m 6-

njoera stuk, een ladrang. onder den naam „ Tedja"
(sk), dus ; „glans"; en als het bepaald m6et maken we
ons sterk daarvan den samenhang met die onderscheiden
„S e k a r t e d j a" ’

s

te verdedigen. Maar de Lezer zal

ons dat wel willen schenken en ons niet maken tot

advocaat van een minstgenomen uiterst twijfelachtige

zaak.

11) Men zlet. dat van de schriftelijke bronnen, die

zich daarover uitlaten,— beide Jogja’sch, — Land 6
Groneman de gending W a n i - w a n i SI. M e n j..

en de R. schr.-l egg. haar S 1. 6 noemen. Het Salasche
Mardi Raras, dat haar in Pel. 6 speelde kan moei-
lijk de decisie geven. Hoewel de verhoiiding tusschen
de slendropatet’s duidelijk genoeg is, in dezen zin,

dat men een en dezelfde gending in twee er van voor
zich hebbende, nooit zou hoeven te twij felon aan de
tonale positie van elke lezing,— bij een liggingsver-
schii van een toontrap ware de hoogste Si. Menj.,de
laagste S 1. 9, bij een van twee trappen de hoogste S 1. 9,

de laagste S 1. 6, bij een van drie de hoogste SI. M e n j.,

de laagste S 1. 6, (vlg. hiervoor Aanteeken. 6), kan de be-
slissing bij een opzichzelf staande gending moeilijk zijn,

ja kan men, deze op de beste gronden treffende, achteraf

door de bij de ]avaansche nijaga's levende traditie worden
gelogenstraft, zonder daar steeds de oorzaken van te on-
derkennen.— De Heer Dewantira heeft in de patet's

S 1. 9, SI. 6, en S I. M e n j., successievelijk met de 1 van
zijn tooncijferstelsel gekenmerkt de Im, de gl, en de
nm, (6 la Land dus de g, de d, en de a), en zoodoende

dus hun relatieve ligging in den quintencyclus aange-
wezen. Hij kent die positie aan de tonen i.q. toe op grond
van hun sl6tkracht. De Heer W alter Spies, de
eerste Westerling, die op het gehoor de genijing's, naar
hun patet kon onderkennen, merkte in elk ervan twee
of meer h66fdtonen op, daarbij echter niet uitsluitend

lettende op hun kracht van finales der gongan's, doch
hun totale tonale gewicht in aanmerking nemende. Dit
waren dan: in SI. 9 : de Im en de gl; in SI. 6: de Im,

de gl, de nm en de dd; in SI M 6 n j. : de nm en de
dd. Patet N e m krijgt dus ook hier een tusschenpositie,

die echter meer een hybridisch karakter zou beteekenen.
Het voornaamste van beider opvattingen valt te ver-

eenigen, door aan te nemen, dat in ieder der drie patet’s

een quint de eigenlijke kern is, en wel in S I. 9 ; Im - gl,

(zeg ,,g-d”); in S 1. 6 : gl - nm (,,d-a”); in SI. Men).:
nm - dd (.,a-e”). (Terloops gezegd is dit een der redenen,
dat we voor dd veel liever e lezen, dan, met Land,
f; immers deze laatste opvatting verbergt de quintbe-
teekenis van dit domineerende interval.) H6e men nu
de onderste en de bovenste tonen van die kernquintcn
in zijn technische terminologie wil kenteekenen, is after

all van niet zeer veel beteekenis. We zouden geen
wezenlijke bezwaren weten te noemen tegen Dewan-
t a r a ’s neiging, in den laagsten der twee tonen een
„grondtoon” te zien. En wanneer men in overeenstem-
ming daarmee den hoogsten ..dominant” wil noemen,
hebben we daar ook vrede mee, — op welke wijze deze
dan ook, in het algemeen of in een bepaald geval, over-
heerschen, domineeren moge. Misschien zou men voor
dezen laatsten toon ook den ouden Weiterschen term
„re p e rc u s

s

a" wel kunnen bezigen. Aan Dewan-
tara’s 1-en centrals beteekenis toe te kennen, lijkt rede-

lijk, wanneer men opmerkt, dat herhaaldelijk ook de
quinttoon, aan hun andere zijde liggend, (zeg nu maar

:

de subdominant), een aanmerkelijk tonaal gewicht krijgt.

In SI. 6 dus de Im. — zie hierboven de zwaartepunten
van die toonsoort volgens Spies; — maar in de andere
toonsoorten is het verschijnsel evenmin ongewoon. Zien-
de dat Spies echter 6dk, en terecht, in SI. 6 aan de
dd groot tonaal gewicht hecht. wordt men te meer ge-

neigd te stellen, dat als kern, als spil van een pat£t niet

een enkele t66n, doch een heele quint moet beschouwd
worden, (zie ook Aanteeken. 8), Dj. XVI, 241), die dan
geflankeerd ware door een onderquint, hangende aan zijn

ondersten, en een bovenquint. staande op zijn bovensten
toon. Zoo zouden de patet’s in hun hart viertonig zijn,

— wat wellicht, au fond beduiden kan ; ietwat scbro-

men kleur te bekennen omtrent het slechte sluiten van
hun quintenstelsel,— en dit nog weleens doen blijken

ook. Men zie bijvoorbeeld de beboeka en verderen aan-
hef, en het grootste deel van de moenggah der S 1. - 6 -

gending Marasandja: No. 1 bij D j a k. 6 W i g nj a..

Kwader is, dat een periphere onder die vier tonen zich-

zelf, als het zoo uitkomt, centrale beteekenis kan toeken-
nen blijkbaar. Aldus de dd in D a n d o e n, ( D j. & W.,
No. 2), die gedurende het gr66tste deel van die, als S I.

6 te boek staande, gending, op alle manieren, die men
maar kan bedenken, melodisch overheerscht ; en nog
concludeert 66k. Men mag zijn gemoed koelen door de
toonsoort van dit stuk een geexalteerd Slendro
N e m te noemen, (vgl. Aanteeken. 6), Dj. XVI, 234), maar
niet vergeten, dat men over geen objectief middel beschikt
om het van Menjoera te onderscheiden. —
Wat echter W a n i - w a n i betreft. daarmee is het zoo

erg nietgesteld. De gSpding heeft nu eenmaal tw£e gongan’s
die, tot aan hun tweede kenong’s, niet slaafs maar wel
getrouw, elkanders afspiegeling in de quint zijn, (Overi-

gens toch misschien niet getrouw gen6eg. Oe twee helften

van den eersten kenongan in den eene,— men strijke er

den vouw uit, denke zich de nm, a, 16ag !
— zijn elkan-

ders omkeering. En het geeft een gevocl van teleurstel-

ling, deze fraaie constructie in het begin van den anderen
gongan te missen. Door daar voor die derde en vierde
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Im. g. een br, c, te nemen, ware dit herstcld. Een bc-

paalde reden om zoo pantjerachtig aan die Im te bitjven

hangen, heeft die gongan oogenschijnlijk niet. Maar op

die manier demonstreert ze wel een 6igen karakter. Zij

het ook geen flattant !) Weliswaar doen de twee gongan’s

achteraf, in hun tweede gedeelte, alle mogelijke moeite

om hun afwijkingen ongedaan te maken, ja gaan in dien

ijver zoo ver, dat ze aan hun eind van positle hebben

geruild. Ligt in zijn eerste helft L a n d s Ilde gongan

een quint h66ger, de toon waar zijn gong onder valt is

juist een quint lager. Anders gezegd, de Iste gongan be-

landt halverwege op een Im, g, en aan het eind op een

gl, d, — bij den Ilden is dat net omgekeerd. Maar dat

ceemt met weg, dat, al naarmate er met den eenen, of

met den anderen gongan wordt begonnen, en ook de be-

boeki zich dus naar den eenen. of naar den Anderen richt,

men in het eene geval zich voorloopig een verdieping

lager in den quintencyclus voelt, dan in het andere. En
nu beginnen inderdaad Land en de R s c h r. - 1 e g g. bij

een verschillenden gongan, en wel Land een quint iager.

Besluiten doen ze beiden met denzelfden gongan en toon.

Wij voor ons zouden geneigd zijn Land s b^boeka-

aanhef te verstaan als S 1. 6, met in het eerste begin de

noten van zijn kenmerkende tetcatonie geetaleerd, en

door begin- plus eindtoon der b£boeka: gl plus Im, (den

g), den nadruk geiegd op den ondersten quint van de

toonsoort. En zoo zouden we, net preciei langs dezelf-

de wegen, door de boeka van de R. s c h r. - 1. tot de con-

clusie: SI. Menj. worden geleid. (In het tetratone

motto van de eerste maat zou dan die br opgevat zijn

als bovenquint van de dd ; dus quasi als b, met c.) Wat
allemaal moot en wel is ;

maar helaas ! opteeren de op-

schriften der twee lezingen precies in den omgeke^rden
zin. Alles bij elkaar genomen gelooven we echter, dat de
Ruitjesschrift - legger gelijk heeft. Begint men op
de manier van Land's lezing, dan zal men inderdaad

de boeka. om de door ons aangevoerde redenen, als

Sl^ndro NSm verstaan, en gedurende den Isten gongan
heel gewoon in die toonsoort blijven, — zijn laatste drie

maten leggen nog weer ecus de kenmerkende tetratonie

vast,— vervolgens de eerste helft van den Ilden gongan
voelen cadenseeren in de richting van M e n j o e r a, maar
zijn tweede helft voelen terugkeeren naar en concludee-

ren in de hoofdtoonsoort ; Slindro Nem. Begint men
als de R. s c h r. - 1., dan zal men dat begin vermoedelijk

wel als M € n
j
o e r a voelen, maar die opvatting na een

balven gongan worden gecorrigeerd, de situatie ,,umge'

deutet ’ en aan die gewijzigde interpretatie ook verder

vastgehouden. Die, gewraakte, quasi-pantjer met de gl, d,

kan nog weleens een, inst nctieve, veiligheidsmaatregel

zijn om vergissingen te voorkomen ; de nadruk valt er

extra door op den onder-, den 6-kant van het heele stelsel

!

(Men vgl. nog het over Gondjing miring opge-
merkte in Aanteeken. 8), Dj, XVI, 242.)

Van de gSnding’s die min of meer neiging tot fefra-

tonischheid laten bespeuren, kan men ook wel zeggen,

dat ze een constitutioneel zwakken toon hebben. In S 1.

9

zal dit de dd wezen ; in S 1. 6 de br. In S 1. Menj.
moet het o. i. n o r m a 1 i t e r de Im zijn. Een goed voor-
beeld is dat K i n a n t i van S e e 1 i g’s No. 63, (zie Aan-
teek. 9), en deels ook zijn Gondjing miring. No.
III. (vgl. zelfde Aanteek.). Opgemerkt dient ovengens te

worden, dat zulk een toon met zwakke constitutie. (we
hebben dat al eens gezegd naar aanleiding van de z. g.
bijkomstige tonen in P e 1 o g, — zie Dj. XIV, 149), door
zijn ongewoonheid sterk kan de aandacht trekken, effect

maken, )a het hoogtepunt der expressie van een gep-
dmg worden. De M e n j o e r a ketawang P o e s p a

warn a, bij S o e 1 a r d i, biz. 20, (Allerhande bloemen),
heeft zoo in zijn ngeliq enkele Im's liggen, maar is oven-
gens geheel tetratonisch, en het valt niet te ontkennen,
dat die aanvulling tot vijftonigheid daar den indruk maakt
van een bekronmg ; 66k al omdat de Im het hoogste punt

van het thema'tje is. Het slot is daarna weer viertonig.

(Vgl. inzake tetratonie cn het karakter van den vijfden

toon nog Aanteeken. 17.)

De ladrang S r i k a t o n. 66k M£njoera, Soe-
lardi, biz. 20-21, hanteert zijn schaarsche Im's nit zoo.

Alleen vormen ze in dit geval geen toppen, (S. verlegt

de nm nu niet naar het lage octaaf). (De naam bedutdt

:

Schoon-zicht, zou ook kunnen beteekenen : De Vorst
vertoont zich. Dat een javaansch zegsman het sierlijke

kwik- of waaierstaartje zoo wil noemen, kan wel een-

voudig door een vergissing komen. De gewone naam
van aat vogeltje immers is sikatan.)

Voor S 1 en d r o S a n g a zie men den ladrang G o n -

d j a n g-g a n d j i n g, (beteekent: Wankelen, schommelen),
Soelardi biz. 21, waar de dd precies zoo behandeld is

als de Im in de zooeven genoemde stukken. Alleen heeft

ze nog iets meer de kracht van toppunt der thematische

expressie, daar ze nog wat langer bhjft en dus door het

naderen van het slot lets van slotkracht mee krijgt.

Een even goed voorbeeld voor S 1 e n dro N 6 m, kunnen
we niet vinden. Dat wil zeggen, de ladrang Babat kin-
tjeng, (De gespannen pens!), Soelardi biz. 21, 22,

is toch werkelijk erg aardig. Soelardi, die zijn beboe-
ka's graag, hetzij in hun geheel, hetzij in hoofdzaak,
hetzij althans in hun aanhef tetratonisch schrijft, en dan
wel inderdaad meestal daar de voor de patit i.q. ken-
merkende zwakke toon bij laat ontbreken, welks ietwat

uitmiddelpuntige, opzienbare karakter wij zooeven hebben
gekenschetst, — laat hij een dnderen die rol van interes-

santen afwezige spelen, dan blijkt nogal eens de hiele

tonale positie van de geijdmg onzeker of paradoxaal, —
houdt i.c. zijn voorspelletje tot twee noten voor den
gong vrij van de br. Dat hij hem daar introduceert komt
doordat hij met het eind van dat inleidinkje, op de ge-

bruikelijke manier, het slot der ggnding zelf na- of beter

gezegd v66rbootst. Want d^r, na z£s k£nongan’s van
tetratonie, en opgespaard tot in de slotformule zelve, heeft

de ggijding een br staan. Het he6le stukje overziende,

zal men zich met ons vermoedelijk afvragen, of dat-daar
niet wellicht eigenlijk de eenige legale br is. De andere
br’s namelijk, drie in den e^rsten kenongan, (en dus nog
drie in den. daaraan gelijken. tw^den), waaronder zoo
waarlijk de beginnoot van de gdnding, maken met hun
pantjerachtige positie een dusdanig dnorganischen indruk,

dat het er uit ziet, alsof in hen eenvoudig die br van het

emde der beboeka is blijven hdngen. Quasi passief dus.

Maar ondertusschen. ... I We kunnen het niet helpen,

maar zooals die aanhef, met dat demonstratieve voor6p-
zetten van die noot daar staat, doet hij ons onweerstaan-
baar denken aan het Duitsche adagium

: ,,Wenn schon,

denn schon” : andersgezegd : .Als er dan hier moet ge-

vloekt worden, dan maar flink ; en dadelijk ! I We hebben
er waarlijk den Heer Soelardi van verdacht dat die

br daar, z ij n note personelle was. Maar achterafsebe
contrdle doet ons zien, dat dat toch niet juist is. Niet
alleen staat die aanhef net zoo hij den Heer Tirtanata,
(wat niet veel bewijst, want de notatie door dezen deel-

nemer aan de muziekschriftprijsvraag, — zie Dj. IV, 1, 15,— lijkt ons nauwelijks origineel!), maar ook de, Jogjaschel,

Ruitjesschrift-legger heeft br’s in het begin der
gending staan, d.w.z. alleen als beginnoot van den eersten

en van den tweeden kenongan, die nu niet kunnen zijn

blijven nasleepen uit de beboeka, want die heeft ditmaal
een slot zonder br, is zuiver viertonig.

Ook valt die begin-br ditmaal rustiger in het oor,

niet op zoo’n zwak pantjerachtig moment. (De notatie

is trager dan die door Soelardi, geeft maar vier noten
per kenongan en geen acht.) Indien 66k de Jogjasche lezing

met zijn gongslag onder de Im eindigt (en met met den
anderen gongan, op gl, —

> , wat we, moraenteel, niet

kunnen nagaan), zou men van h66r dus kunnen zeggen,
dat ze zich uitspant tusschen een br aan baar begin en
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eene bif haar einde, en daartusschen dien toon vermijdt.

^Is de R. s c h r. - 1 . nu maar geen pantjer, geen geregelde

doorspekking van het thema dezer gSnding voorschreef

met . . . . br. Overigens zijn wij met geneigd daar op-
zct in te vermoeden. Daarentegen zijn we, gegeven de
geringe frequentie van het pantjer-gebruik in Sal a, nog
zoo zeker niet, dat de hardnekkige pantjer barang, die

de Heer Soelardi nadrukkelijk voorschrijft, uitschrijft

in zijn moenggah-ladrang van de, — in S 1. 6 staande,

overigens geenszins tetratonische, — gending K r a w i-

tan, (No. 33, biz. 41, 43), niet een opzettelijk, para-
doxaal, den nadruk leggen beduidt. — Maar om weer te

keeren tot Babat Kentjeng, het deed ons bepaald
pleizier, tenslotte, bij S e e 1 i g een aardige lezing der

gending te vinden, die smetteloos tetratonisch is

bijna 1 Men zal haar aantreffen op biz. 21 van zijn bun-
del, ais laatste deel van z’n No. 18-. „L e 1 a n a (sic)

dawah ladrangan Babat Kentjeng". Ze moet wel
Sala’sch zijn, maar blijft vrij ver van Soelardi’s le-

zing. Wat br’s betreft, (bij Seelig ook nu a’s), daar-
van heeft zijn begin geen spoor, (een eigen boeka voor de
ladrang is er hier natuurlijk niet). Rn wat die eene br,

als onontbeerlijke culminatie, voor het eind van de gen-
ding betreft, deze is. zeer geestig, gereduceerd tot een

voorslag ! — De ladrangan begint drie noten
v66r de dubbele-streep.

De ladrang Montjer, Soelardi, biz. 23, is een
goed voorbeeld van de mogelijkheid waar we in Aan-
teeken. 9) op doelden : een vecschuivende tetratonie.

De eerste helft der beboeka van deze Slendro Nem
geijding mist behoorlijk haar br. De tweede helft echter

niet deze maar de gl, wat geen, een andere gangbare
patet karakteriseerend abscntei'sme is, doch past in een
Hyper-menjoera, (vgl. Aanteek. 6), Dj. XVI, 234).

Ook het begin van den ladrang zelf laat de gl ontbre-
ken, en dat blijft dan zoo afwisselen, op een kgnongan,
den derden van den ngeliq-variant, na, die compleet pen-
tatonisch is. De cadence bestrijkt hier dus een breedte
van twee quintschreden. Van den zodveelsten kenongan
gesproken, — volgens Soelardi schijnt Montjer
het veritabele schaap met de vijf poten te zijn. Tenmin-
ste, aldus meenen we zijn „bis” onder den eersten kenc,.-

gan te moeten verstaan ; trouwens in de ngeliq schrijft

hij er werkelijk vijf uit, den tweeden ook nu aan den eersten
gelijk. Een andere ladrang met vijf kenongan’s per gongan
is Toendjoeng karoban; zie Djak. & Wig-
n j a.. No. 16, biz. 36, een S 1. 6 stuk. (Vgl. Dj. XV.
1 79.) (Het woord montjer kan beduiden : zwaar
neerhangen, van rijstaren e.d., maar ook: uitvoerig, wijd-

loopig zijn. Misschien is het dus wel letterlijk te nemen,
in den laatsten zin. Men zou dan dus ook wel, lets min-
der letterlijk. kunnen zeggen : Het breed laten hangen.
Toendjoeng karoban is: De overstroomde, (on-
dergedompelde) waterlelie. Lei an a is: Dolende.)

Anders dan in Montjer, kan men aan de heen-en-
weer-schuiving, verwisseling van tetratonie, in den ladrang
Oeloeq-oeloeq, Soelardi No. 1 5, biz. 28, wel een
normaal tonalen zin toekennen. Beurtelings ontbreken de
dd en de br, wat dus correspondeert met een cadenseeren
van S 1. 9. naar SI. 6. (Oeloeq-oeloeq beduidt

:

sein of waarschuwing.)

Wat de gending's betreft, die ook bij Seelig voor-
komen, zijn Lei an a. No. 18, biz 21, verwijst naar
het Lana, dat bij hem als No 153 op biz, 113 staat

en identiek is met Djak. 6 Wignja., No. 42, biz 75.

De laatstbedoelde lezing is correct in beide bundels.
(Men lette er op, dat m h t grootste deel van de moeng-
gah de toon br ontbreekt ; het is dan ook een S 1. 6. gSn-
ding.) Maar de zelfstandige lezing van den Heer
Seelig 1 Dat is nu werkelijk een geval om
den schrik beet te krijgen I Hier heeft die bewerker nu

eens geheel acceptabele aantallen maten in zijn hoofd-
afdeelingen staan : 32 maten binnen het stel herhalings-
teekens ; vervolgens 1 6 niet te herhalen maten, en ten-
slotte nog 16. die weer moeten worden herhaald. Den
slotgong zouden we dus gekregen hebben onder de zware
e (Im) sub 2 of sub. 1. Den eindgong van Lei ana
een maat v66r de eerdere dubbele-strepen, (wat in orde
is), den moenggah-gong een maat voor de dubbele-strepen
in balk 4, (wat — naar men zien zal — niet deugt, een
maat te vroeg is !), den vdrigen gong onder de tweede
d (dd) op den 3den balk, (id. id. id.!), en den beboek a-

gong 6en maat voor de eerste dubbele-strepen, ( id, id.

id. ! ) We zouden er dus feestelijk zijn „ingetoerd"

;

en ook achteraf hadde daar allerwaarschijnlijkst geen
musicologische haan naar gekraaid, indien er niet die
andere notatie geweest ware. De van hun plaats ge-
raakte gong's en kenong’s zouden niet hebben gewaar-
schuwd ; die waren of onder eenzelfde noot, of onder
een als geledingsnoot even goed mogelijke, gevallen ! !

Nu ziet LI ! Als men het weet, is de zaak overigens
eenvoudig genoeg : \Ve laten de derde, volltaktige, maat
van de boeka nu daar : wellicht is ze eigenlijk te veel,
maar toch met onmogelijk. en in ieder geval onschadelijk.
Maar na de tweede maat achter de volgende dubbele-
streep moet er nog net zoo een komen ; en de vijfde plus
zesde maat op den 2den balk moeten tot een enkele
worden gecomprimeerd. De laatste maat van den 4den
balk moet weer worden herhaald. Van de moenggah is

de tweede helft een normaal extrakt uit de tweede helft

van den Isten merong-gongan Waarom de eerste helft

onuitgetrokken is overgenomen, weten we met. Maar
misschien kan het weleens zoo worden gespeeld door de
r^bab. Maar dan toch vermoedelijk niet de keeren dat
de moenggah wordt herhaald ; want dat deze werkelijk
zonder herhaling zou blijven, daarvoor zien we geen
reden

Seelig No. 30, biz. 31, Tudjung (ten rechte,

Toendjoeng) Karoban dawah ladrang M angng u;
(misschien moet dit M a n g o e wel M a n g g o e zijn; we
hebben gezien, dat beide woorden : weifelend schijnen
te kunnen beteekenen ; ook is S e e 1 i g’s No II9, biz 96
een Ladrang M a n g g u). Volgens Seelig zou T a n-

djoeng Karoban in Slendro Sang a, volgens
Djak. 6 W i g n

j a. in Slendro Nem staan. Het
gelijk ligt ongetwijfeld bij laatstgenoemden. Boeka en
eigen aanhef van de gending zijn Nem, met den kern-
quint gl-nm, en met in belangrijke themabestanddeelen
de br ontbrekende. Zooook het eind van de merong. Het
middelstuk cadenseert naar S a n g a, met den kernquint
Iro-gl. In de moenggah gaat het net zoo. — Van S e e-

1 i g’s No. 30 is het hoofddeel alvast goed, klopt uitste-

kend met de merong van Djak. & Wignja. No. 16.

Blijkbaar zijn er ook hier vijf kenongan’s in dien gongan.
De boeka-gong staat twee kwarten voor de dubbele-
streep. Hoe dat zit met dien ladrang is met zOomaar
duidelijk : Bij Djak. & W i g n

j
a. zijn het tweede veer-

tigtal maten klaarblijkelijk een gewone, quasi extraheeren-
de, moenggah bij de merong ; ook is er een aparte ultima
volta, oempaq. Seelig heeft 66k vijf maal acht maten
na het eerste deel, maar die daarmee met in zoo’n een-
voudige verhouding staan, en ook met doorloopend met
de moenggah van de andere lezing overeenstemmen.
Toch IS er wel verband, en zelfs in alle richtingen :

Het laatste 8tal maten van beide lezingen zijn, op de fi-

guratie na. identiek. En de vier 8tallen die daar bij Seelig
aan voorafgaan, het eerste aan het tweede geheel, en het
derde aan het vierde nagendeg gelijk, blijken alle een,
niet getrouwe, maar ongetwijfeld herkenbare transfiguratie
van zijn derden merongkenongan ; nu echter aan het slot

naar de gl (c) gewend, en niet naar de Im (f). Die tweede
veertig maten bij Seelig zullen vijf maal den ladrang
geven ; den laatsten keer in een ngeliqachtigen, ofschoon
niet hoog gelegen, variant. Gehoord de uitgebreidheid van
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den gongan ervoor, lijkt die ladrang overigens z66 wcl
heel beknopt.

De reeds genoemde ladrang Manggoe, Scellg,
No. 119 ,

staat in Pelog (Bern): het interval

bm-gl. — dat overigens als zoodanig in het stuk nauwe-
lijks voorkomt, — ware genoteerd als d-es: de g moet de

toon pi zijn. De eerste 8 maten correspondeeren goed
met de eerste 8 van het tweede deel in No. 30 . Daarbij

schijnt er van S 1 e n d r o 6 naar Pelog Bern
zoodanig te zijn overgezet, dat redere toon door zijn ge-

lijknamige aequivalent is vervangen, de bm echter door de

br. Onze Aanteek. 6) te vcrgelijken en voorts Aanteek. 16).

Met de herhalingsteekens is het met in orde : Bij het te-

rugwijzende aan het eind ontbreekt het vooruitziende aequi-

valent. Mogelijk is de bedoelmg, dat het tweede gedeelte

op zichzelf herhaald dient te worden. Mogelijk echter 00k,
dat de heele ladrang, (met daarin het herhaalde eerste

gedeelte), opnieuw dient te worden gespeeld. In het eerste

geval zou de ladrang vermoedelijk zes maal 8 maten

komen te omvatten ; in het tweede vier maal. Moeten het

er, in overeenstemming met ,,Toendioeng karo-
ban ", soms vijf maal 8 zijn, dan zouden we er niets an-

ders op weten, dan het eerste deel maar eenmaal en het

tweede tweemaal te laten spelen. Verondersteld is, dat het

tweede deel niet H (!) maten omvat doch 16. Van ach-

teraf tellende, bevmdt men dat de laatste 6 maten (,,auf-

taktig”) van het stuk, overeenstemmen met de eerste 6 van
het tweede deel, (gerekend na dien octaafsprong op bes).

Ook sluit die overgang naar het tweede deel, met succes-

sievelijk een quint-, een octaaf- en een quart-sprong, ei-

genlijk nogal slecht. Nu liggen de 2 maten (,,auftaktig") van
v66r de laatste 6 voor de hand om die gaping daar te

dichten. Men kan ook hun hoogte onveranderd laten mits

onmiddellijk achter de dubbele-streep twee 8ste noten es

(gl) schnjvende, met een octaafsprong tusschen zich in.

Het eind van het invoegsel is dan ook niet een kwartnoot

bes (nm). maar de octaafsprong op die noot, die nu vlak

achter de dubbele-streep staat. Van de, thans evenwich-

tige, helften van het tweede gedeelte. kunnen telkens de

laatste 6 maten beschouwd worden als een vrije variant

der laatste 6 van het eerste deel. De eerste 2 maten ech-

ter vormen een soort van ngeliq-variant van de overeen-

komstig gelegene in dat deel ;
maar de verschuiving wordt

pikant gecompliceerd door de introductie van den toon

pi. Vergelijking met de 2 er op volgende maten doet

zien, dat de volledige evenwijdigheid is : gl, bm, nm,

Im, dd, (es, d, bes, a, f) en Im, pi, gl, bm, nm, (a, g, es,

d, bes).

Oeloeq-oeloeq. Seelig No. I20 , biz. 96,

(..Huluk huluk”). De boeka-gong op de noot na

de dubbele-streep. Kenong’s om de 2 maten, gong's om
de 8. Geen herhalingsteekens voor en achter het tweede
gedeelte De maat na die met de 2. (sec. volta) moest er

twee keer staan. Slendro blijkbaar anders genoteerd dan
meestal. Geen patet opgegeven. Als het Slendro
Sang a wil wezen, gelijk de andere lezingen, dan moet
de toonladder van br tot br zijn weergegeven met c, d,

f, g, bes, c ; dus, evenals bij L a n d, in de hooge lig-

ging, maar de nm niet met a, doch met bes. Maar het zou
ook M e n j o e r a kunnen wezen, met die toonladder als

bes, c, d, f, g, bes; zoo als Seelig's slendronotatie

naar absolute hoogte gewoonlijk ligt, dus lage ligging;

maar nu met bes en niet a voor de br.

Seelig No. 161 , biz. 120, Oorodasih (ten

rechte Daradasih, d.i. : Droomuitlegging) dawah
ladrang Huluk Huluk; (identiek met D j

a k. &
Wignja., No. 58, biz 101); S 1. 9, de slendrotoon-

ladder door Seelig op zijn gewone, lage, manier weer-
gegeven. De dawah-gongplaats is dielm na de voorlaatste

dubbele-streep ; na die noot begint de ladrang, die correct

IS getransscribeerd. Ook wat betreft de eigenaardige in-

deeling van Daradasih is de overzetting in orde

;

D j a k. 6 W i g n
j a. hebben het net zoo, maken in

hun bovenschrift nog extra opmerkzaam op de abnormale
aantallen ketoeq’s, die uit de ongewone, ongelijke lengten
der kenongan’s resulteeren. De Heer Seelig geeft geen
ketoeq’s. D j a k. en Wignja. hebben ze hier overal
(tot aan den ladrang) vier maten uiteen liggen; d.wz.,
de eerste, en de laatste, twee maten van een gong af. Bij

Seelig moet voor aan den zevenden balk die f onder
de c, en dat gongteeken onder de f vervallen.

Wat echter den zin van deze onregelmatige architec-

tuur ; een gongan bestaande uit een kenongan van 32
tellen (Ssten), twee van (ieder) 64, en een van 48, be-
treft, — die ontgaat ons. We hebben nog de denkbaar-
heid overwogen, dat deze pending van herkomst een ke-
tawang zou zijn, met dertien gongan's a 16 tellen, die

later op een tamelijk willekeurige manier In een pending
gede ware omgezet. Maar we vinden hier geen bewijzen
voor. De andere lezingen van Daradasih helpen
ook niet, want die zijn geheel regelmatig van architec-

tuur. Ze staan in Pelog Lima. (Daarvoor blijft de,

na te noemen, Trappenschriltbundel borg ; en
ook de Ruitjesschriftlegger. Seelig zelf

heeft in zijn register bij abuis .,Pel. 9 ”!) Die bij Seelig,
No. 6, biz. 10, is heel goed. We vermoeden zoo, dat

deze ,,pending sangking Sasraninggratan”, (sic; dust af-

komstig uit, volgende de traditle van de dalem van een
Salaschen regent Sasraningrat), naar een schrif-

telijke fixatie is bewerkt. Ze is niet identiek met, maar
lijkt wel veel op die in ons bezit, welke gebruik maakt
van het z.g. Trappenschrift. (Vgl. Dj. XW,
133, 163, 165.) Deze bevestigt b.v. ook die (rebab) sprong
over twee octaven ; (zie eind zesden balk) 1 Men kan
beter gis dan g schrijven voor de Im (aequivaleerend met
L a n d's b.). Cis-d is hier bm-gl, de fis een pi. (Men
lette op haar wisselspel met de dd, e, en dus van twee
concurreerende tonaliteiten. Echt lets van Lima! —
Vgl. Dj. XIV, 149, 151.) Overigens hebben we geen aan-

merkingen. Alleen zouden we dat woord Ladrangan liever

8 maten l&ter hebben staan. Want pas die kwartnoot cis

(bm), links onder die swastika, krijgt den moenggahgong. Die
8 maten hebben w&l al thematisch materiaal van den la-

drang, en 66k al wel, (blijkens den T rappenschr.-
b u n d e 1), de ,,enge’', geserreerde opeenvolging der k6-

toeq s, maar voorzoover we weten nog geen kSmpoel : ze
vormen de oempaq om te moenggah. De moenggah-la-
drangan treedt echter pas in na den gongslag op die bm.
En herhaald wordt de ladrang ook van dit punt af. De
eerstvolgende gong ligt 16 maten verderop, onder die d
(gl). Wil men het verband tusschen ladrang en merong
controleeren, dan vergelijke men de vier maten voor, plus

de vier maten beginnende met dezen toon, en die, juist

zoo gelegen tenopzichte van de d, (66k een gongplaats),

scheef rechts boven de eerste swastika. Maar interessan-

ter en werkelijk intrigant, is de vraag van het verband
tusschen de twee D a r a d a s i h's ; deze P61. - 5 - pen-
ding No. 6. en de S 1. - 9 - gending No. 161 . De eerstge-

noemde heeft zijn beboeka-gong liggen onder de gis (Im)

aan het eind van den eersten balk. Zijn volgendcn kSnong
onder de cis (bm) op den eersten tel der v66rlaatste maat
van balk 2. Den schuin-links daar onder staande noot-
met-gong d (gl), hebben we al geobserveerd. De eerstvol-

gende kenong daarna valt op die gekooide (overigens heel

gewone !) noot gis (Im) na de swastika. Weer 8 maten
later vindt men een gong onder een e (dd). En zoo voort:

om de 8 maten, beurtelings, een kenong- en een gong-
slag. Van die indeelingsslagen in No 6 nu, correspondeert
de bm-k6nong bij het eind van den tweeden balk met dc
N2 van No 161

; en de Im-kenong bij de (eerste) swa-
stika met de N3 van die s 1 e n d r o-lezing. Uitgaande van
de eerste der twee correspondentieplaatsen, zal men
althans in de eene maat er v66r, plus de vier er na de
wederzijdsche identiteit der contouren wel herkennen

:

ondanks alle verfomfaaiing en deuken. Zooook in de vijf
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maten v66r en de drie, ja de zeven, na het tweede punt.

Aanvankelijk, d.w.z. tot dat tweede correspondentiepunt,

vmden de pelog-tonen a, cis, d, (fis) hun afspiegeling in

de sl^ndro-tonen d, f, g, a. Later de pelog-tonen gis, a,

cis, d, e in de slendro-toncn g, a, c, d, f. Deze laatste

correspondcntie wordt gauw minder zuiver, om nog eens
tamelijk streng op te duiken in de drie maten v66r de

laatste, op den zesden balk van No. 6 oo de laatste drie

op den zesden van No. i6i. De eerste dezer aequivalen-

ties beduidt : nm, bm, gl, pi is gelijk aan dd, Im, nm, br.

Andersgezegd, met (voor dit geval onzekere !) afgrenzing

als in onze Aanteeken. 6), en absolute ligging als bij

Land, een nieuwe overdracht, namelijk
: (8) P61og

Lima Im, nm, bm, gl, (pi) =Slendro Sanga gl,

dd, Im, nm, br. (Of; b, c, e. f, (a) = d, f, g, a, c.

Vervangt men in deze formu'e SI. 9 door SI. 6,

dat naar men weet twee trappen lager ligt, dan krijgt men
niet de overdracht (t), die hier dus geen bevestiging vindt.

Maar de overdracht (8) is ook met gewoon, daar het

tweede lid eer op SI. Menj. schijnt te duiden. —
De tweede aequivalentie is: (g) Pelog Lima Im,

nm, bm, gl, dd = Slendro Sanga Im, nm, br, gl,

dd. (Of : Pel. 5 b, c, e, f, g = S 1. 9 g, a, c, d, f.)

Deze nieuwe evenwijdigheden kunnen nauwelijks princi-

pieele beteekenis hebben. Daar in S e e 1 i g's No. 6 ge-

durende enkele maten vdor, en enkele maten na het tweede
correspondentiepunt precies hetzelfde staat en toch in het

eerste geval (8), m het tweede ('p j toepassing vindt, schijnt

het tot op zekere hoogte onverschilhg of de weergave in

Sanga een quint lager belandt. Maar de verhoud ng
tusschen No. 6 en No. i6i is nu eenmaal allesbehalve

eenvoudig. Van het eerste dier melodisch correspondee-

rende punten naar het tweede schijnt ons de pelog-
lezing idealiter een quint omhoog te schuiven. De s 1 e n-

dro-lezing bereikt een overeenkomstig cadence

-

toppunt pas acht maten na dat tweede moment.

,,Wangs4 guna dawah Huluk huluk”,
Seelig’s No. 37 , biz. 36. (Wangsagoena = Volk +
kunst. Tezamen een persoonsnaam ?) De dawah-gong staat

sub 2. (Ult. volta) onder die f, I™- 1“ den ladrang om
de 2 maten der notatie een kenong, om de 8 een gong.

De dubbele-streep en het herhalingsteeken na de eerste 8

maten van den ladrang moeten vervallen. De vier gongan's

worden sdmen herhaald. Dus aan het eind had er wel
een herhaling moeten worden aangekondigd. — Het eerste

gedeelte van het samenstel corrigecre men, waar noodig,
naar Seelig's No. 168

,
biz. 124, ,,Wongsaguna”, dat

identiek is met D
j
a k. & Wignja., No. 65, biz. ill.

De transscriptie bij S e e I i g is in No 168 correct

:

den slotgong vult men wel aan, en we zijn er niet zeker
van, — Dj ak. & W ign

j
a.'s schrift legt noten, sneller

dan de norm, maar gebrekkig vast, — dat in die maat met
de 16den niet de eerste noot kort en de zesde een 8ste

zijn moet. Maar wat No. 37 betreft, daarin ontbreken na
de zesde maat op den derden balk er vier. Men kan hier

eenvoudig de tweede tot-en-met vijfde maat van den vier-

den balk uit No. 168 inlasschen. (Er is simpelweg over-
gesprongen van de eene lange a op de volgende!) Twee
maten na die inlassching leest, naar men ziet. No. 168
niet, gelijk No. 37 , c, d. (gl, dd) met op deze laatste den
3den kenong, doch a, c, (br, gl).

De verdere in het voorbijgaan genoemde gending’s heeft

S e e 1 i g niet
;
op S r i k a t o n na ; en wel in zijn

No. 9 , biz. 13, ,,Puspita rent ah dawah S r i k a-

ton”. Aan de notatie van den ladrang ontbreekt niets. De
dawahgong valt onder die g (nm), een maat voor de dubbele-

streep. S e e 1 i g’s lezing is, zooals gewoonlijk getigu-

reerd, maar klopt ovengens goed met die bij S o e 1 a r d i

(biz. 20, 2 1 ). Andere notaties van Poespita rentah
hebben we niet kunnen vinden. En zoo zullen we haar

moeten recenseeren uit het abstracte. Tusschen herhalings-

teekens staan 32 maten. Dat kan dus in orde zijn. Daama

komen er 30. Daar valt dus een tekort te vermoeden.
Ma ar de laatste 8 maten ervan zijn onverdacht ; ze blij-

ken eenerzijds wezenlijk identiek met den tweeden gongan
van den ladrang (,,auftaktig”: wel zijn ze in hun bloemen
en krullen anders gedraaid dan die), maar voorts praktisch
gelijk aan de laatste 8 voor de terugwijzende dubbele-
herhalingsstreep. Dit maakt het ook wel zeker dat die

g (nem) kort voor die Streep een noot-met-gong is, (im-
mers correspondeerend met den dawahgong). En de noot
32 maten eerder, kort voor de 6erste dubbele-streep, de
beboekagong. Aan dit laatste hebben we nog wel even
getwijfeld en overwogen, of deze soms 2 maten later

moest vallen, en dus het herhalingsteeken 2 maten ver-

plaatst zou moeten worden, zoodat de beboeka die maten
zou winnen, en het te repeteeren deel zelf een tweetal
maten te kort komen, dat dan nader ware op te sporen.

De heele aanhef van het complex, namelijk de beboeka
maar 66k het begin van de gending zelf, bevat niets an-
ders dan een karakteristieke tetratonie, vier maal in da-

lende richting doorloopen, (waarbij we van een paar ver-

bindingsnoten, en het initiale ornamentje, dat de tetratonie

oploopt, afzien)
; en nu is het tamelijk moeilijk, te be-

slissen, op welk moment daarvan de inleiding uit is. Elders,

verspreid door het stuk, komt die af oopende tetratonie

dan nog verschillende malen voor, maar met in successie.

D.w z., ze zou wel wederzijds van den gong voor het

herhalingsteeken staan : eerst als aequivalent van het

einde der beboeka, daarna als aequivalent van het begin

der gending zelf. Maar de nieuwe gongan correspondeert

in veel opzichten met den eersten gongan van de gend ng ;

en nu zou het wel wonder zijn, dat die aan zijn begin

twee maal die neerdaltng had, en deze hier maar een
maal ; met dan nog bovendien het finale resultant, dat er

2 maten aan het totaal mankeeren ! M.a.w. : men voege
de tetratonie op deze plaats, dus onmiddellijk na den her-

halingsgong, nog ien keer in, andersgezegd twee maten,

,,auftaktig”, tezamen inhoudende de vier kwartnoten : dd,

gl, br, nm, (d, c, a, g). — Hiermede is dan wel ten ruwste

de opbouw van het stuk aangewezen en geordend. Maar
we durven volstrekt niet belooven, dat alles thans deugt

:

We verdenken de notatie, zooals ze er nu ligt, sterk van,

behept te zijn, met een aantal elkander compen-
seerende fouten! Daarop kan men het gemak-
kelijkst controle oefenen door alle elkander-aequivalente

punten met lijnen te verbinden. Men vindt dan dat de

eerste plus de tweede maat van den vijfden balk nauwkeurig
overeenstemmen met de eerste plus tweede van den tweeden;

maar de derde, vierde, vijfde en zesde maat van den vijfden

balk met de vijfde, zesde, zevende en achtste van den

tweeden balk. Hier kunnen dus 2 maten zijn weggevallen.

Daarentegen ziet men, dat van den zesden balk de tweede
tot de zesde maat (incluis) correspondeeren met de derde

tot en met zevende maat van den derden balk, maar
de negende maat van den zesden balk komt over-

een met de achtste maat van den derden. Op den zesden

balk kunnen de zevende en de achtste maat dus een in-

voegsel zijn, — waarvan men het prototype ovengens
vindt inde laatste maat van den eersten plus de eerste van
den tweeden balk. — Wat 6ns betreft volgt men op de plaat-

scn van die twee divergenties de eerste lezingen ; want
hoe vernuftig de verschuivingen in ]avaansche muziek ook
kunnen zijn, (Dj. XIV, 245, 247, 146,) — deze incon-
gruenties lijken ons toch eer aan het speelsch vernuft van
den Heer Seelig ontsproten. — En als men dan in

de 3de maat van den 2den balk voor de Iste der 16den
nog a (br) leest, dan krijgt men daar ook niet zoo’n kin-

derachtige C-duur smaak in de mond. (Maar het middel
om daar af te komen was puur arbitrair ; dat zij toege-

geven ! . . )

De beteekenis van den naam Poespita rentah
nagaande. bemerken we, dat die zijn moet : De gevallen

bloem. En dat brengt ons te binnen, dat er ook een pen-
ding bestaat, die, — heel wat minder gewild litterair, —
Kembang tiba heet : wat precies hetzelfde beduidt.
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We vinden haar bij D j a k. 6 W i g n j a., (biz. 47,

No. 24), en bevinden vervolgens, dat ze . . . met P o e s-

pita rentah identiek is ; zoodat we dus toch over

een tweede lezing van dat gamelanstuk beschikken
;
—

als over monsterd, na bet maal. Maar we beklagen ons
over bet extra werk niet ; de inwendige, al dan niet juiste,

correspondenties van S e e 1 i g’s No. 9 badden we ons,

en den Lezer, tocb moeten duidelijk maken. De acb-

terafscbe controle toont, dat bet stuk inderdaad wel

zoo in elkander moet zitten, als wij bebben aangewezen.
Maar die nieuwopgedoken lezing opent nog een

nieuwe questie. D.w.z. we badden al wel opgemerkt,

dat volgens Soelardi de ladrang Srikaton in

Menjoera staat, — en daaraan leek ons 00k geen
twijfel mogelijk, — maar dat Seelig in zijn re-

gister bet complex No. 9 bij Slendro Nem on-

der dak bracbt, zoodat een combinatie van SI. M e n j.

en SI. 6 aan te nemen ware; een quasi- modulatie
dus

;
— daaraan twijfelden wij ecbter nu weer wfel,

want wij zouden zelf de gending Poespita rentab
66k voor Menjoera gebouden bebben, en vergissin-

gen komen in dat register meer voor. Maar nu beeft

ook de bundel Djak. & Wignja. zijn Kembang
t i b a onder S 1 . 6 staan. Dat dit de traditie is, lijdt

bierna dus werkelijk geen verderen twijfel. In boe
verre is ecbter een oppositie tegen baar gewettigd ?

Wanneer we in bet onderstaande de karakteristieke

kernquint van iedere patet met de twee letters T.
(tonica) en D. (dominant) merken, van welke de eer-

ste dus den grondtoon a la Dewantara aanwijst,

en de andere den gewicbtigen toon die daar een quint

b6ven ligt, (onze repercussa), dan is bet allerminst de
bedoeling daar de beteekenis aan te becbten, die de
Westerscbe muziektbeorie met die termen verbindt.

En nog veel minder, wanneer we, verder stijgend of

dalend langs den quintencyclus, de overige tonen mer-
ken met (S.) of (D^.), (hetgeen dus aan subdominant
en aan dominant van den dominant doet denken), of

zelfs met (s.^) danwel (d.^). Ook mag men, wanneer
we eenzelfden s 1 4 n d r o toon den eenen keer weer-
geven met a, en den anderen keer met bes, daar geen
verscbil van toonboogte acbter zoeken, docb er alleen

een aanduiding in zien, of de toon is bereikt door op-
dan wel door af-klimming van de quintenreeks. Een
aanwijzing of ook maar benadering van de precieze

ligging kan bet niet zijn, omdat immers de gemiddelde
s 1 4 n d r o quinten in grootte verscbillen van onze zui-

vere zoowel als van onze getemperde quint. — Gebeel
daargelaten wordt de vraag, of wellicbt bet verscbil in

de ricbting van nadering ook, somtijds, door een ver-

scbillende intonatie wordt weerspiegeld. Hoe dit zij,

de tonen, in onze gending voorkomende, laten zicb

naar quintensuccessie rangscbikken als : br — Im —
gl — nm — dd — br — Im. Daarmede komt dan
overeen in een transscriptie a la Land; c — g —
d — a — e — b — fis ; in een transscriptie a la

Seelig ecbter : bes — f — c — g — d — a — e.

Hier een notatie Seelig besprekende, bouden we ons
dus verder aan laatstbedoelde. Naar bun functie, d w.z.

naar bun verboudmg tot de boofdtonen, tot de kern-
quint der toonsoort, zou die reeks nu in Slendro
Nem beduiden : (s.^) — (5.) — T. — D. — (D.^) —
(d.^) — (d.'*). In S14ndro Menjoera ecbter; (s.®)

— (s.^) — (S.) — T. — D. — (D.^) — (d.^). Opgemerkt
moet worden, dat bet voor de beslissing, welke positie

een gegeven toon op een gegeven moment inneemt,
gebeel onverscbillig is, of Seelig bem als a, dan-
wel als bes ; als e, of als f noteert, (en wat Land
beeft; b of c, fis ol g, en ook; e of f!). Voorts, dat
er bier niet wordt vooruitgeloopen op de vraag, of
zulke extreme ,,functies” als (d.‘‘), en (s.^)!, realiter

voorkomen. — Maar w4lke der tw44 tonale functie-
r44ksen is voor bet geval in questie aannemelijker ?

Van groot belang, ofscboon ze de vraag niet kunnen

beantwoorden zonder bet meespreken van andere in-

stanties, is, als eerder gezegd, de slotkracbt der
onderscbeiden tonen, bun frequentie en gewicht
op eindpunten, en op secundaire zwaartepunten

;
—

want bet ware ongetwijfeld een onjuistbeid al-

leen de gongmomenten en niet 66k, b.v., die van de
kenong’s in aanmerking te nemen. Ja ook de middens
der kenongan’s, de typiscbe punten voor bet vallen

van eventueele kempoelslagen, bebben stellig voldoende
metriscb gcwicbt om bet wenscbelijk te maken na
te gaan, of wellicbt b paalde toontrappen bij voor-
keur deze punten ,,bezetten”. (Of er in de te onder-
zoeken gending w4rkelijk kempoel’s geslagen worden
is daarbij ecbter van geen principieel belang ; ofscboon
een obstinaat op die plaats terugkeerende toon wel
practiscb veel meer in de aandacbt zou vallen, door
een, bem ook melodiscb onderstrependen kempoelslag.)
In de onderbavige gending krijgen we, als we aile

,,Schlusse”, ,,Halbscblusse”, en, om bet maar zoo
te zeggen, ,,Viertelscblusse” van de merong van
Kembang tibain aanmerking nemen dus : nm./
nm, br ;

nm, br

;

nm, br
;
dd, nm./ nm, !m

;

nm, Im;
nm, br ; br, nm./ Men ziet dus, de gr66tste conclu-
deerende kracbt bezit de nm. Niet alleen boudt ze
alle gongplaatsen bezet, maar buitendien die poten-
tieele kempoelplaatsen. Daarna komt de br, met de
primaire kenongplaatsen. Tenslotte de Im met de se-

cundaire, d.w.z. de kenong’s die een quint booger
zijn komen te liggen door de tonale verscbuiving, die

een gending verderop, of er nu een formeele ,,n g e 1 i q”
is of niet, vaak vertoont. Ande re dingen, die voor bet
bcpalen van bet totale tonaal agewicbt der tonen van
belang zijn; De nm is de anvankelijke culmina-
tietoon van de melodiscbe lijn; in den b66fdgongan
ligt twee maal een nm-top. In den quint-gongan neemt
de — tw44 quinten boogere ! — br die functie over,

en legt daarmee beslag op de absolute toppen der
gending. In de kl41nere guirlanden ligt veelal de nm
in de benedenbocbt

; in de gr66te ecbter de gl, en
is danook de Hagste toon, (waar niet aan afdoet dat ze
dat, als de laagste toon van de rebab, allicbt

zijn kanl). Wat valt er nog meer voor de gl te zeg-
gen? Ze is wat men den rusttoon, (of voor ons part

ook den z46rtoon) der gSnding kan noemen, die,

waarop de lijn komt te bangen in de gebruikelijke,

een weinig stoplappige, toonrepetities, als er nl4ts an-
ders gebeurt. lets vulselacbtigs, pantjeracbtigs, beeft

ook baar frequente voorkomen in bepaalde deelen
van de moenggab bij D j. & W. Die vultoonpositie
liet ze in den Ilden gongan aan de nm over. —
Rest om te bescbouwen nog de dd, die we 44n maal
in kempoel positie bebben aangetroffen. V441 gewicbtiger
is ongetwijfeld baar bebbelijkbeid van aldoor weer te
keeren als begintoon. Bij D j. & W. 4n van de be-
boeka, en van de merong, 4n van de moenggab

; (bij

Seelig No. 9 begint de beboeka met een nm). Dit
ware opzicbzelf zoo belangrijk niet, maar wel bet,

baast onopboudelijke, beginnen van de tweemaats-
elementen waaruit de gending is opgebouwd met juist

dezen toon dd. De lezing van D j. 6 W. is ook in dit

opzicbt zuiverder dan die van Seelig. Na den
eersten en den tweeden kenong kort deze laatste den
,,Auftakt” een 8ste in, en snijdt zoodoende de begin-
dd der andere lezing weg. Maar is de aanbef van zoo’n
tweemaats-groep bij D j. & W. zelf reeds afgestompt
en begint ,,volltaktig”, dan gescbiedt dat veelal toch
weer met een dd. — Het blijkt, daar hieromtrent niets
theoretisch is vastgesteld, moeilijk het belang van al

deze bizonderheden in het gebruik der onderscbeiden
tonen tegen elkander af te wegen. Maar het wil ons
toch voorkomen, dat die eigenaardige aanheffunctie op
zichzelf voldoende ware om een toon tot repercussa te
maken. Ze hangt trouwens samen met haar qualiteit
van hodgsten toon van de karakteristieke tetratonie
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dezer geiiding, (niet hoogste in den quintencyclus doch
als toontrap ; mits de tetratonie, gelijk hier in de gen-
ding, zelf in haar natuurlijke positie ligt, dus zonder
breuk). Overigens naoge de Lezer ons secuur op de
vingers zien, of we ons aan geen clandestiene petitio

principii schuldig maken ; (wat zegt hij van de slinksche

maskeering dezer captatio benevolentiae ? !). We hebben
n.l. al eerder deze tetratcnie, waar de Im in ont-

breekt, als karakteristiek voor SI. Menj., (en ni6t

voor SI. Nem!) genoemd. En dat is immers nu
juist in geding, 6f deze gending Menjoera is.

We hebben 66k gesteld, dat tetratonieen binnen
Sl6ndro wel altijd een successie van drie opeen-
volgende quintschreden zouden beduiden, en niet een
gr66teren ,,Ausschnitt” daaruit met een weggevallen
toon, een gat erin. Vooropgesteld natuurlijk, dat elk

der quintschreden gelijkwaardig, dus in principe, en
van dit oogpunt uit beschouwd, gelijk is, en dus afge-

zien van de kans, dat door reealiter ongelijke toon-
trappen op een bepaalden gamelan, een andere op-
vatting wordt geforceerd. Dit buitengesloten zijnde, is

het in een zoo eenvoudig en zuiver geval als onze
gending hier geeft, niet in te zien, wat den hoorder
er toe zou kunnen brengen die vier tonen dd, gl, br,

nm, als meer dan drie quinten bestrijkende, op te

vatten. De natuurlijke oeconomie der geesteswerkzaam-
heid, het verloop via het punt van minsten weerstand,
zal, (gesteld dat er geen gepraemediteerde wilswerking
ingrijpt), die eenvoudigste opvatting met zich brengen.
Dat wil dus zeggen, dat de notatie door S e e I i g
van die toonreeks. n.l. : d, c, a, g, in dit geval jvilst

is. Ook zullen de meeste andere denkbaarheden, waarbij
de quasi kleine-tertsen anders gehanteerd worden dan
hier is gebeurd, de natuurlijke, zich weer van-zelf
opleggende constructie van dit initiale tweemaats-
motief uit, niet slechts metrisch, maar ook tonaal
gelijkwaardige, helften contrarieeren. Symmetrische
vormen als es, c, bes, g, laten echter weer geen cp-
vatting als drie-quinten-reeks toe. De vier tonen zullen
dus gedacht moeten worden in deze opeenvolging

:

br — dd — nm — gl. M.a.w., de br kan niet, als

„bes”, aan den subdominantkant liggen ;
en de, voor-

loopig afwezige, Im, die door de ontwikkeling der
gSnding zelf duidelijk wordt gekenmerkt als de b6ven-
quint van de br, 66k niet

; ze is ,,e”, en niet ,,f’’.

Door nu deze gending, wier toonfuncties we zooeven
hebben geinventariseerd, tot SI. 6 te rekenen, krij-

gen we, dat ze een „Dominant” zou hebben, die al

uiterst overheerschend ware, met allerlei belangrijke
functies overladen. Daartegen opzichzelf bestaat uiter-

aard geen bezwaar. Maar er zou een ,,Tonica” tegen-
over haar staan, die naar conclusieve functie niets. en
ook overigens maar weinig heeft in te brengen. En
vferder naar beneden ? Alreeds een ,,Subdominant”
ontbreekt. Daarentegen ware de (D.^) drager eener
wezenlijk belangrijke functie van melodischen aard, en
de (d.^) met een belangrijke sluitfunctie bedeeld, ja-

zelfs de (d.^) zou daar nog deel aan krijgen, zij bet
ook eerst ingevolge een uitwijking

; — (waarschijnlijk
is het ju'ster om, gelijk we hiervoren al enkele keeren
gedaan hebben, dit soort van verschuivingen op te
vatten als het natuurlijke cadenseeren van den harmo-
nischen ondergrond der gending’s). — De toonsoort
van het stuk beschouwende als SI. Menj. vinden
we een, inderdaad, 6vermachtige ,,Tonica”, een ,,Do-
minant”, die wel niet het gewicht krijgt, dat men haar
zou toewenschen, maar die niettemin een aanmerke-
lijke mel6dische kracht bezit, een ,,Subdominant”, die
niet v6el heeft te vertellen, maar toch wel 16ts, en er
iniedergeval is. Voorts een (D.^) en (d.^) met belang-
rijke, resp niet-onbelangrijke, sluitkracht, hetzij dan
uit de eerste of uit de tweede hand. Kortom, alles

bijeen eenomen, ligt de gending in MSnjoera
aanzienlijk natuurlijker dan in Sl6ndro Nem,

zij het dan, dat men haar M e n j o e r a-dominant
wel meer poid, en speciaal slotkracht zou toewenschen.
Wij voor ons zijn danook geneigd, het voegen (in de
lezing Seelig) van een M e n j o e r a-ladrang bij

deze gending niet als een wezenlijke ,,modulatie” te

beschouwen, doch als een achteraf verduidelijken van
de tonaal ietwat onzekere positie van P o e s p a
rent ah. Dat dit geschiedt naar haar intrinsieke, en
niet naar haar nominale positie, (en er dus niet een
stevig in Slendro Nem staande ladrang aan
wordt toegevoegd), achten we slechts prijzenswaardig.
Voor 6ns was echter, naar men weet, de tonale iden-
titeit van deze geirding en dezen ladrang niet twijfel-

achtig, gegeven het feit, dat beide de zelfde tetratonie
vooropzetten, zij het danook de ladrang zich beper-
kende tot drie dezer tonen.
Naar aanleiding van den blijkbaar ietwat onzekeren

tonalen zin dezer nominale slendro-6 - gending,
moge er aan herinnerd worden, dat Walter Spies
die toonsoort over het algemeen een ietwat hybridische
positie scheen toe te kennen. (Zie het begin van deze
zelfde Aanteekening ) We vonden van dergelijke op-
vatting ook wel aanduidingen bij anderen ; in den
bundel van Raden S o e 1 a r d i met name. Het
ziet er namelijk naar uit, dat hij daarin eigen-
lijk een aanloop neemt om de drie sl6ndro-
p a t e t’s uiteen te houden door aan elk hunner een
anderen, karakteriseerenden, aanhef van de beboeka
toe te kennen. We doelen hier op het figuur-
tje van drie noten, ondervangen door een boog.
Dat duidt ongetwijfeld op enkele snellere noten.
We zouden zoo zeggen, op een groepje van twee
,,i6den”, en 6en .,8ste” ; de volgofde niet dmgekeerd

;

want dan wordt er niet aan de psychologische conditie
voldaan, waardoor het figuurtje kon beschouwd worden
als een stel van drie gelijkwaardige noten : de gelijk-

heid der onderlinge afstanden. (Zie ook Dj. XV, 176.)
Deze figuurtjes nu, bestaan, zoo schijnt het, typiscb
uit de onderste drie tonen (d.w.z, onderste trappen,
niet quinten), van wat wij de karakteristieke tetratonie der
patet i.q. achten. D.w.z., in Menjoera maakt hij

van zoo’n figuurtje gebruik bij acht onder twintig
geijding’s, enwel zeven keer in de ligging (dd), gl,

br, nm. Een keer ligt het dalende figuurtje echter
alsvolgt

:
(nm), Im, dd, gl ; dus een quint ,,te laag”.

—

In Slendro Sanga gebruikt hij het onder der-

tien gending’s acht maal, waarvan zes maal ,,goed”,
d.w.z. als (gl), br, nm, Im. De twee andere keeren
ligt het 66n trap hooger, wat misschien mag opgevat
worden als bestrijkende de b6venste drie tonen van
onze tetratonie, dus als gl. br, nm, (Im). — Voor
Slendro Nem, een quint lager in den cyclus
liggende dan Menjoera, zou de normale corres-
pondence zijn (nm), Im, dd, gl

;
(vgl. sub Menjoera).

Onder acht geiiding’s zijn er vijf met een quasi etiket-

figuurtje. Maar het is maar in twee gevallen ,,goed”.

Dan is er een, dat geinterpreteerd kan worden als nm,
Im, dd, (gl). En dan nog twee met de ligging (gl).

br, nm, Im. Een quint ,,te laag” ; in de ligging van
S 16 ndro Sanga dus.

12) Deze T a r o e p a 1 a-lezing staat op de vitale

punten, (de gong- en de kenong-momenten), maar
ook overigens gedurende aanzienlijke deelen van het
thema, eerlijk eene tonale trap lager dan de M enj oera-
vorm bij Land. — Van de zangwijze waar de Heer
Soelardi naar verwijst, bezitten we geen notaries.

13) Weliswaar wil Seelig, blijkens zijn register,

en het opschrift van het nummer i.q., als No. 117
op biz. 95 een complex Muntjar dawah Prya-
bada hebben staan. Maar het tweede lid van dien
titel moet een vergissing beduiden. Immers het heele
nummer bevat niet m6er dan een beboeka en twee.
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practisch identieke, gongan’s, en de andere bronnen
toonen duidelijk, dat die de gending Moentjar,
(wat beteekent : Opflikkerend ; luisterrijk e.d.) vor-

men ;
zoodat er voor Prijabada niets overschiet.

Moentjar is bij Seelig weer uit het lid,

blijkbaar ;
want het zou gongan’s hebben van t8 maten

lang. Overtollig zijn op den tweeden balk de derde
en vierde maat

; op den vierden balk, de vierde en vijfde,

(,,volltaktig”). Dat bewijst de R. s c h r.-lezing. Wie be-

zwaar heeft die maten eenvoudig te schrappen, aangezien
de Heer Seelig toch wel een aanleiding moet hebben
gehad om ze neer te schrijven, zou in beide gevallen

die twee maten, pltis telkens een maat er voor, en
eene er na, dubbel zoo vlug kunnen nemen.

14) Gunung sari, Seelig, No. 102, biz.

88 Het S 1 e n d r o (M e n j o e r a) is in dit stuk

niet op hetzelfde (absolute) niveau gelegd als in dezen
bundel meestal, doch in hooge ligging : Van br tot br
wordt ditmaal de schaal geschreven : c, d, f, g, bes, c.

De kenongan duurt hier 2 maten, de gongan 4. De
boeka-gong valt onder de noot na de eerste dubbele-
streep. We hebben geen wezenlijke bezwaren, al vin-

den we het geheel wel wat gecompliceerd van archi-

tectuur. Maar die schijnt bij dit stuk nogal variabel.

De gongan’s kenmerkend door een kapitalen letter, en
daaraan toevoegend hun noot met kgnong, dien met
gong, en een aanduiding, welke notentypen er in zijn

gebruikt, krijgen we :

Mardi Raras: A (br, nm ; 1/2). A (br, nm;
1/2). B (Im, nm

; 1/4). B (Im, nm
; 1/4). C (dd,

nm; 1/4 1/2).

Land: A (br, nm ; i/a). A* (br, br; 1/2 1/4).

B° (Im, gl ; 1/8). B (Im, nm
; 1/8). G (dd, nm ; i/8).

R. s c h r. : A (br, nm ; 1/2). A (br, nm ; 1/4

1/8). A (br, nm
; 1/8). A* (br. br

; 1/8). B“° (Im,

br, 1/8), B (Im, nm
; 1/8). C (dd, nm

; 1/8).

Seelig; A (br, nm ; 1/2 1/4). A (br, nm

;

1/4 1/8). A (br, nm
; 1/2 1/4). A (br, nm ; 1/4

1/8). B“° (Im, br
; 1/4). B’ (Im, Im

; 1/4). C‘ (Im,

nm
; 1/4). C (dd, nm

; 1/4). A (br, nm ; 1/2 1/4).

A (br, nm
; 1/4 1/8). C‘ (Im, nm ; 1/4). C (dd, nm;

1/4). A (br, nm ; 1/2 1/8). A (br, nm ; 1/2 1/8).

Aesthetisch te verantwoorden lijkt een dergelijke

uitbreiding van den vorm zeker wel. Het eventueel
niet weer mee terugkomen van de B-strophen zou uit

hun ngeliq-karakter kunnen worden verklaard. (Zie

den hoogen, of door ngentjot’s gemerkten aanhef er-

van.) Dergelijke vormen maken het begrijpelijk, dat

van oudsher Westersche auteurs bij het hooren van
Javaansche muziek gaarne over een (onregelmatige)
r o n d o-corstructie hebben gesproken. En die, gang-
bare, indruk waarborgt wel, dat de Heer Seelig
niet bij vergissing zulk een vorm heeft geimproviseerd.
(Vgl. ook, hier voor in dit opstel, het over de post-
moenggah van Djelagra, A.27, opgemerkte.) —
Goenoengsari, letterlijk : Bloemberg, is voorts

de naam van een bekende maar geheimzinnige mythi-
sche figuur, een hoofddanser in het oude top^ngspel.)

15) Op zich zelf ware de snHheid van ngentjot’s

met 32Sten geen bezwaar. Onlangs hier te Jogja ge-
durende een wajangan dicht-genoeg bij een saron(ba-
roeng)-speler zittend om hem op de vingers te zien,

en om kleine nuancen in het oor te houden, werden
we getroffen door aardige details van het uitdooven
der srepegan’s, waar er eensklaps zacht spel op zoo'n
gevechtsmuziek had te volgen. Tempo 36 (40) ,,acht-

sten” per m.
;
met een, kort, morendo. Er werd druk

gebruik gemaakt van afdempingen, en daar waren dan
vaak twee opeenvolgende ngentjot’s bij, die samen vler

van zijn figuratiepartikels (een ,,8ste” teltijd) vulden.
Dat waren dus ngentjot’s met ,,64sten”. Maar ook
Hep zijn partij weleens d66r in 32sten, of gaf een tel

lang gladde 64sten ; echter met van 6lke i6de-waarde
ngfintjotachtig, alleen de laatste noot bngedempt, (dus 6m
de twee of 6m de vier noten een). Vaak ook de laatste,

vertraagde, 32sten leder voor zlch halverwege gedempt;
dus een effectvolle doorrijging, afwisseling van
(,,64”ste) noten met reeele (,,64”ste) riisten. lets heel

aparts

!

16)

Seelig’s lezing van Gondjang, zijn No.
46, (biz. 44), ,, Godjang [sic] anom bgdaja”,
is een tamelijk eenvoudige variant, heeft niet, als de
R u i t j e s s c h r.-lezing na de moenggah nog zoo’n
derde, n.l. een ladrang-deel, maar ook niet de interes-

sant ineengevlochten, sterk rondoachtige structuur,

onder meer blijkende uit de zeer variabele slotvallen

der gongan’s die Land met het Ruitjesschr.
gemeen heeft. Er vallen daar gong’s onder Im, dd,
bm en nm. Bij Seelig misschien alleen onder Im
en dd- En toch zat zijn lezing bij alien eenvoud nog
weer in de knoop

;
in een knoop, die we hebben moe-

ten ddorhakken zelfs ! — Maar kunnen is 66k wat. Erg
tevreden met het resultaat zijn we ditmaal niet. We
weten namelijk niet goed weg met Seelig’s, een
over te slane, of overgeslagen element aanwijzende,
swastika. Gaat men er van uit, dat ze wel niet van
haar plaats zal geraakt zijn, maar alleen haar wederhelft
mankeert, (wat in dezen bundel v6ak uitkomt, maar
toch niet altijd), dan zal men het, bij de Ultima Volta
weg te laten, fragment moeten schatten op de vier

maten van de swastika tot aan de dubbele-streep. Deze
zouden dan dus wanneer men wil ,,moenggah”, wor-
den vervangen door de vier dadelijk na die streep. De
daarbij ontstaande septiem-sprong g— fis (nm— Im)
is geen wezenlijk bezwaar ; die vindt men even later

in deze lezing herhaaldelijk. De overgangsgong komt
nu te liggen op een b (bm). Daartegen ware ook aller-

minst bezwaar. Immers Land en het R. s c h r.

hebben eveneens een gongan met bm-slot
; echter

in de m6rong, en zijn den-anderen-kant-uit-ge-
bogen-slotstuk heeft niet den melodischen zin van
die vier maten hier. Ook bewerkstelligen zijlieden

den eigenlijken overgang niet door vervorming van
het slot van den dd-gongan. Dat zijn overigens
geen afwijkingen, die de redelijke variatiebreedte te

buiten gaan. Maar dit alles vaststellende hebben we de
postmoenggah nog volstrekt niet in orde 1 Telt men bij

Seelig van den slotgong af vier maal 8 maten t- rug,
(,,auftaktig”), dan heeft men heel normale kenongan’s en
een heel goeden gongan omgrensd. Door die handelwijze
te herhalen, vindt men er nog een. Ze nader be-
schouwende, zal men voorts gewaar worden, dat ze
niet slechts beide op een Im eindigen, maar in wezen
identiek zijn. Wel trekken ze een verschillend gezicht.
Maar bekijkt men de voorstukken, hun eersten halve-
kenongan g6ed, dan bespeurt men ook daarin de die-
pere verwantschap. Die halve-kenongan’s worden in
beide gevallen drie maal achtereen gespeeld, en zoo-
doende een in Javaansche gending’s vaak toegepast
constructieschema gevolgd, — hier trouwens 66k waar
te nemen in den Isten meronggongan, en waarvan,
naar men, de architectuur van Land’s en van de
R. sc hr. -lezing nagaande, ongetwijfeld zal opmerken,
in de uitvoerigere G o n d j a n g-varianten al buiten-
gewoon veel profijt is getrokken : men vindt daar dat
schema vijf malen met onderscheiden melodisch ma-
teriaal gevuld. Maar om ons thans te bepalen tot
die halve-kenongan s in de twee moenggah-gongan’s
volgens Seelig, het is aardig om te zien, hoe in den
Ilden al het haast uitbundige elan diet eerste versie
daar systematisch wordt uitgehaald en er quasi inerte
nonchalance voor in de plaats komt, en wat een effect-
rijke, en zeker wel aldus gewilde, tegenstelling er zoo
is bereikt. Maar wat we nog opmerken wilden, deze
halve-kenongan s zijn nu juist niet als zoodanig weer
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te vinden bij het in die breedere vormen der g?n-
ding gebe7 igde thematisch materiaal ; ze worden dus
ni^t gewaarborgd door de lezing van Land, wat met
de rest van S e e 1 i g

’ s moenggah-gongan’s wel het

geval is. Toch is dat fragment onverdacht. Want wat
Land er voor in de plaats stelt is zeker nog ve^l

interessanter, maar vooral ook veel minder normaai.
We willen het eene en het andere hier naast elkaar

zetten. S e e 1 i g : Im / pi gl pi Im / nm Im pi gl / pi

gl bm nm / Im, (de laatste nm is de e^nige toon die

in het lagere octaaf ligt). Land; nm dd / Im nm br
gl / dd pi dd gl / br nm Im nm / dd. Over dat ab-
normale en interessante zoo aanstonds. Maar wat het

samenstel van S e e 1 i g
’ s postmoenggah aangaat, v66r

het begin van den gongan, dien we den Isten moeng-
gahgongan hebben genoemd, liggen er nog een 8tal

maten, der men, achteruitloopende, de 4 van dat ver-

onderstelde laschstuk bereikt. En die 8 blijken gelijk

aan den laatsten kenongan der postmoenggah gongan’s.

M. a. w., het moment dat we hebben gebruikt voor
den moenggahgong, zou digenlijk, zooals het er staat,

een, derden, kenongslag gekregen hebben, en die
lasch ware een gewijzigde vorm der tweede helft

van den derden kenongan van een postmoenggah-
gongan. En we weten er, om den overgang sluitend
te krijgen, niets anders op, dan de kenongan na de
tot overgangsgongnoot gemaakte noot te schrappen.
Dat zijn dus vijf en een halve maat op den acht-
sten, en twee en een halve op den negenden balk.

Maar bevallen, dat doet dat precede ons niet.

—

Wil men niets schrappen dan zou men naar de maten,
direct nd de dubbele-streep i.q. moeten overspringen
van een punt dat anderhalven kenongan (of nog een
gongan mddr) er v66r ligt, en dus zelf halverwege een
derden kenongan valt. Dan zou dus de voorlaatste maat
van den zesden, of de zesde maat van den derden balk
de maat vlak vdor den sprong zijn. De laatstbedoelde
plaats lijkt ons een weinig geschikter. Overigens— Of het kan ? Men weet dat de Hollandsche
volksmond wel-is-waar beweert, dat alles kan, mddr
daarbij z’n uitzonderingen maakt. En, naar Schu-
mann eens heeft geschreven, kunnen er in composities
van die dingen staan, waar de componist blijkbaar den
juisten kijk op is kwijt geraakt, het objectief hoorende
oor voor heeft verloren, door ze zich te vdak voor te

spelen. — Of dat 66k geldt voor reconstructies door
musicologen, en voor voorfldlten ?

We hebben reeds gewezen op het va4k voorkomen
in de notatie door den Heer S e e 1 i g van den septiem-

sprong nm — Im, (hier : g — fis). Een andere sprong
van hetzelfde formaat, namelijk van bm naar br, die
drie maal staat in Land’s Illden gongan, (daar als

e — d geschreven, bij S e e 1 i g zou het worden b — a),

heeft S e e 1 i g heelemaal niet
; de br ontbreekt trouwens

bij hem totaal. Dat is jammer genoeg. Want ofschoon
de successie bm — br als secunde, en gespeeld uit
onverschilligheid en gebrek aan onderscheidingsver-
mogen, afschuw wekt, is ze, als septiem en met den
opzet en de nadrukkelijkheid, die ze hier vertoont,
van een prachtig effect. — Wat Seelig 66k niet
heeft en de Jogjasche Kratonlezingen, (Land plus
Ruitjesschriftlegger), wel, dat is de opeen-
volging, — in dit pelog-b 6 m-stuk !, — van de tonen
(gl) dd— pi. Men zie hierboven den geciteerden halve-
kenongan. D. w. z., Seelig zou dan toch 6en maal
wel pi — dd ( e - d ) schrijven ; n.l. bij het terug-
keeren, na den Ilden gongan, naar het begin. Maar
die pi (e) ddar, zal eenvoudig ’n verschrijving zijn

voor gl (,,fis”)
; men zie het slot der beboeka. — N6g

een curiositeit van tonalen aard geeft dit stuk in de
notatie van Seelig waar te nemen. Namelijk die
noot f (nature!) e6ne maat voor het slot. Maar daar-
over zoo-meteen. — Wat dat ontbreken van den toon
br in deze lezing betreft, dat doet de gending werkelijk

g66n goed. De twee Jogjasche (K r at o n -)lezingen

laten drie identieke halve-kenongan’s-op-een-rij-naast-
elkander in br’s culmineeren. Dat had niet ge-
h66fd. Het hadden ook gewone nm’s kunnen wezen.
Maar nu het br’s zijn, maken ze in hun successie

een effect van een reeks van architectonische siertoppen
op een monument. Bij Seelig echter staan er zoo-
min br’s als nm’s, doch h66ge bm’s. We twijfelen er

volstrekt niet aan, of ze werden bij deze gelegenheid
aldus gespeeld. We houden echter niet van dien
variant. Het effect van toppen is behouden. Maar ze
hebben nu iets onechts, iets loos’ gekregen. Alsof
organieke ornamenten van natuursteen afgebroken, en
vervolgens door, inderdaad nog h66gere, maar uit

pleister bestaande, vervangen zijn. Hun vitdle rijzig-

heid, hun harmonischen zin, zijn ze kwijt. Want de
spanning in die melodietoppen bij Land en in de
R. s c h. - lezing, is van harmonischen aard, ze laten

de melodielijn een oogenblik in de sfeer der tonaliteit

van den dominant reiken. Hiervoren en ook al eerder,

(Dj. XIV, 152), hebben we nadruk gelegd op de
quintverhouding, die er tusschen pelog-bem - en
pelog-barang - gending’s bestaat of althans be-
staan kan. En het meet duidelijk zijn, dat door in
een pelog-bem-gending den daarin eigenlijk niet thuis
hoorenden, immers feitelijktot Pelog Barang be-
hoorenden toon br te spelen, die gending voor dat

oogenblik hooger in den quintencyclus wordt ge-
schoven. De pelog-toonsoorten mogen als naar-hun-
wezen pentatonisch, en alleen maar accidenteel een of
twee extratonen krijgende, worden beschouwd. En in

hun zuiveren staat moeten ze, anders dan het, be-
tr6kkelijk, aequigrade Slendro, duidelijk geleed zijn in

een groep van twee, en eene van drl6 tonen; of om-
gekeerd ; en tusschen de twee groepen een gaping
hebben, waarin eventueel een extratoon kan opduiken.
Denkt men zich de toonsoorten niet binnen een octaaf

geperkt, maar daaroverheen d66rloopende, dan zijn er

tw66 onderscheiden gapingen, en wisselen groepen-van
drie en groepen-van-twee regelmatig af. Houdt men
P6log Bern en P 61 og Barang, gelijk de sa-

roninstrumenten dat doen, samen binnen 6en octaaf,

dan ligt bij het eerste de groep van drie onder, en
bij het laatste die van twee. Mi^kt men een oor-
spronkelijk drletonige groep tweetonig dan laat men
op de heerschende tonaliteit een middelpuntvliedende
kracht inwerken

; hetzelfde gebeurt als de tweetonige
drletonig wordt. Tot werkelijk moduleeren pleegt het
daarbij in de Javaansche muziek niet te komen ; maar
wel kan dat de gewaarwording geven, dat de tonaliteit

aan het zweven raakt. Vaak gaan beide verschijnselen
samen: In gedeelten eener p el o g - be m - gending. waar
de extratoon br wordt geintroduceerd en min-of-meer
gaat overheerschen, laat de gending dikwijls ook tijden-

lang haar bm ontbreken. Men kan dan de neiging
voelen om in haar tijdelijke groep-van-twee, gl, dd,
nu ook die gl te herinterpreteeren, haar hoog te hoo-
ren en intoneeren, wat het Pelog Bern geheel
in Pelog Barang zou doen overgaan. Met de
nieuw ontstane groep-van-drie, Im, nm, br, die, als

positiever verschijnsel, aanvankelijk zeker sterker de
aandacht trekt, is het eenigszins anders gesteld. Die
heeft binnen zich geen toon, die als zoodanig omhoog
wil. Maar in haar geheel stelt ze zich als gelijkvor-
mige afspiegeling van de 6ude groep-van-drie, bm,
gl, dd, daar tegen-over, en daar boven ; en wel een
quint, zoo-doende den afstand tusschen het originee e
en het secundaire tonale peil precies afteekenend. Overi-
gens voelt men zich, speciaal dl6 groepen-van-drie in

het oor houdende, niet zoo zeer opschuiven van
Pelog Bern naar Pelog Barang als naar een
nieuw P 6

1

o g Bern, dat abnormaal hoog in den
quintencyclus ligt; even hoog trouwens, als P6log
Barang normaliter doet. (Vgl, Dj. XIV, 153.) —

215



Niet slechts verschuivingen van het eene tonale peil

naar het andere kan men in |avaansche p e 1 o g-gending's

te hooren krijgen, doch ook hun antitbetische oppositie.

En daarvan geeft onze gending een fraai voorbeeld in

haar aanhef. Zie Land. Immers in de gesignaieerde

reeks van congruente halve-kenongan’s aldaar, bestaat

elke eenheid uit twee tweemaatsmotieven, die met
slechts elkanders omkeermg zijn, maar 66k leder in

een andere tonale sfeer leven : bm, gl, dd, / Im contra

br, nm, Im, / dd. En men kan hun conflict niet fraaier

op den spits drijven, dan daar in den lllden gongan
der gending gebeurt, waar men het hoort concentreeren

in dien eenen septiemsprong : bm — br ! De Ruitjes-
s c h r i f t-collectie heett dat trouwens n6g iets mooier

dan Land, daar ze dat moment zuiver binnen

haar (weergekeerde) lamba houdt, er dus meer breedte,

meer gewicht aan geelt. Of, dat weten we nog met. Dat
6mslaan 66k van de spoed der bewegmg in dien sprong

zelf, is toch eigenlijk wel prachtig ! — Aesthetisch staat

dit lang tevoren voorbereide tonale conflict in deze

p e 1 o g - n e m -gend ng hier, geheel op een lijn met de,

zorgvu'dig gepraepareerde, tonale synthese in die merk-
waardige p e 1 o g - 1 i m a -gending Pengrawit, waar
we indertijd uitvoerig over hebben geschreven. Het, zooeven
besproken, kortbeurtige afwisselen van twee tonale be-
ginselen vindt men in beide gending’s. 'telt de aanhef
van G o n d

j
a n g, als gezegd, op die manier tegenover el-

kander ; bm. gl, dd, Im, en : dd, Im, nm, br, ieder dezer
princ'pia belichamend in een tetratonisch tweemaatsmotief,

in Pengrawit, in zijn llden postmoenggah-gongan. zijn

de ..beurten" minder gelijkwichtig, de scheidingslijnen

tusschen de tonale tegengestelden vallen nu met steeds

samen met een (,,auftakttg”) metrische caesuur ; en boven-
dien wordt er nu niet met tetra- doch met tri-tomsche

toonschaal-fragmenten gewerkt, wat echter de tegenstel-

ling. i.c. pi, Im. nm, contra bm, gl, dd, vooral met minder
belangwekkend maakt

!
(Vgl. Dj. XIV, 1 43, 150.) Men zie

het zooeven opgemerkte overde beteekenis van dergelijke

trichorden, en speciaal over het (quasi) modulatorische
vermogen van de ongewone onder hen. En zoo is er

alle reden om het al wel zeer ongewone trichord, — in

G o n d I a n g, naar we reeds even hebben aangestipt,

voorkomende ; nameliik
:

gl, dd, pi, — nader te he-

schouwen. Ongewoon voor een pelog-bem - gending.

In Pelog Barang zou de z66 aangebrachte pi immers
maar een heel normale extratoon zijn. Maar toch geen
zinlooze. Wanneer een gending in Pelog Barang,
— zelf dus een quint hooger in den cyclus liggende dan
eene in Pelog Bern (zeg : Pelog N e m), — met
behulp van haar pl-toon dat trichord gl, dd, pi naast

haar normale im, nm. br stelt, dan duidt dat een poging
aan, zichzelf tebuiten te gaan naar de positieve zijde,

(Westersch uitgedrukt ; er een tweede kruis bij te krijgen).

Deze pelog - n e m - gending echter, die na den toon br
te hebben opgenomen, verv61gens een toon pi introdu-
ceert op die manier, tracht op dat curieuze oogenblik
langs den quintencyclus twee quinten boven zichzelf uit

te stijgen I Van het omgekeerde geval : dat een p e log-
bar a n g - gending den toon pi zou introduceeren op
de voor Pelog Bern typische manier, hem n. 1. bin-
dende aan de Im, zoodat het trichord pi, Im, nm
ontstaan zou dat we in Pengrawit het normale bm,
gl, dd hebben hooren afwisselen, daarvan kennen we
geen gevallen. Alreeds de toon bra is in Pelog Ba-
rang veel zeldzamer dan de toon br in P e 1 o g Bern.
Ongetwijfeld moet zijn optreden het omgekeerde effect

hebben van hetgeen die, volstrekt niet erg uitzonderlijke
brin Pelog Bern bewerkt, en dus een neerdrukken
van het niveau in den quintencyclus te weeg brengen.
Hier s c h ij n t te blijken, dat de Javaansche muziek,
juist als de Westerschel, aan de bewegingen, uitwijkingen,
Cddensen in positieven zin, primair de voorkeur geeft
boven negatieve. (Voor Andere Oostersche muzieken dan
de direct met de Javaansche verwante, zal dit vermoedelijk

heelemaal niet gelden 1) Border hebben we al opgemerkt,
(Dj. XiV, 154), dat, indien er in Pelog Barang
een bm voorkomt, die eenzelfde positie kan hebben als

de toon pi in P e 1 o g Bern. En waar de bm in Pelog
Barang, dus bm-gl-dd in concurrence met Im-nm-br,
het peil tracht te verlagen (zeg : van een kruis tot de
naturel-toonsoort), mag men voor dien toon pi en de
successie pl-lm-nm naast bm-gl-dd, zoo n neertrekkend
effect 66k aannemen. Uit een bianco tcoasoort, zou men
komen in die met een mol, en dus pl-lm nm de kracht
krijgen van a-bes-c ! Een aardige bevestiging daarvan nu
geett dat curieuze extra chroma daar vlak voor het
emde van Seelig’s lezing, die al gesignaieerde ..f”.

E.n gongan eerder staat alles precies net zoo, maar met
een ..e

' in plants van die merkwaardige noot. Daar heeft

de situatie niets onduidelijks of twij^elachtigs ; daar
staat zeker

:
pi, gl, bm, nm, Im, en die pi, gl zijn

een, min-of-meer emphatische, herhaling van het slot

der vorige maat, (nm, Im, pi, gl). Maar wat dien

laatsten keer betreft, men veronderstelle daar niet

een verschrijving, die ,,f' is blijkbaar als zoodanig
bedoeld ; anders had ze niet uitdrukkelijk door dat kruis

voor die slotnoot , fis” kunnen hersteld, en daardoor
meteen gewaarborgd, kunnen worden ! Wel kan men
echter vragen of er met een font tegen de muzikale
orthographie is begaan, en die „f " eigenlijk een „eis" had
moeten zijn, en dus zelf een toon pi, echter een aange-

zette, h66g geintoneerde. Men mag die vraag zelfs stellen

met zekeren klcm omdat er gevallen zijn, waarin men, (dus

i.c. wij), haar inderdaad hoort als ,,hoog'', jazelfs bij

bepaalde gamelan's geneigd is de successie pi, Im, nm
chromatisch, als twee op-een-volgende semitonen te ver-

staan. (Vgl. Dj. XIV, 153.) Dat klinkt dan, alsof depl,

door wat er boven haar ligt. wordt aan-, en omhoog-getrok-

ken ;
een leitooneflect dat dus meer speciaal haar relatic

tot de Im betreft. Dit maakt het ook, om alles in aan-

merking te nemen, toch wel wfeinig waarscbijnlijk, dat we
hier met een toon pi hebben te doen, die, in de onmid-
dellijke opeenvolging de aantrekkingskracht van nm en

Im weerstaan hebbende, nu, los van dat direct con-

tact, alsnog chromatisch verkleurt. De toon zal dus
werkelijk een ,,f’' moeten zijn, en niet een toon pi

doch een Im moeten voorstellen, die daar optreedt, zeg,

omdat de speler aan die ladtste afdaling van het stuk

gr66tere extentie heeft willen verleenen, haar niet uit-

strekkende van pi tot Im, doch van Im tot Im, waarbij dan
verwezen kan worden naar de, door ons als eenigszins

voos gewraakte, uitrekking van de eerste tweemaatsgroep
der gending om van bm tot bm te reiken, wat juist

alleen in deze lezing van Seelig voorkomt. Maar op
het thans beschouwde moment ware dan den rebab-speler,

althans aan zijn hoorder gebleken, dat in dit geval de
afstand van Im tot Im geen octaaf was : een maat v66r
het einde zou de gending nog door die tonen pi

in subdominant-spheer (met, om het zoo te zegqen,
6en, tot op dat moment verwaarloosde, ..mol”) ge-

houden worden, om pas in en door haar laatste maat
tonaal t h u i s te komen. De hier gefixeerde observatie ware
van bizondere beteekenis. Immers, wie ook er toe mocht
neigen, zich te laten overheerschen door de theorie. en
te hooren wat deze verwachten doet,— de ooren van dezen
belangstellende, van den Heer Seelig, zijn zSker niet

door de nevels van grijze theorema’s beslagen, noch is

de onbevangenheid van zijn observatievermogen ,,von des
Gedankens Blasse angekrankelt ”I — Elders dan op de
eerder gesignaieerde. zeer ongewone, plaatsen, waar deze

p e 1 o g - n e m-gending het, naar pelog-baran g-trant,

met haar toon pi hoog in den quintencyclus zocht, zal

men dus de momenten dat die toon optreedt, als het,

i.c. normalere, afdalen in subdominant-richting mogen
beschouwen.Toch zijn die onderling nog niet gelijkwaardiq.
Het normaalste treedt bij Land de pi eigenlijk op in den
laatsten halven kenongan voor den moenggah-gong, trou-
wens naar wezen gelijkaan die slotmaten bij S e e 1 i g, welke
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op hun beurt weer metde uiteindelijke slotmaten volgens

Land correspondeeren, ja zich daarop zouden kunnen be-

roepen voor de extensie van de slotdaling tot ,,octaaf'’'Wijd-

te. Het, verborgen, terugmoduleeren of -cadenceeren van
subdominant- naar tonicapeil zal dus ook hier veron-

dersteld mogen worden. De dominantzijde is hier

ecliter buiten spel gebleven, terwiji overigens bij

Land niet lang na. ofwel voor een toon pi, er

ook een br is opgedoken ; d. w. z. vaker er voor.

Waarschijnlijk beduiden ze dan elkanders contrepoid, waar«
door de tonaliteit wel veerkrachtig om haar middelstand

heeaschommelt, gewoonlijk het eerst naar de dominant-
zijde, (dit dus in legenstelling met het cadenseeren van
Westersche muziek), maar haar as in het lood blijft. Bij

deze gelegenheid komt het ook vaak tot een successie

van drie secundenschreden, dus vier secundentonen (i. c.

:

br, nm, Im, pU, die overigens in deze muziek met van
nature een gaping in haar schalen na tenhoogste drie

tonen, een groote en gevaarlijke abnormaliteit is. wel-

ke de tonaliteit dreigt te ontwrichten. Men zie het

eerder, (Dj. XIV, 152), opgemerkte over de opeen-
volging nm, Im, pi, dd, in P e I o g Bern. Een heel eigen-

aardigen indruk maakt ook nog de eerste kenongan van
den llden gongan volgens de lezing van den R s c h r. 1.

en van Land; na twee-en-een-halve maat pi, (in lange

noten of in ngentjot’s), staat er : / im nm pi Im / nm pi

Im nm / br Im nm br / nm gl Im nm / Im dd gl dd / gl.

Hoofdzakehjk zal dat wel komen doordat dat viersportige

toonladderfragment in dit geval naarboven wordt beklom-
men. Maar 66k, doordat die toon pi daar aan het begin
zoo koppig wordt aangestampt tot een, in den grond
toch al wel heel onsolide, schijnfundament. En doordat
de amplitude der melodiebeweging zoo curieus beperkt
wordt gehouden, terwiji anders de themalijn in de br-pl-

momenten eer stout, ja stormachtig van beweging is.

Maar nu zijn tonaal belangrijke tonen daaromtrent
tijden-lang absent, de bm gedurende 15. de gl gedurende
9, de 44 gedurende 7 maten. Zoodat dat tonale conflict

zich daar in een half luchtledig afspeelt, zijn vuur niet

uitvlamt doch smeult en walmt. — Hoe dit zij, als wat we
hierboven allemaal opgemerk* hebben juist is, dan zou de
gen4ing G o n d

j
a n g met haar verholen harmoniebewe-

ging niet minder dan vier tonale niveau's bestrijken.

Wanneer haar naam dus lets als ,,Tuitelig " m6cht bedui-

den, en op haar gebrek aan tonale stabiliteit doelen, dan
ware dat niet om zich over te verwonderen ! Die vier

toonpeilen zou men dan in hun onderlinge verhouding
kunnen karakteriseeren door de volgende, analoge reek-
sen i (1) pi, Im, nm, — , bm, gl, — ,

(pi, Im, nm); (II) bm.
gl, 44, — Im. nm, —

-,
(bm, gl, 44): (HI) Im. nm. br,

—

gl, 44, — (Im, nm, bp); (IV) gl, 44. pb —

,

nm, br.—

.

(gl, 44, pi). Een-en-ander overzettend in Westersche
toonnamen, (absolute ligging als bij L a n d), en volgens
Westersche methode de quintrelaties duidelijk makend
door het aanbrengen van kruizen en mollen, krijgen we

:

(I) a, bes, c, — e, f, — , (a, bes, c). (II) e, f, g,— b, c,—
,
(e. f. g). (Ill) b, c, d, — fis, g,— (b, c, d). (IV) fis.

g, a,— CIS, d,— (fis, g, a). De reeksen zijn hier zoo ver
doorgezet, dat men ze, naar keuze, kan aflezen met de
groep van drie, of met die van twee tonen beginnende.
P e 1 o g Bern wordt dus gerepresenteerd door de eerste

positie van (II'. Pelog Barang door de tweede po-
sitie van (III). De tweede positie van (I) levert de bij-

tonaliteit van Pelog Bern, gelijk we haar vooral in

Pelog Lima hooren oplreden. (Zie ook nog Dj. XIV,
163). De eerste positie van (IV) onrstaat wanneer in

Pelog Barang de toon pi optrecdt. — Wat de reali-

teit der kruizen en mollen aangaat, het onderscheid tus-

schen P6log Barang en Pelog Bern hooren we
nagenoeg steeds aldus, d.w.z. als een verkleunng van de
gl meebrengende, of daardoor veroorzaakt. Echter niet

bij sommiqe gamelan’s, die de gl objectief aan den lagen
kant hebben ligqen : mits er ook geen zangstemmen of
rebab zijn, die haar naar boven trekken. (Vgl. Dj. XIV,

2i6.) Den toon Im hooren we nooit als „bes'', welecns
het interval pi— Im semitoonachtig maar dan geinterpre-

teerd als „ais''— b. (Vgl. Dj. XIV, 153.) De bij-tonali-

teit in Pelog Bern, — die in stukken als P e n g r a-

w i t zich met een zoodanige positiviteit tegenover de
gewone kan stellen, dat men bij oogenblikken weleens
kan vragen : welke is het die nu eigenlijk d e tonaliteit

(patet) van het stuk determmeert ?, — (op een dergelijke

manier als we welecns binnen s 1 e n d r o-stukken heb-
ben gevonden voor de patet’s N e m en M e n

j o e r a),— in de merong van de p e 1 o g - I i m a-gen4ing Lara
djala (zie Dj. XIV, 149) heerscht die „bij-tonaliteit'’

onvermengd, — krijgt voor onze ooren juist zijn bizondere
bekoring door w-el op Barang te lijken, maar er niet

heelemaal aan gelijk te zijn ; 66k niet naar inoerlijke

structuur. M.a.w. we blijven die Im hooren als b, en niet

als bes. Wat die „cis” betreft, daarvan meenen we er

wel soms enkele als een aparte intonatie van zangeressen
gehoord te hebben.

Belangrijk in verband met het hier aangevoerde zijn

ook de opmerkingen van den Heer Mohamad, (men
zie in Dj. XVI, op biz 235, het einde van onze Aantee-
ken. 6), over de patet’s in Pelog. Hij laat zich niet

uit over de begrenzing hunner toonladders, maar brengt
een themafragment achtereenvolgens in de met hen cor-

respondeerende liggingen. En wel zoodanig, dat een suc-

cessie, die zou luiden in Pelog Lima; bm. gl,

44 . Im, nm, zou worden in Pelog-Barang: Im,

nm, br, gl, 44

:

daarentegen in Pelog-Nem: 44,
Im, nm, bm, gl. Maar hij heeft zelf nogal bezwaar tegen

het resultant der laatstbedoelde overzetting. D.w.z fac-

tisch IS hij van Pelog Lima naar Pelog N e m
gegaan, en zegt dan : ..Wanneer de toon bem [uit] patet

lima getransponeerd wordt [naar] patet n e m. dan
moet men eigenlijk, om de harmonic in 4e getransponeerde
stamnooten te behouden, den toon pelog nemen,
in plaats van den toon 434a. zooals practisch gedaan
wordt”. M.a.w. : Hij krijgt als ..patet nem, doch met ge-

bruikmaking van den toon pelog ”

: pi, Im, nm, bm, gl.

Want, merkt hij nog op, anders zal het fragment [van

Megatroeh — dezen naam hoorden we afleiden van
peg at: scheiden + r o e h : ziel, — ] „niet zoo harmo-
nisch klinken”. En hij heeft stellig ge ijk. Immers kan
bij de, volgens hem door de praktijk gevolgde, overzetting.

die er een is van m o d a 1 e n aard, door de gr66te ongelijk-

heid der toonschreden in een pentatonisch pelog, een
melodische lijn nogal leelijk uit haar evenredigheden raken.

En hij vervangt die overzetting door een feitelijk tonale,
die geen, of nagenoeg geen verandering der proporties ten

gevolge heeft. — De Heer Mohamad eindigt zijn op-
merkingen over de p e 1 o g-patet’s alsvolgt

:
„VolIedig-

heidshalve is hieronder nog een patet bijgevoegd, die,

hoewel niet in gebruik, m.i geen wanklank doet hooren.
Deze patet, waarbij men de twee (....) tonen pelog
en barang moet qebruiken, wordt verkregen door een
muziekstuk in patet lima, dat met den toon bem inzet

era (pelog)toon hooger te spelen en dus met goeloe [in

te zetten] ”. De toonladder wordt dus thans : gl, 44> p',

nm, br. En zoo heeft dus deze Javaansche briefschrijver

juist al de vier tonaliteiten opgesteld, waartoe we 66k
zijn gekomen, en die alle, hetzij als hoofdtoonsoorten, het-

zij als bijkomstige, werkelijk voorkomen in de javaan-
schc muziek. Zijn Patet-L i m a en zijn Patet-N £ m-van-
de-praktijk hooren thuis in (II). Zijn Patet-B a r a n g in

(111), zijn herziene Patet-N e m in (I), en zijn nieuwgevon-
den patet in (IV). De resteerende drie mogelijkheden,
althans denkbaarheden; br, bm, gl, — pi, lm(2 mollen):

44, pl> Im,—, br, bm (3 mollen) ; en : nm, br, bm, —
44 , pi (,.3” kruizen), hebben in de Javaansche muziek
geen werkelijke beteekenis, komen er niet in voor ; 66k
niet als bij-tonaliteit. Het interval br— bm zou er in heb-
ben te beduiden niet een onverzoend conflict, doch iets

normaals. Dat zal overigens wel niet van het gebruik
dezcr toonschalen terughouden. Het Javaansche Pelog
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heeft echter bhjkbaar aan vier quintniveau's, aan drie

quintschreden, een voldoende uitgebreid harmonisch paleC.

Vgl. ook Aanteeken. 25) slot

!

Wat we nog zeggen wilden, Ki Adjar DSwan-
tara. die vroeger, (zie Dj. XlV, 152, waar we notities

hebben verwerkt, gemaakt bij een onderhoud met den

Hr. D.). in Pelog de patet B a rang noteerde met

den toon Im als ui gangstoon, als 1 van zijn cijfertoon-

schri't, maar voor de beide p e 1 o g - b e m -patet ’s :

N e m en Lima den toon bem als uitgangspunt had,

heeft dit notatiesysteem niet gehandhaafd. In de patet

Lima schrij t hij thans de reeks bm, gl, dd, / Im, nm / met

de cijfers 1 tot 5. In patet N e m de reeks nm, / bm, gl,

dd, / Im. In patet B a r a n g : Im, nm, br, /
gl, dd /. Hoofd-

tonen steeds de 1 en de 4. Dus in L i m a de quint bm -

Im ; in N e m de quint nm - dd
; in B a r a n g de quint

Im - gl.

Limaen Barang zouden dus gedomineerd worden
door wat ons hun leitonenquint lijkt. N e m door de
hoogste zijner beide andere quinten. M.a.w., in het eene,

en m het andere geval zijn de reeksen van 1 tot 5 vol-

strekt met functioneel gelijkwaardig. (Men zie de

plaats der groote intervallen, aangeduid door die schuine

streepjes.) Een met zeer gelukkige incongruentie

!

17) De gending, bij Seelig voorkomende onder

het No. 130, op biz. 100. noemt hij Ladrangan Gon-
djang seren. We lezen dit laatste woord als s e r e n ;

maar de Ruitjesschrif t-legger schrijft G o n d j a n g
s e r e t. In leder geval zijn beide lezingen nauw verwant
en veroorloven dus controle op de eerste van hen, die

hevig aan metrische disproporties lijdt. — We zullen,

van dit moment af aan, onze voorslagen tot wijziging in

receptenstijl geven De uitvoerige motiveeringen hebben
reeds al te veel plaatsruimte gekost. Men nummere de

maten tusschen het paar dubbele-strepen „volltaktig”.

Men neme m.l3 — m.20 (inch) tweemaal zoo vlug. Ook
m.31 — m.42 (steeds inch!) dubbel zoo snel. (Te verge-

lilken : m.64 — m.69 I) Men schrappe bf m.49, 6f m.50.

(Vgl. m.47— m 50 met m.25 — m.27.) Men lassche tus-

schen m.55 en m.56 twee maten in een , quint" hooger
dan m.66 en m.67, dus; / bes (punt) g bes c / rust c

bes g /. Men neme m.58 — m.61 half zoo vlug. (Vgl.

m.21 — m.28 1) Nb m.69 voege men een dubbele-streep

plus herhalingsteeken in.

Daar niet alle geledingspunten van de lezing Seelig
na deze orthopaedische operaties samenvallen met die

van de lezing R. s c h r.-legger, zijn onze emandaties met
volkomen zeker. De verschillen hebben echter niets bedenke-

lijks. Gong’s vallen er in m. I
,
m.21, m.43, m.58, m.70.

Kenong’s in m.5, m 9, m.I3; m.25, m.29, m.35 ; m 47,

m.52, de nieuwe maat onmiddellijk na m.55: m 60, m.62,

m 66. Daarvan divergeeren het 2de kenonganslot Ilden

gongan ; bij R schr. 1. gl, bij Seelig Im. Het Iste

kenonganslot IVden gongan: bij R. schr. 1. nm, bij

Seelig dd. Het 2de kenonganslot IVden gongan:

bij R. s c h r. 1. gl, bij Seelig Im. — Seelig heeft

deze gending niet in de lage ligging genoteerd : de toon-

ladder van br tot en met nm luidt ditmaal bij hem

:

c, d, f, g, bes. Hoofdinterval nm — dd, bes — f. De gl,

(S.), ware liever te lezen als : es Wat de Im betreft nog
het volgende : Zoowel de R.schr. 1. als Seelig
schrijven de beboeka en den aanhef der gending

tctratonisch, zonder Im. Maar Seelig valt wat dat

betreft al te gauw uit zijn rol : reeds in het begin van
den 2den kenongan duikt er een g (Im) op. De andere

lezing is wat dat betreft veel aardiger. Die komt pas op
de Im kort voor het eind van gongan 1. Om het effect

dat zoo ontstaat na te gaan met zijn gevoel, leze men
voor de eerdere g’s van Seelig gl (d, resp. esi in

de plaats. Maar onverschillig waar precies in het verloop

van gongan I de Im intreedt, het is uit het melodisch

verband duidelijk, dat ze dat doet als de normale onder-

secunde van de nm, bes, en onderquint van de gl, (dus

ten rechte van den es). Ze is m.a.w. een as, een (s.^).

Nu moet men echter eens nagaan, hoe het met de Im is

gesteld tegen het einde der gending. De laatste Im’s waar
het zooeven opgemerkte min-of-meer van geldt, liggen in

m,5 1 en m.52. Maar die van m.54 en m.55 en van onze twee
gei'ntercalleerde maten zijn, althans blijken achteraf, de bo-

venquinten van noten br in m.64, m.65, m.66, m.67, en dus
zelf rechtens te lezen als ,.g” I De Im’s in m.58, m.59 en

m.62, quinteeren br’s uit m.44, m.46, in.49. Daarna zijn er

een vijftal maten geen Im's aan de lucht En dadr na en

ten slotte staan er nog twee, in m 68 en 69. Maar dat zijn

de bnderquinten van noten gl, (ten rechte ,,es’’), in m.
56 en m. 57, en dus zeU weer ,,as ”

1 M.a.w., de gending
die geruimen tijd in meer-dan-slendro - sfeeren

verkeerd heeft, daalt weer tot haar eigenlijke niveau. En
daarmede wordt de Im, die gedurende dat uitwijken of
cadenseeren naar de tonaliteit van de dominant,

met zeer hooge functies is bekleed geweest, als „g’’ de
(d.^) van de origineele en de (d.^) van de nieuwe toon-

soort was, als as gedegradeerd tot niet meer dan de (s.^)

der hoofdtoonsoort, een baantje welks drager zoo weinig

van belang schijnt, dat men hem eigenlijk liefst maar ziet

ontbreken. .Aldus, aan den lagen kant, aan de achterdeur

van de toonsoort maar weinig in tel, ja daar liefst hee-

lemaal buiten gelaten, en aan de voordeur een geziene

en opzienbarende gast, heeft de toon Imin Menjoera
wel een dubieus karakter 1

18) Seelig’s No. iSi, biz. 132, ,,G e n d
j
o n g’’.

Correcte transscriptie. Den slotgong heeft men al inge-

vuld. Genoteerd naar lage stemming : de a is een br.

Seelig’s No. 56, biz. 54, Gindjong. Pelog
N e m is hier genoteerd met b, c, d, f(l), fis, g, voor de
reeks bm, gl, dd, pi, Im, nm. De Heer Seelig zal op
de plaatsen waar hij zoo onmiddellijk f en fis (plus g)
naast elkander heeft genoteerd, met aan bepaa'de trappen

van de pSlogtoonschaal gedacht hebben, doch eer aan
toonflexies, zooals die op een instrument als de rebab
inderdaad gemakkelijk en tot tamelijk willekeunge en vage
,,bedragen’’ optreden. Het kan echter geen toeval zijn,

dat ze in dit stuk alleen precies op dat niveau vallen

aan te treffen. Die ,,f” is dus o.i. op te vatten als een
pi en te schrijven als ,,eis’’. Dat de questieuze toon wer-
kelijk de qualiteit van zelfstandige, zij het danook onge-
wone, toonsport heeft, kan nog blijken door m. 9 plus

m. 10 te vergelijken met m. 25 plus m. 26 ;
— U heeft

toch, hopen we, de maten van het stuk genummerd,
(,,volltaktig’’ en te beginnen na de eerste dubbele-streep)?— Hier wijken de Iste en de llde gongan van deze lezing

een weinig uiteen, varieeren elkander, waarbij c, eis, fis

in de bovenquint wordt weergegeven met g, b, c : an-
dersgezegd: gl, pi, Im met nm, bm, gl. Het ware mooier ge-
weest zoo die pl-lm daar haddenwillen klinken als e f. Men
vergelijke het in het laatste deel van Aanteek. 16)terzake
opgemerkte : maar we hebben daar ook reeds verteld,
dat dat praktisch (meestal) niet lukt, ondanks den the-
oretischen zin van dat interval. Daarentegen is het geen
zeldzaamheid, dat de reeele toon-hoogten of -intonaties
een opvattmg der successie pi, Im, nm als chromatisch
suggereeren. (Vgl. ook Dj. XlV, 246, 153.)
Wat de architectuur van Gindjong in deze lezing

betreft, zouden we het volgende willen voorslaan : In m.
1 vervalt het herhalingsteeken. Voor m. 13 (dus voor
een n3), zette men een dubbele-streep en opene een
herhalingsteeken. De verwijzingsswastika voor m. 1 7,
(v66r de slotnoot Isten gongan dus), vervalle. In m. 33
vindt men de llde gonganslotnoot

; evenals de Iste een
Im, fis. De swastika voor m. 37 (v66r een nl) blijft,

maar sluit nu met een over te springen passage af doch
6pent er een De Hide gongan eindigt met de bm, b in
m. 49. De sluit-swastika vale samen met het sluit-her-
ha'ingsteeken na m. 60, (en staat dus, idealiter v66r
een n3-plaats), De dubbele-streep voor m, 61 opent geen
herhaling. De noot er onmiddellijk na, (fis, Im), is een
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nl-noot. M. 68 schrappe men 1 V66r m. 74 komt een

dubbele Streep, die tevens een herhaling opent. De noot

dadelijk na die dubbele-streep, (hooge fis, Im), sluit den

gongan. M. 83 schrappe men. M. 86 schrappe men. —
Mocht men als (post)moenggah niet een gongan der

notatie willen herhalen doch tw6e, — (noodzakelijk is

dat zeker niet), — dan voege men na m. 91 en vdor

m. 61 in : m. 33 tot-en-met m. 36. — De normale

meronggongan’s (de Iste en Ilde) van No. 56 kloppen

nu in alle hootdzaken goed met die van No. 181 (en de

vele andere, correspondente, notaties). Odk met den post-

moenggah-gongan dener-, en andererzijds is dat het ge-

val. Maar alle notaties, naast S e e 1 i g’s No. 56 in ons

bezit, laten de gongan’s zonder uitzondering eindigen op

eenzelfden toon. Zulk een uitwijkenden of cadenceeren-

den gongan als deze eene lezing van S e e 1 i g bezit,—
die, zooals dat meer voorkomt, deels een quint hodger

in den cyclus ligt dan de hoofdgongan, maar een quint

lager dan deze eindigt, — heeft er geen enkele. Vandaar

00k dat onze voorslag ter reconstructie een gissende hy-

pothese heeft moeten blijven. Wat de tonale sfeer van

No. 56 aangaat, ondanks zijn grapjes met dat chroma

omtrent den toon pi, toont het zeer duidelijk, dat het

uit Slendro (9) naar P e 1 o g (

6

) is overgezet. De-

ze p e 1 o g !-vorm blijft zelfs veel langer en braver tetra-

tonisch dan No. z8i, laat voile drie kenongan's den

toon dd ontbreken wier afwezigheid in slendro-
s a n g a -gending’s een sieraad is. — De eenige slendro-
m e n j o e r a -lezing van Gendjong, die we bezitten,

(eene in den R u i t
)
e s s c h r 1 f t -legger), vertoont ’n

eigenaardige verhouding tot de (vele) slendro-san-
g a -notaties. Deels ligt ze behoorlijk een trap, dus

tw46 quinten hooger, grootendeels echter 00k een trap

Idger, wat neerkomt op drid quinten hooger. Inderdaad is

ze dan 00k van heel hoogen quintenadel. A1 haar tonen

Im hebben den zin van (d.^). Aardig is, dat ze die hooge

positie 00k demonstreert door haar blazoen, door den aanhef

der beboeka n.l.. Daarin immers blijkt de gl ontbrekend.

De zoo gevormde tetratonie ligt een quint hooger dan

die van de hoogste der ..bestaande” patSt's, M e n
j
o e -

r a. Haar digen aanhef wordt vervolgens gevormd door

een tetratonie met ontbrekende nm\ D.w.z. de Domi-
nant-tetratonie van dat Meer-dan-Menjoe-
r a. (Zie 00k het laatste deel van de volgende Aanteekening.)

19) In de notatie van Gendjong goling bij

Djak. & Wignja., (No. 59, biz. 103), zal het noten-

cijfer 2 aan het eind van den vierden regel zoo’n rond

haakje boven en onder, (overspringteeken) moeten hebben,

en de tweede 5 op den volgenden regel geenerlei haken.

Het No. 80 , biz. 75 van Seelig, „Gedjong
(sic) goling", staat, gelijk het register 00k opgeeft,

in Pelog Barang. De absolute hoogte der notatie

is lager, dan bij L a n d. De overdracht, van Pelog-
B e m uit gerekend, is normaal, d.w z. bereikt door van
de eene, pentatonisch genomen, toonsoort, naar de andere,

idem idem, een trap omhoog te schuiven. Dus bm, gl,

dd, Im, nm, wordt: gl, dd, Im, nm, br. Of, aangezien

dnze pelog-bem-lezingen op het niveau van Land
liggen : e f, g, b, c, wordt : Seelig e(s), f, a, bes, c.

Land heeft gedn, de anderen enkele tonen pi .
—

Verzoeke ditmaal de maten bij Seelig (,,volttaktig”) te

nummeren, de beboeka inbegrepen. (Men krijgt er dan
45.) Gong’s vallen er onmiddellijk na iedcre dubbele-

indeelingsstreep. Het slotherhalingsteeken moet vervallen.

Men schrappe m.20, m.21 : m.38, m.39 ; m.42,

m.43 Ofwel, als men dat liever ziet, neme men m.l9—
m.22 (incluis), en voorts m.37 — m.44 (idem) dubbel zoo
vlug. Dit maakt den ingreep minder gewelddadig, maar
wij aanvaarden de verantwoordelijkheid voor die zacht-

heid nidt I Denkt men zich de notatie Seelig dubbel

zoo breed geschreven, — wat vaak wenschelijk is, — en

neemt men voor de teltijden, (dan kwarten,) een spoed

van 32 per min. aan, dan worden de snelste der rebab-

nootjes dus 16den : bij zulk een tempo ! En zelfs als men
aan een mouvement denkt om op te dansen en het dus

zestienden worden bij een, andante, tempo van 64, dan
ware dat in absoluten zin volstrekt met zoo erg vlug.

Maar voor rebabfiguraties wordt de zaak ons dan toch

heelemaal wat te vliegerig. En we kennen het 00k met
van dat instrument, het in den laatsten kenongan zoo
extra op haren en snaren te zetten ! Het is 66k niets

voor haar, om een eventueel slotritardando-zonder-voor-

afgaand-accelerando tot extra accrobatiek op het slappe

koord barer snaren te gebruiken ; ze sterft dan fatsoenlijk

mee met het algemeene morendo. — We hechten er be-

paalde ijk aan, ditmaal een lezing, waarmede we die van
den Heer Seelig hebben vergeleken, hier mede te

deelen, opdat de Lezer zien kan, dat we met met wille-

keur tegen diens notaties zijn te keer gegaan, doch ze,

integendeel, behandeld hebben met redelijk overleg. Hier

volge dus een notaat naar het spel van Mardi-Raras,
dat de gending gaf als ketawang, en dus den 16-matigen

gongan, gelijk die b.v. genoteerd is door de Heeren
Lebdaprad&ngga en Djatiswara, verknipte

tot vier 4-matige. Overigens kloppen die twee pdlog-

bem-lezingen zoo nauwkeurig als men maar wenschen
mag. — In het volgende notaat, dat overigens geen toe-

lichting behoeft, beteekent np (napas) eene rust, of, vaker,

de verlenging der voorgaande noot, ter lengte van een

teltijd, (dus 8ste a la Seelig). Ziehier dus Gen-
djong goling (Pelog Nem): gl np / bm np
gl np / Nm np dd np / gl np nm np / LM np np
Im I Im Im Im dd / Lm nm nm dd j Im dd gl bm / GL
nm nm np / np nm lm pi j Lm bm gl bm / nm dd lm

dd j GL dd lm nm / lm gl bm gl / Nm dd lm dd j gl

np bm nm j LM.
Men vergunne ons thans 00k nog twee, eenvoudige,

si e n d r o - s a n g a-lezingen te geven. De toonnamen
met een hoofdletter beduiden, evenals zooeven, de plaat-

sen van een kenong-, die met twdd hoofdletters, van een

gong-slag. Teneinde de natuurlijke ontplooiing van het

tbema te kunnen aanduiden, hebben we accenten aange-

bracht ter onderscheiding der octaafliggingen. Het laagste

octaaf, — ditmaal loopend van lm tot incluis dd, {lm, nm
ligt dus onder br, gl, dd 1) — heeft er giin ; de tonen

daar b6ven wel een. Bij de lezing Ruitjesschrift-
legger zijn die accenten echter aangebracht naar het voor-

beeld van de lezing Djak. 6 Wignja., en, waar
die ons, door divergenties, geen zekerheid bood. naar

onzen eigen smaak. We hebben n.l., ingevolge den be-

perkten tijd dat de legger tot onze beschikking stond,

niet 66k van die octaafteekens kunnen nota nemen. Of-

schoon de octaafpositie der tonen hier dus niet op authen-

ticiteit kan bogen, zal er niet veel aan ontbreken : Ja-

vaansch en Westersch muziekinstinct en aesthetische

smaak blijken eenstemmlg tenopzichte van de eischen der

groote contouren van gamelanthema’s ; ontvouwt men
zoo n gending-cantusfirmus volgens eigen inzicht, en ver-

gelijkt dan achteraf een Javaansche van octaafteekens

voorziene notatie, dan blijkt het verschil van geen belemg,

en niet principieel.

Aangezien de thema's door zulk een uiteenlegging enorm
winnen, en het dus 00k allesbehalve waar b'ijkt, wat we
indertijd hebben verondersteld, dat ze eigenlijk geen

bepaalde contouren hadden, begrijpen we niet goed, hoe
de Javanen het buiten een gamelaninstrument kunnen
stellen, dat het thema speelt in zijn eenvoudigen vorm
maar met behoud zijner natuurlijke contouren. In de pa-

raph raseerende stemmen raken die onder de verbloemingen

te zeer bedolven om duidelijk te spreken, en de rebab

heeft een te zwak gelmd en een te bedeesde voordracht

om een duidelijke uitspraak te waarborgen. Ook al houdt

ze zich, — vooral te Jogja, — in haar partij dicht bij de

themalijn, ze gaat zich toch nogal te buiten aan tamelijk

frunnekerige, en door de weinig concieze intonaties nogal

vale, fiorituren : men moet die stem dus liever niet met
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opzettelijke aandacht gadeslaan. Het opgesloten houden geeft

aan dat geraamte-der-gending (baloengan-ing-gending)

zeker een groote, compacte, nadrukkelijkheid, maar schaadt

de, in wezen vaak aanzienlijke, melodieusheid der thema's

enorm. Om ze uit hun positie van in een te kort koffer-

tje gepakte jasjes te helpen (vgl. Dj. VllI, 39, 38), en

Sf te helpen van de daardoor ontstaande valsche plooien,

zou de gamelan dus een, laag liggend, instrument van
saron-, of nog liever van slentem-type moeten rijk zijn

met, zeg, twee octaven omvang. Men mag wel vragen,

waarom dan eigenlijk de gambang-gangsa, die een voldoen-

den omvang bad, zoo buiten gebruik is geraakt? Maar dat

was, voor zoover we weten, ook geen werkelijk thematisch,

doch een quasi-paraphraseerend instrument. D.w.z., bij zijn

bijiage G teekent Land aan, dat ,,de gambang gaogsa

dezelfde octaven speelt als de houten gambang, doch met
dit onderscheid, dat de hoogere noot eerst na de lagerc

wordt aangeslagen”. En dat meenen we ons ook wel van
de Salasche gending Tjalapita te herinneren. (Het,

vlugge, thema daarvan zou zelf vier noten per teltijd (van

zeg 36 in de minuut) hebben, en de metalen gambang
door dit naklappcn in octaven nog dubbel zooveel onder-

deelen. En, zoo het klankkarakter van het instrument in

den Salaschen Kraton typisch is, ook door dat timbre,

door zijn eigenaardige glazen helderheid, vOor het spelen

eener parti] als hooger bedoeld, niet zeer geschikt zijn ;

men kijkt er werkelijk van op, met de gedachte ; He, wat
is dat. Een in zijn soort fraai geluid. Maar te excentrisch

voor melodischen kern der gending's. — Van de oude
Tjirbonsche gamelan-pelog, „Mega-mendoeng’’

,

(„Regen-
wolk”), onlangs door het Java-Instituut aangekocht voor
het Museum ..Sana-Boedaja”, heeft die gambang nI6t dat

helle geluid als we goed gehoord hebben. Maar zijn

klankkleur sprak maar weinig door de manier, waarop
het instrument bij de eerste bespelmg geslagen werd. De
nijaga’s (of liefhebbers ?) i.q., blijkbaar niet aan het instru-

ment gewend, bezetten het df getweeen, ieder de helft

voor ziji rekening nemcnd, en den cantusfitmus samen in

eenvoudige, n(6t-naklappende octaven mieslaande; 6f

all66n de bovenhelft was bezet. Zoo diende het voor
met meer dan het simpele versterken van de saroninstru-

ment-groep.

Hier volge nu het thema, d.w.z. de postmoenggah-
gongan, (die gelijk is aan den lamba-vorm van de m6-
rong). der R u 1 1 j e s s c h r i f t -lezing, in Slendro
Sang a, van G6nd)ong goling:

dd np / gl np hr np / nm np, dd np / gl np ntn np /

Lm np, nm' np / Im’ np dd np / Im’ np, nm’ np / Im^

np dd np / Gl np, hr np / nm np hr np / lm np, hr

np / nm’ np dd np / Gl np, nm’ np / lm’ np hr np /

nm np dd np / gl np nm np / LM np.

G6ndjong goling, SUndro Sang a, lezing

D j a k. & W 1 g n
j a.

:

hr np / gl np hr np / nm np, dd np / gl np nm’ np /

Lm’ np, dd np / lm’ np hr’ np / nm' np, dd np / lm
np dd np / Gl np, lm’ np / nm’ np dd np / lm’ np, hr

np / nm’ np dd np / G/ np, dd np / lm’ np hr np /

nm np. dd np / gl np nm np / LM np.

Men ziet, dat de verschillen tusschen deze fogjasche*

en deze Salasche lezing niet groot zijn. Maar toch geens-

zins onbelangrijk. Dat wordt men dadelijk gewaar. letten-

de op de immanente harmoniebeweging. welke dit thema,

naast de manifeste melodische beweging, draagten inhoudt.

Voor de waameming van bedoelde harmonieverschui-
vingen, andersgezegd van het cadenseeren der gending’s,

zijn zulke kalme, langnotige varianten heel geschikt. We
kunnen m gevalLn als deze de, hierboven door komma’s
van elkander gescheiden, quasi tweemaats-groepen, (juis-

ter
:
gr66te viertelsmaten), als de eigenlijke eenheden be-

schouwen, die dus de op-een-volgende harmoniemomenten
behchamen, zoodat de harmoniebeweging voortschrijdt van
groep tot groep. Daar zoo’n groep (of maat) maar vier

themanoten bevat, kan ze nooit anders inhouden dan een,

al dan niet volledige, tetratonie. Alleen de waardeschatting

van een defect viertal kan dus eenige onzekerheid geven :

overigens ligt de „verholen” harmoniebeweging in zulke
eenvoudige varianten eigenlijk klaar aan den dag. — We
hebben al eerder de ieder der patet’s karakteriseerende,

overheerschende quint opgegeven. Trouwens ook al wel
de hen successievelijk kenmerkendc tettatonieen. Deze
bevatten de kenmerkende quint der toonsoort, plus e6ne
er boven, en eene er onder in den quintencyclus gelegenc,

btengen die (3 quintenschreden, dus) 4 quintentonen ech-
ter in zoo compact mogelijken vorm. Men kan dus ook
zeggen, dat ze de twee hodfdquinttonen van de toon-
soort geven, plus de twee daartiisschen gelegen toon-
schaaltrappen. (Nog anders gezegd : de hoofdquint met
de twee tonen die ze omvat.) De hoofdtetratonie van
Slendro patet S a n g a is andersgezegd: LM, nm,
br, GL. Dit is dus de tonica-tetratonie, die we willen

aanduiden met T\. Van Slendro patet Nem is

de T ! : GL, dd, lm, NM. In een stuk, dat in patet
S a n g a staat, heeft dit echter de beteekenis van Domi-
nant-tetratonie, dus: Dl. Van S16ndro patet
Menjoera is de Tl; NM, br, gl, DD

;

in patet
S a n g a heeft dit viertal tonen echter den zin

van tetratonie van den dominant van den dominant,
dus : D2 !. Een nog hooger in den cyclus gelegen tetra-

tonie; PP, Im, nm, BR, zou alleen als tijdelijke tonica,

door „modulatie” van Menjoera uit bereikt, in aan-
merking komen, beteekent echter, van S a n g a uit bezien :

een D3 !. Een tetratonie BR, gl, dd, LM — vgl.

ook het slot van Aanteeken. 18), — kan bijvoorbeeld de
D2-tetratonie zijn van M £ n j

o e r a ; maar in dndere
omstandigheden ook worden opgevat als lager in den
cyclus liggende dan de Tl van SangS, en dus als

de Subdominant-tetratonie van die toonsoort zijnde

;

de S ! van S a n g & dus. — Een tetratonie welks laagste
trap ontbreekt geven we een accent v66r-, en een met
mankeerende hoogste trap, een accent achter-aan, (dus

;

'Tl: D2 I’). — Wanneer we nu eerst de harmonie-
beweging in de hooger gegeven laatste lezing in be-
schouwing nemen, dan zal het duidelijk zijn, dat de 66rste,

defectc, tetratonie van de geijding opgevat moet worden
in T-zin. (De noot-erv66r, slotnoot beboeka, doet zijn

invloed gelden ; hetzelfde geldt m.m. voor de vierde
4tonie.) Zoo krijgt men dus als cadence van dit the-
ma: ’Tl DI; Djl, Dl’: 'D 1, D2 1 : Djl, D 1. —
Bij de Jogjasche echter vindt men : Da I, D 1 ; 'D 1, D 1

;

Tl, Dz 1 : T!’, Dl. — Men ziet, bij niet zeer
groote afwijkingen in de melodische gedaante van het
thema, — meestal betreffen ze maar een enkelen toon,
alleen in het derde grootemaat-motief zijn ze belangrijk,— is de invloed op de inhaerente harmoniebeweging
aanzienlijk. Maar ook bij Westersche muziek k&n een
verregaande verandering van het harmoniegehalte door
veranderingen van maar enkele tonen worden nitgelokt.
Alleen ware nog weleens te overdenken, of in deze
Oostersche misschien iets dergelijks mogelijk is als Hugo
R i e m a n n voor de ^Vestersche heeft aangetoond, waarin
bepaalde accoorden of liever ,,Klanken” kunnen voor-
komen, vermomd in de gedaante van andere, (zijn ,,Paral-
lel-” en zijn ,,Wechsel-klange”), wat hier dan zou moeten
gelden van tetratonieen. Hoe dit nu echter zij,en de
cadencen der twee vormen nemende als inderdaad te
beduiden wat ze lijken, mogen we zeggen, dat we de
Salasche aanzienlijk veel mooier, koener en veerkrachtiger
vinden, dan de jogjasche, wat trouwens voor deze twee
lezingen 66k geldt bij vergelijking van de zuiver melo-
dische welvingen en spanningen. Bij de waardeering der
harmoniebewegingen, houde men er rekening mee, dat
b.v. de successie D ! , D 1 een, niet groote, maar wel
merkbare beweging in positieve richting beteekent; mo-
gelijk zou b.v. ook reeds de opeenvolging D 1, Dl’
als een, zwakke, beweging, in negatieve richting mogen
worden beschouwd. —
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Seeiig, No. iz5, biz. 98, ,,Ladrangan S u-

rung dajung". Van deze p e 1 o g - n e tn -ggnding

is de bm genoteerd als d, de pi als g. In den Isten gon-

gan, halverwege de voorlaatste (,,volltaktige”) maateersten

balk, der notatie, ontbreekt een (,,auftaktige”) maat. Men
voege daar bet volgende tusschen : nm bm, / Im nm.
(Men vergelijke den laatsten gongan.) De laatste maat,

tweede balk, moet worden geschrapt. Van de slotnoot

llden gongan, (de herhaling ongerekend) af, (eene maat
eerder dan die geschrapte), is de notatie dubbel zoo
breed als eerst. Het beste zal zijn, men noteere de eerste

twee gongan's 66k zoo breed. — Of die eerste gongan
werkelijk herhaald moet worden ? Naar de notatie bij

A t m a. 6 W i r a. gerekend, is de volgorde wellicht

ook overigens met onberispelijk.

20) We hebben nog overwogen, of cr, hetzij in de eene,

hetzi) in de andere richting, een verwisseling kan zijn voor-

gevallen tusschen d e n d a n g, (dat volgens de woorden-
boeken o.a. de naam van een Maleische zangwijze is, en ook
een klanknabootsmg voor geneurie), en d e n d a, (dat

boete, maar ook : knods beduiden kan, en i.c., te oor-

deelen naar samengestelde gending-namen als daar zijn

Denda sari en Denda sekar: bloemenknods
!,

wel eer het laatst bedoelde zal willen beteekenen). De
gending Denda, — zie Seeiig No. 92, biz 83 —
lijkt echter in-het-geheel-niet op Land’s Dendang. —
Terloops gezegd, komt de notatie van het daarnetgenoem-
de No. 92 in S e e 1 i g’s bundel ons correct voor. De boeka-
gong is de kwartnoot g (vermoedelijk Im !) v66r diedubbele-

streep. Wilde men er een volwassen gendmg, met uitgegroei-

de ledematen of geledingen aan hebben, dan zou men de
laatste acht maten („auftaktig”) als overhodig moeten
schrappen, en had dan twee gongan's. Waarschijnlijk is

het. even-goed als die reeds (entre parentheses) genoem-
de verre verwanten met hun dubbele namen, een kort-

ledige kStawang, Naar de trekken van gelijkenis daar-

tnede (notatie R. sc hr. 1 .) te oordeelen, zouden zelfs

reeds tw66 van S e e 1 i g
' s maten hier een kfinongan,

en dus vier een gongan zijn, waarvan we er dus tien

zouden hebben. Een notatie in breedere noten dan S e e-

1 i g ze gebruikt, ware dus te verkiezen geweest.

21 ) Seeiig, No. J2, biz. 32 , Telutur. We kunnen
niet anders dan zeggen, — en we doen dat met plezier !— deze notatie is feilloos. Staat blijkbaar in P e 1 o g
N e m, met de bm op b, en zonder tonen pi of br. De
boeka-gong valt op de eerste noot van de zesde (..voll-

taktige”) maat. De moenggah-gong 72 maten later. De
merong omvat dus negen gongan s a twde kenongan's,
d.w.z. : eigenlijk heeft de merong drie gongan’s, en wordt
volgens deze notatie drie maal gespeeld, den laatsten

keer met een kleine ngeliq-variatie in de tweede helft

van zijn eersten gongan, maar een ultima-volta-slotvariant

geeft de lezing niet. Resten daarna nog twee maal twee
post-moenggah-, d.w z. in dit geval : ladrang-gongan's,
van, ieder, 8 maten

; (de twee paren zijn wezen ijk iden-
tiek). Een charme der lezing ligt in haar metrische dub-
belzinnigheden. Vermoedelijk zou het den Lezer, had hij

haar zonder voorafgaand gereken aangepakt net zoo zijn

vergaan, als ons, en hij gongplaatsen gezocht waar
ze niet liggen, met name op die halve-noten (bm, b) !

Maar eigenlijk is dat in de merong hier overal zoo: Tel-
kens komt er, omtrent een maat na de werkelijke caesuur,
een schijnbare. in de gedaante van een lange noot of
rust. De rebabspeler gaat zich op een aardige manier
tebuiten aan quasi vrouwelijke slotverlengingen, waar de
lezing bij Land maar zwakke vingerwijzingen voor
geeft. Laatstbedoelde notatie heeft 66k een merong van
drie gongan’s : die variant uit den Ruitjesschr. 1 ,

(Tloetoer belan g^ ) een van vier. Om zoo te zeg-
gen is er een gongan bijgekomen tusschen den eersten,

en den tweeden. Om te moenggah vervormt deze lezing
niet z'n vi6rden gongan doch z ij n tweeden.

De slendro-sanga-notatie bij Seeiig, No. 174, biz.

128, T 1 o e t o e r, overgaand in een ladrang, (voor
zoover we zien is dit bij de eindere lezingen ook het ge-

val), geeft een correcte transscriptie, (lage ligging : br is

a) ; alleen is de eerste N 1 vergeten. De ladrang had,

(ook bij Djak. 6 Wignja.), o.i. bbter dubbel zoo
breed kunnen worden genoteerd.

Voor de juiste bepaling der positie eener gending ge-

lijk „Tloetoer lira nangis”, die we thans
met zullen beproeven, zal een vergelijking met de een-

voudig „Lara nangis” genoemde stukken, stellig

noodzakelijk zijn. Seeiig heeft als No 29, biz. 30 ,

een gending „Laranangis” in Slendro Nem.
Voorts als No. 126, op biz. 98 , een „Ladrangan Lara-
n a n g g I s” [sic], waarvan de patet niet is opgegeven.
Eindelijk als No. biz. 109 , een complex „Lara-
nanges [sic] dawah Ladrang Ling wel in g”,

staande in Slendro N6m. Dit laatste is identiek

met No. 15 , biz. 3 i van Djak. & Wignja., die

echter ,,.... Ladrang W e i i n g
’ schrijven. (Dat

woord zou; opdracht, boodschap beteekenen; maar ook:
zekere giftige, wit-en zwart-geringde, slang.) De trans-

scriptie is in S e e 1 i g's No. 147 geheel in orde. Onder
de laatste noot zette men een G, onder de eerste noot
op biz. 110 een N3 . Het stuk is getransscribeerd in een
lage ligging of stemming, gelijk meestal ; de a is een
barang. — Hetzelfde is ook in Seeligs No. 29 het

geval, welke lezing trouwens heelemaal dicht bij die van
No. 147 blijft. Ook op No. 29 hebben we geen aanmer-
kingen. Dien eersten gorgan alleen herhalen, zouden we
niet doen. Na vier gongan’s begint, met een „Auftakt”
v66r de dunne dubbele-streep, duidelijk een tweede deel.

Bij vergelijking zal men vmden, dat dit deel identiek is

met het tweede gedeelte van No. 147 ; daar echter is van
een vier gongan's durenden ladrang de kale baloengan
gegeven ; hier een doorgef gureerde vorm. Ook in No. 29
moet dat tweede gedeelte dus wel de ladrangan W 6 1 i n g
zijn. Geheel overeenstemmen doen de twee lezingen, ook
afgezien van den graad van versiering, niet

; zoo ligt er

weleens van een kenongan het slot op een andere noot.

Maar dat wil met zeggen, dat de wending van een dier

beide lezingen daar minder mogelijk of waarschijnlijk is

dan de andere. — Merkwaardig genoeg heeft S e e 1 i g's

No. 126, die ladrangan Lari nangis, voorzoover
we zien, geen verwantschap met het h66 ddeel van zijn

No. 29, of No. 147

j

maar alleen met het tweede gedeelte

dier complexen. Misschien moet men den titel dus op-
vatten als : De ladrangan, beh66rendc bij Lara
nangis, en zou het dus wel weer de ladrang W e 1 i n g
kunnen zijn. Om hem daarmee te kunnen vergelijken,

moet men No. 126, dat in een hooge stemming is geno-
teerd, op hetzelfde peil brengen als die andere nummers,
zijn reeks c, d, f, g, bes, voor br, gl, dd, Im, nm, transpo-

neeren naar a, c, d, e, g. Dan zal men de overeenkomst
wel gewaar worden. Maar No 126 is simpcler, ook poo-
verder. heeft maar twee onderscheiden gongan’s en niet

vier. Hoewel het in het eene, en het in het andere geval
gebruikte thematische materiaal wezenlijk identiek is,

verschilt No. 126 van de beide andere lezingen niet on-
aanzienlijk. O.a. wat betreft harmonische positie. Met
zijn eene gonganslot op Im en het tweede op gl, contra

de gl- en nm-slotvallen van de andere vormen, ligt het

lager in den quintencyclus ; sommige themaelementen zijn

danook werkelijk verbogen naar de onderquint. Er valt

dus te overwegen of die, niet genoemde, patet van No.
126 niet, mogelijk, S a n g a moet zijn in-plaats-van

Nem. Maar daar No. 126 eigenlijk maar twee tetrato-

nieen 'gebruikt, Im. nm. br, gl, en gl, dd, Im, nm, is het

betrekkelijk om-het-even, of men die wil opvatten als To-
nica en Dominant van S a n g a, of als Subdominant
en Tonica van Nem. De conventioneel ]avaansche
opvatting is ons voor dit geval met bekend.

231



22

)

Wat die, al dan niet zoete, weemoed betreft, S e e

-

lig’s No. 178, biz. 131 ,
Onang-onang, is impec-

cabel van transscriptie, en staat in lage stemming geno-

teerd. Men zal zien, bet verband tusschen merong en

moenggah is normaal en nauw, mits men er op let, dat

de twee verschillende gongan’s in beide van plaats ver-

wisseld zijn daar de merong zijn Isten gongan en met
zijn llden vervormt om de moenggah te bereiken, en dus

de constructie X) Yi X), en de moenggah die van
Y) X) vertoont. S e e 1 1 g’s andere Onang-onang.
No. 55, biz. 53 . staat in zijn merong bizonder dicht bij

No. 178. Men schnjve de G- en N-teekens onder de

bijbehoorende noten, — de moenggah-gong komt hier

maar een maat na de tweede swastika. Dan ziet men
verder, dat in No. 55 de (post)moenggah met
slechts door haar figureering, maar 00k door haar con-

structie veel gecomphceerder is dan in No. 178. Tegen-
over de twee gongan's daar, resp. eindigend op Im, en

op gl, staan er nu vier. met (sauf erreur !) als eindnoot

:

Im, Im, dd, en Im. De figuratieve uitwerking ziet er hier

nogal inconsequent, willekeurig, quasi rhapsodisch uit, is

stellig met arm aan phantasie. Maar . . . men weet,

. . . zulke eigenschappen aan een lezing in dezen

bundel waardeerende, blijven we eenigszms huiveng. of

het met eer het vakmanschap van den Heer S e e 1 1 g.

dan dat van zijn onbekenden Javaanschen medewerker,
den dicteerenden nijaga, rebabspeler is, dat we prijzen

!

Toch zijn we in dit geval geneigd aan het notaat geloof

te hechten. Een detail als die rebab-rust boven den der-

den kenongslag van den Ilden p.m. -gongan. (vermoedelijk

zal dat wel als een verzwegen slot op gl (c) zijn op te

vatten : men zie een maat later!), mag evenzeer een indi-

cate van authenticiteit geacht worden, als andere kleine

dubbelzinnigheden. het, alshetware in een vrouwelijken

etndval, van de eerst op een knooppunt aangegeven noot
^ifglijden. (Maar voorzichtig ! De boogjes van S e e 1 1 g
zullen wel niets anders aanduiden, dan dat er twee noten
worden gespeeld in een streek, en dat bewijst niet, dat ze

ook voor de ideeele articulate bijeenhooren I). Het z6u
zelfs wel kunnen zijn, dat die nanoot dd (d), hangende
aan de Ira (f) boven de slotnoot van den llden p.m.-

gongan, reeds, onbewust, de kenong- en gong-vallen op
dd in den lllden voorbereidt. Deze zijn dverigens momen-
ten, die twij^el kunnen opwekken, daar men er geen
aequivalent van vindt in andere lezingen : althans met in

Slendro, — de Pelog Nem vormen hebben een en-

kelen kenong op dd En omdat immers de dd de zwakkc,
minst orgameke toon van Slendro Sanga is. Ze
zou dus in die positie aivast een opschuivmg van het

tonaliteitscentrum naar hooger in den quintencyclus met
zich brengen, en treedt i c. dan ook duidelijk op als bo-

venquint van de, te zeUdcr tijd meer naar voren komende
nm (g). Men weet overigens dat .xadenseetende" tonali-

teitsverschuivingen niets ongewoons zijn. Beide lezingen

zijn trouwens een tijd lang, van enkele matenvodrden
moenggah-gong tot twee of drie kenongan's later, streng

tetvatonisch, maar niet in de tetratonie van de Tonica
doch in die van den Dominant ! Nagaande, of in No. 55
die gongval op dd niet mogelijk toch irreeel is, — 66k
al omdat in No 55 de, normale, slotval (van No 178)
op gl (c) ontbreekt, — en daartoe de kenongan, die in

No. 178 aan het moenggahpunt gl voorafgaat leggende

op den kenongan in No, 55, die eindigt met een gong
onder een dd, bevindt men dat hun wezenlijke identiek-

heid zich zeer wel zou laten verdedigen ; maar. gerekend
van de, gelijke, N 3 , loopt No. 55 om-het-zoo-te zeggen
nd, laatde hoofdpunten later vallen, globaal een kwartnoot,
en zou dan ook ,,te laat” op de gl (c) belanden 1 Curieus
is, dat men de op de gl-met-gong volgende themanoten van
No. 17S 66k nog kan weervinden in wat rr bij No. 55
verder volgt : maar die komen daar dan op dubbele breedte
te liggcn. Maar al is het waar, dat n6ch het eene, n6ch het
andere : het te laat raken, evenmin als het te breed schrij-

ven, bij S e e 1 i g een ongebeurlijke vergissing is, toch

gelooven we hier niet aan vergissingen. Deze verschoven
overeenkomstigheden zullen puur toeval zijn. Of liever,

. . . ze zijn hcelemaal geen t6eval. doch uitingen van
de, onbewust werkende, groei- en vormkracht, die aan
een Javaansche gending haar organieken samenhang en
eenheid verleent. (Vgl nog Dj. XIV, 245 , 247.)

23 ) Seelig’s Larasati, No. 150, biz. Ill, is

onberispelijk getransscribeerd in lage stemming.

24 ) Seelig’s Sawoeng galing. No 137, biz.

103 , is curieus als het eenige, dien naam voerende stuk,

dat in B a r a n g staan zou. (Ook m e n
j
o e r a-lezin-

gen ontbreken. Trouwens zekerheid dat No. Z37 B a rang
IS, bestaat er met. Men kan fis-g ook opvatten met als Im-nm
maar als bm-gl. Dan is men in P e 1 o g Bern. Ook nu slui-

ten zoomin de absolute iigging als de slottonen twijfel bui-

ten ! Zie Dj. XVI. 241 .) Maar zijn tonale positie is waarlijk
niet al zijn merkwaardigheid. Immers de metrische eigenaar-

digheden der lezing zijn het. die in den indruk die zij maakt
overheerschen. Maar, allereerst, — wat is haar themati-

sche of motivische relatie tot de andere gending S a-

w o e n g galing, tot de in Lima staande le-

zingen ? Strak of sterk kunnen we dat verband met vin-

den. Daar is het slot van dien ladrang in B a r a n g ;

gl / br nm / Im dd
/ gl dd / Im, dat, op zijn mamer,

wel klopt met het eind der gending bij Land; nm / br
nm / Im pi / gl nm / Im. Maar overigens vinden we
eigenlijk niet veel anders dan zeker element uit de beboeka
van de Sa'asche lezing in Lima (dus van het G a m e-

lanleerboekje) weer bij S e e 1 i g en zijn, ook
Salasche, lezing in Barang. Beboeka vo'gens
het Leerboekje

: / Im np Im np / nm pi Im nm / Im np
pi np / pi np pi np

/
pi np Im np / nm np Im pl / LM

np. Het element waar het op aankomt. dat is de, ,,voll-

taktige”!, tweede maat der beboeka. Deze is In d e, —
nogal ongewone, immers slechts dr'ie tonen waaronder de
pl, aanrakende !, — inleiding natuurlijk terecht gekomen
uit de geijding zelf ; Men vindt dit motief in de tweede
helft van den derden kenongan der even mSrong-gongan’s,
en ook op dezelfde plaats in den postmoenggah-gongan,
(den eenigen van de Salische lezing : de jogjasche hebben
er twee onderscheidene). Die halve merong kenongan
luidt

: / gl pl Im nm / np pl Im nm j LM : die uit de
moenggah

: / np Im Im nm / np pl Im nm / LM En
wanneer men nu de beboeka van S e e 1 i g beschouwt,
welke luidt

: j Im gl j dd Im / np br / br Im j nm br J
br nm / br nm / Im dd / LM, dan hervindt men dat
motief dus twee maal ; op verschillend niveau in
den p e 1 o g - b a r a n g-toonladder-z6nder-pl. De laagste
h99’°9 vertoont het in m. 1 plus m. 2 (,,volltaktig”),
de hoogste in m. 4 plus m. 5 van de beboeka. (Men
lette op de verschuiving met een oneven aantal maten 1)

In den ladrang zelf, (genummerd dus te beginnen na de
dubbele-streep), treft men het vervolgens, al dan niet
vervormd, maar Idag aan : in m. 1 — m. 2 : in m. 5 —
m. 6 ; in m. 9 — iO. H66g : in m. 4 — m. 5 ; in m.
8 m. 9 ; in m. 12 — m. 13 . Nogal merkwaardig is

de behandeling van den lagen vorm van dit hoofdmotief.
Namelijk zijn streng ,,volItaktig” binnen de maat gehouden
uiteinde. Daardoor wordt dnemaal achtereen een metrisch
zwaartepunt van tamelijk hooge orde, het midden van
een kenongan, door de rebab open gelaten. D.w.z. aller-

waarschijnlijkst zullen de bij deze rebabiijn te denken
saron s daar wel een slag hebben. Bovendien zou toch
daar op die plekker, d.w.z. in de 7de en de llde maat,
(niet in de 3de), effectvol de kempoel slaan. De lezing
van den Heer Seelig is in dit geval wel werkelijk ,,echt”:
Dat sforzato van de rebab, dat haar nalatigheid, haar
achterwege laten van een noot op dat zwaartepunt quasi
uitdagend onderstreept. (Maar men moet zich dat accent
niet al te sterk denken.) Het open, onbezet laten van
het zwaartepunt maakt natuurlijk, dat men geneigd wordt
het heele motief i.q. te verstaan als een vrouwelijken

\
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uitgang, een nasleep van het vorige hodfdzwaartepunt,

kenong- of gong-moment. Maar de natuurlijke, gewone
verhoudingen kan men gemakkelijk reconstrueeren,

door in die rusten een noot, zeg een d, (bij de door
den Heer Seelig hier gekozen toonhoogte das, naar

we aannemen, een dd), in te vullen. Zekere, niet prin-

cipieele doch secundair-aesthetische bezwaren hebben
we tegen bepaalde elementen in den tweeden gongan.

Zoo zouden we m. 27 gelijk willen gemaakt hebben
aan m. 23. Anders vormt die m. 27 maar een, onge-

motiveerde, lamme plek, al heeft ze dan een kempoel.

Niet heelemaal tevreden zijn we 00k met den overgang

van den Isten naar den Ilden gongan. Overigens weten
we 66k niet, waar eigenlijk het thematisch materiaal van
den Ilden vandaan komt. Behalve dan het, reeds bespro-

ken, slot, lukt het ons niet dit materiaal weer te vinden
in of te herleiden tot dat der andere lezingen. Dat is

te zeggen, m. 19 — m. 20 vormen de omkeering
van dat motief uit m. i — m. 2. (Motiefomkeering
is een gangbaar constructiemiddel der Javaansche
muziek. Zie Dj. XIV, 159, 160. Nogal jammer, dat die

tweede helft van m. 20 is gebroken, waardoor de
scherpe gelijkenis wat wordt verborgen.) Te beginnen
met m. 21 is dan verder die neiging tot ,,volltaktige”

vormingen overwonnen. Maar de manier, waarop ze
zich nog uit in m. 18, door die lange noot, daar
hebben we iets op tegen. Tenonrechte ? De inhoud van
diem. 19 — m. 20 schijnen haar te wettigen ; Misschien
wil die stilstand in m. 17, — die overigens, zoo vlak
na den gong, geen aanleiding tot metrisch misverstand
kan geven, den, ,,volltaktigen”, inzet van dat motief-
in-de-omkeering alleen maar scherp duidelijk houden.

2S) Seelig’s No. 8, biz. 12, Telutur b6-
daji, moet een p 6

1

o g - 1 i m a-gSijding zijn, met
haar bm genoteerd als cis. Wij-voor-ons zouden de Im
dan liever niet met een g weergeven, doch met een
gis. Maar wil men aannemen, dat ze omlaag getrokken
is door de, in deze lezing zeer frequente toon pi, fis,

dan zou dat eerder geopperde mogelijkheden bevesti-

gen. (Vgl. het op biz. 217 opgemerkte over het
p6log-niveau I.) Metname in den ladrang is de dd
(e), na de eerste vijf of zes maten, vrijwel volledig door
de pi verdrongen. — De beboeka-gong valt in de achtste
maat van het heele complex. En, te beginnen met dat
punt.telkens vier maten aftellende, vindt men om beurten
een kenong-, en een gong-plaats. De negende gongan
heeft zijn slotnoot 6en maat v66r de eerste dubbele-
streep. Resten vervolgens precies 64 maten voor den
ladrangan, dus acht gongan’s van vier maal twee ma-
ten, (de eerste gongan te herhalen). Maar op die ma-
nier de ladrang-kenongan’s en -gongans afsnijdende,
zijn we met het resultaat wel grootendeels, maar toch
niet heelemaal tevreden. In den Isten, (te herhalen),
en in de laatste vier ladrang-gongan’s spreekt het re-
sultaat voor zich zelf, en wordt bovendien bevestigd door
de T r a p p e n s c h r i f t-lezing. Want Seelig’s
ladrangan blijkt met het Plajon lima van laatst-

bedoelde bron identiek. Maar in de ladranggongan’s
van II - IV zijn er dingen, die ons wat onbehaaglijk
aandoen, en waar we ook geen bevestiging voor kun-
nen vinden elders : Van den IVden gongan zou het
6erste maatmotief (,,volltaktig”) correspondeeren met het
Matste; dus een correspondentie op een afstand van 7
maten, terwijl 8 maten wel zoo natuurlijk ware, dat
6erste motief dus beter zelf laatste (van den vorigen
gongan) zijn kon. Van den Ilden gongan is die fis,

pi 1 als slotnoot niet zoo heel waarschijnlijk, ofschoon
met heelemaal zonder antecedent, en al zou dat ab-
normale slot in deze gending, die door dat loslaten
van haar dd voor pi zoo heelemaal naar de subdomi-
nantzijde is opgeschoven, (vgl. Aanteeken. 16), niet
zonder zin, noch zonder piquantheid zijn. Voor die
pi acht maten later geldt hetzelfde. Daar tusschen

vindt men dan twee maten, de vierde, (,,volltaktig”), van
den voorlaatsten balk op biz. 12, die gevuld is met
bm (cis), en de zesde, met die lange Im (g), welke, z66
als ze nu, op metrisch irrevelante momenten, liggen,

de beweging van het thema onpleizierig verlammen.
Men vergisse zich ook niet, ze hebben niet de charme
der schijnbaar analoge suspencies der beweging in
S e e 1 i g’s Tloetoer-patet-ne m-lezing, (No.
32), die we op biz. 221 geprezen hebben. Val-
lende in maten-met-kenong, de natuurlijke caesuren
bekrachtigende, zouden ze echter onbedenkelijk zijn,

maar, zooals het nu is, schijnt in beide gevallen de kenong
inderdaad eene maat later te vallen. Men ziet, door een
opschuiving ten bedrage van een maat te bewerkstelligen,
slaat men vier vliegen in een klap. Zoo willen we, —
overigens onder alle voorbehoud, daar we zuiver
gissen ! — voorslaan, de eerste maat van dien voor-
laatsten balk (,,volltaktig”) te schrappen. Het slot

van den Ilden gongan valt dan, (evenals in de Trap-
p e ns c h r i f t -lezing), op een nm (a). Dat van den
Illden op een bm (cis). Maar nu heeft de IVde gongan
natuurlijk een maat te weinig. We veroorloven ons dus
voor te stellen, — met, zoo mogelijk nog meet voor-
behoud, — het midden van den IVden gongan in
metrisch opzicht te vervormen naar hetgeen thans het
midden van den Illden gongan is geworden, d.w.z. de
vierde maat (,,volltaktig”) van den laatsten balk tot twee
te maken door die eerste noot nm (a) tot een ,,halve”
noot te rekken, en daarop eerst een 8ste rust en ver-
volgens nog een 8ste nm te laten volgen, en daarna pas
de Ssten nm, Im, (a, en g of gis), die er staan. Als kleine

rhythmische assimilaties zou men voorts op den derden
balk van onderen de eerste helft van de derde maat
(,,volltaktig”) nog net zoo kunnen lezen als die van de
zevende, en in de nieuwe eerste maat van den voor-
laatsten balk die kwart kunnen vervangen door twee
8sten nm (a). — Wat het h66fddeel van Tloetoer
en zijn architectuur betreft, de beide Salasche lezingen
hebben de eigenaardigheid, dat bij hen, — in tegen-
stelling met de Jogjasche, de groote bouwblokken van
het thema, die men er verderop als zoodanig in weer-
vindt, niet samenvallen met de gongan’s, en 66k niet,
•— wat eveneens vaak voorkomt, — de laatste drie

verrels van een gongan, plus nog e6n (eerste) vierde-

deel van den volgenden beslaan, — doch, circa, e6n
la4tste verrel, plus nog de 6erste drie van den volgen-
den gongan. (Ook ,,Lokananta”, — Land B. 13 ,— vertoont deze structuur.) Grenst men zulke con-
structieblokken af bij Seelig, dan vindt men, de
eerste drie blokken nu A, B en C noemende, (A grijpt

dus nog terug op het slot van de beboeka), deze ver-

derop als zevende, achtste en negende blok terug,

echter in de volgorde B, A, C. Thematisch met de
bedoelde drie van S e e 1 i g ’s lezing identieke, elemen-
ten vindt men terug in de Trappenschrift-
lezing. Daar worden de eerste vier plaatsen ingenomen
door A en B en C in de volgorde A, B, A, C, en
voorts vindt men C nog als zesde, en B nog als ne-
gende, (waarna A als eerste terugkomt). De opbouw
van ketawang’s of quasi-ketawang’s schijnt nogal vrij-

heid te laten aan willekeur. — Wat we nog zeggen
wilden, in dit Tloetoer zelf is de toon dd nauwe-
lijks van meer belang dan in zijn ladrang. Die ,,blok-

ken” hebben tot hoofdmotief successievelijk, A : / bm
gl nm bm / G 1 ;

— B : / nm bm Im nm / Bm ;
— C

: / pi

Im gl pi / Lm. Deze gebruiken ieder drie der tonen
van een pentatonisch Pelog met pl-toon en z6nder
dd. Alsvolgt : A: nm, bm, gl ; C : gl, pi, lm ; B: lm,
nm, bm. (Buitendien raken ze, een of twee maten te-

voren, als vierden toon aan, A ; die dd, — C : de nm,
— B : de gl.) Overgezet naar de ligging van Land wor-
den die tritsen, A : c, e, f ; G : f, a, b ; B ; b, c, e.

Deze correspondenties zien er veel meer modaal dan
tonaal uit. Weliswaar zijn A en C zuiver gelijkvormig
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als men de Im van C als bes opvat, zoodat C hier

tenvolle het Iste en A het Ilde pelog-niveau
komt te representeeren. En daar C onmiskenbaar cen-

trale positie heeft zou men B weer werkelijk een quint

lager wenschen. Op een nieuw, een ,,0“de niveau,

met naast bes een es (brn) ! Maar dan had de mid-

dentoon niet nm (c) moeten zijn doch br (d)

!

26) S e e 1 i g ’s No. i, biz. 5, K r a w i t a n, is een

heel goede rebabvorm van de Salasche lezingen. De
beboeka-gong valt op de nm (g) na de vijfde maat-

streep. Men kan dan verder om de acht maten beur-

telings een kenong schrijven, of een gong. De moeng-
gah-gong valt twee maten voor het eind van den
vijfden balk van benee. (Onder een nm.) Daarna komen
dan nog zeven gongan’s, die eene herhaalde incluis.

De andere lezingen eindigen niet met een gongan op
Im (e), doch op nm.

In D j a k. & W i g n j a. ’s K r a w i t a n. No. 16,

biz. 26, ontbreken, om dit terloops aan te teekenen,

op biz. 27, op den derden regel v.o., d.w.z. v66r de
Nl, van die verlengingsstreepjes na de, op een noot

na laatste drie notencijfers. Verder moeten vervallen

aan het begin van dezen zelfden regel die horizontale

haakjes, en die letters B.A,. Onder de laatste 5 van
deze biz. moet een punt staan. Aan het begin van biz.

28 ontbreekt de aanwijzing AC.

27) We hebben vroeger eens opgemerkt, — zie

Dj. XIII, 229, 230, — dat in een bepaald geval, d.w.z.

bij het stelselmatige na-slaan der slentem, (waar-

schijnlijk heet dit noetnoet of noenoet, van
een woord (e)toet : volgen) — de incisieslagen van hun
plaats schenen te geraken, maar dan vervrdegd,
en niet verliat, en ze ligen factisch correct. Bovendien
lijkt het wel buitengesloten, dat we in het onderhavige
geval met een poging hebben te maken om bedoelde
finesse weer te geven. De heele opzet der Pakoeala-
mansche partituurpartijen is daar veel te simpel voor.

28) S e e 1 i g. No 170, biz. 126, El a- el a. De
maat na den bSboeka-gong spele men tw^e maal.
Overigens is de transscriptie correct. D.w.z., D j a k.

6 W i g n j a. hebben niet, dat den laatsten keer de
slotgongan van den ladrang op Im (f) zou sluiten, in-

plaats van op br (a). Maar het is niet onmogelijk of
leelijk. En heelemaal is de positie der gongan’s en dus
00k van de gongslotvallen nogal variabel bij dit stuk.

Zoo begint deze lezing met een gongan, siuitende op een
(c) gl, maar zijn andere lezing met eene, eindigend
op een Im (f). — D j, & W, hebben bovenaan
biz. 1 1 6, op den tweeden regel, de ketoeq-teekens een
plaats te laat staan.

S e e 1 i g. No. 33, biz. 33, E 1 a - e 1 a. Deelt men
dezen vorm in gongan’s van acht en kenongan’s van
vier maten, — de beboeka-gong valt een maat voor
een dubbele-streep en de moenggah-gong 00k, dan blijkt

er een tekort te zijn. Immers telt men drie-en-vijftig

maten. Drie te weinig voor zeven gongan’s. De ga-

ping ligt vermoedelijk tusschen de laatste en de voor-
laatste maat op biz. 33. Die nm (g) zal een kenong,
die Im (f) een gong hebben. Aanvullend uit den Ilden
gongan volgens Land, krijgt men: / nm Im Im
nm / br nm Im dd / Im nm br nm /. Als tweede deel

vindt men drie ladrang-gongan’s ad vier maal twee
maten.

29) Seelig, No. 13, biz. 17, Laradjala.
De cis is bm, de fis pi, de g (of, liever, gis) Im. De
boeka-gong ligt e^n maat v66r de dubbele-streep. Het
ddntal maten is juist, maar er dient toch nogal wat te

veranderen. In den eersten kenongan moet een maat
geschrapt, liggende voor de helft op den eersten, en

voor de helft op den tweeden balk. Daarentegen moc-
ten er twee 8sten, n.l. gl en ^d, ( d, e ) worden inge-
lascht tusschen de derde en de tweede maat vanach-
teraf op den derden balk, en geheel aan het eind
van dien balk voor de twee 8sten pi, nm er vier in de
plaats komen, te weten : pi, Im, nm, pi, (fis, gis, a, fis).

Hierna liggen van den eersten gongan de interpunc-
tieslagen uitstekend. En 00k in den tweeden gongan,
die, op den laatsten kenongan na, geheel aan den Isten
gelijk wordt. — Van de post-moenggah zouden we
den tweeden kenongan, 66k in zijn slot, aan den eer-
sten willen gelijk maken, en dus laten sluiten op een
bm (cis), niet op een br (b). Als eenige br van de
h66le geijding vertrouwen we dien slotval niet. Daaren-
tegen kan dat tweede deel heel goed in een solitaire

br culmineeren, en er dus, m6t den Trappcn-
s c h r i f t-bundel, als laatste noot der derde (,,volltak-

tige”) maat op den ondersten balk een b gelezen wor-
den, en geen Im (gis)

30) Deze R. s c h r. -lezing van Laras drija is

identiek met Land All. Laatstbedoelde kan o.i.

beter 66k als S 16 ndroSanga dan als N e m be-
schouwd worden. Daarentegen is de vorm bij D j a k.

6 W i g n j a., en bij Seelig, (No. 150, een feillooze

transscriptie, lage stemming), duidelijk S 1 6 n d r o
N 6 m.

31) Seelig, No. 78, biz. 74, B a n d i 1 o r i. Voor
de gl lf6ver een e dan de es, die er staat. Herhalings-
teeken aan het einde der beboeka schrappen. We heb-
ben overigens geen bezwaren. Men ziet, er staat, de
herhalingsteekens nu daargelaten, eigenlijk vier keer
achtereen dezelfde gongan van vier maal vier maten.
Deze gongan zou bovendien uit twee wezenlijk
identieke helften bestaan. Bij de Jogjasche lezingen is

dit laatste niet het geval, daar de derde kenongan’s
niet aan de eerste gelijk zijn, op nm sluiten, en niet
op br.

32) Seelig, No. 103, biz. 88, Redjoena
(

=

Ardjoena ) mangsah. We zien geen zwarig-
heden, hoewel hier de rangschikking, ordening der, in
totaal acht, gongan’s nogal sterk afwijkt van die bij

Land (Jogja’sch) of in den Ruitjesschrift-
legger (id.). Maar daarvoor is het danook een Salasche
lezing, die op haar beurt nogal dicht nadert tot ons
notaat naar het spel van het, eveneens Salasche,
Mardi Raras. Te Sala zijn er gongan’s die op Im,
en andere die op gl eindigen. Te Jogja wordt dat Im
of nm.

33) De L o k a n a n t 4 - lezing bij Land stemt,
hoewel Pakoealamansch, met de Jogjasche-Kraton-
lezing van den R. s c h r. - legger overeen. Het is dus
niet goed mogelijk, dat de eerste in Slendro Nem,
en de laatste in Menjoera staan zou We houden
het op Menjoera. Daarentegen is het verschil met
de lezing volgens Djak. BWignja, No. 40 geens-
zins gering, en deze zal danook werkelijk wel SlendroNem zijn, Overigps is de tegenstelling allesbehalve
eenvoudig. De Jogjasche vorm begint factisch in de
tetratonie zonder Im, die dus de Tonica van M e-
njoera zal representeeren. De br zou dus de betee-
kenis van een ,,b” hebben, en de aan het eind der
beboeka opduikende vijfde toon, die Im, als quasi „fis”
zijn op te vatten. Met dien toon, Im, worden zelfs in
deze lezing de eerste twee kenongan’s van de oneven
gongan’s besloten, waar de Salasche een nm heeft. Dat
aldus daar reeds optreden van de Im kan 00k wel aan-
leiding hebben gegeven tot twijfel of men in Me-
njoera verkeerde, (indien althans het heele geval
me6r is dan een gewone verschrijving). De opvatting
dat men zich niet op het Dz-peil van Menjoer 4
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bevindt, doch op S-peil in N e m (dus met lm= ,,g”),

is niet onmogelijk. De analoge elementen van het thema
bevinden zich overigens bij den Jogjaschen en bij den
Salaschen vorm in de zelfde ligging

; het verschil
der tonaliteit moet het gevolg zijn van de anders
neerkomende slotvallen. Wanneer de vierde kenongan
van den oneven gongan bij Land luidt ; dd Im gl /
dd nm br nm / Im gl dd Im / dd gl br gl / NM, maar
bij D j a k. 6 W i g n j a. : np np nm / hr nm Im dd
/ Im gl dd Im / nm dd Im dd

/ GL, dan is men,
naar behooren, in het laatste geval een quint lager
beland. Maar wanneer daarentegen het R. s c h r. heeft

gl gl np /
•• gl gl np / dd Im nm Im / dd gl br gl /

Br, en D j a k. 6 W i g n j a. : gl gl np / np gl gl np
/ dd Im nm Im / dd gl br nm / Lm, beide voor den
derden kenongan van even gongan’s, dan is men in
den laatsten vorm, mirabile dictu, een quint hooger.
D.W.Z., men reikt 6f in Menjoera neer tot den
(s.®) (!), df in N e m op tot den (d.®). Maar in de
Javaansche muziek is nu eenmaal de schroeflijn van
den quintencyclus tot een ring gesoldeerd, zij het ook
gebrekkig.

Sala Jogjakarta, 1935 1936.

ERRATA.
Op biz. 430, regel 32 rechterkolom, vorigen jaargang van

„Dj awa”, moet niet a r d j a worden gelezen, doch gamboeh! —
Biz. 358, rechts, r. 16, 17. Balisch „Ioetoeng” schijnt, anders

dan het Javaansche woord, te beduiden ; j'onge aap.
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BOEKBESPREKING.

Hoe Koeroepati zich zijn vrouw verwerft.

Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden, 1938,

door Tjan Tjoe Siem, geboren te Soerakarta.

Drukkerij ,,Luctor et Emergo”, Leiden.

De deelen XLIII en XLIV van de Verhan-

delingen van het Bataviaasch Genootschap, ge-

drukt te Leiden bij E. J. Brill in 1882 en

1 884, het laatste verschenen te ’s Gravenhage

bij Martinus Nijhoff, ontstaan op initiatief

van Te Mechelen, ingeleid respectievelijk door

de hoogleeraren Kern en Vreede, bevatten

zoogenaamde lange-lakonteksten. Terwijl een

ervaren dalang een hem voordien onbekend
stuk kan opvoeren, negen uren lang, aan de

hand van een inhoudsopgave van een bladzijde

of vier, vijf, beslaan de volledige woorden
zijner personen, de beschrijvingen van kratons

en helden, en de omstreeks honderd vierrege-

lige verzen die hij zingt (soeloek) honderd
kwarto-bladzijden ; de vertaling van Dr. Tjan

Tjoe Siem 200 bladzijden octavo. Die zes

teksten, eigenlijk van inhoud niets langer dan
elke andere lakon, maar omstandiger meege-
deeld, waren druk bestudeerd en zelfs uitver-

kocht geraakt, maar nu voor het eerst na ruim
een halve eeuw is er een als specimen vertaald,

nl. de middelste van de tweede reeks : Kocroe-

pati rabi. Wei zijn alle zes deze teksten van

een hand, nl. den Soerakartaschen hofdalang

Redi Tanaja en vertoonen dus zelfde recitatie-

ven en soeloeks, terwijl er uitgebreide aantee-

keningen zijn verschenen op twee ervan. Prof.

C Poensen gaf deze op de lakon Karta-Wijo-

ga in T. B. G. deel 29, 1884, pag. 101-190 en

op de lakon Djaladara-rabi in deel 31, 1886,

pag. 387-476, bij elkaar dus 180 bladzijden.

Ook was hij een goed kenner van de wajang
poerwa, tot de kennis waarvan in breedere

kring hij bijdroeg door zijn verhelderende op-

stellen in de Mededeelingen vanwege het Ne-
derlandsch Zendelingen Genootschap, deel 16

en 17, 1872 en 1873, resp. pag. 59-116, 204-

222, 233-280, 353-367: 138-164. Maar pas

van na dien tijd dateeren de werken van Ser-

rurier, Hazeu, Kats, Rassers e.a., die den bo-

dem hielpen voorbereiden om te komen tot

de complete vertaling van Dr. Tjan Tjoe Siem.

Stellen we ons de vraag, of er behoefte be-

stond aan zijn vertaling, dan zou ik daarop
aarzelend antwoorden ja wel. Het is

zoo makkelijk en prettig om nu eens de heele

zaak in een apart boek bij elkaar te hebben,
want menigeen beschikt niet over Humme’s
Abiasa (van 1878), Poensen’s gedeeltelijke

Palasara (M. N. Z. G. 16, 1872, 247-280), van

der Vliet’s Pandoe (B. K. I 4de volgreeks 3 =
deel 27, 1879, 273-329), Kats’ Het Javaansche

Tooneel (deel i Wajang Poerwa 1923, i. h. b.

pag. 70-84), altemaal zaken die nu eenmaal niet

meer in den boekhandel te krijgen zijn en niet

eens gemakkelijk in de antiquariaten. Ander-
zijds kan niet ontkend worden, dat wetenschap-

pelijk gesprokcn we sinds tientallen jaren vol-

doende bekend zijn met vrij volledig vertaal-

de en redelijk betrouwbare fragmenten van
lange lakons, terwijl het algemeen beloop van

een lakon door Rassers zoowel incidenteel in

vertaling is gegeven als principeel naar het

wezen is verklaard. De volledige vertaling van

Dr. Tjan Tjoe Siem kan hieraan niets wezen-
lijks meer toevoegen. Hetgeen niet wegneemt
dat ik de verschijning van zijn dissertatie

zachtkens toejuich, en dit luider zou doen,

als er niet zooveel andere teksten waren, wier

vertaling mij noodiger, en voor een in de
Vorstenlanden opgegroeid Javaansch-sprekende

ook bevredigender voorkomen.
De tweede vraag die men zich stelt, is de-

ze, Dr. Tjan Tjoe Siem in zijn opzet

is geslaagd. Hierop kan het antwoord luiden

:

ja maar. Dit maar erkent hij zelf

volmondig in zijn inleiding. Lag het oorspron-

kelijk in zijn bedoeling, de inleidende opmerkin-
gen tot een omvangrijker en diepgaander ver-

handeling uit te werken, omstandigheden bui-

ten zijn schuld hebben hem hierin verhinderd.

Om dezelfde reden zijn ook de noten niet

z66 geacheveerd als hij zelf wel gewild had,

terwijl het onderzoek naar de soeloek’s helaas

eveneens is blijven steken. Vooral dit laatste

betreur ik zeer
; deze honderd vierregelige ver-

zen staan nu tusschen den geheel Nederland-
schen tekst nog in het Javaansch, onvertaald.

Gemiddeld kan men dus nergens het boek
van 200 bladzijden openslaan zonder zoo’n
brok tegen te komen. Het effect is even sto-

rend als wanneer men een muziekstuk speelt,

wanneer een toets vastzit
; deze omissie het

gehcele boek door moet den vertaler zelf in

de eerste plaats wel zeer verdroten hebben.
Toch was dit niet noodig geweest, daar men

zonder eenige belezenheid in Javaansche
literatuur gemakkelijk de helft omstreeks terecht
kan brengen, en in vertaling weergeven kan.
Vertaler wist ze ook best te vinden, deelt ons
op pag. 251 mede, waar ze staan, doch heeft
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ervan afgezien de vertaalbare nu ook te geven

in zijn verder geheel vcrtaalden tekst. Het wil

mij voorkomen dat Systemzwang hem hier

parten speelde, al geef ik graag toe dat de

adaequate weergave 66k zeer groote moeilijk-

heden zou meegebracht hebben. Immers het

is te Leiden moeilijk na te gaan, hoeveel een

dalang weet en gist van de beteekenis dier soe-

loeks. Nu de bewerker van dit proefschrift

evenwel het voorrecht geniet gevestigd te zijn in

een brandpunt van het Javaansche cultuurleven,

mag van hem verwacht worden, dat hij het

begrip der dalangs ten dezen nader onderzoekt,

en den tijd vindt, om door lectuur in de Ja-

vaansche heldendichten de meeste der nog
niet geidentificeerde soeloeks te localiseeren.

Hoe onmisbaar studie ter plaatse is blijkt wel

uit een der noten waar Dr. Tjan zich afvraagt

of inplaats van prajagoeng niet prija-
g o e n g moet gelezen worden. Zelf heb ik

nooit te Soerakarta gewoond, maar van uiterst

deskundige en gezaghebbende zijde vernam
ik, dat dit goed-Salasch is, terwijl de teksten

ook uit Sala stammen. Ik twijfel dan ook niet

of vernieuwde en verdiepte kennismaking met
het land van geboorte en inwoning zal Dr.

Tjan ertoe brengen, nog menige toevoeging
op zijn proefschrift te leveren. Werkten de

omstandigheden bij zijn overhaaste promotie
in den vreemde niet mee, nu werkt hij wel
onder uitzonderlijk gunstige omstandigheden.

Dat van schrijver waardevolle verrijking van
onze kennis en ons inzicht mag verwacht wor-
den, blijkt uit zijn bekendheid met de litera-

tuur in de Aanteekeningen, en uit de beheer-
sching van het Nederlandsch der vertaling.

Menige Hollandsche weergave van een Javaan-

schen tekst door een Hollander is minder goed,

terwijl wellicht geen onzer in staat is zijn

moedertaal zoo goed over te brengen in de
aangeleerde taal Javaansch. Alleen in den titel

van het geheele geschrift heeft schrijver, meen
ik, zich laten meesleepen door een mode in

de hedendaagsche Europeesche literatuur bij

titels van boeken. Althans Koeroepati rabi ware
m.i. beter weer te geven met eenvoudigweg
Het huwelijk van Koeroepati. Dit is ook beter

in overeenstemming met de feitelijke in-

houd.
Wanneer ik op nog een kleine slip de aan-

dacht vestig, dan dient dit slechts om een

motie van vertrouwen uit te spreken. Op pag. XX
spreekt Dr. Tjan van Koeroepati als een werk
der Javaansche bellettrie. Dit lijkt me minder
juist

;
deze tekst behoort eerder tot de tech-

nische literatuur. Dergelijke werken werden
evenwel nauwelijks of niet door en voor Javanen
vervaardigd, hetgeen ook blijkt uit de onver-

koopbaarheid dezer teksten als uitgave van
Volkslectuur, welk kantoor ze al spoedig na

het verschijnen tegen sterk gereduceerde prijs

trachtte van de hand te doen. Bellettrie zijn

de wajanggedichten als bv. Soembadra laroeng

en Srikandi magoeroe manah, nog juist dezer

dagen als wajang-wong-voorstelling geensce-

neerd aan het Jogjasche sultanshof. Ik kan mij

niet herinneren dat een Nieuw-Javaansch ge-

dicht van dit springlevende genre der Ja-

vaansche Literatuur ooit in vertaling bekend

gemaakt is ; zou hierin ook niet een aantrek-

kelijke taak gelegen zijn voor een zoo kundig

vertaler als Dr. Tjan zich betoond heeft ?

C. HOOYKAAS.

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 Mei 1938 vonden we de volgende

bespreking door Dr. Th. Pigeaud.

Dr. C. Hooykaas. Over Maleische Li-
teratuur. Leiden, E. J. Brill, 1937.

Dr. Th. Pigeaud schrijft ons :

Dr. Hooykaas, leeraar in het Maleisch aan

de algemeene middelbare school, een soort van
Indisch lyceum, te Jogjakarta, heeft met de
samenstelling van dit boek de Nederlandsche
letterkunde over Oost-Indie verrijkt en de
belangstellenden in de Inheemsche talen en
litteraturen aan zich verplicht. Zooals op zoovele

gebieden van de Nederlandsche wetenschap
betreffende den Archipel waren er wel vrij

wat kleinere boeken, academische proefschriften

en opstellen in tijdschriften, die gedeelten van

de Maleische letterkunde behandelden, beschik-

baar, een samenvatting, op de hoogte van haar

tijd staande, en voor een grooter publiek ge-

nietbaar, ontbrak echter tot nu toe. Dr. Hooy-
kaas’ boek voorziet in dit gebrek op bevredi-

gende wijze.

Zooals de schrijver ook blijkbaar met den
titel „Over Maleische Literatuur” heeft willen

zeggen, bevat het boek niet een volledig over-

zicht geschiedkundig of naar de onderwerpen

gerangschikt, van alles wat tot de Maleische

letteren gerekend kan worden. Dat is ook niet
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te verwachten ;
daarvoor zouden langdurige

afzonderlijke onderzoekingen van noode zijn

geweest op verschillende gebieden, tot nu toe nog

nauwelijks betreden, en in nieuwe richtingen

nog nauwelijks verkend. Dr. Hooykaas heeft

grootendeels slechts nagewerkt en samengevat

wat onderzoekers v66r hem hebben geschreven ;

het is zijn niet geringe verdienste, dat te heb-

ben geordend, en er een leesbaar geheel van

te hebben gemaakt.

Bij de ordening van de stof heeft de gedachte

voorgezeten een ontwikkelingsgang te schetsen.

Zoo handelen de eerste van de 22 hoofdstukken,

waarin het boek verdeeld is, over spreekwoorden

en rechtsspreuken, volksgeloof, dierenverhalen

e.d., en de laatste over onderwerpen en figuren,

door de Maleische schrijvers aan den interna-

tionalen Zuid-Aziatischen verhalenschat van
den Islam ontleend, zooals over Amir Hamzah,
den ridder zonder vrees of blaam, en over

Iskandar, den wereldveroveraar, d.i. Alexander
de Groote. De middenmoot van het boek
bestaat uit hoofdstukken, handelende over

typisch-Maleische verhalen, zooals die betref-

fende den populairen held Hang Toeah, over

Maleische geschiedschrijving, en over leengoed

van Voor- en Achter-Indische litteraturen,

zooals Pantjatantra- en Rama-vcrhalen.
Het slot, het 22ste hoofdstuk, dat wel, zooals

trouwens 00k groote stukken van de latere

hoofdstukken, op eigen onderzoekingen van den
schrijver berust, behandelt de nieuwste, d.w.z.

de moderne Maleische letterkunde, de journa-

listiek, de romans en de lyrische dichtkunst.

Deze moderne letterkunde, die geheel onder
Europeeschen invloed staat, wordt voor een
belangrljk deel uitgegeven door het Kantoor
voor de Volkslectuur te Batavia, een met kapitaal

van het Indische gouvernement gedreven uit-

geverij, die daarmede cultureel werk van groote

beteekenis verricht. Dit 22ste hoofdstuk is zeker

een van de lezenswaardigste van dr. Hooykaas’
boek.

Het boek bevat 00k nog, als aanhangsels,

een uitvoerige toelichting tot of commentaar op
een Maleisch geschiedkundig werk uit de lyde

eeuw, de Sadjarah Malajoe voor dr. Hooykaas’
Jogja’schc leerlingen en nauwgezette lexers

van dien tekst van belang, maar voor anderen
niet zeer interessant, en litteratuuropgaven,

over bloemlezingen, volledige tekstuitgaven en
oudere boeken over de Maleische lettcren,

welke zeer nuttig zijn. Een alfabetische klapper

op de vele in het boek voorkomende namen
ontbreekt helaas.

Naar het mij voorkomt had dr. Hooykaas

zijn boek, behalve voor den niet-deskundigen

belangstellende en den scholier, ook voor een

wetenschappelijke onderzoeker van de talen en

litteratuur der Archipel-volkeren nog nuttiger

kunnen maken, dan het nu reeds is. Dat het

bij den niet-deskundige een waarschijnlijk niet

bij iedereen te vinden hoeveelheid parate ken-

nis omtrent den Archipel en zijn volken als

aanwezig veronderstelt, dat het voor den scho-

lier hier en daar vrij moeilijk te begrijpen

moet wezen, tengevolge van schrijver’s eigen-

aardigen ietwat gekunstelden stijl, zijn betrek-

kelijk gemakkelijk te overkomen bezwaren. Bij

den wetenschappelijken onderzoeker evenwel

wordt het verlangen naar dieper inzicht in den
samenhang tusschen letterkunde, maatschap-

pelijke toestanden, geschiedenis en religieuze

of mythische voorstellingen uit den ouden tijd

door dit boek helaas niet bevredigd. In welke

landen en in welke maatschappelijke omge-
ving werd en wordt de Maleische letterkunde

geschreven en gelezen, wat is de verhouding
tusschen wat in dit boek Maleische letterkunde

genoemd wordt en de litteraturen van de

groote Maleische volken van Sumatra, in de

eerste plaats de Menangkabauers, de Batakkers

en de Atjeher ? Is er in de geschreven Malei-

sche letterkunde niet wat meer aan te wijzen,

dat ons nader brengt tot den diepen grond
van het geestelijk leven van een volk, zijn er,

in tegenstelling tot bijna alle andere groote en
kleine, Moslimsche en heidensche litteraturen

van den Archipel, in de eerste plaats de Ja-

vaansche inderdaad zoo weinig teksten die

oude oorsprongsmythen, mythen omtrent het

ontstaan van de wereld en de menschenmaat-
schappij en omtrent den landbouw, bevatten ?

En indien dit werkelijk het geval is. althans

wat betreft de geschreven Maleische letterkunde,

moet men den geen verklaring daarvoor trachten

te vinden ?

Gezien den opzet van het boek, is het niet

te verwachten, dat dr. Hooykaas deze vragen
heeft kunnen behandelen. We moeten dank-
baar zijn voor den arbeid dien hij verricht heeft,

en hopen, dat hij of anderen spoedig gele-

genheid zullen vinden, dieper op allerlei zaken
in te gaan. Intusschen mogen we verwachten,
dat velen van de geboden gelegenheid, zich
op de hoogte te stellen van wat er al zoo in

het Maleisch geschreven is en wordt, gebruik
zullen maken

; hiervoor is het boek een aan-
gename en volkomen betrouwbare gids.
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BOEKAANKONDIGING.
Javaans-Nederlands Handwoorden-

b o e k, samengesteld door Dr. Th. Pigeaud, amb-
tenaar voor de beoefening der Indische Talen te

Jogjakarta. Bij J. B Wolters, Uitgevers-Maatschappij
N. V. Groningen, Batavia. 1938. f 5.00.

Toen de redactie van Djawa mij uitnoodig-

de, een aankondiging te schrijven van Pigeaud’s

Javaansch Handwoordenboek, plaatste ze mij

voor verscheidene moeilijkheden. Toch heb ik

mij er niet aan willen onttrekken, noch tegen-

over Djawa dat beter verdient dan bedankjes,

noch tegenover den schrijver die met dit werk
zoo velen zoo zeer aan zich verplicht heeft.

Het verschijnen van dit uiterlijk onaanzienlijke

handwoordenboek, dat bepaald dun genoemd
kan worden, vooral in vergelijking met zijn

uniforme broederen-in-de-rij, stemt tot zeer

groote vreugde. Het zal voldoen in een diep-

gevoelde behoeft^van honderden, wat waarlijk

niet gezegd kan worden van ieder boek, 00k
niet van elk studiewerk. Een werk van studie

is dit woordenboek wel in de eerste plaats,

vrucht van een onafgebroken verblijf in de
Vorstenlanden gedurende een twaalftal jaren.

Reeds lang had zich een nijpend gebrek
doen gevoelen, want Gericke-Roorda had bij

zijn verschijnen in 1847, 90 jaar geleden, wel
groote verdienste gehad, maar was 00k bij de
herdrukken van 1875, 1886 en igoi zijn ge-

breken nooit te boven gekomen. Met zijn

omslachtigheid en zijn tallooze synoniemen,
zijn veelvuldig van-het-kastje-naar-de-muur-
sturen over-en-weer in twee deelen van een
paar kilo, was het misschien een goede oefe-

ning voor een aankomend kampioen in het
halteren, maar een crime voor den beginnen-
den Javanicus. Voor een handwoordenboek was
het te onhanteerbaar en zwaar van uitvoering,

te omslachtig en weinig practisch van inrich-

ting. Als studiewerk geraakte het verouderd.
Jansz’ Practisch Woordenboek was wel rede-

lijk practisch en handzaam, maar te weinig in-

geschoten op de Javaansche litteratuur. Bij het
lezen hiervan schoot het zoozeer te kort, dat
het tijdverknoeien moest geacht worden hierin

een woord op te zoeken wanneer men in het
bezit was van Gericke-Roorda. Hoezeer de
eerste druk van 1876, ruim 60 jaar geleden,
voor velen een gemak moet beteekend hebben,
de tweede van 1913 werd ontsierd door een
appendix van Bijvoegsels en Verbeteringen tot

met minder dan 1/7 van den oorspronkelijken
omvang

; een ongehoorde toestand. Wel is dit

bij den 3den druk van 1932 verholpen, maar
de radicale fout bleef.

Inmiddels was de Regeering tot het inzicht

gekomen, dat de lexicografie van een taal als het

Javaansch een taak was, die te hooge eischen stel-

de en van te groot belang was dan dat ze kon
overgelaten worden aan toevallig particulier ini-

tiatief. Schriftelijke overblijfselen van de Javaan-
sche taal strekken zich uit over een periode van
ruim 10 eeuwen, terwijl de taal door eenige
tientallen millioenen menschen gesproken wordt;
geen wonder dat er een zeer groot aantal

woorden is, die menigmaal slechts in een be-

paalde streek, een zekeren tijd, een enkele

techniek of kring van beoefenaars begrepen
worden. En juist deze woorden behoeven het

meest in een woordenboek verklaard te wor-
den. Dergelijk werk moest geschieden door

een volkomen deskundige, en niet in zijn vrijen

tijd, maar door iemand met geen andere taak

daarnaast. Als we bedenken dat het Neder-
landsch Woordenboek, dat sinds tientallen ja-

ren in afleveringen verschijnt, door een staf

van geleerden wordt samengesteld, waaronder
er zijn, die nog op de schoolbanken zaten

toen het werk begon, en vergrijsd in het har-

nas stierven voor de voltooiing, dan zien we
wel in dat deze opzet voor het Javaansche
Woordenboek de eenig mogelijke is.

Aanvankelijk zocht de Regeering den meest

bekenden Javanicus destijds aan. Dr. G. A. J.

Hazeu, hoogleeraar te Leiden. Met het oog
op zijn gezondheidstoestand zag deze zich ge-

noodzaakt te bedanken ;
de keus viel toen op

zijn leerling Pigeaud, die kort voor dien cum
laude was gepromoveerd. 29 December 1925
besloot Z. Exc. de Gouverneur-Generaal, hem
opdracht te geven een nieuwe uitgave te be-

werken van het Javaansch-Nederlandsch woor-
denboek van Gericke en Roorda.
Dat woordenboek .... hebben we nog lang

niet. Immers — en hier citeer ik Pigeaud, zij

het niet naar de spelling — ,,na eenige jaren

,,bleek intusschen, dat er voor het onderwijs

„zoowel als voor het practische leven behoefte

„bestond aan een gemakkelijk te hanteeren

„Javaansch - Nederlandsch handwoordenboek,
„daar de bestaande woordenboeken in dit op-

„zicht niet geheel voldeden. Nu vervaardigde

„ik voor de nieuwe uitgave van het groote

,,Javaansch-Nederlandsche woordenboek, waar-

,,van de bewerking mijn eigenlijke taak vormde.
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,,een legger, om die als stramien te gebruiken

,,bij de uiteindelijke redactie. Daar het mij

,,bleek, dat deze legger met eenig bijwerken

,,dienst zou kunnen doen als handwoordenboek,
,,gaat, met goedvinden van den Directeur van
,,Onderwijs en Eeredienst te Batavia, de uit-

,,gave van dit nieuwe Javaansch-Nederlandsche

,,Handwoordenboek vooraf aan de nieuwe
,,uitgave van het groote Javaansch-Nederland-
,,sche Woordenboek.”

Dit wat betreft de reden tot ontstaan van
dit werk en de wordingsgeschiedenis ; nu blijft

de vraag : is Pigeaud geslaagd in zijn opzet,

en hebben wij gekregen wat we behoefden ?

Wie Pigeaud kent uit zijn werken, weet hoe
groot zijn kennis en hoe wel overwogen en
zorgvuldig geformuleerd zijn uitspraken zijn.

Het is hem bekend hoe hij dag aan dag,

maand na maand, jaar in jaar uit verzamelde
en inventariseerde, verwerkte en formuleerde.

Orde en regelmaat, methode en systeem, in-

zicht door overzicht was zijn tweede natuur

geworden, zoo niet altijd de eerste geweest.

In het voorbijgaan inventariseerde hij Djawa
en Poesaka Djawi, Poesaka Soenda en Posaka
Madhoera, de Tjentini en Tjabolang, alsmede
zijn eigen handschriften — dit alles door de pers

toegankelijk gemaakt — en wie weet hoeveel

daarnaast ! Deze gestage arbeid dwingt de
hoogste bewondering af en vervult de talloozen

die ermee gebaat zijn van dankbaarheid.

Het werk dat v66r ons ligl is van een
beknopthcid en overzichtelijkheid, van een
raakheid in vertaling die in het schooljargon

als ,,shot” wordt gekenschetst. Slechts intieme

vertrouwdheid met het Javaansch en gevoel

voor het Nederlandsch stellen hiertoe in staat.

Een uiterst gelukkig samengaan van de weten-
schap met de techniek heeft deze schat van
kennis gemakkelijk hanteerbaar gemaakt. Een
zoo ervaren uitgever als Wolters vervalt niet

in de fout die Salavopoulos en Kinderlis te

Mytilcne van Wilkinson’s Malay-English Dic-
tionary een turf van kilo’s en kilo’s hebben
doen maken. En Pigeaud heeft een aantal

afkortingen gebruikt, ten deele nieuw gevormd,
waaraan men wel eerst wennen moet, maar
die althans voor den geregelden gebruiker best

te aanvaarden en dan handig zijn. Overigens
heeft Pigeaud iederen gebruiker zeer aan zich
verplicht door verscheidene afleidingen van
een zelfden woordstam op verschillende plaat-

sen op te nemen en te v e r t a 1 e n. Aan leerzame
verwijzingen ontbreekt het heelemaal niet, maar
allereerst krijgen we helder en uiterst beknopt
antwoord op de vraag : wat beteekent dit

woord ? In der Beschrankung zeigt sich der

Meister.

In een enkel opzicht ben ik een andere

opvatting toegedaan als welke Pigeaud blijkbaar

huldigt. Het lijkt wel of hij heeft willen too-

nen, in hoe kort bestek ook een zoo rijke taal

als het Javaansch lexicografisch kan voorgesteld

worden. Dat hij hierin grootendeels geslaagd is,

zal op den duur meer en meer blijken. In

dezen is mijn standpunt echter : hoe dik en
hoe klein gedrukt mag een handwoordenboek
zijn om nog dezen naam te verdienen ? Kleiner

gedrukt had het niet mogen zijn
;
met zijn 74

regels per bladzijde is het uiterste voorloopig

wel bereikt
;
de letter is zoo mooi, dat de lees-

baarheid veel beter is dan bij het Duitsch-

Nederlandsche woordenboek van dezelfde firma
dat 73 regels per pagina bevat, en voldoende
genoemd kan worden. Maar de omvang had
gerust twee keer zoo groot kunnen zijn, daar

ook een 1000 a 1200 bladzijden nog een

handwoordenboek uitmaken, ja, de meeste
deze dikte hebben. De alsdan opgenomen
woorden zouden zeker veel minder voorko-
men, maar anderzijds niemand ooit hinderen.

Het is natuurlijk ondankbaar en onredelijk

tegenover het vele wat wel en goed gegeven
wordt, als we stilstaan bij wat nog niet

in het handwoordenboek staat. Maar ik

ben er van overtuigd mij tot tolk te ma-
ken van menig gebruiker, wanneer ik er bij

vervaardiger en uitgeversfirma op aandring,

in de twee druk aanzienlijk veel meer op te

nemen.
Het groote woordenboek, waarnaar we nog

steeds met verlangen uitzien, blijft dan nog
even noodig, en door zijn uitputtend en door
zijn wetenschappelijk-toelichtend karakter. Mo-
ge tezijnertijd deze thesaurus het licht zien ;

immers dit wetenschappelijke standaardwerk
der Javanistiek blijft nationaal en internatio-

naal dezelfde betekenis houden. Nu aan de
lexicografie van het Javaansch reeds omstreeks
een ton gouds ten koste gelegd is, zou het te

bejammeren zijn wanneer een tienduizend
gulden drukkosten zouden beletten om de
vruchten te plukken van deze arbeid. Het zij

Pigeaud vergund zoowel het Nederlandsch-
Javaansch handwoordenboek als de Thesaurus
omnis Javanitatis te voltooien en in druk te

zien, tot eer van hem zelf en het Nederlandsch-
Indisch Gouvernement, ten profijte van de
gebruikers, ten bate van het onderling begrip
en de wederzijdsche waardeering van Javanen
en Nederlanders.

C. Hooykaas.
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Oudjavaansche en Balische Hellevoorstellingen. Proef-

schrift Rijksuniversiteit Leiden 1934 door W. Kern.

Toen in hct midden van de crisis Kern
promoveerde op een proefschrift dat niet af

was en slechts in een zeer beperkt aantal

exemplaren werd gestencild, kon men nog van
hem hopen dat hij tegelegenertijd zijn disser-

tatie in een meer definitieven vorm zou gie-

ten. Nu hij binnenkort het ambtenarenbestaan

te Batavia zal verwisselen voor het veelom-

vattend en sjouwig taalonderzoek van Borneo,

kan dit niet meer verwacht worden. Dus is

de tijd aangebroken, voor zijn dissertatie de

aandacht te vragen, temeer daar men die nooit

zal tegenkomen in de boekhandel of het anti-

quariaat, aucties of lelangs. Werd zijn proef-

schrift niet eenigszins breedvoerig gerefereerd,

dan zou het slechts hem gediend hebben om
den doctorsgraad te behalen, maar zou voor

anderen zijn wetenschappelijk werk niet bestaan.

Daar de velden van onderzoek zoo ruim zijn

en 00k zooveel bodemschatten nog bevatten,

terwijl er handen te kort zijn om de oogst

binnen te halen en de schatten te delven, mag
niets verloren gaan van wat juist aan den dag
treedt. Ook omdat Tjan Tjoe Siem in zijn

dissertatie herhaaldelijk naar Kern verwijst,

en Prijono op het punt staat te promovee-
ren op de Tanjung, een van Kern’s bron-

nen.

De Inleiding — Kem schrijft nieuwe spelling,

hier voor de uniformiteit overgebracht in De
Vries en Te Winkel — luidt als volgt : Gezien
den grooten invloed, dien Voor-Indische gods-

dienstige denkbeelden op de Javaansche hebben
uitgeoefend, is a priori te verwachten, dat ook
de voorstellingen omtrent het lot van den
mensch na den dood, voorzoover men die

uit de Javaansche litteratuur kan leeren ken-
nen, de sporen van Hindoeistische beinvloeding

dragen. Naar wat wij door verschillende on-
derzoekers weten over uitgewerkte opvattingen

omtrent het hiernamaals bij ,,primitieve” In-

donesische volken als Toradja’s, Dajaks e.d.,

mogen wij tevens veronderstellen, dat ook de
Javanen van voor hct Hindoetijdperk dergelij-

ke voorstellingen gekend hebben. Bij anderc
uitingen van den Javaanschen geest blijkt telkens,

dat naar mate de Hindoe-invloed afneemt, het

inheemsche element meer op den voorgrond
treedt, en opvattingen aan den dag komen, die a)

weliswaar in de oudere litteratuur niet worden
aangetroffen, maar toch tot het oude cultuur-

bezit moeten hebben behoord. Deze kunnen
ons dus kostbare gegevens verschaffen voor b)

de kennis van de oorspronkelijke Javaansche

voorstellingen en het kader, waarin deze thuis-

hooren, waarbij vergelijking met parallelle

voorstellingen elders in Indonesia het inzicht

aanzienlijk kunnen verhelderen. Evenzoo zal

dit het geval wezen bij de voorstellingen om-
trent het hiernamaals.

Deze in hun geheel te onderzoeken was mij

wegens den omvang van het materiaal en door
omstandigheden niet mogelijk. Daarom heb ik

mij beperkt tot een behandeling van een on-
derdeel van die voorstellingen, die betrckking
hebben op de ,,hel”, d.i. de plaats, waar boos-

doeners in het hiernamaals geacht worden de
straf te ontvangen voor hun op aarde bedre-
ven zonden — in tegenstelling tot den hemel,
het oord, dat de braven ter belooning voor
hun goeden wandel deelachtig worden. Van
de vele daarmee samenhangende voorstellingen

heb ik voornamelijk die ter behandeling uit-

gekozen, die aanknoopingspunten met de zeer

uitvoerige Indische hellevoorstellingen bieden.

Het leek mij vooral van belang na te gaan, of

de veelheid der hellen, die wij in de Indische

litteratuur aantreffen, ook op Java te vinden
is, en in hoeverre de verschillende Sanskrit

namen, die men in de Javaansche litteratuur

aantreft, daarop wijzen. Aan het onderzoek
hiervan, waarbij een bespreking van het woord
k a w a h niet achterwege kon blijven, en aan
de kwestie in welk deel van de kosmos ver-

schillende teksten de hel plaatsen, zijn het

twecde en derde hoofdstuk gewijd. In het

vierde worden eenige belangrijke punten in de
hel nader beschouwd. Daarbij wordt uitgegaan

van den Sanskrit naam en de Indische voor-

stellingen, wanneer die in de Javaansche littera-

tuur worden aangetroffen.

De verwijzingen in dit hoofdstuk en elders

naar voorstellingen bij andere Indonesische

volken dragen slechts een incidenteel karakter

en hebben hoofdzakelijk ten doel den nadruk,

die bij deze wijze van behandeling al te zeer

op de Indische voorstellingen valt, wat te

verzachten. Het laatste hoofdstuk over de
hellebecsten is voornamelijk bedoeld als een

verzameling van het in de teksten door mij tot

nu toe aangetroffen materiaal.

Hoofdstuk I: De teksten, pag. 4-20_

Putrupasaji, Leiden Cod. 5132, 5174 (2),

3958 (6), Batavia Cod. 867 en 888, be-

schreven door Brandes en Juynboll, wordt
vrij uitvoerig nagegaan van pag. 4-1 1.

Putru Sangaskara, Leiden Cod. 5348,
Batavia ,,Poetra” zie Jaarboek Kon. Bat.

Gen. (1933), bl. 345.
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c) Swargarohanaparwa, Leiden Cod. 3908 (2)

en 5034 (4).

d) Atmapragangsa, Leiden Cod. 4079 en

5100 (4).

e) Bhimaswarga, Leiden Cod. 4132, 3974 (2)

en 4136.

f) Kunjarakarna, Leiden Cod. 3974 (i)enH.
Kern’s verhandeling in Verspreide Ge-
schriften deel X.

g) Cri Tanjung, Leiden Cod. 4499.
h) Leiden Codex 5344.
i) Sewadharma, Leiden Cod. 3983.

j) Pulutuk I, Leiden Cod. 5346, 4430, 5199(1)
en 5377-
Pulutuk II, Leiden Cod. 3947(1) pag. 2-6.
Pulutuk III, Leiden Cod. 3947( i ) pag. 7-8.

k) Crucq’s tekst Leiden Cod. 5169, met ver-

taling en commentaar uitgegeven in zijn

Bijdrage tot de kennis van het Balisch

doodenritueel, proefschrift Rijksuniversi-

teit te Leiden 1928.

b-k worden kort beschreven op pag. 11 -20.

Hoofdstuk II. De naam van
d e h e I, pag. 21 - 30.

Voor de Voor - Indische hellevoorstellingen

wordt kortheidshalve verwezen naar de littera-

tuur : L. Peer, L’enfer indien. I Bouddhisme,
Journal Asiatique VIII, 20 (1892), bl. 185VV.;
II Brahmanisme, JA IX, 1(1893), bl. ii2vv.
Over de Brahmanistische hellen zeer uitvoerig.

W. Kirfel, Die Kosmographie der Inder nach
den Quellen dargestellt, bl. 147VV. De gegevens
uit het epos vindt men bijeen bij E.W. Hop-
kins, Epic Mythology, bl. loqvv. De Bud-
dhistische voorstellingen zijn overzichtelijk be-
handeld door Krom, Beschrijving van Bara-
budur, bl. 58VV. Zie ook de daar aangehaalde
litteratuur. Tenslotte zijn ook van belang ar-

tikelen van de la Vallee Poussin en Jacobi in

Encyclopaedia of Religion and Ethics edited

bij James Hastings, sv. Cosmogony and Cos-
mology (Buddhist-, Indian-).

Vergeleken met het groote aantal hellenamen
bekend uit het Sanskrit blijken die uit de Ja-
vaansche en Balische litteratuur slechts een
schrale oogst te zijn. Deze wordt nu in de
volgende pagina’s bijeengegaard

; tenslotte wijst

Kern erop, dat zoowel Kawah als naraka
en a w e c i ook overdrachtelijk de beteekenis
hebben van slecht, ellendig, het kwaad, slechte

dingen edg.

Hoofdstuk III. De plaats van
de hel ten opzichte van aarde
en h e m e I, pag. 31-37.

Volgens de meest gangbare Indische voor-
stelling ligt de hel of het hellecomplex onder
de zeven patala’s en wel in het Zuiden, de

windstreek waarvan Yama ook de beheerscher
(lokapala) is, maar het spreekt wel vanzelf,

dat de teksten, die over de (hel)len handelen,
dikwijls zwijgen over de plaats ervan of zich

daaromtrent slechts vaag uitlaten. In de Oud-
javaansche litteratuur vindt men het Zuiden
wel als richting aangegeven, doch ook het
Oosten en het Noorden.

Terwijl in Voor - Indie de hel gedacht wordt
in de onderwereld onder de zeven patala’s,

en we dit juist zoo terugvinden in Tantri Ka-
mandaka, duikt Kunjarakarna in het gelijkna-

mig geschrift in den oceaan en passeert een
poort. Veelvuldig blijkt dat men zich he-
mel en hel in hetzelfde gebied moet den-
ken. Uit verscheidene teksten krijgt men den
indruk, dat men zich de hel ergens op deze
aarde denkt. Elders moet de gestorvene langs
bepaalde helsche verschrikkingen gaan, die

een grootere overeenkomst vertoonen met
de voorstellingen van andere Indonesische
volken omtrent hindernissen, die de doode op
weg naar het doodenland ontmoet, dan met
helsche folterwerktuigen. Schrijver vermoedt,
dat de eigenlijke hellevoorstellingen in de
Javaansche en Balische litteratuur op deze hin-
dernissen teruggaan of voor zoover zij uit Indie
komen, daaraan vastgeknoopt zijn. Deze kwestie
verdient z. i. een nader onderzoek. Inderdaad.

Hoofdstuk IV. Eenige belangrij-
ke punten in de hel, pag. 37-62.
a) Asipatrawana, een vreeselijk bosch,

en alles wat ongeveer van dezen aard is.

pag. 37 - 45-

b) S a rn g h a t a, de tegen elkaar slaande
bergen, pag. 45-49.

c) Waitarani, de helsche rivier, pag. 49-52.
d) Walukarnawa, zandwoestijn of ander

walgelijk oord. pag. 52 - 54.
e) De sch ommelende brug, pag.

54 - 59. Een onderzoek naar de wijze,
waarop de elkaar zeer dicht naderende
Indonesische en Moslimsche voorstellingen
ten aanzien van de brug elkaar beinvloed
hebben, achtte schrijver buiten het bestek
van zijn proefschrift te liggen.

f) Tegal panangsaran, de meest
voorkomende naam van de vlakte in de
hel waar de zielen in een ondragelijke
hitte en door honger en dorst gekweld
vertoeven, koelte zoekend zelfs onder bla-
derlooze boomen, pag. 59-61.

Hoofdstuk V. Hellebeesten.
a) Honden, pag. 64 - 65.
b) Varkens, pag. 65-68.
c) Vogels, pag. 68 - 70.
d) De Mier, pag. 70-71.
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e) Andere dicren, nl. kebo raja, sapi raja,

en banteng raja, sapi gumarang
; olifant,

olifant met raksasa-kop, krokodil (bajul)

;

bet hellewicht yaksa-met-het-vuurgezicht

;

pag. 71-73= finis.

Ziehier bet materiaal, dat Kern bijeengelezen

en geordend beeft. Hij is zicb bewust, niet

volledig geweest te zijn bij bet navorscben

der literaire bronnen, die op bun beurt nog
weer de resten zijn van een omvangrijker

litteratuur. Nu zijn de bellevoorstellingen zoo
materieel gedacbt, dat ze ook veelvuldig pictu-

raal voorgesteld zijn ; bieraan is een artikel

gewijd door Dr. H. H. Juynboll in bet

Baessler Arcbiv van 1913, band IV, Heft 2, pag.

78-86, gevolgd door Nacbtrage in denzelfden
jaargang van betzelfde jaar. Heft 6, pag. 293-

294, samen met tenminste 6 illustraties. Deze
eerste aanloop zou nog door beel wat meer
gevolgd kunnen worden ; als men alleen al

denkt aan de Kerta-gbosa te Kloengkoeng ! Zoo
zou bet onderwerp dat reeds H. Kern en H.H.
Juynboll vervulde nog veel uitgebreider be-

bandeld kunnen worden. En dieper. Hier is—op
een opmerking terloops na — niet ingegaan op
ctbnologiscbe en godsdienstbistoriscbe gezicbts-

punten, welke de zaak nu juist belangwekkend
maken.
Moge ook biertoe nog eens kracbt gevonden

worden !

G. Hooykaas.

233



NOTADERMUSEUM-COMMISSIE VAN HET JAVA-INSTITUUT.*)

I. Inleiding.

Vanaf zijn eerste congres te Bandoeng in

Juni 1921 heeft het Bestuur van het Java-

Instituut tentoonstellingen georganiseerd op het

gebied van kunst en kunstnijverheid. Reeds in

de catalogus van de tentoonstelling van dit

Bandoengsche congres, de eerste houtsnijwerk-

tentoonstelling, heeft de toenmalige organisator

in zijn inleiding geschreven :

,,Een studie van de ontwikkeling der Ja-

vaansche woning en van de invloeden, die

daarop hebben gewerkt, of welke van oudsher,

zij het in gewijzigden vorm, zijn gebleven, zou,

niettegenstaande de moeite en uitgebreiden

arbeid, die er aan gepaard gaan, zeker meer
dan loonend zijn door de resultaten, die onge-
twijfeld voor de cultuurgeschiedenis dezer

landen van groot belang zouden zijn. Want
niet alleen uit een kunst-, doch 00k uit vol-

kenkundig en sociologisch oogpunt zou deze
studie haar groote waarde kunnen hebben”.

,,Wij hebben getracht op deze, aan het

congres van het Java-Instituut verbonden ten-

toonstelling, een overzichtelijk geheel te geven
van die voorwerpen, welke van hout vervaardigd,

bewerkt en besneden, niet alleen als voorwerp
van kunst, doch 00k als verschijnsel van tijd

van belang zijn. Met dit te samen kunnen wij

dan trachten ons een beeld te vormen van de
cultuur dezer landen in betrekking tot het ver-

leden en het heden, opdat de ontwikkeling in

de toekomst ons duidelijker en beter voor den
geest kan komen te staan. De tijd van voor-

bereiding voor den arbeid, die het Instituut

zich op de schouders heeft gelegd, doch welke
omvangrijkheid wellicht niet ten voile werd
overzien, was niet voldoende om de bijeenge-

brachte verzameling zoo overzichtelijk te kunnen
samenstellen als wel gaarne was gewild

; doch
blijven er in dit opzicht nog wenschen, een
collectie van dien omvang en van zulk een
belangrijkheid was wel nimmer te voren bijeen.

Aan het doel, dat er mede wordt beoogd,

beantwoordt zij dan 00k voldoende”.

Deze arbeid is voortgezet in de gehouden
tentoonstelling der Javaansche bouwkunst en
huisinrichting gehouden te Jogjakarta van

*) Deze Nota wordt eerst thans in Djawa afgedrukt,
omdat enkele instellingen om een afdruk hiervan ver-
zochten, alsmede in verband met de hierachter afge-
drukte stukken omtrent de nieuw-bouw van het museum
Sana Boedaja en de stichting van de kunstambacht-
school te Jogjakarta.

24t/m27 December 1924. In zijn openingsrede
(opgenomen in de catalogus dier tentoonstelling),

sprak de Voorzitter, de Heer P.H.W. Sitsen :

„De bedoeling dezer tentoonstelling is be-
langstelling op te wekken voor reeds bestaande
Javaansche architectuur en meubelkunst; be-
langstelling, die steeds oorzaak is van verder on-
derzoek, en waarvan de resultaten weer de fun-
deering kunnen zijn voor een verderen opbouw.
De verschillende Javaansche modellen, van

gebouwen op deze tentoonstelling samenge-
bracht, leggen, zooals trouwens de Javaansche
namen 00k aangeven, zeer sterk den nadruk op
den dakvorm en de ondersteuningswijze van het
dak, als de voornaamste constructieve elementen
in de Javaansche huis architectuur. Het klimaat
waarin deze vormen ontstaan zijn gaf aanleiding
hiertoe, terwijl de veiligheid der bewoners in
den onstaan-tijd blijkbaar de open bouwwijze
kon verdragen — Wel had men later, bij ge-
wijzigde toestanden, te voldoen aan den eisch,

dat de woningen - zelf gesloten dienden te
worden, hetgeen in het algemeen noch esthetisch
noch hygienisch een verbetering kan worden
genoemd, doch diverse foto’s op deze tentoon-
stelling aanwezig, toonen aan, dat door Ja-
vaansche architecten 00k voor de wandbehan-
deling meermalen een behoorlijk esthetische
oplossing werd bereikt.”

Tijdens dit congres van het Java-Instituut
te Jogjakarta van 24 t/m 27 December 1924
werd, in een in-officieele Bestuursvergadering,
gehouden in de Kraton van Z. H. den Sultan,
besloten, om naar aanleiding van de bij die
gelegenheid georganiseerde tentoonstelling der
Javaansche bouwkunst en huisinrichting, tot
het oprichten van een Museum te Jogjakarta
te komen. In opdracht van deze vergadering
zou de Heer P. H. W. Sitsen de mogelijkheden
om tot oprichting van zulk een museum te
geraken, in overweging nemen, en hiervan
verslag uitbrengen aan het Hoofdbestuur van
het Java-Instituut. Door omstandigheden kon
hiervan in lang niets komen.

Bij de opening van de tentoonstelling voor
Taal-, Land- en Volkenkunde van Oost-Java en
Madoera gehouden tijdens het Derde Congres
van 25 September t/m 10 October 1926 te
Soerabaja, sprak de toenmalige Voorzitter, de
Heer C. Citroen :

,,Dames en Heeren, wanneer U straks het
vele, dat U deze tentoonstelling biedt, zult
bewonderen, houtsnijwerk, van de onderdeelen
der Javaansche en Madoereesche interieurkunst.
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als achterwanden, bovenlichten van deuren,

enz. tot kleiner, vaak minitieuser bewerkte

voorwerpenals kastjes, kisjes, spiegeltjes, dakon-

spelen, enz. enz., batik- en weefkunst, de schit-

terende wajangspelen, zooals de wajang-koelit,

wajang klitik, de topeng, enz., wanneer U
Uwe wandeling vervolgend langs de afdeeling

wapens, in de afdeeling prauwen belandt en
tenslotte na bezichtiging der afdeeling goud-
en zilversmidskunst en oude bronzen Uw
rondwandcling hebt voltooid, zal bij velen

Uwer vooral na mijn toelichting, ongetwijfeld

de vraag rijzen, of het niet mogelijk zou zijn

het bier geexposeerde in Soerabaja te houden
als kern van een museum, dat onze stad, de
grootste handelsstad van Nederlandsch-Indie,

waardig zou zijn.

Deze gelcgenheid is te schoon om er geen
gebruik van te maken, daar het hier tentoon-

gestelde, zooals reeds gezegd, voornamelijk uti

Oost-Java en Madoera afkomstig is, en dus
bij uitstek op zijn plaats is in Soerabaja, de
hoofdstad van Oost-Java”.
Deze poging had succes. Het Gemeente-

bestuur stelde bij besluit van i October 1926
een bedrag van / 7500.— beschikbaar tot aan-

koop van voorwerpen van de tentoonstelling

van het Java-Instituut. Een Commissie werd
gevormd uit belangstellenden te Soerabaja,

vormend het Bestuur der te Soerabaja geves-
tigde, als rechtspersoon erkende. Museum-
Vereeniging.
Bovengenoemde vereeniging, opgericht op

II September 1929, stelt zich volgens artikel

2 barer Statuten ten doel de ontwikkeling van
den schoonheidszin der bevolking, in het by-
zonder dien der Inheemsche, en tracht dit

doel in de eerste plaats te bereiken door deze
bevolking bekend te maken met de goede
overblijfselen van kunstnijverheid uit vroegere
tijden, door de collectie kunst- en kunstnijver-

heidsartikelen van Oost-Java en Madoera en
de modellen van prauwen, zooals deze van de
Gemeente Soerabaja verkregen zijn, ten toon
te stellen en deze collectie uit te breiden.

De vereeniging heeft in het begin van haar
bestaan hare werkzaamheden nog niet kunnen
aanvangen, zij kon daartoe eerst in het jaar

1931 overgaan toen :

le. haar door de Gemeente Soerabaja feitelijk

ter beschikking werd gesteld de bovenbe-
doelde collectie kunst- en kunstnijverheids-

voorwerpen en prauwmodellen
;

2e. haar door de Gemeente Soerabaja ter be-

schikking was gesteld de afbraak der lood-

sen staande op het Missigitplein en tevoren
als kantoor voor de waterleiding gebezigd ;

3e. haar door het Bestuur van de Vereeniging

Soerabajasche planten- en Dierentuin een

gedeelte van het terrein ter beschikking

was gesteld ;

4e. zij van de Gemeente Soerabaja een be-

drag van ongeveer f 10.000.— had ont-

vangen ter tegemoetkoming in de kosten

van verplaatsing der bovengenoemde lood-

sen, den nieuwen opbouw daarvan en de
inrichting van het Museum.

In aansluiting aan de vroegere Jogjasche
Museum-plannen heeft inmiddels het Dage-
lijksch Bestuur van het Java-Instituut zich met
het ondervolgend rekest tot den Directeur van
Justitie gewend op den 16 December 1929.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
het Bestuur van de te Soerakarta gevestigde,

bij Gouvernementsbesluit dd. 17 December
1919 No, 75 als rechtspersoon erkende veree-

niging ,,Java-Instituut”,

dat naar aanleiding van het in deze maand
te herdenken tienjarig bestaan van het Insti-

tuut het voornemen bestaat om, door samen-
werking van de vier Javaansche Zelfbesturen,

te Soerakarta een museum voor Javaansche
cultuur op te richten, en dat museum, ter

bevordering van bedoelde samenwerking en
ter verzekering van doelmatig beheer, onder
de directie of het toezicht van het Java-Insti-

tuut te stellen ;

dat een der Javaansche Zelfbestuurders reeds

de toezegging gedaan heeft, zijn archeologische

en ethnologische verzameling alsmede zijn bi-

bliotheek aan het op te richten museum in

bruikleen te zullen afstaan, terwijl er ook kans

bestaat op verwerving door aankoop van een

belangrijke particuliere archeologische collectie ;

dat het geen betoog behoeft, dat zulk een

museum met bibliotheek zeer ten goede zal

komen aan de bestudeering en de ontwikke-

ling van de Javaansche cultuur
;

dat het Java-Instituut krachtens Art. 3 van
zijn Statuten, welke hierbij worden overgelegd,

zich ten doel stelt de ontwikkeling van de In-

heemsche cultuur, in den meest uitgebreiden zin

van het woord, van Java, Madoera en Bali te

bevorderen

;

dat het echter niet de middelen bezit om
aan de gemelde museum-plannen de noodige

financieele bijdrage te leveren, waar zijn in-

komsten bestaande uit subsidies en contributies

slechts even toereikend zijn voor de kosten

van de drie door het Java-Instituut in het Neder-
landsch, het Javaansch, en het Soendaneesch

uitgegeven periodieken en van de noodige

administrate, gelijk uit het hierbij overgelegde

verslag over het laatste jaar moge blijken ;

dat het Java-Instituut ook buiten die mu-
seumplannen kapitaal behoeft om afzonderlijke,

gewenscht geachte publicaties van eenigen om-
vang te kunnen bezorgen waarvoor het tot
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dusver te voren gelijk b. v. voor de uitgave

van Dr. W. F. Stutterheim, Cultuur geschiedc-

nis van Java in beeld, speciale subsidies in

den een of anderen vorm en waarborgsommen
in verschillende richtingen moest vragen

;

dat bet Bestuur van het Java-Instituut meent,

dat de boven vermelde en verder in het alge-

meen door het Java-Instituut voorgestane be-

langen van voldoende wetenschappelijke en

cultureele beteekenis zijn om daarvoor een

aandeel in de opbrengst van een geldloterij te

mogen vragen ;

Redenen, waarom het UHoogEdelGestrenge
beleefd verzoekt het daarheen te willen leiden

dat aan het Java-Instituut een aandeel in de
opbrengst van de eerstvolgende geldloterij

wordt toegekend van f 25.000. (vijf en twintig

duizend gulden) schoon”.

Op dit rekest werd bij brief van dd. 21

Januari 1930 No. o 29/4/1 1 door den huidigen

Directeur van Justitie Mr. J. J. Schrieke goed-
gunstig beschikt. In de maand December 1931
werd dit aandeel uit de loterij groot f 25.143
ontvangen, welker belegging voorloopig in

Obligaties N. I. Staatsleening plaats had.

Het Dagelijksch Bestuur benoemde evenwel
onmiddellijk een voorloopige Museum-com-
missie bestaande uit de Heeren :

Ir Th. Karsten, Ir. P. H. W. Sitsen en S.

Koperberg, laatste tevens als lid-Secretaris.

Steun werd 00k ontvangen, althans in uit-

zicht gesteld, door het Zelfbestuur, aangezien

op initiaticf, naar wij vernamen van den
Directeur van het Departement van Onderwijs
en Eeredienst Prof. Dr. B. Schrieke, door den
Gouverneur van Jogjakarta, den Heer Van
Gesseler Verschuir een post pro-memorie op
de Sultanaats-begrooting van 1931 geplaatst.

Deze Commissie heeft thans de eer Uw
Bestuur deze Nota over een te stichten museum
te Jogjakarta aan te bieden.

II. Algemeen Karakter van
het Museum.

Voor het algemeen karakter van het museum
is in de eerste plaats bepalend het gebied
dat het zal pogen te bestrijken:
dit gebied zal zijn dat, waarop het Java-

Instituut werkt, en dus omvatten de h e d e n-

daagsche beschaving van Java,
Madoera en Bali, uiteraard slcchts

voor zoover zij op eenige wijze voor vastlegging

in een museum geeigend is.

Het is dus niet gedacht als een provincial

Vorstenlandsch of Midden-Javaansch museum,
doch als een algemeene instelling, waarin het

specifiek Vorstenlandsche wel uiteraard een

belangrijkc, doch geen overheerschende plaats

zal innemen. Het bestaande museum van de
Vereeniging Radya Poesataka te Soerakarta, dat

ook thans reeds meer in de Vorstenlandsche

richting ontwikkeld is, zou door zulk een wel-

bewuste arbeidsverdeeling en specialisatie naast

het Jogjasche een belangrijk en dankbaar ar-

beidsveld kunnen blijven behouden. Dit zelfde

is het geval met het museum van de Kirtya

Liefrinck-Van der Tuuk te Singaradja en het

museum te Den Pasar ten aanzien van het

Balineesche beschavingsgebied.

Ten aanzien van oudere Javaansche kunst

en beschaving, welke thans reeds op breede

basis en in belangrijke mate in ’t Bataviasche

museum zijn vertegenwoordigd, te weten de
pre-Mohammedaansche steenen en bronzen
oudheden, zoomede de juweelen, zal het Jogja-

sche zich van het vormen eener algemeene
collectie moeten onthouden, en zich dienen te

beperken tot enkele stukken, die hetzij in het

bijzonder in Jogja thuis behooren, hetzij voor
het algemeene overzicht van belang zijn.

Aan deze onthouding ten aanzien van de
oudere, v66r-Moslimsche kunst en beschaving,

zal in het Jogjasche museum echter gepaard
moeten worden het streven naar volledigheid

op het gebied van de hedendaagsche kunst en
beschaving, en van hunne ontwikkeling gedu-
rende de laatste eeuwen. Het Jogjasche museum
zou dan ook moeten nastreven : te geven een
algemeen beeld van de heden-
daagsche Soendaneesche, Javaan-
sche, Madoereesche en Balinee-
sche culturen in hun histori-
sche ontwikkeling en huidi-
gen toestand, en stelselmatig te ver-

zamelen alle voorwerpen, afbeeldingen en
andere gegevens die in onderling verband voor
dit beeld noodig zijn ;

— en wel, om eenige

voorbeelden te noemen, de wajang in al hare
vormen, al wat met religieuze denkbeelden,
maatschappelijke verhoudingen, volksgeloof en
verschillende vormen van eeredienst samenhangt,
alle takken van kunstnijverheid, de muziekin-
strumenten, de bouwkunst, de stads- en dorps-
aanleg, de kleeding en levensgewoonten, de
volksvermaken en kinderspelen, en zoo meer.

Het is dus allerminst de bedoeling zich te

beperken tot de gebieden van kunst en kunst-
nijverheid

;
al wat van belang is te achten voor

de studie van de Land- en Vclkenkunde dezer
gewesten zal in dit museum op zijn plaats zijn.

De behoefte aan zulk een algemeen ethnogra-
fisch Javaansch museum wordt voldoende ge-
teekend door de woorden des huidigen Voor-
zitters van het Java-Instituut, in de openings-
rede van het Kongres voor Javaansche Taal-,
Land- & Volkenkunde in 1919, waar hij de

236



oude uitspraak aanhaalde : dat eigenlijk een

ethnografische expeditie naar Java bitter noodig

is. Inderdaad geeft geen enkele openbare of

bijzondere kollectie een bij benadering volledig,

of zelfs maar algemeen orienteerend, overzicht

over de cultuur-gebieden. Na het boek van

Prof. Veth (laatste uitgave ; 1912) is er geen

samenvattend werk van wetenschappelijke waar-

de over Taal, Land en Volk van Java meer
geproduceerd. En dat terwijl de moderne ont-

wikkeling, juist van de Inheemschen zelf, in

deze landen steeds meer gaat vragen naar we-
tenschappelijk betrouwbare voorlichting op het

gebied der beschavingsgeschiedenis. Voor het

samenstellen van een nieuwe Beschrijving
van Land en Volk van Java is het

bestaan van een ethnografisch museum van de
hoogste waarde te achten.

Waar de wetenschappelijke be-
werking van het materiaal, al zal

zij slechts voor een klein deel (bv. voor goede

catalogiseering) door het museum-zelf kunnen
geschieden, toch een der uitgesproken doelein-

den van zijn oprichting is, zal de verzameling

langs systematische lijnen moeten geschieden,

gezorgd moeten worden voor het bijeenbrengen

van vergelijkingsmateriaal uit opeenvolgende

perioden, uit verschillende gebieden, op den duur
zoo complect mogelijk, al zal dit van zelf eerst

langzaam-aan verwezenlijkt kunnen worden.
Naast de bestudeering echter is krachtige

bevordering van de ontwikkeling der cultuur

dezer eilanden hoofddoel van Java-Instituut,

en dit doel kan slechts gedeeltelijk door

wetenschappelijk werk bereikt worden, doch
eischt tevens levend contact met de
huidige maatschappij en hare evo-
1 u t i e. Het museum mag dan 00k niet worden
een doode verzamelplaats van vergane grootheid,

schoonheiden merkwaardigheid,—het moet inte-

gendeel alles, wat van deze cultuur waard is

nu nog in breede kring gekend, gewaardeerd
en ontwikkeld te worden, systematisch ver-

breiden en naar buiten uitdragen. Het moderne
museumbeheer in Amerika en Europa. (bv.

dat van het Gemeente-museum in Den Haag)
wijst in dezen den weg, hoe het publiek in al

zijn geledingen te bereiken, al zal men zich

daarbij vanzelf geheel naar de behoeften van
eigen land en volk moeten richten. Het museum
moet daartoe niet passief blijven, bezoek af-

wachten, kennisname mogelijk maken, — het

moet a c t i e f zijn, bezoek organiseeren en
propageeren, kennisname uitlokken en bevor-
deren. Bv. zijn hiertoe noodig . exposeeren
der objecten, zoodat zij zoo suggestief mogelijk
werken, dus in de goede sfeer, in onderling

verband, in een beperkt aantal doch sprekende
exemplaren, — geregeld wisselende, in ruimen

kring aangekondigdeexposities,—organisatie van
't museumbezoek door rondleidingen, toelich-

tingen en dg., — bevordering van museumbe-
zoek en cultuurinzicht door lezingen, demon-
straties, voorstellingen, met de noodige propa-
ganda naar buiten, — bizonder contact tusschen
het museum en allerlei onderwijsinstellingen,

om daardoor de jeugd te bereiken, — omlijsting

van het museum door samenwerking of com
binatie met instellingen, die direct of indirect,

aan een en ander bevordelijk kunnen zijn

hetzelfde doel nastreven of de collecties als

onderwijsmateriaal gebruiken : dus bv. met
bibliotheek en openbare leeszaal, met oudheid-
kundig onderzoek, met nijverheidsbevordering,

met wajang-, muziek- en danscursussen, enz.

Wei zou het daarbij aangewezen lijken zich
in het algemeen te richten tot het publiek als

geheel, dus tot den cultuurconsument
; de

opvoeding van den producent van kunst- en
kunstnijverheid kan beter aan andere instellingen

worden overgelat^n, — zij ’t 00k dat contact
daarmee van veel belang is.

Het is duidelijk dat het hier gegeven prin-
cipieele programma voor het museum zijn o p-
zeten aanleg in sterke mate zullen moeten
belnvloeden, nog afgezien van de niet geringe
eischen, die hierdoor aan het beheer zullen
worden gesteld.

Allereerst is de geschetste perspektief zoo veel-

omvattend, dat zij slechts in een breed raam zal

kunnen worden uitgewerkt : het museum zal op
den langen duur tot een gewichtige en omvang-
rijke instelling moeten kunnen uitgroeien, waar-
voor thans de grondslagen reeds zijn te leggen.

Dan eischt eenerzijds de wetenschappelijke
materiaalbewerking systematisch geordende,
zoo complect mogelijke collecties, waarbij ruime
plaatsing onnoodig is, doch rustige bestudeering
mogelijk moet zijn. Anderzijds is het groote
publiek, zoo goed als de meerderheid der
vreemdelingen, gebaat met de boven reeds
aangegeven sterk karakteriseerende doch veel

beperkter en deels wisselende tentoonstellingen,— waardoor dus direct een scheiding noodig
wordt tusschen wetenschappelijk en openbaar,
tusschen studie- en opvoedingsmuseum.

Daarnaast zal men gelegenheid moeten heb-
ben voor demonstraties van Javaansche kunst
op verschillend gebied, waarvoor dus een vol-

doend groote pendapa niet kan worden gemist.

En ten slotte behoort de uitgesproken doel-

stelling der cultuurbevordering ertoe te leiden,

dat die 00k bij keuze en aanleg van het museum-
zelve positief betracht worden

;
dat de instel-

ling dus niet in eenig vreemd gebouw op een
willckeurig punt worde ondergebracht, doch
reeds door situatie en bouwwijze de inheemsche
cultuur karakteriseert en propageert.
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III. Keuze van situatie en
g e b o u w.

Bij de reeele keuze van ecn gebouw voor het

museum, in verband met de plannen en mid-

dclen tot zijne onmiddellijke oprichting, moest

eenerzijds wordcn uitgegaan van de in het

vorige hoofdstuk uitgestippelde algemeene, doch

in zekere zijn slechts ideeele richtlijnen,
anderzijds echter van de praktische
mogelijkheden bepaald door de verkrijg-

bare panden en de voorhanden gelden.

De wenscht dat het museum reeds in zijn

opzet en bouw doortrokken zou zijn van een

typisch Javaansche sfeer, wordt zeker slechts

behoorlijk vervuld, in dien het zou worden
ondergebracht in eenig bestaand fraai
oud-Javaansch gebouw. Om van de

typische Europeesche musea in die richting

te zwijgen (Museum Six, Fram Hals Museum,
Haagsch Gemeente Museum, Huis Lambert v.

Meester, Musee Cluny, enz.) toont de tegen-

stelling tusschen de nieuwe Indische musea te

Soerabaja of te Malang, beide met een belang-

wekkende collectie doch gehuiszest in een neu-

traal gebouw zonder cultureele waarde, en het

jongste museum in Palembang met een nogkleine

verzameling doch ondergebracht in een stem-

mingsvol mooi en curieus oud-Palembangsch
huis, en daardoor als geheel bijzonder aantrek-

kelijk, van welk een suggestieve en opvoedende
waarde zulk een mooie en passende omgeving is.

Te Jogja ware het aangewezen daarvoor te

kiezen een der veelal zeer groote
en fraaie prijajiwoningen (meeren-

deels pangeranswoningen), welke er nog in

vrij groot aantal te vinden zijn, zij ’t dat

meerdere min of meer verwaarloosd of geschon-

den zijn. Zij omvatten bovcndien alle ruimten

die men behoeft : de pandapa voor de voor-

stellingen enz., en het eigenlijke huis, dus de

dalem met bijbehooren, als kern van ’t opcn-

baar museum ; de vele vleugels en bijgebouwen

zouden gemakkelijk plaats bieden aan resp.

kunnen verbouwd worden tot verdere openbare

museumzalen, ’t studie-musem, de boekerij,

de kantoren van het Java-Instituut en alle

verdere om deze kern nu of later te groepeeren

instellingen (kantoren oud-heidkundige dienst,

event, ook kunstnijverheidsschool enz.) En dat

alles in een onbekrompen en karakteristieke,

dikwijls zeer fraaie groepeering, met veel ruimte

buiten voor opstellingen in de openlucht, zelfs

wellicht voor oprichting van kleine volkswo-

ningen uit verschillende streken, voor verpoozing

der museumbezoekers enz.

Onze Commissie heeft zich veel moeite ge-

geven, om op een dergelijk gebouw beslag te

leggen, doch is daarin niet geslaagd. Tegen

wat in de betrekkelijk korte beschikbare tijd te

vinden was, waren overwegende bezwaren aan te

voeren ; of de prijs was te hoog voor de be-

schikbare middelen, ofde situatie ongunstig, of

het komplex te zeer vervallen of geschonden.

Hiernaast stond het pand, waarop ten slotte

de keuze viel : een oud, door de B. O. W.
gebouw politiekantoor aan de
Aloon-Aloon. Het is in het bijzonder

de situatie van dit gebouw, die die keus

bepaalde. Juist de uitgesproken sociaal-peda-

gogische bedoelingen t.a. van de exploitatie

van het museum maken een dergelijke ligging

in het hart der stad, aan het plein dat in alle

opzichten — cultureel, stedebouwkundig, prak-

tisch — haar middelpunt is, bijzonder aantrek-

kelijk : hier stroomt het vol samen bij feesten

en op groote dagen, hier zoekt het dagelijks

verpoozing, hier beleeft het nog nimmer de
hoogtepunten om zijn gemeenschappelijk leven.

Daarnaast was belangrijk, dat bij voorloopige

onderhandelingen de verkrijging zeer geringc

offers bleek te vergen ; een verbouwing (waar-

bij de oprichting van een nieuwe groote pring-

gitan voor de voorstellingen) is echter nood-
zakelijk, terwijl het verkrijgen van een Javaansch

karakter van het bestaande gebouw uitgesloten

is, en alleen — doch uiteraard slechts partieel

en gebrekkig — in ’t nieuwe gedeelte kan wor-
den nagestreefd. De ruimte is voor een strikt

beperkt programme (natuurlijk met eenige

uitbreidingsmogelijkheid) juist voldoende
; de

de aankoop van aansluitende perceelen is later

in principe mogelijk.

Leiden als gezegd deze argumenten tot het

advies het museum thans hier te vestigen, zoo
beschouwt onze Commissie, dit als een t ij -

delijke oplossing. Noch aan de toe-

komstige ruimte-behoefte, noch aan de eisch

van een gebouw van geheel passend karakter

kan hier worden voldaan. AI zal het museum
zich hier wel in eerste periode om tien a
twintig jaar behoorlijk kunnen ontwikkelen,
zoo dient voor de definitieve vestiging het
oog gevestigd te blijven op een geschikte oud-
Javaansche behuizing, die in die tijd zeker wel
eens te krijgen zal zijn. Op de huidige, voorloo-
pige plaats kan de instelling zich, door de goede
situatie, makkelijker haar plaats in ’t Jogjasche
volksleven veroveren, en door de minderekosten,
die in ’t gebouw gestoken worden, krachtiger
aan de uitbreiding der collectie arbeiden.

Jogja, 14 Maart 1933.

De Museum-Commissie,

Karsten,
SiSTEN,

Koperberg.
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NOTA
Aangeboden aan de Commissie voor de besteding van de f 25 millioen - bijdrage

van Nederland voor welvaartszorg.

Nu, als gevolg van de genereuze ter be-

schikkingstelling door de Nederlandsche Re-
geering van vijf en twintig millioen gulden
voor de bevordering van het herstel der wel-

vaart in Nederlandsch Indie, ongetwijfeld me-
nigeen reeds zal hebben overwogen, inhoeverre,

zonder dat aan zulk een eminent belangrijke

doelstelling van allereerst stoffelijken aard 00k
maar in het minst te kort wordt gedaan, ze

mede zou kunnen worden dienstbaar gemaakt
aan de behartiging van ideeele belangen, die

evenzeer onder de ongunst der tijden hebben
geleden, nu moge het Java-Instituut voor zijn

deel een bescheiden poging doen tot het be-
toog, dat de voorziening in sommige der noo-
den die het instituut bij zijn cultureelen ar-

beid belemmeren, volkomen verantwoord mag
heeten, 00k uit oeconomisch oogpunt.

Zoo hier van nooden mag worden gesproken,

deze vinden hun oorsprong voor alles in den
staat der zaken van het Museum ,,Sana Boe-
daja”, het jongste, maar ook waarlijk wel

eenigszins het zorgenkind van het Java Insti-

tuut. Niet alsof er zou te klagen vallen over

zijn levenskracht. Reeds binnen het eerste hal-

ve jaar het tienduizendtal overschrijdend, is

het bezoek door lieden van uiteenloopenden
landaard en leeftijd iedere verwachting te boven
gegaan. Een even heugelijke belangstelling be-

staat er, nu eens bij het Inheemsch, dan weer
bij het Europeesch element, in sommige ge-

vallen ook bij beide, voor de lezingen en de
kunstvoorstellingen, waar Sana Boedaja er een
aantal van arrangeerde.

Hier echter beginnen de bezwaren reeds. De
geldmiddelen, en de plaats in het museum be-
schikbaar, hebben tot aanzienlijke beperkingen
gedwongen bij den opzet van die voorstellingen.

Hoewel er in de pendapa van Sana Boeda-
ja een aantal malen demonstrates hebben
plaats gevonden van Javaansche of Balische

scenische danskunst, kan men niet zeggen, dat
daar de meest noodige ruimte voor ter beschik-

king staat. Dat is te zeggen, een dansspel,

waaraan meerdere spelers deelnemen, zou er

niet kunnen worden vertoond en voor het op-
stellen der zitplaatsen van de toeschouwers
blijven alleen de buitenste stroken van de
pendopo beschikbaar en voorts de peringgitan.

Maar deze laatste, noodgedwongen te bekrom-
pen in zijn afmetingen, en daardoor feitelijk

’) Deze Nota werd ter vergadering van de 25 mil-
lioen - Commissie ingediend en verdedigd door den
Gouverneur van Jogjakarta, den Heer J. Bijleveld.

in zijn architectonisch karakter geschaad, kan
bij voorstellingen, die de medewerking van den
uitgebreiden Javaanschen gamelan vereischen,

dezen maar ten halve bevatten, is dan niet

alleen als zitruimte uitgeschakeld, maar dwingt
bovendien tot het plaatsen van ongeveer de
helft van het orkest in het noordelijk gedeelte

van de pendopo zelf. Zoo zien dan een groot

deel der toeschouwers zich verwezen naar de
niet overdekte ruimte voor en terzijde van de
pendopo, wat in den regentijd natuurlijk ern-

stige bezwaren kan opleveren.

Doet dus de behoefte aan een veel ruimere
speel- en toeschouwersruimte zelfs voor de
demonstrates der scenische kunsten op beperkte
schaal zich reeds levendig gevoelen, ook in

het eigenlijk museumbedrijf doen zich ernstige

belemmeringen voor tengevolge van ruimtege-
brek. Terwijl toch de bestaande verzameling
nog nauwelijks de kern beduidt van de
collectie, die mettertijd zal zijn te vormen,
heeft haar omvang reeds tot een veel

compactere opstelling gedwongen, dan met
de moderne beginselen van goede, wezenlijk

overzichtelijke, instructieve en aesthetisch

te verantwoorden museuminrichting strookt.

Ook is nu reeds een niet onaanzienlijk deel

deel der collectie voor het publiek ontoe-
gankelijk. Dit ware een gering bezwaar, zoo
dit gedeelte gelijk in het voornemen lag,

althans voor wetenschappelijke bezoekers be-
schikbaar gebleven was. Echter heeft het

heerschende plaatsgebrek ertoe genoopt, dat

de als studie-museum ontworpen vertrek-

ken zijn moeten worden ingericht tot berging
van de, deels in eigendom, deels in bruikleen
verkregen Javaansche handschriften.

Het niet tentoongestelde gedeelte der alge-

meene verzameling is dus opgeslagen in voor
studiedoeleinden niet geschikte en ook reeds
overvulde bergruimten.

Voorts moest reeds de oorspronkelijke

leeszaal, een lokaal van behoorlijke afmetingen,
aan de museumruimte worden toegevoegd,
zoodat er bij de binnenkort te verwachten
opening der bibliotheek van Sana Boedaja voor
de bezoekers geen eigenlijke leeszaal en nauwe-
lijks een zitgelegenheid zal beschikbaar zijn.

Dank zij de royale geste van Z. H. den Sultan

van Jogjakata, werd, door de terbeschikking-

stelling van een aansluitend perceel hieraan

gedeeltelijk tegemoet gekomen.
Mag voorziening in het van vele kanten nij-

pende plaatsgebrek dus uiterst gewenscht heeten.
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juist op het tijdstip van het schrijven dezer

nota wordt het duidelijk, dat dit gebrek ook

nog van onverwachte zijde dreigt. Tot nu toe

was aangenomen, dat de pendopo van het me-
seum ruimschoots plaats bood voor de tijdelijke

tentoonstellingen, die Sana Boedaja zich voor-

stelde nu en dan betreffende bizondere onder-

werpen te organiseeren uit eigen en vreemd
bezit.

De tentoonstelling, die op dit moment wordt
georganiseerd ter gelegenheid van de a. s.

Sekaten, van ten eerste : klassieke en moderne
Balische kunst, ten tweede : loerikweefsels en
batiks van Java, en ten derde : oud en nieuw
goud- en zilverwerk van Java en Bali, leert

dat ook voor dergelijke specifieke doeleinden

de pendopo - ruimte ten eencnmale onvoldoende
is. Zoo dwingt deze bijzondere tentoonstelling

tot het tijdelijk wegruimen van een deel der per-

manent tentoongestelde voorwerpen, heeft dus
een zekere desorganisatie ten gevolge.

Vooral op den duur, bij de te verwachten
herhalingen van dergelijke exposities, moet dit,

gegeven de onvoldoend geschikte bergruimte,

den staat van conserveering vanhet museum-
bezit stellig niet ten goede komen.
Een speciaal voor wisselende tentoonstellingen

beschikbaar blijvend ruim lokaal, buiten de
tegenwoordige pendopo, blijkt dus voor een
goede gang van zaken noodzakelijk.

Indien iets, dan heeft de ervaring in den tijd

sinds Sana-Boedaja’s stichting afdoende bewe-
zen, dat in een te beperkte opzet een der

ernstigste gevaren schuilt, die het goede func-

tioneeren eener dergelijke instelling bedreigen.

Herhaling van de begane misrekeningen dient

voorkomen te worden. Het is daarom, dat,

nog ongerekend een groote nieuwe pendopo of

anders in inheemschen trant op te trekken

expositie-zaal, de totale, door een uitbreiding

van Sana Boedaja, aan het huidige complex
toe te voegen ruimte minstens gelijk moet zijn

aan de nu bestaande.

Daar hierbij in principe, meer dan bij de
oprichting van Sana Boedaja geschied is, tot

nieuwbouw zal moeten worden besloten, zullen

de kosten der uitbreiding die der oprichting

ongetwijfeld overtreffen. De benoodigde grond,

aansluitend aan het thans bebouwde terrein,

zal vermoedelijk zonder het besteden van be-

langrijke bedragen kunnen worden verkregen.

Verreweg het grootste gedeelte van het benoo-

digde bedrag zou aan dien bouw zelf besteed

worden.
Ongetwijfeld ten rechte zijn argumenten

ontvouwd ten betooge, dat het geoorloofd, ja

geboden mag geacht worden, een gedeelte van

de voor welvaartsbevordering beschikbare som
te besteden aan de oprichting van niet of niet

in directen zin productieve bouwwerken, gelijk

dat ook in Nederland zelf geschied is.

Immers onder de toekangs in de bouwvakken
is de behoefte aan verruiming van werkgele-

genheid zeer groot. Dat dit ook voor de stad

Jogjakarta geldt, behoeft hier niet te worden
betoogd.

Slechts zij hier opgemerkt, dat het in de
bedoeling ligt bij een uitbreiding van Sana
Boedaja met nieuwe gebouwen naar verhouding
een aanzienlijk grooter gedeelte van het te

verloonen bedrag ten goede te doen komen
aan Inheemsche kunstambachtslieden dan bij

de oprichting van het tegenwoordig museum
noodwendig is kunnen geschieden. Leende dit

laatste, voor een aanzienlijk deel door verbou-

wing van een bestaand Europeesch gebouw
ontstaan, zich niet zeer voor toepassingen van
het Inheemsche kunstambacht, toch had in

dit opzicht bij ruimere geldmiddelen wel iets

meer kunnen worden verricht. De bestaande
pendopo ware dan ook bij deze gelegenheid

alsnog van houtsnijwerk te voorzien. Immers
ligt een dergelijke bevordering van het speciale

kunstambacht geheel in de lijn der actie van
het Java-Instituut, en wordt de kwijnende
toestand, waarin dit ambacht verkeert, gelukkig

niet door gebrek aan bekwame kunsthandwer-
kers, maar helaas wel door het ontbreken van
opdrachten verklaard.

Daar dit ontbreken zelf nauwelijks aan directe

oeconomische oorzaken valt te wijten,— bij de
lage loonen der betrokken kunstambachtslie-

den is het met snijwerk versieren van een
pendopo een zaak van enkele honderden gul-

dens, — doch grootendeels een gevolg van de
financieele onmacht in de kringen van de, het

allereerst tot bescherming der Inheemsche kuns-
ten geroepenen, t.w. den hoogen Javaanschen
adel, en den beter gesitueerden prijaji — stand
lijkt een Nederlandsche zijde te geven voorbeeld
van liefde voor het schoone ambacht geschikt

om een wezenlijken invloed ten goede uit te

oefenen. En niet alleen wordt de bevoegdheid
van het Java-Instituut om ten deze een voor-
beeld te geven, — het zij zonder zelfverheffing
gezegd — in de bedoelde kringen, die trouwens
in de leiding van Sana Boedaja zelf zijn be-
trokken, niet aangevochten, doch de eerste

stappen in deze richting worden van het Java-
Instituut verwacht.

Dat ook elders de wenschelijkheid, op zulk
een ongezochte wijze in te grijpen ter bevor-
dering van de opleving der Inheemsche kunsten
en van de bestaansvoorwaarden der Inheemsche
ambachtskunstenaars, gevoeld is, toont het
gebouwencomplex aan, waarin de Dienst der
Kunsten van het Koninkrijk Cambodja, het
Kunsthistorisch Museum en de Ambachts-
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kunstschool zijn gevestigd. Immers heeft in-

heemsche sierkunst van de hand der leeraren

aan die school daar op ruime wijze toepassing

aan gevonden.
Omtrent genoemde instelling van dit Achter-

Indische Vorstenland onder Fransch regime
kan men een leerzaam overzicht en vele details

vinden in de desbetreffende, uit het Fransch
vertaalde, nota, in het zelfde nummer van
„Djawa,” het tijdschrift van het Java-Instituut,

opgenomen als het verslag der opening van
,,Sana Boedaja.”
En zulks niet zonder een bepaalde bedoeling

!

Want bij de oprichting van dit kunst-en cultuur-

historisch museum in de Javaansche Vorstenlan-

den heeft van het begin af aan het voornemen
voorgezeten daar een Ambachtskunstschool
aan te verbinden, zij het, dat om tactische

redenen dit voornemen niet werd uitgesproken

op een tijdstip, dat zich nog geen kansen van
verwerkelijking voordeden. Ter voorbereiding

en inleiding van deze school scheen deze
afspiegeling van de, zoowel aesthetisch als

economisch belangrijke resultaten, behaald door
een zusterschool in een land, dat niet slechts

door talrijke en oude banden van ethriischen,

historischen, cultureelen aard met Java is

verbonden, doch dat ook nu in een zeer ana-

loge positie verkeert, ten zeerste dienstig.

Ook als voorbeeld van een, door welslagen

bewezen, helder inzicht en van een wijze be-

perking in het nastreven van het eene doel-

einde : bevordering van het Inheemsche
Kunstambacht.
Hoe anders de oude, welhaast in vergetel-

heid geraakte plannen tot het stichten hier te

lande van een school te Batavia, door
den Bond van Nederlandsch-Indische Kunst-
kringen, maar die dan ook niet slechts dienstig

zijn moest om het Inheemsche kunstambacht
te doen herleven, doch evenzeer geschikt om
krachten te leveren aan de Europeesche groot-

industrie hier te lande
Met het Fransche voorbeeld voor oogen zal

men bij het stichten eener aan het Museum
Sana Boedaja te Jogjakarta te verbinden
kunstambachtsschool veilig doen, dit in zijn

hoofdtrekken te volgen, zonder de speciale

eigenaardigheden van het door die school te

bewerken terrein te veronachtzamen.
Sommige complicaties, die zich bij de inrich-

ting van het onderwijs hier te lande voordoen,
schijnt men in Cambodja niet of niet in die

mate te kennen. Vermoedelijk vertoont de
kunst van het land minder verschil van re-

gionale stijluitingen dan voor Java het geval

IS, en zeker niet zoo typische tegenstellingen

van aesthetischen aard als wanneer men het

geheele door het Java-Instituut en Sana Boedaja

bestreken gebied
: Java, Madoera en Bali, in

aanmerking neemt.
In een bizonder geval geeft de Fransche

Dienst der Kunsten in Cambodja toch als-

het-ware een wenk terzake, en wel door niet

slechts oude specimina der klassiek Cambodja-
sche ikat-weefkunst, maar evenzeer een staal

van het plangiwerk der in de hoofdstad inge-
burgerde bevolkingsgroep van Maleiers ten
voorbeeld te stellen.

Zoo ware het bij het zoeken van het toe-
komstige personeel van Inheemsche leermees-
ters, werkmeesters der school, zeker een te

weinig ruime opvatting, zich daarbij alleen tot,

aan de resten der overgeleverde hofkunst ge-
bonden, Javanen te willen beperken. Een
wederzijdsche beinvloeding der, onder het
belangstellingsgebied van het Java-Instituut
ressorteerende, volken kan slechts heilzaam
worden geacht. Zoo heeft het Java-Instituut
onlangs zijn bemiddeling verleend om een
Kota-Gedeschen zilverwerker tijdelijk op Bah
te werk te stellen en den Balischen zilversmeden
zekere technische vaardigheden bij te brengen.
Maar omgekeerd ware stellig te overwegen op
welke wijze van het krachtige individueele
kunstenaarschap en geestelijke beweeglijkheid,
waardoor de goeden onder de moderne Balische
plastici en schilders zich kenmerken, en die
hun Javaanschen kunstbroeders te zeer ont-
breken, ware partij te trekken, ter stimuleering
van de, al te weinig leven en beweging ver-
toonende, Inheemsche kunst op Java.
Op dergelijke details kan echter in dit sta-

dium der zaak, zonder nadere raadpleging van
ter zake kundigen, niet worden ingegaan.
Evenmin als het in dit stadium mogelijk is tot

een eenigszins bindende of gedetailleerde ra-

ming van kosten te komen. Het is dus slechts

om de gedachten te bepalen, dat hier, in

aanmerking nemende het bedrag, dat met de
stichting van het bestaande museum gemoeid
geweest is, en de vroegere, maar thans onge-
twijfeld verouderde, schattingen van de aan de
stichting van zulk een school te besteden som, als

vermoedelijk voor beide, hooger gekenteekende
doeleinden : uitbreiding van het Museum
„Sana Boedaja” en het daaraan verbinden
eener Kunstambachtsschool, een som van
f 75.000.— toereikend mag worden genoemd.
Voor aankoop van grond en belendende ge-
bouwen f 20.000.— , voor nieuwbouw en
inrichting f 35.000.— en voor oprichting van
een Kunstnijverheid-cursus f 20.000.

—

Op slechts een punt moge hier nog de aan-
dacht worden gevestigd. Hoezeer het ook wen-
schelijk moet heeten de zelfstandigheid van de
aan de school te verbinden werkmeesters te ont-

zien en te bevorderen, toch zal een voorzichtige.
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maar leiding gevende, Europeesche supervisie

hier evenmin kunnen worden gemist als in het

Cambodjasche of in zekeren zin ookinhetBa-
lische geval, waar de Westersche kunstenaars

Walter Spies en Rudolf Bonnet zich bij de stich-

ting der nieuwe vereeniging „Pita Maha” een
critisch overwicht verzekerd hebben, dat on-
getwijfeld noodzakelijk en hun ook wel toe-

vertrouwd is.

Tegen ontsporingen dient te worden ge-

waakc. En het moet onwaarschijnlijk heeten,

dat er onder de Inheemsche kunstenaars zelve

of onder de Inheemsche intellectueelen voors-

hands iemand zal te vinden zijn, tot een diri-

geerend toezicht bekwaam, als hier wordt
bedoeld. Immers tegenover de netelige kwestie
van het conflikt, de wederzijdsche beinvloeding,

het eventueel samenvloeien van oud en nieuw,
en het onderkennen van eigen en oneigen in

de kunsten hier te lande, pleegt men in

Inheemsche kringen in verreweg de meeste
gevallen te reageeren, zoo niet met zekere ra-

deloosheid, dan toch met een oncritisch con-
servatisme, of met een even onnoodige loslating

van het oude. Een, uit sympathie en begrip
voor de Oostersche, zoowel als voor de Wes-

tersche kunst geboren, onpartijdigheid, zal

men eerder bij een Westerling hier te lande
kunnen aantreffen.

Maar daar de hier bedoelde geschiktheid
ongetwijfeld zeldzaam is, blijft men voor het
slagen van den opzet, als hier bedoeld, wel
zeer van de gekozen personen afhankelijk.

Het is daarom, — dit zij hier als slot nog
aangeteekend— ,

dat ondergeteekende zich ge-
lukkig acht te kunnen melden, dat hier ter

stede wel iemand te vinden is, die door paeda-
gogische bekwaamheden, kennis der Javaansche
taal, liefde en begrip voor de Inheemsche
kunsten en eigen kunstenaarschap, voor het
geven van leiding aan een school voor de
Inheemsche ambachtskunst bekwaam is.

Jogjakarta, Mei 1936.

De Secretaris van

het Java-Instituut en van het Museum

„S a n a - B o e d a j a”

S. Koperberg.

Bij den Volksraad (Zittingjaar 1936— 1937’
Onderwerp 143, Algemeen Gedeelte) werden
aanvullende begrootingen betreffende de Af-
deelingen : I, III, IV, Va, VI, VII en IX der
Begrootingen van Nedcrlandsch Indie voor 1937,
in verband met de besteding van de f 25.-

Millioen-bijdrage van Nederland Welvaarts-
zorg ingediend. Bij Afd. VII, Stukken i — 2,

pag. 8, werd voor den bouw van nieuw
Museum Sana Boedaja te Jogjakarta
f 50.000.— uitgetrokken.

De Volksraadsleden de Heeren Thamrin,
Verboom, Soetardjo en Kerstens, hebben een
Amendcment voorgesteld, om de onderhavige
post (Ni'juw-bouw museum Sana Boedaja) te

verhoogen met f 50.000.— ten behoeve
van d e oprichting en inrichting
van een Kunstnijverheidsschool
door of vanwege het Java-Instituut te Jogja-
karta, teneinde op deze wijze te voorkomen, dat
de thans nog aanwezige kunstnijverheid in de
toekomst zal verloren gaan.

Dit Amendement Thamrin werd in den
Volksraadszitting van 19 Februari 1937, zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Bij schrijven van den Directeur van Verkeer
en Waterstaat van 6 April 1937, werd aan het

Bestuur van het Java-Instituut medegedeeld,
dat ,,de Regeering ingestemd heeft met het in
den Volksraad gedaan voorstel om ten laste

der f 25.- millioen welvaartsbijdrage van Ne-
derland, over te gaan tot oprichting van een
kunstnijverheidsschool door of vanwege Uw
Instituut.

Aan het verleenen van de voor het boven-
genoemde doel uitgetrokken subsidie van
f 50.000.— zal echter nader overleg vooraf dienen
te gaan. Voor Uw Instituut toch is reeds een be-
drag van f 50.000.— uitgetrokken voor gron-
daankoop en het bouwen van een grooter mu-
seum. Indien nu tevens een kunstnijverheids-
school wordt gebouwd, zal het werkplan, ook wat
betreft den bouw van het museum, ongetwijfeld
een wijziging ondergaan.
Het verdient derhalve aanbeveling deze beide

plannen in onderling verband te bezien.
Daarom noodig ik Uw Bestuur uit een con-

creet plan voor een grooter museum annex
kunstnijverheidsschool door tusschenkomst van
den Directeur van Economische Zaken bij dit
Departement in te dienen”.
Het uiteindelijk antwoord van het Bestuur

van het Java-Instituut bij schrijven van 2 Sep-
tember 1937 wordt hierachter afgedrukt.
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Jogjakarta, 2 September 1937.

Onderwerp:

Oprichting Kunstambachtschool van-
wege het Java-Instituut te Jogjakarta

en uitbreiding van het Museum Sana
Boedaja.

A a n

den Directeur van Verkeer en Waterstaat
(door tusschenkomst van den Directeur
van Economische Zaken)

te

Batavia - Centrum.

Met verwijzing naar Uwen brief van 14 Juli

j.l. No. A/60/39/22, hebben wij de eer, naar
aanleiding van de voorstellen der desbetreffende,
door het Bestuur van het Java-Instituut in-

gestelde commissies, *) met welke voorstellen

genoemd Bestuur zich heeft vereenigd. UHoog-
EdelGestrenge het volgende mede te deelen.

De kunstambachtschool zal een tweejarigen

cursus omvatten tot opleiding op den duur van
circa 20 meester-toekangs ’s jaars. Behalve
vakkennis in de volgende technieken : metaal-,

hout- en naderhand ook steen- en leerbewer-
king, zal den toekangs nog worden bijgebracht
het lezen en schrijven in Latijnsche karakters

(voor zoover noodig) en eenvoudige bedrijfs-

boekhouden.
De school zal voorloopig staan onder Euro-

peesche leiding
; de lessen worden door Inheem-

sche leerkrachten in de landstaal gegeven. Toe-
zicht op het onderwijs in de schoolvakken
zal worden uitgeoefend door den alhier be-
scheiden Inspecteur van Inlandsch-onderwijs.
De Directeur van Onderwijs en Eeredienst
heeft in principe toegezegd, dat een Europeesch
leider voor deze school ter beschikking gesteld

zal worden.
Ter vermijding van te hooge kosten aan

leerkrachten zal geen nieuwe cursus aanvangen
voordat de voorgaande geheel geeindigd is.

*) Commissie voor Kunstambachtschool bestaande
uit : Z. H. P. A. A. Mangkoenagoro VII, Voorzitter;
Ir. J. •L. Moens; Ir. Th. Karsten: Ir. P. W. Lemei,
van het Departement V. & W.; Ir. R. M. P. Soerach-
man Tjokrodisoerio, van het Departement E. Z.;

Mevr. A. Brandts Buys-van Zijp; J. A. Mulder, van
het Dep. van O. & E., Leden, en S. Koperberg, lid-

Secretaris.

De Bouw- commissie bestaande uit: Voorzitter: Ir.

J. L. Moens; Leden: P. H. Hadinegoro; Ir. P. W.
Lemei; Ir, B. K. R. T. S. Poerbodiningrat; Ir. Th.
Karsten; Ir. R. M. Notodhiningrat en S. Koperberg
Uaatste tevens Secretaris).

De leerlingen zooveel mogelijk te recruteeren

uit door Locale ressorten en andere zelfstandige

gemeenschappen aan te wijzen personen, wor-
den op eenvoudige wijze gehuisvest

; voor
kleeding en kost zullen ze zelf hebben te zorgen
en daarvoor f 100.— per leerling per jaar

ontvangen, zooveel mogelijk ten laste van de
autonome gemeenschappen, die hen ter opleiding

zenden.

Schoolgebouw en verblijfplaats zullen komen
in elkaars directe nabijheid, in de naaste om-
geving van het Museum Sana Boedaja te Jogja-

karta. Het daarvoor benoodigde terrein is reeds

gevonden, en ligt naast het Museum aan de
Kadasterstraat. Voor aankoop en verbouwing
zal een bedrag van hoogstens f 15.000.— be-

noodigd zijn.

Voor het schoolgebouw zullen er zijn 6 a 8

lokalen t. b. v. werkplaatsen en leslokalen, het

kantoor van den leider en verder de noodige
bijgebouwen. Ten slotte een tijdelijk gebouw
voor de huisvesting van de toekangs. Voor den
aankoop en de verbouwing van evenvermeld
perceel alsmede voor de uitrusting van de
werkplaatsen en leslokalen zullen hoogstens
f 20.000.— noodig zijn.

De rest van de beschikbare middelen of wel

f 30.000.— zal voor de exploitatie der school

worden gebruikt.

Het Bestuur van het Java-Instituut stelt zich

voor een ,,stichting Kunstambachtschool te

Jogjakarta” in het leven te roepen, ten einde

bedoelde school financieel gescheiden te houden
van het Java-Instituut, en het Bestuur der stich-

ting samen te stellen ;

le. een vertegenwoordiger van ieder der vier

Vorstenlandsche Zelfbesturen

;

2e, een vertegenwoordiger van het Departement
van Onderwijs en Eeredienst en van Eco-
nomische Zaken

;

3e. twee leden van het Bestuur van het Java-

Instituut, waarvan een als Voorzitter zal

optreden.

Ten aanzien van de museum-uitbrei-
d i n g kan worden medegedeeld, dat het Java-

Instituut besloten heeft het grootste gedeelte

van het daarvoor toegestane bedrag ad f 50.000.

—

te besteden aan aankoop van grond en gebou-
wen nl. f 30.000.— en het overige te besteden
aan nieuwbouw.

Uit de exploitatie van het op 1935 officieel

geopende museum is gebleken, dat er een nij-

pend tekort bestaat aan :

le. een nijverheidszaal voor de expositie van
kunstnijverheidsproducten

;

2e. een zaal voor de onderbrenging van de
door het Sultanaat in bruikleen afgestane

groote collectie archaelogica. die zich nog
steeds uitbreidt en die bijzondere belang-
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stelling geniet van het Inheemsche publiek ;

in het bestaande gebouw is slechts een
zeer beperkte en slecht verlichte ruinate

beschikbaar

;

3e. een zaal voor de onderbrenging der Balische

collectie
; de bestaande ruinate is van den

aanvang af te klein geweest

;

4e. eenige zalen voor de systematische onder-
brenging van studie-collecties die thans
wegens ruimtegebrek onbereikbaar zijn

;

Se. een werkplaats, tevens ontpakruimte en
opslagplaats.

Voor een en ander heeft het Java-Instituut
zich gedacht aan te koopen de boven reeds
genoemde eigendomsperceelen A en B aan de
Kadasterstraat en het complex gronden D,
bebouwd met Inlandsche woningen (w. o. een
steenen huis), ten Westen grenzend aan het
tegenwoordige museumgebouw.
Het Westelijke deel der perceelen A en B

n.l. zal moeten dienen voor uitbreiding van het
voorerf van het museum, dat thans nagenoeg
geheel wordt ingenomen door de nieuw ge-
bouwde pendapa.
De nieuwbouv/ van de museumruimten hier-

boven bedoeld, zal moeten plaats hebben op
het terrein op de kaart D aangeduid, circa

300 m2 beslaan. Deze zullen in aansluiting

aan de bestaande gebouwen worden opgericht.

Ten slotte zullen nog de noodige verbouwin-
gen moeten plaats hebben aan de bestaande
zalen.

Ten aanzien van de aan te koopen gronden
kan worden medegedeeld, dat voor de boven
genoemde perceelen A en B elk noodig zal zijn

rond f 10.000.— terwijl het kampoengterrein D
met inbegrip van opstallen voor hoogstens
f 20.000.— kan worden verworven.
Met het oog op de stijgende prijzen en den

korten optie-termijn, is het zeer urgent, dat

zoo spoedig mogelijk de gelden voor den aan-

koop dier gronden zal worden toegestaan, in

totaal + f 40.000.— ,
ten einde te voorkomen,

dat het Museum wordt ingesloten, doordat
andere gegadigden bedoelde perceelen aankoo-
pen en deze practisch niet meer verkrijgbaar

zullen zijn.

Namens het Bestuur van

het Java-Instituut,

Hoesein Djajadiningrat,

Voorzitter.

S. Koperberg,

Secretaris.
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JAVA-INSTITUUT

CATALOGUS

VAN DE

WAPENTENTOONSTELLING

MUSEUM SONO BOEDOJO
SEKATEN JOGJA

5
— 12 ME I 1938



PROGRAMMA
GEDURENDE DE SEKATEN

Donderdag, 5 Mei 1938

7 u. n. m. 10 u. n. m. Wapententoonstelling

Vrijdag, 6 Mei 1938

9 u. V. m. 12 u. V. m.

5 u. n. m. II u. n. m.

Zaterdag, 7 Mei 1938

9 u. V. m. 12 u. V. m.

S u. n. m. 12 u. n. m.

7.30

u. n. m. II u. n. m.

Zondag, 8 Mei 1938

9 u. V. m. 12 u. V. m.

S u. n. m. II u. n. m.

7.30

u. n. m. II u. n. m.

Maandag, 9 Mei 1938

9 u. V. m. 12 u. V. m.

5 u. n. m. II u. n. m.

7.30

u. n. m. II u. n. m.

Dinsdag, 10 Mei 1938

9 u. V. m. 12 u. V. m.

5 u. n. m. 10 u. n. m.

Woensdag, 11 Mei 1938

9 u. V. m. 12 u. V. m.

5 u. n. m. II u. n. m.

7.30

u. n. m. II u. n. m.

Donderdag, 12 Mei 1938

Wapententoonstelling

Chineesche wajang-koelit voorstelling

Verhaal : Hwan Lee Hwa Look Swa

Wapententoonstelling

Wapententoonstelling

Kinder-topeng-voorstelling. Vertoond zal worden de Lakon

:

Banjakwide :

Wapententoonstelling

Wapententoonstelling

Topengdans, van de Vereeniging ,,Mardi Langen Wiromo”,
gegeven zullen worden : I. Golek-dans.

II. Strijddans van Soegriwa en

Soebali

III. Strijddans van Srikandi en

Larashati

Wapententoonstelling

Wapententoonstelling

Filmvertooning o. a. Congres-film op Bali en Jogjakarta

en omstreken

Wapententoonstelling

Wapententoonstelling

Wapententoonstelling

Wapententoonstelling

Wajang-golek-voorstelling
; Verhaal Oemar en Amir krij-

gen een paard en Poesaka’s.

9 u. v. m. 12 u. V. m. Wapententoonstelling



VOORWOORD

Toen de Commissie van Beheer van het Museum Sana Boedaja haar ge-

dachten liet gaan over de keuze van een onderwerp voor de traditioneele tentoon-

stelling tijdens de Sekaten, werd de suggestie om ditmaal de aandacht te vestigen

op de Javaansche wapensmeedkunst dankbaar aanvaard. Immers, de mogelijkheid

van eventueele belangrijke inzendingen op dit gebied werd voorzien ;
en tevens

zou er gelegenheid bestaan om, door de keuze van een dergelijk onderwerp, het

tegenwoordig onder de bevolking beoefende, helaas in verval gerakende, hand-

werk te stimuleeren. Een begrip van den sociaal-economischen kant van het

vraagstuk is, voor het in leven blijven van dit ambacht, even belangrijk als een

terugblik op een roemrijk verleden.

Dit verleden wordt op de tentoonstelling duidelijk gedemonstreerd. Buiten

het in het Museum aanwezige materiaal kwamen belangrijke inzendingen binnen,

ook van Europeesche zijde. Zijne Hoogheid de Sultan van Jogjakarta, Zijne

Hoogheid P. A. A. Mangkoenagoro VII, P. A. A. Praboe Soerjodilogo, G. P. H.

Tedjokoesoemo, B. P. H. Hadiwinoto, K. P. H. H. Danoeredjo, Rijksbestuurder

van Jogjakarta, K. R. T. Padmonagoro, R. Koesoemodewo, R. Ng. Tjokro Adi

Prodjo, R. Katamsi — van alien kwamen waardevolle stukken de tentoonstelling

verrijken. Doch ook de Europeesche inzendingen hielpen in belangrijke mate mede
om de tentoonstelling met eere voor den dag te doen komen. Een speciaal

woord van hulde moge hier worden neergeschreven voor het vele dat de Heer

A. Gall te Soerabaja voor dit doel deed, niet alleen door zijn zeer groote en

uiterst belangrijke inzending, maar ook door zijn welwillendheid om voor de

catalogus een interessante inleiding te schrijven. Daarnaast zonden Mevrouw A. J.

Resink-Wilkens, Mejuffrouw W. S. E. van Nooten, Mr. de Groot en de Heer

B. W. de Jongh belangrijke stukken in. — Dit alles gold het verleden.

Het heden wordt verzorgd door een interessante inzending van het Consul

-

tatiebureau voor Zuid-Midden-Java der Afdeeling Nijverheid te Jogjakarta. Het

hoofd van dit Bureau, R. M. Ir. Soepardi Prawirodipoero, heeft zich voor de

tentoonstelling in vele opzichten zeer verdienstelijk gemaakt, zooals o.a. uit zijn

in dezen catalogus opgenomen sociaal-economische schets zal kunnen blijken.

Ook werd een inzending ontvangen van R. Ng. Prijosastro, fd. Wedono van

Immogiri-Soerakarta, bestaande uit tegenwoordige producten van in dit histori-

sche plaatsje gevestigde desa-smederijen, welke producten in de inheemsche

samenleving als degelijk bekend staan.

Bestond tijdens de tentoonstelling bij de vorige Sekaten-viering gelegenheid

tot het koopen van door den kunsthandel ingezonden stukken, voor de huidige

feest-week is, als speciale instructieve attractie, gezorgd voor het doen smeden

van een kris door den bekwamen Meester-wapensmid Soepowinangoen, en wel

bij de pendapa van het Museum. Hiervoor verleende de Regent-Patih, K. R. T.

Notonegoro, zijn voile medewerking. Beter dan door welk artikel ook, kan bij deze

demonstratie worden aangetoond welk een kunstgewrocht een kris eigenlijk is.
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Bij het samenstellen van den catalogus werd belangrijke en zeer gewaardeerde
medewerking verleend door B.P.H. Hadiwinoto en K.R.T. Poespodiningrat, die
met een, Europeanen haast ongeloofelijk toeschijnende, detailkennis van, voor
Jogja geldende, namen van pamorsoorten en vormgeving de inzendingen voor
de bezoekers hielpen verduidelijken.

Moge dit inleidend woord besluiten met het uitspreken van welgemeenden
dank aan alle inzenders en medewerkers. En moge deze tentoonstelling zijn een
gelegenheid om het oude te bewonderen niet alleen, maar ook om het, voor
zoover mogelijk, te behouden en in nieuwe banen te leiden.
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INLEIDING
DOOR

A. GALL.

Hoewel reeds Raffles bijzondere aandacht gewijd heeft aan de Javaansche
wapensmeedkunst, is just dit deel van de indonesische kunstuiting door de we-
tenschappelijke wereld ten gevolge van de omvangrijkheid der stof in het verle-

den nog zeer stiefmoederlijk behandeld geworden.
Dr. J. Groneman, vroeger hier in Jogja werkzaam, heeft zich zeer verdiens-

telijk gemaakt door zich als eerste wetenschappelijk met dit thema bezig te hou-
den en het technisch precede van het pamorsmeden in 1905 uitvoerig te beschrij-

ven. Aan zijn levendige propaganda hebben wij het voor een niet gering deel te

danken dat het interesse voor de krissensmeedkunst in breeden kring opnieuw
wakker geroepen werd en het reeds in 1905 bijna uitsluitend tot de vorstenhoven
beperkte kunsthandwerk niet meer en meer in vergetelheid geraakte.

In een opstel van P. de Kat Angelino, dat zich uitvoerig met de wapen-
smeedkunst op Bali bezig houdt, kunnen wij lezen dat deze op Bali reeds voor
1920 bezig was te verdwijnen. Door den ondergang der verschillende vorstenho-
ven was dit handwerk bijna elke bestaansmogelijkheid ontnomen.

Een bijzonder goed artikel van de hand van G. P. Rouffaer mag hier niet

onvermeld blijven. Oorspronkelijk bestemd voor den eersten druk van de Encyclo-
paedic van Nederlandsch-Indie onder ,,Kunst (beeldende)”, moest het wegens
ruimtegebrek terzijde gelegd worden. En het duurde meer dan dertig jaar (tot

1932) voordat het eindelijk kon worden gepubliceerd. De inhoud is echter om
zoo te zeggen een eerherstel voor de belangrijkheid van de kris in de Javaansche
cultuurgeschiedenis

.

Sinds er langzamerhand meer licht begint te vallen op den laat-Madjapahit

tijd, komt 00k de wapensmeedkunst meer en meer in het middelpunt der weten-
schappelijke belangstelling te staan, en wel als een door het animisme bezielde

kunstrichting, die den stempel van het specifiek inheemsche draagt. Het is er

echter nog verre van dat alle problemen opgelost zijn.

Zoo wordt het algemeen aangenomen dat er zich onder de wapens, afgebeeld

op de reliefs van Baraboedoer, geen kris bevindt. Toch heeft Rouffaer terecht

opgemerkt dat men juist alleen op de onderste verborgen reliefs voorbeelden aan-

treft van wapens, die op krissen gelijken, doch steeds alleen in de handen van
daemonische figuren. Dit is misschien zoo te verklaren dat men een zoo bijzon-

der magisch instrument als de kris niet op de hooger gelegen voorstellingen van
de Baraboedoer heeft afgebeeld ;

zij kon slechts gevonden worden op de onder-

ste reliefreeks, welke, zooals bekend, in tegenstelling tot de hoogere scenes uit

het dagelijksche leven voorstelt. Met het toenemen van den inheemschen invloed

zouden wij op de reliefs van het 100 jaar jongere Prambanan-complex een kris

verwachten
; inderdaad wordt daar — wederom in de hand van een bhoeta — een

kris-achtig wapen aangetroffen.
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Met het veldwinnen der oud-indonesische cultuur in de Oost-Javaansche

periode, verschijnen de krissen en op krissen gelijkende wapens vaak op de

reliefvoorstellingen van de Oost-Javaansche tempels. En als de oudinheemsche

cultuur zich meer en meer van de Hindoeistische meester heeft gemaakt, zien

wij o.a. panakawans met onmiskenbare krisscheeden, wrangka en krisheft, zooals

ze nog tegenwoordig worden gedragen.

Welken invloed de Hindoecultuur op de smeedkunst van Java gehad heeft,

blijft wel in het duister gehuld. Algemeen neemt men aan dat de pamorsmeedkunst
op vreemden invloed terug te voeren zou zijn. Nader onderzoek zou echter

moeten uitmaken in hoeverre misschien toch de toepassing van het pamor niet

op eigen bodem is ontstaan. Het is toch misschien denkbaar dat de smeden
zelve bemerkten dat het ijzer, in lagen van verschillende eigenschappen dooreens

gemengd, de bruikbaarheid van de instrumenten beduidend verhoogt. Broo-

hard ijzer in dunne lagen saamgesmeed met taai maar weeker ijzer behoudt de

scherpte beter. Het brooze harde ijzer kwam in den Archipel (Celebes) in den
vorm van nikkelhoudend ijzer ook nog buiten het meteoorijzer voor. Daarbij

was het een geheel natuurlijke ervaring, dat de verschillende ijzerlagen zich bij

het snijden van vruchten door den invloed van zuren verschillend kleurden, De
verdere ontwikkeling tot hoogstaande pamorsmeedkunst zou dan misschien niet

anders kunnen zijn dan een opzettelijke aanwending der natuurlijke eigenschappen
in dienst van de versieringen. Zooals gezegd, dit alles behoort echter nog tot de

vele onopgeloste problemen in betrekking tot de krissensmeedkunst.

Welke wonderbaarlijke hoogte echter juist deze pamorsmeedkunst op Java

bereikt heeft, is op deze tentoonstelling te zien en zulks moet ons alien er toe

aansporen om dit voornaam kunsthandwerk, waaraan de productiemogelijkheid

in de loop der ontwikkeling hoe langer hoe meer ontnomen werd, te ondersteunen.

Laten wij hopen dat dit mooie doel bereikt wordt en Java’s smeedkunst
niet verloren gaat.
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VOLKSSMEDERIJEN EN CULTUUR
DOOR

R. M. Ir. SOEPARDI PRAWIRODIPOERO

Hoofd van het Consultatiebureau voor Zuid-Midden-Java

der Afdeeling Nijverheid te Jogjakarta.

Arti stiek-technische opbloei

.

De prachtige inzendingen op de Ten-
toonstelling van oude en nieuwe inheem-
scheWapens in hetMuseum van Het Java-

Instituut getuigen van een hooge artis-

tiek - technische bloei der wapensmeed-
kunst en een groote ontwikkelingshoogte

van dit werkelijk edele kunstambacht in

voorbijen tijd. De kunst der wapenver-
vaardiging was op Java, Madoera en Bali

een bedrijf, waarmee door combinatie

van bijzondere technieken en door toe-

passing van verfijnde versieringswijzen

kon worden voldaan aan de hoogste

eischen van vorstelijke pracht en praal.

De roem van de wapensmeden, die

in de historisch oud-Javaansche rijken

Toemapel en Modjopait de hoogere

verfijnde wapensmeedkunst beoefenden

en den naam ,,empoe" kregen, leeft nog
steeds voort in de inheemsche maat-

schappij tot op den huidigen dag. In

alle lagen der inheemsche samenleving
zijn niet vergeten de namen van Empoe
Gandring uit den tijd der Koningen van
Toemapel en Empoe Ki Toemenggoeng
Soepodrijo van het machtige oud-
Javaansche imperium Modjopait. -

Een algemeene bekendheid geniet ook
de bekwaamheid van de vrouwelijke

empoe Soombro, die leefde in den tijd

van het oude rijk Padjadjaran en van wie

wordt verteld, dat zij krissensmeedde door

enkel het weekgloeiende lemmer telkens

te vervormen tusschen haar vingers.

Gedurende Java’s glorieperiode waren
de empoe’s in hoog aanzien. De
babads maken gewag van die wapen-
smeden als van menschen van bijzonder

gewicht.

Zoowel op Java en Madoera als op
Bali had men vele bekende wapensme-
den. De meest befaamde waren hof-em-

poe’s in dienst van de kratons, doch
ook de regenten hadden in dien tijd

hun eigen wapensmid, die de heilige en
kostbare krissen, lansen, enz. vervaardigde

als de sierwapens van hun heer.

Tot zeer hooge ontwikkeling is hier

te lande gekomen de kunst om op het

lemmer van kris of Ians fraaie vlammen-
figuren te doen ontstaan ; de pamor-
smeedkunst. Dit wordt uitgevoerd door

reepen staal en nikkelhoudend ijzer

(pamor) samen te smeden en allerlei

afwisselende wijzen van dooreenmenging
te laten ondergaan totdat de min of

meer grillige vlammenfiguren aan de

oppervlakte komen. Het eigenlijke pa-

morijzer is afkomstig van meteorieten,

welke op enkele plaatsen op Java werden
aangetroffen en nikkelhoudend zijn.

Bekend is het min of meer als heilig

beschouwde pamor Parambanan, dat

later in den kraton van Soerakarta

werd gebracht. Het is in de laatste

helft van de eeuw onder Pram-
banan uit den hemel gevallen als

een geschenk uit den hemel aan de

Javaansche vorsten !

In de Vorstenlanden zijn ook thans

nog zeer bekwame empoe’s in dienst

van de Zelfbestuurders. Het pamorsme-
den wordt aan de Javaansche vorstenho-

ven nog beoefend.

Een der empoe’s van Zijne Hoogheid
den Sultan Hamengkoe Boewono VIII
van Jogjakarta, Raden Bekel Taroenoda-
hono, is een afstammeling van den be-

roemden empoe Soepodrijo van Modjo-
pait. Zijn stamboom volgt hieronder :
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Stamboom van een der empoe’s van Zijne Hoogheid den Sultan
Hamengkoe Boewono VIII van Jogjakarta.

Toemenggoeng Soepodrijo, empoe van Praboe Browidjojo van Modjopait

Empoe Djokosoepo, Pangeran Sendang Sidajoe

i

Empoe Soepo Anom, empoe van Toeban
4

Empoe Sektilanang, empoe van Toeban

. . f
Njahi Pandjangmas, echtgenoote van Pangeran Pandjangmas van Mataram

Empoe Tjindeamoh, hof-empoe van Mataram

^
.

Empoe Soeponjang, empoe van Sultan Agoeng van Mataram

Empoe Entowajang, empoe van Kartasoera

Empoe Djapan I, „ „ Kartasoera

i
.

Mas Ajoe Kadarsih, echtgenoote van Pangeran Hangabehi van Kartasoera

i

Raden Ajoe Pandit, echtgenoote van empoe Pandit

K .

Raden Mas Soepodjojo, empoe van Zijne Hoogheid H. B. I.

Empoe Djapan II, „ ,, ,, ,, H. B. IV.

i

Empoe Lombang
4

.

Raden Panewoe Kartowigeno, ,, ,, ,, ,, H. B. V.

Raden Panewoe Prawirodahono, ,, „ ,, ,, H. B. VII.

4

Raden Bekel Taroenodahono, ,, ,, ,, ,, H. B. VIII.

Maatschappelijk — cultureele inzinking.

Buiten de Vorstenlandsche hoven is eenige jaren terug nog in Bandjar
echter de pamor-smeedkunst in de laatste Dentjarik (afdeeling Boeleleng) beoefend
vijftig jaren technisch-artistiek zeer ach- werd, in die streek thans geheel verloren
teruitgegaan en in de meeste gewesten gegaan.

zelfs zoo goed als uitgestorven vanwege Op Madoera is de wapensmeedkunst
de veranderde tijdsomstandigheden. eveneens practisch geheel verdwenen

;

Op Bali wonen in Kloengkoeng nog de laatste bekende wapensmid van Soe-
kundige pamorsmeden doch op dit zelfde menep, Bramatama, wiens krissen zeer
eiland waar het Hindoeisme nog wordt gezocht waren, is reeds ruim een halve
beleden is de pamorsmeedkunst, die eeuw geleden gestorven.
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Fofo Consultatiebureau NijverheiJ Jogui.

Een der vijftig werkplaatsen van de desa-smeden te Koripan, district

Delanggoe, regentschap Klaten, die alle vereenigd zijn in de ,,Coperasi
Toekang Besi Oemoem Koripan” (Cooperatie van gewone ijzersmeden
te Koripan).

Fofj Consultatiebureau Nijvcrheui Jogja.

Grove producten als grasmessen, kapmessen, rijstmesjes, bijlen, enz.

van desa-smederijen van Koripan (regentschap Klaten) v66r de door de

Afdeeling Nijverheid ingezette actie.

Inzending Consultatiebureau der Afdeeling Nijverheid.



Foto Consultatiebureau Nijverheid Jogja.

Moderne producten van georganiseerde volkssmederijen rondom en in

Soekaboemi. De prijzen van deze keurig afgewerkte goloks, dolken,

padvindersmessen, enz. liggen op Pacific-peil.

Inzending Consultatiebureau der Afdeeling Nijverheid.

Foto Ciinsultatitbureau Nijvctheid Jogja.

In desa-verband vervaardigde speer cn dnlk, gesmeed in de volkssmederij
als halfproduct, daarna verder afgewerkt in het fmishing-bedrijf.

Inzending Consultatiebureau der Afdeeling Nijverheid.



Terwijl de regenten uit den vroegeren

tijd hun eigen empoe hadden, is door
de gewijzigde levensverhoudingen thans

bij vrijwel geen enkelen regent een wa-
pensmid meer in dienst. *)

De enkele bekwame wapensmeden,
die bier en daar op Java buiten de
vorstenhoven nog wel te vinden zijn,

ais men goed zoekt, werken meestal

toch alleen nog maar op bestelling van
personen uit den voornamen adelstand.

De geringe koopkracht der bevolking

kan aan de overgebleven wapensmeden
geen arbeid verschaffen. In den strijd

om zich van bet noodige levensonder-

houd te voorzien, is de kunst meer en
meer op den achtergrond geraakt. En
ook bet feit, dat tegenwoordig krissen

reeds voor een prikje te krijgen zijn op
pandbuis-venduties, werkt uit den aard

der zaak alles bebalve stimuleerend op
bet wapensmidsambacbt.
Met bet overlijden van een bekwamen

empoe ging telkens een stukje van de

kunst verloren, terwijl de zoons en de
in zijn dienst geweest zijnde knecbten
daarna meestal optreden als gewone
ijzersmeden. Nazaten en leerlingen van
de bekwame empoe’s van voorbeen dra-

gen tbans nog wel namen die beginnen
met Soepo, zoo bijvoorbeeld Soepokario,

Soeporedjo, Soepopawiro, Soepodimedjo,
Soepodikromo, docb zij zijn zicb meer
en meer gaan toeleggen op bet smeden
van grasmessen (arits), padioogst-mesjes

(ani-ani), patjols en andere landbouwge-
reedscbappen, welker vervaardiging bun
meerdere zekerbeid verscbaft van vrij

geregelde, zij bet ook scbamele, ver-

diensten.

Ook in Jogjakarta is buiten de vors-

tenboven bet wapensmidsambacbt maat-
scbappelijk en cultured diep gezonken.

De beele bistoriscbe streek Nginto-
into, district Godean, in bet gewest

Jogjakarta, eens een bekend centrum van

i) Zie : J. E. Jasper en Mas Pirngadi, deel V. De
bewerking van niet-edele metalen (koperbewerking en
pamorsmeedkunst)

.

wapensmederijen, dat in veelbewogen
tijdsgewricbten dikwijls een belangrijke

rol beeft gespeeld in de bistorie van
Java, en waar nog geen veertig jaren

geleden nog een bonderdtal wapensme-
den bun edel ambacbt uitoefenden,

telt tbans zegge en scbrijve nog maar
een enkele krissenmaker, Soepowinan-
goen genaamd, met zijn twee jeug-

dige knecbten. En deze reeds bejaarde

wapensmid werkt nog wel slechts uit-

sluitend als er een bestelling is.

In andere bistoriscbe desa’s in bet

gewest Jogjakarta, waar bevolkings-

smederijen worden aangetroffen, is bee-

lemaal geen enkele empoe meer te

bekennen, zoo bijvoorbeeld bij Wates,
Bener, Nglipar en Imogiri.

Met de inbeemscbe smederijen in

bet gewest Soerakarta is bet niet an-

ders gesteld.

De dessa Koripan bij Delanggoe, in

bet regentscbap Klaten, was eens de
woonplaats van den bekenden empoe
Kjai Korip, naar wien bet complex
van desa-ijzersmederijen nabij De-
langgoe is genoemd.

Kjai Korip bad als leermeester een
der beroemde empoe’s Soepo uit den
tijd van Modjopait. Met een gebeim-
zinnig waas van beiligbeid is omgeven
de kris, welke Kjai Korip onder per-

soonlijke leiding van empoe Soepo
beeft gesmeed en die bekend staat als

de poesaka kris Soepo- Koripan. Uit de-

ze streek kwamen eens de zeer ge-

zocbte Koripan-krissen.

Bebalve Kjai Korip beeft dit merk-
waardige complex van desa’s nog andere
zeer bekwame wapensmeden voortge-

bracbt o. a. empoe Kjai Dedel en empoe
Kjai Djirak, wier graven op bet kerkbof
Dedelan in Koripan tbans nog door de
bevolking als beilig worden bescbouwd.
Daar liggen ook begraven twee andere
bekende smeden: empoe Gadoeng en
empoe Mendoeng, die vereerd werden
als de voorouders van de tegenwoordige
ijzersmeden van Koripan.
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Hoewel enkele van die smeden nog
wei de. kunst verstaan om met pamor
te werken wordt de pamorsmeedkunst
in Koripan zelf zelden of nooit meet
beoefend. Een heel enkele keer wordt de

meest bekwame smid uit die streek wel

eens ontboden naar de Soenansstad om
met het echte Parambanan pamor een

kris te smeden, doch door zorgen voor

het noodige levensonderhoud voor zich

en de zijnen kan ook bij dezen „pande-
empoe” (pande gewone ijzersmid

;

empoe = wapensmid) zijn empoe-aanleg
niet ten voile ontplooien.

Ook deze in aanleg artistieke am-
bachtsman ziet zich genoodzaakt om in

het leven van alien dag zich meer toe

te leggen op de vervaardiging van land-

bouwwerktuigen voor de volksmassa wil

hij niet maatschappelijk ten onder gaan
in het huidige gedrang van den strijd

om een schamel bestaan.

Enkele tientallen jaren terug bracht

de massaproductie van patjols aan de
ijzersmeden van Koripan betrekkelijk

veel welvaart. Thans leven daar nog ou-
den van dagen, die zich dien tijd van
rijkdom en overvloed nog goed herin-

neren, daar zij daaraan de meest aange-

name souvenirs d’enfance hebben be-

waard en vooral souvenirs de jeu-

nesse.

Later echter kwam er de klad in; door

de overvloedige invoering van goed-

koopere, in machinaal bedrijf gefabri-

ceerde, patjols was Koripan genoodzaakt

den aanmaak van patjols te verlaten en

zich meer te werpen op de vervaardi-

ging van andere landbouwgereedschap-
pen voor de massa.

In het gewest Soerakarta zijn er thans

nog desa-smederijen zooals bij Wedi en
Manisrenggo, waar patjols worden ver-

vaardigd en die vanzelfsprekend geen
bloeiend bedrijf vertoonen.

Het smeden van sierwapens echter

komt in de vermelde desa-smederijen

van Soerakarta niet meer voor.

Door de voortschrijdende inenting

van het West-Europeesche stelsel van
economische en sociale organisatie op
het inheemsch bestaande, is het Javaan-

sche maatschappelijk leven genoopt zich

te wringen in het keurslijf van een an-

der samenlevingssysteem.

De industrialisatie van het Westen en

de opname van Java in het internatio-

naal verkeer bracht in de inheemsche
samenleving groote veranderingen ten

detrimente van het inheemsche ambacht.

Evenals de transformatie van het

West-Europeesche maatschappelijk leven

gedurende de igde eeuw, teekent zich

ook de transformatie van het inheem-
sche gemeenschapsleven, behalve in de

specifieke geestelijke waarden, eveneens

meer en meer scherp-economisch af.

De kris, toembak (Ians) en tjoendrik

(korte ponjaard gedragen door vrouwen,

priesters, santri’s enz.) spelen geen be-

langrijke rol meer in het huidige Ja-

vaansche maatschappelijk leven, dat zich

ook meer en meer op doelmatigheid gaat

richten.

In dezen vorm bestaat voor zulke

werkstukken practisch dan ook geen
afzetmogelijkheid meer

!

Want de gewijzigde maatschappelijke

omstandigheden brachten met zich mede
een stijgend gebrek aan belangstelling

in eigen kring voor de producten van
het niet meer bij de tijdsomstandig-

heden passende wapensmidsambacht.
Deze werkelijk edele tak van Javaan-

sche ambachtsnijverheid wordt getroffen

door hetzelfde lot als zoovele andere

inheemsche bedrijven. Het edele ambacht
der empoe’s zonk van lieverlede terug,

en slechts de eenvoudige grofsmid bleef

over, temidden van een verarmde be-

volking.

Sociaal- economische opbouw.

De mindere- welvaart der bevolking,

om niet te spreken van armoede, recht-

vaardigt elke poging om tot vermeer-
dering van welstand te komen. Uitbrei-
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Ontu'crp t'oor cen lanspunt

Vorm : Garoeda Ngeksi Gondo (Mataram-
sche Garoeda).

Met nikkel-pamor te smcden in het histt)-

risch centrum van wapensmederijen Xginto-

into, district Godean, gevvest Jogjakarta, en

af te werken in het finishing-bedrijt.

Ontu'erp vgoy ccn lunspiiut.

Vorm; Gelap Tinanding {Symholische voor-

stelling van de kracht der Bliksemstralen).

Met nikkel-pamor te smeden in het histo-

risch centrum van wapensmederijen Xginto-
into, district Godean. gewest Jogjakarta, en
at te werken in het finishing-bedrijf.





ding van de smeednijverheid,
hoewel nog geen smeed-k unstam-
b a c h t, kan velen een bestaan doen
vinden en kan tevens gepaard
gaan met aankweeking van kunst2in.

Toename van welstand onder de
smeden, veroorzaakt door systematische

organisatie en doelmatige voorlichting,

zal zeker bij verscheidenen onder
,
de

nazaten der empoe’s weer levendig

doen worden de begeerte om gelijk

voorheen weder te maken, zij het mis-

schien in gewijzigde vormen, ook fraaie

werkstukken der edele wapensmeed-
kunst, waarnaar op den bodem der Ja-

vaansche ziel ongetwijfeld nog het in-

nig zielsverlangen bestaat.

Voorshands echter kan van het sme-
den van kunstvoorwerpen geen sprake

zijn, want de groote massa heeft niet

voldoende geldmiddelen om ze af te

nemen en bij de niet- Inheemsche be-

volkingsgroepen hier te lande bestaat

aan Javaansche sierwapens geen behoefte.

Zooals reeds boven vermeld, zijn de

volkssmederijen van Koripan zich gaan
toeleggen op de vervaardiging van die

landbouwgereedschappen, producten van
den grofsmid, waarvoor zij nog een be-

trekkelijk ruim debiet hebben weten te

behouden. Als grondstoffen worden
veelal gebezigd afvalijzer en welstaal.

De brandstof is djatihoutskool.

De vervaardigde producten zooals

arits, bendo’s, bodings (kapmessen),

ani-ani’s (padi-oogstmessen), wadoengs,
petjoks, petels (bijlen), dandangs (pik-

houweelen), patjolpikhouweelen worden
aan den man gebracht door tusschen-

komst van bakoels of direct door de
smeden zelf aan lengganans — afnemers
op andere plaatsen zooals Djatinom,
Toeloeng, Sragen, Wonogiri, Bojolali,

Salatiga ja zelfs tot Jogjakarta, Moenti-
lan en naar markten nog verder af ge-

legen van die uit hun naaste omgeving.
Ook zijn in den laatsten tijd door

tusschenkomst van het B.B. vele land-

bouwgereedschappen van Koripan ge-

stuurd naar de kolonisatiegebieden op
de buitengewesten, vooral de Lampongs,
Van de producten van dezen tak van

kleinnijverheid zijn ook bereids han-
delsmonsters uit Koripan verzonden
bestemd voor de andere gebieden der

Buitengewesten o.m, Zuider- en Ooster-
afdeeling van Borneo, Westerafdeeling
van Borneo, Palembang, Sumatra’s
Westkust en Sumatra’s Oostkust, met
vermelding van leverbare hoeveelheden
onder aanduiding van leveringstermijn,

enz. enz.

Gezien de toenemende export van
Java-nijverheidsproducten naar de ver-

schillende gebieden der Buitengewesten,

zit er wel perspectief in een verjongde
volksnijverheid van metalen artikelen,

wanneer zij doelmatig en op Pacific-

peil wordt georganiseerd.

Er wordt dus, ook in dezen tak van
volkswerkzaamheid, gestreefd naar het

ontwikkelen van nieuwe arbeidsvormen,

die de inheemsche markt, ten bate van
de eigen nijverheid, weder vrij kunnen
maken van den invoer van bepaalde
metalen importartikelen, die thans de
eigen metaal — kleinnijverheid drukken,
doch die de inheemsche smeed-nijver-

heid, na voldoende oefening en door
doelmatige organisatie en systematische

voorlichting, zeer goed zelf kan ver-

vaardigen en loonend tegen redelijke

Pacific-prijzen aan den man kan brengen.

Het Hoofd der Afdeeling Nijverheid

van het Departement van Economische
Zaken, de Heer Ir. P. H. W. Sitsen,

heeft van de daartoe geeigende organi-

satievormen en de stimuleering van der-

gelijke activiteiten de richtlijnen aange-

geven in zijn ook in ,,Djawa” opge-
nomen overzicht van ,,De Kleine Nij-

verheid in Inheemsche sfeer en hare

expansie mogelijkheden op Java.”
Volgens deze uitgestippelde richt-

lijnen is thans ook in Koripan een
actie ingezet om een expansie der pro-

*) Zie „Djawa”, Jrg. 1937 pag. 137 e. v.
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ductie van de volkssmederij buiten de

desa te bereiken, uitvoer uit de desa

ter vervanging van buitenlandschen im-

port, en export van de in het finishing-

bedrijf afgewerkte producten naar de

Buitengewesten.

Ten einde zoo goedkoop mogelijk de

benoodigde grondstoffen te verkrijgen is

om te beginnen een cooperatieve inkoops-

organisatie opgericht waarbij alle sme-

den zijn aangesloten, de ,,C.T.B.O.K.”,

Coperasi Toekang Besi Oemoem Kori-

pan. Welstaal, smeedijzer en brandstof

worden centraal door deze organisatie

ingekocht.

Met voorlichting van een voor dit

doel ter beschikking gestelden hoofd-

ambachtsonderwijzer voor de ijzerbe-

werking, worden door de desa-smeden
in Koripan naast de boven reeds bij

name vermelde landbouwgereedschappen

thans ook in halfproduct ver-

vaardigd o.m. padvindersmessen, jacht-

messen, keuken-, dessert- en tafelmes-

sen, dolken, verschillende soorten beitels

in diverse modellen. De desasmeden
leveren hun halfproducten met vastge-

stelden vorm en afmeting, na te zijn

gekeurd, in bij de afwerkingscentrale,

die deze halfproducten koopt of gedeel-

telijk betaalt in afgewerkt product. D e

afwerkingscentrale is hier de

productie-cooperatie ,,Soemirat”, zij

vindt voor haar keurig afgeleverde pro-

ducten afzet bij de handelaren, die

dergelijke artikelen tot dusverre uit den
import betrokken.

Het finishing-bedrijf, dat onder des-

kundig toezicht staat, is zoo economisch
mogelijk, doch goed geoutilleerd met
o.m. een electrisch aangedreven slijp-

machine, polijstmachine en andere mo-
derne instrumenten, welke noodig zijn

om een keurige finish te geven. Deze
finishing-aparaten worden bediend door

abiturienten van inrichtingen van am-
bachts- of technisch onderwijs, zoo
economisch mogelijk doch efficient.

Ook aan de verbetering van de ge-

reedschappen in de desa voor de ver-

vaardiging van het ha.^Tproduct en aan

de financiering van de ingezette actie

is de noodige aandacht besteed.

Proeven zijn reeds genomen met het

vervaardigen van speerpunten met goed-

koop doch goed nikkelpamor 3), in di-

verse vormen. Dit geschiedt in halffa-

bricaat te Nginto-into in desa-nijverheid.

Het halfproduct wordt eveneens inge-

leverd bij het finishing bedrijf, waar het

verder wordt afgewerkt tot fraaie spie-

sen en toembaks.

Het ligt in ons voornemen om ook

goloks en dolken met nikkel-pamor te

laten smeden en dus, hoewel op vrij

goedkoope wijze, te versieren met glan-

zende, grillige, vlammenfiguren gelijk

de werkstukken van het aloude Javaan-

sche wapensmidsambacht. Dit is te be-

schouwen als een schuchtere poging om
langs de boven beschreven ingezette

actie het pamor-smeden mede te doen
herleven, Voor met pamor versierde

goloks, wedoengs en dergelijke artikelen

bestaat, hoewel meer beperkt, toch wel

afzet in Zuid-Midden-Java.
De in West - Java, onder leiding van

den heer K.G.V. Mentel, hoofd van het

Consultatiebureau Batavia, ingezette ac-

tie bij de inheemsche smeden rondom
en in Soekaboemi geven technisch en

economisch bevredigende resultaten.

Van de ingezette actieviteit in Sido-

ardjo-Bangil, onder leiding van den heer

Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, hoofd
van het Consultatiebureau voor Oost-

Java, gaan de afgewerkte producten,

mede door de zich ontwikkelende vraag

uit de buitengewesten, zeer vlot van de
hand.

Als hoofd der Onderafdeeling Con-
sultatiebureaux en Kleinnijverheid heeft

de heer Ir. R. M. P. Soerachman de
supervisie over de bovenvermelde

3). Zie Dr. J. Groneman, De Vorderingen der
Pamor-smeedkunst (Meteoor en nikkel-pamor) en Dr.

J. Groneman, Pamor-wapens.
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organisaties, welke sociaal-economisch

van groot belang kunnen worden.
De desasmederijen-cooperatie Koripan

omvat reeds niet minder dan vijftig

smederijen, waar ongeveer drie honderd
smeden en knechten geregeld arbeid

vinden. Met de gezinnen der smeden
en knechten meegerekend en ook die

van de in die desa wonende bakoels

in ijzerproducten, geven thans reeds

deze desasmederijen eten aan ruim dui-

zend zielen.

Het smederijen-complex Koripan om-
vat de volkssmederijen in de desa’s

Logantoeng, Tosoetan, Deresan, Krang-
gan, Torekan, Botokan, Kaoeman en
Padas, kaloerahan Kranggan, onderdis-

trict Polanhardjo, district Djatinom,
regentschap Klaten, en de desa’s Djo-
gopranan, Tjraken, Ledok en Kletjo,

kaloerahan Segaran, onderdistrict en
district Delanggoe, regentschap Klaten.

De georganiseerde volkssmederijen

werken thans, zooals boven bereids ver-

meld, niet alleen reeds voor markten
verder af gelegen dan die in hun naaste

omgeving, doch hun producten vinden

ook reeds hun weg naar de Buitenge-

westen, dus naar interinsulaire markten.

Wanneer straks speciale producten ook

de overwal zullen bereiken, zal er met
recht gezegd kunnen worden, dat door
de ingezette actie bepaalde producten
der desasmederijen hun weg vinden ook
buiten de nationale markten, m. a. w.
naar een beperkte wereldmarkt.

In eerste instantie dient derhalve eerst

krachtig gestreefd te worden naar het
ontwikkelen van doelmatiger georgani-

seerde arbeidsvormen van de nijverheid

ter verbetering der economische levens-

omstandigheden der bevolking. Heeft de
nijverheid zulks gedaan dan zal er ook
meer ruimte komen voor het edele

kunstambacht en de wapensmeedkunst.
De vermeerdering van de producti-

viteit van het land, de verhooging van
de koopkracht van het volk door eco-

nomische organisatie, is een dringende
eisch des tijds, zoowel in sociaal-econo-

misch als in cultured opzicht.

Het loont de moeite om te trachten

de vele tegenslagen en decepties te over-

winnen indachtig aan het Italiaansche

spreekwoord :

,,Vagliani ’I lungo studio e il

grande amore.”

Dit is een lange studie en een groote

toewijding waard !

259



BIJLAGE.

Stamboom van den wapensmid Soepowinangoen van het

historisch dorpje Nginto-into, die gedurende
de Wapententoonstelling het smeden

van krissen demonstreert.

Toemenggoeng

Empoe

Empoe

Empoe

Njahi

Empoe

Empoe

Empoe

Empoe

Mas Ajoe

Raden Ajoe

Njahi

Kjahi

Kjahi

Kjahi

Kjahi

Soepodrijo, empoe van Praboe Browidjojo van Modjopait

I

Djokosoepo, Pangeran Sendang Sidajoe

i

Soepo Anom van Toeban
I

Sektilanang van Toeban
i

Pandjangmas, echtgenoote van Pangeran Pandjangmas van

i Mataram
Tjinde amoh, hof-empoe van Mataram

i

Soepanjang, empoe van Sultan Agoeng van Mataram
i

Entowajang, empoe van het Rijk Kartasoera *)

I

Djapan I, empoe van het Rijk Kartasoera

i

Kadarsih, echtgenoote van Pangeran Hangabehi van Kartasoera

i

Pandit, eehtgenoote van Empoe Pandit van Soerakarta

Badoer, echtgenoote van Empoe Badoer (Nginto-into, Sultanaat

i Jogjakarta)

Kertojoedo I (Nginto-into, Sultanaat Jogjakarta)

i

Kertojoedo II alias Djoikromo (Nginto-into, Sultanaat Jogjakarta)

i

Djoiroeno heeft zich later gevestigd te Loemadjang

Soepowinangoen (Nginto-into, Sultanaat Jogjakarta)

•) Empoe Entowajang was de eerste empoe die zich heeft gevestigd in de desa Nginto-into, die des-
tijds behoorde tot het Rijk van Kartasoera.

De in dezen stamboom na hem komende empoe’s zijn alle gebleven in Nginto-into, dat zich ontwikkelde
tot een centrum van wapensmederijen. Slechts Kjahi Djoiroeno is later naar Loemadjang vertrokken.
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INZENDING VAN ZIJNE HOOGHEID DEN SULTAN
HAMENGKOE BOEWONO VIII.

Krissen.

S. 1 Naam : Kjahi Wisodirodo
Dapoer : Ganesa
Tanggoeh : Mataram
Pamor : Bras woetah
Vervaardigd op last van Zijne Hoogheid
Sultan Hamengkoe Boewono VIII, door

Abdidalem Loerah Pande Prawirodahono.

Deder : Kemoeninghout
Model : Taman Mangkoerat
Saroengan : Timaha-hout

S. 2 Naam ; Kjahi Loeloetsih

Dapoer : Djangkoeng Nagapasa Resitap;

Tanggoeh : Pedjadjaran
Pamor : Bras woetah
Vervaardigd door Empoe Tapan
Deder : Kemoeninghout
Model : Taman Mangkoerat
Saroengan : Timaha-hout

Korte Ians.

(tlempak)

S. 3 Naam : Kjahi Djatamanik Pamor : Bras woetah
Dapoer : Tjatjing kanil Vervaardigd door Empoe Djigdja

Tanggoeh : Modjopait

Lans.

S. 4 Naam ; Kjahi Wisosoro
Dapoer : Ron handong
Tanggoeh : Pitrang Blambangan

Pamor : Law6 setoekel

Vervaardigd door Empoe Djakasoera

INZENDING VAN ZIJNE HOOGHEID P. A. A. MANGKOENAGORO VII.

DAPOER PAMOR
M. N. 1. Kris Soempana
M. N. 2. ,, Tilam oepih

M.N. 3. ,, Tilam oepih

M. N. 4. ,, Brodjol

N. 5. ,, Brodjol

M. N. 6. „ Brodjol

M.N. 7. „ Tilam oepih

M.N. 8. ,, Brodjol

M.N. 9. ,, Brodjol

M. N. 10. ,, Tilam oepih

M.N. 11. „ Brodjol

M.N. 12. ,, Brodjol

M.N. 13. ,, Kidang soka

M.N. 14. ,, Soembro
p^.N. 15. ,, Tilam oepih

M.N. 16. ,, Djangkoeng
M. N. 17. „ Tilam oepih

M. N. 18. ,, Kidhang soka

M.N. 19. ,, Brodjol

M.N. 20. „ Brodjol tanpa gandja

Beras woetah
Oemboel tirta

Beras woetah ngadheg
Beras woetah
Adheg beras woetah
Wengkon beras woetah
Beras woetah
Beras woetah
Beras woetah
Adheg
Beras woetah
Sanak
Wengkon beras woetah
Tambal
Beras woetah
Sanak
Adheg
Beras woetah
Wengkon betas woetah
Sanak



INZENDING VAN PANGERAN HADIPATI HARIO PRABOE

SOERJODILOGO, HOOFD VAN HET PAKOE-ALAMSCHE HUIS.

1

.

Krissen

DAPOER PAMOR

P. A. 1. Sempana (7 bochten). Bras woetah
Wrangka : Ladrang (Soerakarta),

sandelhout.

Pendok ; Open (blewehan) met zil-

veren „slorok”.

Deder : Solosche vorm. kemoening-

hout.

Mendak : goud met edelsteenen.

P. A. 2. Sedet (13 bochten). Adeg bjoer.

Wrangka: Gajaman (Soerakarta),

trembalo-hout.

Pendok : zilver.

Deder : Solosche vorm, kemoening-
hout.

Mendak : zilver.

DAPOER PAMOR

P. A. 3. Tilam oepih (recht). Hoedan mas.

Wrangka : overgangsvorm Solo-

Jogja, asem-hout.

Pendok : zilver.

Deder : overgangsvorm Solo-Jogja,

Mendak : zilver.

2

.

Lansen

P. A. 4. Rangga.
(met goud ver-

sierd). Bras woetah

P. A. 5. Voorzien van 4

vergulde naga-

koppen Zwart staal

P. A. 7. Tjanggah
(met Tjantrik op
olifant) met goud en edel-

steenen versierd

P. A. 8. Sangkoeh
(met wilde eend) Zwart staal, met

goud versierd.

P, A, 6. Naga Zwart staal P, A, 9, Hoedjoengan
dap Zwart staal

3.

Zwaarden en Messen

P, A, 10. Zwaard ( Habir) Bras woetah, met P. A, 13,

zilver versierd.

P. A. 11. Sabel (sabet) Bras woetah ^
P. A. 14.

P. A. 12. Zwaard (keling) Blarak ngirid

Mes : hoornen
heft Kembang pala,

versierd met zilver.

Mes ; versierd

hoornen heft. Bras woetah
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INZENDING VAN PANGERAN HARIO TEDJOKOESOEMO,
JOGJAKARTA.

1. Krissen.
DAPOER PAMOR

T. 4 . Tjatjing Kanil Bras woetah
T. 5 . Nagasasra Bras woetah

2. Lansen.

T. I. Voorzien van*,bronzen bijl als lanspunt

T. 2. Met bronzen lanspunt van Goenoeng Kidoel, Jogjakarta.

T. 3. Met lanspunt van den vorm : Koedoep sigar gantoeng.

INZENDING PANGERAN HARIO HADIWINOTO,
JOGJAKARTA.

Lansen.

DAPOER PAMOR
H. I. Palawidja Bras woetah lanspunt en stok versierd,

H. 2 . Tjanggah Bras woetah stok versierd.

H. 3. Soedjen Ampel Adeg id.

H. 4. Palawidja Bras woetah id.

INZENDING VAN DEN RIJKSBESTUURDER VAN JOGJAKARTA

NAAM
1. Krissen.

DAPOER PAMOR
R. I. Resi Naga ') Naga sasra Sekar pala

R. 2 . Djaka Moelja ') Sinom Bras woetah
R. 3. Prapta Rena Tilam petak Benda segada

R. 4. Tribala

2. Lansen.

Trisoela Sanak

’) Modern werk van Mas Bekel Djajengpanglaras (1937) naar oude voorbeelden.
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INZENDING 0 VAN DEN HEER A. GALL, SOERABAJA.

Krissen. *)

DAPOER PAMOR DAPOER PAMOR

1. Djalak Lanang 41. Kanda besoeki Lawe setoekel

2. Kanda besoeki Adeg 42. Djalak toeding Bras woetah

3. Saboek inten Adeg 43. Djalak tilamsari Bras woetah

4. Djarodeh Adeg 44. Djalak tilamsari Bras woetah

5. Kidang soka Adeg 45. Djalak tilamsari Bras woetah

6. Djarodeh Adeg 46. Brodjol Bras woetah

7. Djarodeh Adeg 47. Kebo teki Bras woetah

8. Tjarang soka Benda segada 48. Djalak soemelang

9. Tjarang soka Benda segada gandring Bras woetah

10. Tilam sari Benda segada 49. Djalak sangoe toem-

11. Tilam sari Bras woetah peng Bras woetah
12. Kidang soka Bras woetah 50. Djalak dinding Bras woetah
13. Djangkoeng segara 51. Djalak tilamsari Ganggeng kanjoet

winotan Tepi 52. Djalak tilamsari Tambal
14. Kidang soka Tepi 53. Djalak tilamsari Batoe lapak

15. Tilam sari Bras woetah 54. Djalak tilamsari Tambal
16. Tilam sepih Bras woetah 55. Djalak tilamsari Tambal
17. Peniwen Bras woetah 56. Kidang soka Blarak ngirid

18. Sempana poendjoel Oedan mas 57. Tjarang soka Blarak ngirid

19. Djalak ngore Benda segada 58. Djalak dinding Oeler loeloet

20. Djalak ngore Benda segada 59. Megantara Toenggak semi
21. Djalak dinding Blarak ngirid 60. Sengkelat Bras woetah
22. Kanda besoeki Koepoe taroeng 61. Brodjol Sederek
23. Tjroeboek Blarak ngirid 62. Djalak
24. Saboek inten Blarak ngirid 63. Brodjol

25. Kidang soka Ganggeng kanjoet 64. Djalak sangoe toem-

26. Kidang soka Walang sinoen- peng Sederek
doekan 65. Djalak Sederek

27. Kidang soka Blarak ngirid 66. Djalak sangoe toem-

28. Kidang soka Ganggeng kanjoet peng Sederek

29. Tjroeboek lalejan Naga rangsang 67. Tilam sari Sederek

30. Sengkelat Blarak ngirid 68. Tilam sari Sederek

31. Pasopati Ganggeng kanjoet 69. Kama tinanding Bras woetah
32. Kanda besoeki Lawe setoekel 70. Sepang Bras woetah
33. Sempana Bras woetah 71. Sepang Bras woetah
34. Djalak Oeler loeloet 72. Sepang Bras woetah
35. Kidang soka Oeler loeloet 73. Sepang Bras woetah
36. Tjarang soka Koepoe taroeng 74. Djangkoeng sepang Sederek
37. Tilam oepih Ganggeng kanjoet 75. Sepang Bras woetah
38. Tilam sari Bras woetah 76. Bima koerda Sederek
39. Sempana Walang sinoen- 77. Djalak Bras woetah

doekan 78. Tilam poetih Adeg
40. Djalak tilamsari Lawe setoekel 79. Ampoeh Adeg

1) N.B. De ingezonden voorwerpen zijn te Jogjakarta alle van Jogjasche benamingen voorzien ; dever-
antwoordelijkheid hiervoor is van het Java-Instituut.

2) Krissen zijn alle voorzien van een afzonderlijk gesmeed overgangsstuk (gandja) tusschen lemmet
(wilah) en nagel (pesi). De meest voorkomende vorm met rechte onderkant heet gandja sebit lontar; met
golvende onderkant heet de gandja: Kelap lintah (zie bijv. No. 361 t/m 364). Is de lange zijdevoor-
zien van een uitgesproken eindkrul dan heet de gandja: pandji (zie bijv. No. 115/116); zijn de beide zij-
den ongeveer even lang dan heet de gandja: s e p a n g. Soms is de gandja aan de onderzijJe versierd met
bloem- en dierfiguren (olifant en tijger — zie bijv. No, 365 en 367), in goud opgewerkt (trasah mas).
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DAPOER PAMOR
80. Bradja Kenanga dinoepah
81. Tilam poetih Kenanga dinoepah
82. Djalak moendarang

1
Kenanga dinoepah

83. Djalak dinding Kenanga dinoepah
84. Pasopati Bras woetah
85. Kebo loeroeng Beras woetah
86. Semar tinandoe Bras woetah
87. Kebo ladjcr Bras woetah
88. Lar ngatap Bras woetah
89. Tjengkrong Bras woetah
90. Tjroeboek lalejan Bras woetah
91. Kampoeh Bras woetah
92. Sempana Bras woetah
93. Parocng sari Bras woetah
94. Segara winotan Bras woetah
95. Djangkoeng segara

winotan Bras woetah
96. Kebo sekantong Bras woetah
97. Djalak sangoe toem-

peng Bras woetah
98. Pasopati Bras woetah
99. Djalak ngore Bras woetah

100. Djalak dinding Bras woetah
101. Sinom Bras woetah
102. Peniwen Bras woetah
103. Kebo teki Bras woetah
104. Sempaner Bras woetah
105. Djalak ngoewah Bras woetah
106. Tilam poetih Bras woetah
107. Sempana Bras woetah
108. Megantara Bras woetah
109. Sengkelat Bras woetah
no. Djalak mengkang

koeroengan Bras woetah
111. Djalak sangoe toem-

peng Bras woetah
112. Teboe sakoejoen Bras woetah
113. Tilam oepih Breis woetah
114. Panimbal Bras woetah
115. Santang Bras woetah
116. Paroengsari Bras woetah
117. Paroengsari Bras woetah
301. Djalak tilam sari Sederek
302.

f t
"" “ Sederek

303. Sepang Bras woetah
304. Djangkoeng majat Beras woetah
305. Tilam sari met goden- en
306. Kebo ladjer wajang figuren.

307. Djalak ngore Bras woetah
308. Palawidja Bras woetah
309. Sombro Bras woetah
310. Tilam oepih Toek pinetak
311. Sombro Bras woetah
312. Krena tinanding Lawe setoekel

DAPOER PAMOR
313. Krena tinanding Bras woetah
314. Krena tinanding Bras woetah
315. Krena tinanding Bras woetah
316. Krena tinanding Lawe setoekel

317. Kampoeh Adeg
318. Saboek tampar Bras woetah
319. Tilam oepih Bras woetah
320. Sombro Adeg
321. Tilam oepih Adeg
322. Tilam oepih Adeg
323. Pendawa singa Bras woetah
324. Pendawa singa Bras woetah
325. Pendawa singa Bras woetah
326. Singa djalak toeding Bras woetah
327. Pendawa singa Bras woetah
328. Singa Bras woetah
329. Pendawa singa Bras woetah
330. Singa Toek pinetak

331. — Bras woetah
332. Djangkoeng naga-

gini Tambal
333. Nagagini Bras woetah
334. Nagagini Bras woetah

335. Nagasasra Adeg
336. Nagasasra Bras woetah

337. Naga seloeman Bras woetah
338. Nagasasra Bras woetah

339. Nagasasra Bras woetah

340. Naga seloeman Bras woetah
341. Nagasasra Ganggang kanjoet

342. Naga seloeman Toek pinetak

343. Naga sdoeman Bras woetah

344. Naga seloeman Bras woetah

345. Djangkoeng naga-
sasra Bras woetah

346. Djangkoeng naga-
seloeman Oedan mas

347. Gadjah endra Bras woetah
348. Gadjah endra Bras woetah
349. Naga seloeman Bras woetah
350. Naga seloeman Bras woetah
351. Naga seloeman Bras woetah
352. Nagasasra Bras woetah
353. Sepang Bras woetah met

kaladjengking

( schorpioen )

.

354. Djangkoeng Bras woetah met
kaladjengking

(schorpioen).

355. Tilam poetih Bras woetah
356. Pasopati Bras woetah
357. Kidang soka Adeg
358. Tilam oepih Bras woetah
359. Tilam poetih Tambal
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DAPOER PAMOR DAPOER PAMOR

360. Semar tinandoe Bras woctah 365. Pendawa Bras woetah
361. Loeng gandoe Bras woetah 366. Megantara Bras woetah
362. Penimbal Bras woetah 367. Sengkelat Bras woetah
363.

364.

Tjarang soka

Megantara
Bras woetah
Bras woetah

368. Kebo teki Bras woetah

2. Lanspunten ')

1001. Djangkoeng Bras woetah 1036. Biring Blarak ngirid

1002. Doramanggala Bras woetah 1037. Godong pring Koepoe taroeng
1003. Baroe penatas Bras woetah 1038. Koedoek gambir Adeg
1004. Biring lanang Bras woetah 1039. Tjekel : met Kala-

1005. Biring wadon Bras woetah tjakra en Kaladjeng-
1006. Sadak Bras woetah king-symbolen. Adeg
1007. Sapoet abon Bras woetah 1040. Gada Adeg
1008. Plered: versierd met 1041. Biring wadon Adeg

het Kalatjakra-sym- 1042. Pandita moedjoe Kenanga ginoebah
bool. Bras woetah 1043. Pandita moedjoe Bras woetah

1009. Biring dradjit Bras woetah 1044. Kratjang Bras woetah
1010. Soedjen ampel Sastra toja 1045. Kratjang Bras woetah
1011. Baroe Bras woetah 1046. Godong andong Bras woetah
1012. Daradasih Bras woetah 1047. Daradasih Bras woetah
1013. Pendawa lare Bras woetah 1048. Tjekel adikoesoema Bras woetah
1014. Tjekd Batoe lapak 1049. Gadjah menganti Walang sinoen-

1015. Biring lanang Tedja kinoeroeng doekan
1016. Baroe penatas Sastra toja 1050. Palawidja Bras woetah
1017. Godong andong Bras woetah 1051. Naga penganten Adeg
1018. Godong andong Bras woetah 1052. Naga endrasmara Bras woetah
1019. Godong andong Bras woetah 1053. Naga endrasmara Bras woetah
1020. Sadak Bras woetah 1054. Naga penganten Walang sinoen-
1021. Gada Bras woetah doekan
1022. Godong andong Bras woetah 1055. Naga endrasmara Adeg
1023. Koedoep tjepaka Bras woetah 1056. Naga endrasmara Bras woetah
1024. Biring Bras woetah 1057. Banjak angrem Bras woetah
1025. Doramanggala Bras woetah 1058. Palawidja Sederek
1026. Biring Bras woetah 1059. Sigar djantoeng Sederek
1027. Biring lanang Bras woetah 1060. Baroe keeping Sederek
1028. Godong andong Lawe setoekel 1061. Koedoep tjepaka Sederek
1029. Koedoep tjepaka Bras woetah 1062. Bedor (pijlpunt) Sederek
1030. Daradasih Walang sinoen- 1063. Bedor (pijlpunt) Sederek

doekan 1064. Koedoep gambir Sederek
1031. Sapoet abon Blarak ngirid 1065. Tanggal Sederek
1032. Doramenggala Kenanga ginoebah 1066. Trisoela Sederek
1033. Doramanggala Kenanga ginoebah 1067. Trisoela Sederek
1034. Biring Blarak ngirid 1068. Trisoela Sederek
1035. Biring dradjit Oedjoeng pangkat 1069. Trisoela Sederek

I) De overgang tusschen lemmet en nagel wordt soms gevormd door een versierd overgangsstuk
(tjikrak), dat vaak versierd is en met goud belegd (trasah mas). Is dit overgangsstuk weinig of geheel
met uitgesproken, dan heet men de lanspunt tj^blegan.
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3. Zwaarden

DAPOER PAMOR DAPOER PAMOR
2401. Naga sisik Bras woetah 2415. Pedang soedoek na-

2402. Pedang soedock Bras woetah gasasra. Bras woetah
2403. Pedang ; dapoer lar 2416. Pedang soedoek en-

bango Kenong ginobah drasmara Bras woetah

2404. Pedang : dapoer lar 2417. Pedang soedoek Kembang pala

bango Blarak ngirid 2418. Pedang soedoek Bras woetah

2405. Pedang ; dapoer lar 2419. Pedang soedoek Tambal
bango Blarak ngirid 2420. Pedang soedoek Tambal

2406. Pedang Tambal 2421. Pedang soedoek Kembang pala

2407. Pedang soedoek Lawe setoekel 2422. Pedang soedoek Blarak ngirid

2408. Pedang; dapoer loe- 2423. Pedang soedoek Bras woetah
woek Slewah 2424. Pedang soedoek Kembang pala en

2409. Golok met ivoren lawe setoekel

krisheft Kembang pala 2425. Golok Ganggeng kanjoet

2410. Pedang larakan; met 2426. Pedang soedoek Bras woetah
zilver versierd. Bras woetah 2427. Pedang soedoek Adeg

2411. Pedang; met inscrip- 2428. Pedang soedoek

;

tie. Bras woetah met inscriptie. Sederek
2412. Pedang soedoek Bras woetah 2429. Pedang soedoek Tepi
2413. Pedang soedoek Bras woetah 2430. Soedoek Bras woetah
2414. Pedang soedoek na-

gasasra. Kenongo ginobah

4. Messen

.

2001. Koedi 2201. Pangot 1
) 2303. Wedoeng

2002. Koedi 2202. Pangot 1
) 2304. Wedoeng

2003. Koedi 2203. Pangot i)trasah mas 2305. Wedoeng
2005. Bendo 2301. Bendo 2306. Wedoeng
2006. Koedi 2302. Bendo 2307. Wedoeng

5 . Stijgbeugels

.

Een paar sanggawedi met naga’s versierd.

i) Een pangot (snijmes) behoorde tot de huishoudelijke geschenken van den Javaanschen bruidegom

aan zijn bruid.

Pangot, Bendo en Wedoeng zijn voorzien van eenig pamor (p. sad^rek). De wedoengs hebben gewoonlijk

de dapoer (vorm) : lar ngatap ; No. 2304 heeft de vorm : lar bango.
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INZENDING VAN R. KOESOEMODEWO,
Pangarso agami Boeddo - Djawi,

SOERABAIA.

Krissen.

DAPOER PAMOR DAPOER PAMOR
K. 1. Djalak sangoe Sederek K. 15. Djalak Bras woetah

toempeng K. 16. Brodjol Bras woetah
K. 2. Djalak sangoe Sederek K. 17. Sempaner Sederek

toempeng K. 18. Tilam oepih Bras woetah
K. 3. Djangkoeng segara Bras woetah K. 19. Tilam sari Bras woetah

winotan K. 20. Tjarang soka Benda segada
K. 4. Kanda besoeki Bras woetah K. 21. Sempana pandjoel Bras woetah
K. 5. Djalak Lawe setoekel K. 22. Mangkoenegara Bras woetah
K. 6. Tilam sari Benda segada K. 23. Sinom Mangkoe-
K. 7. Semar tinandoe Sederek negara Lananq
K. 8. Tilam sari Bras woetah K. 24. Sempana Pinda segata
K. 9. Djalak ngore Bras woetah K. 25. Tilam oepih Bras woetah
K. 10. Tilam sari Toek pinetak K. 26. Pendawa lare Bras woetah
K. 11. Brodjol Bras woetah K. 27. Sinom segara
K. 12. Djalak dinding Bras woetah winotan Bras woetah
K. 13. Tjarita Bras woetah K. 28. Panimbal Naga ranqsang
K. 14. Pasopati Bras woetah K. 29. Tilam oepih

0 00
Batoe lapak

Lanspunten.

K. 30. Goenoengan Sederek K. 33. Koedoep mlati Sederek
K. 31. Goenoengan Sederek K. 34. Biring lanang Bras woetah
K. 32. Sapoet abon Bras woetah K. 35. Biring wadon Bras woetah

INZENDING VAN R. NG. TJOKROADIPRODJO
Gep. Wedana, lid van den Landraad Jogjakarta.

Eirissen.

DAPOER PAMOR
Tj. 1 .

Tj. 2 .

Djalak tilam sari

Wrangka : Soenggingan. Pendok : Kemalon.
Seloet en mendak van zilver met edelsteenen

Saboek inten

Wrangka : Soenggingan. Pendok : Soewasa met

Bras woetah

Bras woetah

slorok van goud email en edelsteenen. Seloet en
mendak van soewasa.
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COLLECTIE VAN HET JAVA-INSTITUUT.

1 . Krissen.

DAPOER PAMOR DAPOER PAMOR
No. 28 . Sombro Sederek No. 36 . Saboek inten Bras woetah

No. 29 . Kanda besoeki Sederek No. 37 . Djalak tilam oepih Bras woetah

No. 31 . Sombro Sederek No. 38 . Pandji nom Bras woetah
No. 34 . Poelang geni Bras woetah No. 39 . Tjarang soka Bras woetah
No. 35 . Djalak tilam oepih Adeg No. 40 . Saboek inten Bras woetah

2 . Lansen ') en lanspunten.

DAPOER PAMOR
No. I Tjanggah stok versierd

No. 2 Dora menggala Bras woetah wrangka en stok versierd

No. 3 Dora menggala Lawe setoekel id.

No. 4 Biring lanang Sederek —
No. 5 Koedoep Bras woetah stok rotan

No. 6 (Koperen punt) — stok versierd

No. 7 id. — id.

No. 8 Dora menggala Bras woetah wrangka en stok versierd

No. 9 Oeroebing damar Bras woetah id.

No. 10 Bango dolok — —
No. II Andong Sederek wrangka en stok versierd

No. 12 Biring Bras woetah id.

No. 13 Biring Bras woetah id.

No. 14 Sadak Bras woetah id.

No. IS Biring Bras woetah id.

No. 16 Koedoep Bras woetah id.

No. 17 (Tlempak) Dora menggala Bras woetah lanspunt met goud bewer
No. 18 Tjipiran Adeg zonder stok

No. 19 Tjanggah Adeg id.

No. 20 Biring lanang Adeg id.

No. 21 — Bras woetah id.

No. 22 Boeto idjo Bras woetah id.

No. 23 Sapoet abon Bras woetah id.

No. 24 Koedoep Bras woetah id.

No. 30 Djangkoeng Sederek id.

No. 32 Djangkoeng Sederek id.

No. 33 Limpoeng Sederek id.

No. 42 Damar moeroeb Bras woetah id.

3 Messen.

No. 26 Koedi No. 27 Koedi

i) Over lanspunten zie noot bij inzending Gall. De lansstok is vaak versierd ; aan het ondereinde met

een koperen huls (sopal) met knop (toendjoeng) en aan het boveneinde met een metalen huls (djinggring) of

een omwikkeling met paardenhaar (godi), voorzien van een afsluitring boven (metoek) en onder (lagri). De
lansen van no. i t/m no. l6 zijn afkomstig van Madoera.

269



INZENDING VAN

CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUID-MIDDEN-JAVA DER

AFDEELING NIJVERHEID TE JOGJAKARTA.

Bord 1

:

Opeenvolgende stadia van bewerkingen voor de vervaardiging van tafelmessen met stolen

lemmet.

1 . Materiaal (welstaal)

2. Insteek (Jav. pasi) gesmeed
3. Borst (Jav. gegelan) gesmeed
4. Afgesmeed (Halfproduct)

5. Bijgewerkt

6. Geslepen

7. Gehard
8. Gepolijst (Afgewerkt Eindproduct)

De bewerkingen Nos. i t/m 4 geschieden in desa-nijverheid te Koripan, district

Delanggoe, regentschap Klaten, en Nos. 5 t/m 8 in het finishingbedrijf ,,Soemirat”.

Opeenvolgende stadia van bewerkingen voor de vervaardiging van timmergereedschappen

van smeedijzer en welstaal.

a. Materiaal (smeedijzer en welstaal)

b. Insteek (Jav. pasi) en borst (Jav. gegelan) gesmeed
c. IJzer en staal samen geweld
d. Afgesmeed (Halfproduct)

e. Bijgewerkt

f. Geslepen

g. Gehard
h. Gepolijst (Afgewerkt Eindproduct)

De bewerkingen Nos. a t/m d geschieden in desa-nijverheid, halfproduct van
,,C. T. B. O. K.” en e t/m h in het finishing-bedrijf ,,Soemirat”.

C. T. B. O. K. = Coperasi Toekang Besi Oemoem Koripan (Cooperatie der

IJzersmeden van Koripan).

Bord 2

:

Monsterbord van door het finishing-bedrijf fraai afgewerkte tafelmessen van diverse
modellen. De vervaardiging van het halfproduct geschiedde in desa-verband te

Koripan.

De prijzen liggen op Pacific-peil
; zij zijn lager dan de gemiddelde prijzen van de

uit het Buitenland geimporteerde artikelen van ongeveer dezelfde kwaliteit.

Bord 3 ;

Monsterbord van door de afwerkings-centrale keurig afgeleverde steekbeitels, schaaf-
beitels en draaibeitels van diverse afmetingen. De vervaardiging van het halfproduct
geschiedde in desa-nijverheid te Koripan.

E)e prijzen liggen op Pacific-peil
; zij zijn lager dan de gemiddelde prijzen van de

uit het Buitenland geimporteerde beitels van dezelfde afmetingen en kwaliteit.
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Bord A:
In desa-verband vervaardigde speer en dolk, gesmeed in de volkssmederij als half-

product, daarna verder afgewerkt in het finishing -bedrijf.

Bord B:
Moderne producten van georganiseerde voikssmederijen rondom en in Soekaboemi
De prijzen van deze keurig afgewerkte jachtmessen, padvindersmessen, dubbelmessen
in een houten schede, kapmessen, padvindersbijlen en goloks betok en goloks Sin-

toeng Djepit liggen op Pacific-peil.

Bord G:
Piso blati met hoornen handvat, piso veer, padvindersmes en klein jachtmes, ver-
vaardigd als halfproduct in desa-verband, daarna fraai afgewerkt in het finishing-
bedrijf.

Voor bestellingen op deze mooi afgewerkte moderne producten der georganiseerde
voikssmederijen in West-Java kan men zich wenden tot de ,,Co6peratieve Nijver-
heidscentrale Batavia” p/a Gonsultatiebureau Batavia der Afdeeling Nijverheid,
Koningsplein-West, Batavia -C.

In losse stukken :

Draaibeitels, met en zonder handvat, steekbeitels en messen in diverse modellen
en afmetingen, keurig afgeleverde eindproducten van het finishing-bedrijf, de pro-
ductie-codperatie ,,Soemirat” te Klaten.

In losse stukken :

Grove producten als arits (grasmessen), bendo’s, bodings (kapmessen), ani-ani’s

(rijstmesjes), wadoengs, petjoks, petels (bijlen), enz. van desa-smederijen van Koripan
voor de door de Afdeeling Nijverheid ingezette actie.

INZENDING VAN R. Ng. PRIJOSASTRO
Fd. Wedono van Imogiri - Soerakarta.

Pr. I. Laboeng koedi

2. ,, sraboedan

3 * tt tt

4. ,, betetan

5. ,, koedoeptoeri

6. Arit deresan

7. Arit pengaritan

8. Wangkil Imogiri

9. Wangkil Imogiri

10.

Petj ok

Dit zijn producten van de voikssmederijen in het historische plaatsje Imogiri, welke
producten in de inheemsche samenleving als degelijk bekend staan.

De desa-smeden van Imogiri dragen namen, die beginnen met Soepo, daar zij afstam-
men van den empoe Soepolegi, hof-empoe van Sultan Agoeng van Mataram.

Deze Sultan de Groote had te Imogiri een pasanggrahan, waarvan thans nog een ver-

vallen muur overgebleven is ten Oosten van den pasar van Imogiri. Empoe Soepolegi was
meestal in het gevolg van den Vorst, wanneer deze verpoozing zocht in de pasanggrahan. Op
last van zijn heer vestigde zich Soepolegi in Imogiri. De wijze Vorst droeg den empoe op om
behalve edelwapens 00k te vervaardigen ten behoeve van de bevolking gereedschappen om de
destijds Imogiri omringende bosschen te ontginnen en ook landbouwwerktuigen.

De nazaten van Empoe Soepolegi zetten tot op den huidigen dag de traditie der ver-

vaardiging van landbouwgereedschappen nog voort. Op hun smeed-producten rust volgens het

Javaansche volksgeloof de zegen van Sultan Agoeng en van Empoe Soepolegi.
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INZENDING VAN MEVROUW A. J. RESINK-WILKENS

Krissen.

DAPOER PAMOR DAPOER PAMOR
R. 13. Sombro Adeg, met pedj^tan R. 33. Djalak mawi naga Sekar pala

Krisheft ecn gcheel Model v. wrangka:
met lemmet.

R. 28. Patrem (vrouwen-
kris). Adeg

R. 30. Jocjoe roempoeng. Bras woetah
Pendok van zilver.

Model V. wrangka;
Gajaman.

R. 31. Djalak tilamsari Bras woetah
Krisheft een gehcel

met lemmet.

Model V. wrangka:
Tanggal.

R. 32. Naga seloeman Lawe setoekel

Model V. wrangka:
Gajaman.

Gajaman.

R. 34. Tilam poetih Bras woetah
Versierd met wa-
jangfiguren.

Met anggar (kris-

bonder ).

Model V. wrangka:
Bantekan.

R. 35. Pendawa poedak Bras woetah
setegal

Model V. wrangka:
Bangga.

Lanspunten.

DAPOER PAMOR
R. 3.

R. 14.

R. 16

R. 17

Godong andong
Lempoeng

I
Met menschenfiguren

DAPOER PAMOR
R. 25. Gada Bras woetah
R. 27. Biring Bras woetah

Zeer lange vorm.

Zwaarden.

R. 1. Pedang soedoek
R. 2. Pedang (zeer oud)
R. 36. Ear bango Kembang pala

Messen enz.

R. 4. Dolkmes (zeer oud).
R. 5— 9. Koedi Sederek
R. 10. Onbekend (spade?).
R. 11—23. Koedi Sederek
R. 24. Koedi Adeg

R. 26. Koedi Bras woetah
R. 29. Sangoet Bras woetah

Met versierde scheede en
zilveren handvat.

Bronzen voorwerpen.

R. 18. Bronzen bijl, versierd met spiraalfiguren.
R. 19. Bronzen bijl.

R. 20. Bronzen handvat van dolk. Hindoe-Javaansche periode.
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Collectie R. Katamsi, Xo. i. Foto A. Gall.



INZENDING VAN K. R. T. PADMONAGORO

P. 1. Wedoeng. Dapoer : Lar bango
:
pamor : bras woetah.

INZENDING VAN R. KATAMSI

R. K. 1. Pedang; Dapoer; Lar ngatap

R. K. 2. Bron2en bijl van Goenoeng Kidoel, Jogjakarta

INZENDING VAN MEJ. W. S. E. VAN NOOTEN

1. Lanspunt. Deze lanspunt behoort tot de proeven tot bet introduceeren van nikkelstaal in

de pamorsmeedkunst, genomen door oud-Resident Couperus.

INZENDING van den Heer B. W. DE JONGH, MAGELANG.
}. 1. Kris, oud : pamor: sederek.

INZENDING VAN Mr. DE GROOT

G. 1. Soedoek met ingesmeede figuren.

INZENDING VAN Dr. Th. P. GALESTIN

Erissen.

DAPOER. PAMOR DAPOER. PAMOR
Kebo teki Sed^ek G. 2. Kebo ladjer Bras woetah

Versierd met wa- Krisheft een ge-

jangfiguren. heel met lemmet.

G. 3. Brodjol Sederek

G. 4. Semar tinandoe Sederek

Lanspunten.

G. 5. Tjis

Zwaarden.

G. 6. Pedang soedoek Adeg G. 7. Lar ngatap Sederek

Met kidang en wol- Met Senggana.

kenmotief.

Bronzen voorwerpen.

G. 9. Bronzen lanspunt

Krisheft een geheel met lemmet. G. 8. Bronzen bijl
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INZENDING

GUNSULATIEBUREAU VOOR OOST-JAVA DER AFD. NIJVERHEID

te

SOERABAJA. 0

I. Sringin. Cbs. 6. Pedang S

2. Larkang. » 7- Djambija.

3- Garbah. 8. Jachtmes.

4- Tenggala. „ 9- Belati.

5- Pedang abir. „ 10. Dolkmes.

i) Inzending ontvangen tijdens de tentoonstelling en derhalve niet in het oorspronkelijke program-
ma opgenomen.
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MEDEDEELING

Den leden van het Java-Institnut wordt hierbij beleefd medegedeeld,
dat de terugontvangen onbetaalde contributie over het le halfjaar 1938
begin Juni a.s. opnieuw zullen worden verzonden.

De Secretaris-Penningmeester.

CORRIGENDA

De auteur van het artikel : Pamidjahan en zijn heiligdommen, heet
ten rechte Mohammed Kosasih. Enkele voor het verband storende
drukfouten :

P. 121, Iste kol., 20ste regel v.b. telezen: idin i.pl.v. indin.
P. 128, ,, ,, 7de ,, ,, ,, ,, ,, rNjimas i. pi. v. Nji man.
P. 139, 2de ,, Iste ,, v.o. ,, ,, : ngepal i. pi. v. ngepat.

Wy verwyzen naar het inlegvel van de Commissie voor de
Volkslectuur inzake de uitgave van Dr. Pigeaud’s Javaansche
Volksvertooningen waarin vermeld staat, dat de leden van het
Java-Instituut een zeer belangryke reductieprijs wordt verleend.
Bestellingen kunnen rechtstreeks by de Commissie voor den
Volkslectuur alsmede by het Secretariaat van het Java-Instituut
gedaan worden.
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GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN OMTRENT DE
RESIDENTIE MADIOEN.

DOOR

Dr. L. AD A M
Resident van Madioen.

V. HET TIJDVAK VAN DE MOHAMMEDAANSCHE RIJKEN VAN DE DEMAKSCHE
OVERHEERSCHING TOT DE „PALIHAN” (± 1518 TOT 1755)- 0

§ I. I n 1 e i d i n g.

Voor de gegevens uit het tijdvak der

Mohammedaansche rijken Demak, Pa-

djang en Mataram zijn wij hoofdzake-

lijk aangewezen op legenden en ovcr-

leveringen, die zich concentreeren op
landstreken die toen al zeer waarschijn-

lijk ressorten van Regenten (Boepati’s

of Toemenggoeng’s) moeten geweest

zijn. Deze zijn : Madioen, Tja-
roeban, Panaraga (00k wel Pra-
na r a g a geheeten), M a g e t a n (of

00k wel : K a m a g e t a n) en in het

noorden : Djagaraga.
Nu moet men van de hoeveelheid

kennis die wij uit verschillende bron-

nen hebben geput niet veel verwach-

tingen koesteren. In de eerste plaats is

het niet mogen gelukken alle bronnen

aan te boren, en in de tweede plaats

is het gevondene — als alle Javaansche

geschiedschrijving — een mengsel van

fantasie en werkelijkheid, dat zich be-

paalt tot een opsomming van namen
van enkele zeer vereerde hooge perso-

nages waarvan soms 00k nog de krijgs-

bedrijven in de herinnering van enkelen

voortleven. Opmerkelijk is, dat van Ma-
getan en 00k wel van Djagaraga veel

minder bekend is dan van de andere

regentschappen ;
vermoedelijk moet dit

1) Vervolg van Djawa 1938 biz. 97 - 120.

2) Zoo zou zeker in de Vorstenianden, waar over-

leveringen meet en beter bewaard worden dan in de

Gouvernementslanden, nog heel wat materiaal te vin-

toegeschreven worden aan het feit, dat

hier in de i6e, i7e en i8e eeuw tel-

kens wisseling van Regentengeslacht

moet geweest zijn.

§ 2. Madioen.

Een belangrijk deel van het huidige

regentschap Madioen moet in de i6e

eeuw nog een moeras geweest zijn. De
verbinding met Kediri zal wel langs de

flauwhellende thans (en misschien toen

00k) met djati beplante uitloopers van

den Wilis geloopen hebben, mogelijk

wel langs het eenzaam midden in de

bosschen gelegen gehucht P o e s e r (dat

waarschijnlijk een oude vestiging is) via

Ketoepoe naar Toengloer (de aan de

grensrivier Widas op Kedirisch ge-

bied gelegen desa). In Hindoe-Javaan-

schen tijd moeten in dit djatibosch-

gebied, gelijk wij reeds mededeelden 3),

tal van vestigingen zijn geweest. En
merkwaardig is, dat in deze streek twee

legenden van een der wall’s (figuren,

dus, uit het begin van het Mohamme-
daansche tijdvak), namelijk de zwerven-

de Soenan Kali Djaga, voort-

leven. Er is aan den zuidelijken oever

van de Kali Poeser een bron, S e n -

dangnatah geheeten, die uit een

den zijn geweest. Ook konden uit gebrek aan tijd geen

groote babad’s geraadpleegd worden.

—

3)

Djaw'a 1938 biz. ii6.
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rots ontspringt en door Soenan Kali

Djaga’s stoot van zijn bamboestaf *) is

ontstaan
;
de bamboestaf werd een bam-

boeboschje en het water moet genees-

krachtig zijn en lokt de bevolking, die

er met centen offert naar zich toe. Het
andere verhaal vertelt, dat de plek dicht-

bij Poeser waar twee yoni’s zijn ge-

vonden, eens de slaapplaats van Soenan
Kali Djaga en zijn echtgenoote was.

Wat weten wij nu van Madioen in

de periode van de eerste Mohamme-
daansche heerschers ?

Men vertelt, dat gedurende de Demak-
sche overheersching (+ 1518 tot ± 1550)
de tegenwoordige plaats Madioen nog
bosch was, het heette toen W a n a r e-

dj a, een naam, die later in den Java-

oorlog herhaaldelijk als de hoofdplaats

van Madioen wordt genoemd.
De eerste Regent moet zich gevestigd

hebben in het zuidelijkedeelvan dehuidi-

ge stad, namelijk inDemangan benoorden
de kali Tjatoer, dichtbij de samenvloei-

ing met de de kali Madioen, waar nog
een plek aangewezen wordt, die Sitinggil

heet, de gebruikelijke naam van het

voorste opgehoogde gedeelte van de

Vorstenlandsche kraton’s.

Vermoedelijk stond hier al een uit den
Hindoe-Javaanschen tijddateerende tjan-

di of ander gebouw (zie boven Djawa
1938 biz. 119).

In 1937 verrichte opgravingen ont-

blootten fundamenten van een gebouw
waar mogelijk de eerste Regenten ver-

blijf hielden.

Wie deze eerste Regent was ? Was het

de ascetisch-levende Pangeran Timoer,
de jongste zoon van Sultan Trenggana
van Demak, die zijn zoon als Regent
van Madioen zou aangesteld hebben ?

Er is echter 00k een verhaal, dat deze
Pangeran Timoer door den Sultan van
Padjang benoemd werd 3). Een plaat-

selijke legende vertelt, dat een zoon

i) Dit wonderverhaal van de staf van dezen heili-

ge IS 00k elders op Java bekend, zie Rinkes in Tijd-
schr. Bat. Genootschap deel 53 (1911) biz. 462 noot i.

van genoemden Demakschen Sultan

de eerste ontginner van Wanaredja
was. Hij zou de kraton heimelijk ont-

vlucht zijn en op zijn omzwervingen
aan het bosch van Wanaredja zijn geko-
men, dat hij ontgon. Er is een ander,

weinig geloofwaardig verhaal, dat zegt,

dat een zekere Goesti Sigit, een jongere
broer van een Regent van Poerwadadi
(benoorden Maospati), het bosch Wa-
naredja ontgon

; omdat hij in verzet

kwam tegen zijn broer werd zijn hoofd-
plaats vernietigd, hij vluchtte en werd
santri in de desa Tadji (Goranggareng)
alwaar men nog zijn graf, Kedoengsigit
geheeten, dat door geen prijai betreden
mag worden, aanwijst.

De nieuwe regentshoofdplaats heette

hoogstwaarschijnlijk Wanasari. Soms
wordt 00k gesproken van Koeta Mi-
ring, nu nog steeds de naam van een
gehucht van de juistgenoemde desa
Demangan. Ten noorden daarvan ligt

Aloon-aloon en ten noorden daar-

van T oemenggoengan, beiden in

de desa Dj asenan. Men zegt, dat

later de Regenten hier (in Toemeng-
goengan) hebben gezeteld.

In de vrije desa Koentjen ten

noordwesten van Demangan, waar de
graven van vier Regenten van Wanasari
aangewezen worden, ligt een bron, die

Sendang Madioen heet en nog steeds door
de menschen van Koentjen wordt
schoongemaakt, maar niet als p o e n d en
wordt beschouwd. Mogelijk is deze bron
reeds in den Wanasari-tijd al zoo ge-

noemd en aan haar de naam Madioen
te danken. De taalgeleerde Dr. Pigeaud
kon ons geen bevredigende oplossing
voor de oorspronkelijke beteekenis van
deze naam geven. Hij schreef het vol-

gende : ,,een oude dorpsche uitspraak
van de naam schijnt te zijn mBe-
d i j o e n, misschien schuilt er weer een

2) Zie bovp, Djawa 1938 biz. 116.
3) W. Fruin-Mees Geschiedenis van Java deel II

biz. 33.
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naam van een boom of plant in” *)

Dr. Pigeaud meent, dat de allermeeste

plaatsnamen van desa’s op Java zijn

afgeleid van namen van boomen of

planten.

Dr. Rouffaer meent op grond van
een mededeeling van Rijckloff Volkertsz

van Goens 3), dat in circa 1575, dus
aan het einde van de Padjangsche heer-

schappij, een der 14 provincien van het

rijk, namelijk P o e r (a) b a j a, de oor-

spronkelijke naam van het landschap

Madioen was. Die naam is v. z. v. wij

hebben kunnen nagaan, geheel verdwe-
nen. 4)

Er zijn, zooals boven reeds gezegd is,

vier Regenten van Wanasari op het

kerkhof van Koentjen begraven. Zij droe-

gen alien den naam Mangkoenegara.
De eerste zou gestorven zijn in Sokawati
(het landschap in het noordoostelijke

deel van Soerakarta), de tweede in Pang-
girikan (?), de derde in Soekasana (?)

en de vierde in Pandantoja (?). Op
hetzelfde kerkhof vindt men naast het

graf van den eersten Mangkoenegara
het graf van Kjahi Ageng Groeboeg,
die, naar men ons in Koentjen vertelde

uit Banten afkomstig zou zijn en de

e m b a n (voogd) van den eersten Re-
gent van Wanasari was.

De legende vertelt, namelijk, dat de
eerste Mangkoenegara een zoon was van
Panembahan Senapati, die, zooals wij

straks zullen zien, Madioen veroverde,

en er dezen nog minderjarigen zoon als

Regent benoemde onder voogdij van zijn

jongeren broer Raden Djamboe, die later

Kjahi Ageng Groeboeg werd genoemd ;

naar dit verhaal kan deze Kjahi moeilijk

iemand uit Banten zijn.

Het is niet zeker, dat de desa

Koentjen al in den Demakschen
tijd vrij verklaard werd. Naar wij in

1) De m dient evenals de voorvoeging ng of ing

(bijv. Ngawi) om de locatief aan te duiden
;
locatief is in

sommige talen een naamval die antwoordt op de vraag :

waar ?

2) Zie Adatrechtbundel 34 biz. 280.

oude stukken in het Residentsarchief

lazen, moet eerst in 1830 op een ver-

gadering te Magetan alwaar het onder-

werp van de vrije desa’s door den
Regeeringscommissaris voor de overna-

me van de Mantjanegara met de Re-
genten werd besproken, op voorstel van
den toenmaligen Regent van Madioen
deze kleine desa vrij verklaard zijn.

In den tijd, dat de kaboepaten in

Wanasari was gelegen — zegt de legen-

de — lag midden in een bosch benoor-
den den regentszetel — thans in het hartje

van de stad bewesten de hoofdstraat —
de heilige bron Sendang Soem-
ber-oemis, (00k Soember Gajam
geheeten) die nu nog vereerd wordt.

Het was daar, dat de Patih van een
der Regenten van Wanasari, een ge-

neesmiddel voor de kranke Raden Ajoe
van zijn Goesti moest zoeken. Het bosch
was zeer dicht begroeid en onveilig,

zoodat de Regent aan den Patih eenige

dienaren meegaf. Na een halven dag
met moeite zich een weg door het bosch
gebaand te hebben kwam men aan een

plek met twee bronnen, een groote en
een kleine, met helder water. De groote

was vol visschen en schildpadden. Daar
trof het gezelschap een ouden man, aan

Kjai Panggang, geheeten. Toen hem
verteld was wat het doel van de komst
van den Patih was, antwoordde Kjahi
Panggang, dat het gezelschap kon terug-

keeren en dat ’s Regents echtgenoote
bij thuiskomst genezen zou zijn. Aldus
geschiedde. De bron werd daarna door
den Regent en vele anderen bezocht
om heil en geluk af te smeken of ge-

loften te vervullen.

Langzamerhand werd het bosch er

omheen ontgonnen, ontstond er een
welvarende desa, die Kertahardja werd
genoemd, de plaats, die later de zetel

3) In zijn "Corte Beschrijvinge van 't Eijland Java”
gepubliceerd door Leupe in Bijdragen K. I. deel IV
^856, speciaal biz. 352.

4) Zie 00k Rouffaer t a p. biz. 280 noot.
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van den Regent zou worden. De na-

gedachtenis van Kjai Panggang, die op

een goeden dag plotseling verdwenen

was, wordt tot op den huidigen dag

gevierd met een slametan van p i t i k

panggang (geroosterde kip), en een

toempeng rijst, op de bersih desa

in de maand Soera.

Na de Demaksche hegemonie komt de

overheersching van het in het zuidwesten

der residentie Soerakarta gelegen P a-

djang (± 1550 tot 1586). Mogelijk

werd dus toen, gelijk boven medegedeeld

werd, Pangeran Timoer Regent van

Wanasari.
Uit dezen tijd zijn ons geen legenden

bekend, wel kent men op verscheidene

plaatsen, in de geheele residentie, 00k

in het regentschap Madioen, plaatsen,

waar prinsen of andere hoogwaardig-

heidsbekleeders van het hof van Padjang

vermoedelijk na den val van het rijk

een toevluchtsoord zochten. Zoo zegt

het volksverhaal in de desa Kadjang,

benoorden Madioen aan de kali Madioen

gelegen, dat in een 12 meter lang graf

in die desa begraven ligt een zekere

Raden Rangga Widjaja, zoon van den

Vorst van Padjang. Ook de stichter

van deze desa, Kjahi Klewer, moet uit

Padjang afkomstig zijn. Een ander graf

van een Padjangschen prins vindt men
in Soemberwedi of Berdi, desa Loewara
(onderdistrict Pilangkentjeng, in het

noordoosten van het regentschap); deze

prins leefde als kluizenaar in het

gebergte Atas-angin (Badjanegara). ’)

Volgens een ander verhaal zou deze

,,poetra Padjang” Raden Menak Ang-
groeng geheeten, gevlucht zijn uit zijn

land en in eenige desa’s van Noord-

Tjaroeban (Tapelan, Sengge en Berdi)

hebben gezworven. Zijn graf enomgeving
mogen niet door ambtenaren bezocht

worden. Er zijn voorbeelden van een

bank-administrateur een boschopzichter

en een Regent die het gebod overtraden

en gestraft werden.

Hoewel buiten verband met het onder-

werp van deze paragraaf, moge toch

hier vermeld worden dat de wonderlijke

avonturen van Raden DjakaTing-
kir—later de Vorst van Padjang—volgens

het volksgeloof zich gedeeltelijk hebben
afgespeeld in het westelijke deel van

Ngawi. Zoo moet, bijvoorbeeld, de desa

Banjoebiroe, ten Zuidwesten van Wali-

koekoen gelegen dezelfde desa zijn waar

Djaka Tingkir een zekeren Ki Boejoet

en Mas Montja ontmoette. Met dezen

Mas Montja vaart hij op een vlot een

kali 2) af en komt in de Kedoengsrenge-

nge (in de Kali Solo, dicht bij de

samenvloeiing met de Sawoer gelegen) 3)

waar beiden een gevecht leveren met
een leger van krokodillen.

Aan deze Kedoengsrengenge, in het

Solosch gebied gelegen, wordt jaarlijks

door menschen van de Vorstenlanden

en uit Poerwadadi (Grobogan) geofferd.

Het rijk van Padjang gaat tenonder

en het rijk van Mataram wordt geboren.

De in Kotagede en Kerta zetelende

Senapati, die van 1586-1601 over

dit rijk regeerde, trekt al spoedig met
zijn leger naar het oosten om de

,,Brangwetan” te bestrijden. Een de-

salegende van Lemahbang (Maospati)

zegt, dat de Vorst bij Kintjangwetan

(op de grens van de regentschappen

Madioen en Magetan) het tegen de

Madioensche legerscharen moest afleggen

en terugkeerde naar de aangrenzende
desa waar de grond roodgekleurd werd
door het bloed van gewonden en
gesneuvelden, vandaar de naam Lemah-
(a) bang (roode grond).

Het was Pangeran Timoer, ook wel

Panembahan Madioen geheeten, die

in verzet kwam tegen Senapati. De Babad

2) Volgens de Babad Tanah Djawi van Meinsma
biz. 68 was deze rivier de Kali Dengkeng in Klaten.

i) Zie Knebel in Tijdschr. Bat. Genootsch. deel 3) Volgens de Babad Tanah Djawi biz. 69 in de

48 biz. 529-530. Bengawan Pitjis (Solo-rivier ?) gelegen.
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Tanah Djawi vertelt, dat het leger van
de boepati’s van de Brangwetan (Oost-

Java) zich in Madioen hadden verzameld,

om gezamenlijk den Vorst van Mataram
te bestrijden. Deze slaat zijn legerkamp

op in de desa Kalidadoeng (die niet meer
bestaat) bewesten de Kali Madioen. Hij

merkt, dat hij tegenover een overmacht
staat en bedenkt een list. Hij zendt zijn

schoone Adisara (vrouwelijke bediende)

naar den Panembahan met de boodschap,

dat hij zich wil overgeven. De Panem-
bahan is een en al toeschietelijkheid,

zendt de legers van de Brangwetan
weg, laat Senapati binnen de stad trek-

ken, maar deze valt plotseling aan, dringt

de kraton binnen. De Panembahan
vlucht 0 zijn schoone dochter

Retna Doemilah achter en, niettegen-

staande zij een magische kris bezit, die

haar beveiligen kan, wordt zij zoo door

Senapati verblind, dat zij de kris laat

vallen, zich aan hem overgeeft en later

zijn vrouw wordt. Haar broer. Mas
Lontang, die getrouwd was met een
dochter van den Pangeran van Soerabaja

wordt Regent van Djapan.
Wie Senapati als Regent in Madioen

aanstelt is niet bekend. Zijn opvolger.

Mas Djolang of Panembahan Seda
Krapjak (i6oi - 1613), benoemde, vol-

gens de Babad Tanah Djawi een zoon
van zijn broer Pangeran Mangkoeboemi,
een zekeren Bagoes Petak tot

Boepati van Madioen. 3)

Hoe het Madioen ging onder Sultan

Agoeng (1613 - 1645) is onbekend. Ver-
moedelijk zullen vele Madioeners in het

leger van dezen Sultan gevochten hebben
in den Oosthoek (1614, 1617, 1622,

1639), op Madoera (1624) en zelfs

misschien 00k wel in de groote legers

die in 1628 en 1629 Batavia belegerden.

Ook uit de regeeringsperiode van den

1) Waarheen ? In Demak wordt verteld, dat hij naar
Wirasaba is gevlucht (mededeeling van R.A. A. Iskandar
Tirtakoesoema, Regent van Demak.)

2) Zie Babad Tanah Djawi (uitgave Meinsma.
IQ03) biz. 185 - 198. Zie ook Veth. Java ze druk deel

II biz. 311.

wreeden in Plered zetelenden A m a n g-

koe Rat I (1645 - 1677) is over
Madioen noch in legenden noch in de
door De Jonge gepubliceerde Compag-
niesbrieven iets te vinden. Alleen een
enkele mededeeling, dat de Vorst een
zekere Kjahi Wiradikara tot Toemeng-
goeng van Madioen benoemde, om hem
daarna te vermoorden. 4)

De opstand van Troenadjaja maakt
een eind aan het bewind van Amang-
koe Rat. Uit dezen tijd zijn ons meer
gegevens bekend, die in een afzonder-
lijke paragraaf vermeld zullen worden.

Het is merkwaardig, dat de aaneen-
gesloten reeks van desa’s in het noorde-
lijke deel van het regentschap Madioen
(en ook in Ngawi) aan de rivieren ligt,

die in dit moerassige land de eenige

verkeerswegen moeten geweest zijn. Het
is niet onmogelijk, dat de desa’s aan de
Kali Madioen pas uit de tweede helft

van de lye en uit de i8e eeuw datee-

ren. Eerst later zullen de desa’s in de
beoosten en bewesten dezer groote rivier

gelegen sawahgebieden—hetoude rawah-
gebied—zijn ontstaan. In het zuidelijke

deel van het regentschap moeten oudere
desa’s zijn. Hier zijn dan ook de
restanten van een Hindoe-Javaansche
beschaving (Zie boven Djawa 1938
biz. 1 13 - 1 15) gevonden.

§3. Tjaroeban tot I 7 55 --

Omtrent het ontstaan van den naam
Tjaroeban (tjaroeban beteekent :

mengsel, afgeleid van tjaroeb =
gemengd, vermenging, samenvoeging)
is onder de bevolking alleen maar be-

kend, dat de plaats van dien naam (een

desa, gehucht of plek Tjaroeban is niet

te vinden) destijds gelegenheid gaf aan
prijai’s van de geheele omtrek om hier

3) Babad Tanah Djawi (uitg. Meinsma, 1903)
biz. 216.

—

4) De Jonge. Opkomst van het Nederl. gezag, enz.

deel VII biz. XCVIII.
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samen te komen, teneinde hanengevech-

ten te houden.
Van Altona 0 meent, dat de uit den

Hindoe-Javaanschen tijd dateerende

naam van de geheele streek 2ou betee-

kenen
:

,,de woonstee der gemengden
(van oorsprong)”, waaronder schrijver

verstaat: ..krijgsgevangenen ; lieden, die

om het een of ander vergrijp of om
politieke redenen de maatschappij waren
uitgezet, dan wel zij, die uit niet

geoorloofde kastenvermenging waren
voortgesproten.” Dezen moesten aan

het werk gehouden worden met djati

te planten. Of deze hypothese weten-

schappelijk verdedigbaar is, kunnen wij

niet beoordeelen. Het schijnt ons toe,

dat verscheidene desa’s van de plaats Tja-

roeban en omtrek heel oud moeten zijn.

In de desa Kradjan is een bron in

het gehucht Kepoetren — een plaats

waar vroeger poetri's van Jogjakarta

gewoond moeten hebben — waar drie

zeer verweerde en misvormde beelden

staan en waar de desamenschen van
Kradjan elk jaar in Soera de bersih desa

vieren ; van namen van tjikal-bakal’s

(stichters van de desa) weet men niets.

Ook van Medjajan, Kajo, Tampawi-
djajan weet men geen namen van stich-

ters, Een uitzondering maakt de desa

Pandean. Deze kleine desa zou gesticht

zijn door een zekeren Kjai Demang en
zijn vrouw Njai Endah *), beiden af-

komstig uit Mataram. De plek werd
Sedoendoeng genoemd. Later kwamen
nog twee broers en een zuster van Kjai

Demang uit Mataram, namelijk Kjai

Wadat 3), Kjai Trabanjoe en Njai

1) Zie Tectona deel 20 (1927) biz. ii en 12; zie

ook boven Djawi 1938 biz. 117.

2) Endah = schoon, fraai.

3) Wadat = ongetrouwd blijven.

4) Zie Mr. F. D. E. van Ossenbruggen. Het pri-

mitieve denken in Tijdschr. Kon. Inst, van T. L. en
V. deel 71 (1916) biz. 241.

5) Ook in de desa Pandean, die haar naam te

danken heeft aan de smeden Hirasetr4 met zijn broers
Kjahi Onggira en Kjahi Mergasoeti, zoomede de
Empoe GoenaleksanS van Genengan (district Gorang-
gareng), van de stad Madioen mag geen groen gedra*
gen worden.

Wadat 3). Zij breidden met hun vijven

de nederzetting uit. Kjai Wadat en
Kjai Trabanjoe waren smeden en oe-

fenden in hun nieuwe vestiging hun
beroep uit. Later is daarom de desa

Pandean genoemd. De graven van deze
vijf personen bestaan nog. Het huis van
Kjai Demang stond op de plaats waar
nu de westelijke pasar van Tjaroeban
ligt. Niemand durfde er te wonen en
toen de grond voor de pasar gekocht
werd en geegaliseerd moest worden, vond
men — naar in de desa verteld wordt
— onder het afbreken van de muren en
het fundament een steen van wel een
halve meter in het vierkant.

De smid was in oude tijden de magier
bij uitnemendheid, de smidse een heilige

plaats 4
), Merkwaardig is, dat in deze

desa niemand kleeren mag dragen met
bango toelak (donkerblauw of
zwart geverfd met een witte plek in het

midden), evenmin mag er iets groens in

de kleeren zijn. s)

De bersih desa wordt bij de sendang
Setoendoeng, de bron waar de desa-

stichters hun water haalden, gevierd.

Men zegt, dat het Setoendoeng afgeleid

zou zijn van toendoeng of eigen-

lijk van di-toendoeng, verdreven,
verjaagd

; immers ook Kjai Demang en
zijn familie waren verjaagd ^).

Het is niet waarschijnlijk, dat degene,
die als eerste Regent van Tjaroeban
wordt beschouwd een zekere Tjakra-
koesoema I, ook Toemenggoeng Alap-
Alap geheeten, zijn functie uitoefende
als dienaar van den Sultan van Demak,
zooals men ons vertelde. Wij komen
hierop straks terug 7),

6) In het gehucht Madang, desa Ploempoeng (on-
derdistrict Plaosan, regentschap .Magetan) ligt een
smid, Kjai Oemjang of ook wel Toendoeng Madioen
Bfbeeten, begraven, die niet alleen uit Madioen, maar
uit zijn geboorteland Blambangan verdreven werd.

7) Deze TjakrakoesoemS zou een zoon zijn van
R- Petjattonda II, zoon van R. Petjattonda I, een
Adipati van Teroeng, die een kleinzoon van den laat-
sten Vorst van Madjapahit was. Ook volgens deze
geslachtslijst (die natuurlijk niet juist hoeft te zijn)
zou onze eerste Regent van Tjaroeban in het tijdperk
na de Demaksche hegemonie geleefd moeten hebben.
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Na den dood van Tjakrakoesoema I,

wiens graf in het gehucht Watoedoekoen
op het kerkhof Alap-Alap (waar de
bersih desa van het gehucht Watoe-
doekoen van Sidadadi wordt gevierd)

nog bestaat en vereerd wordt, zou zijn

zoon Tjakrakoesoema II aan het bewind
zijn gekomen. Hij werd genoemd Toe-
menggoeng Empritgantil, omdat hij een
huis bezat, dat slechts op een saka

(stijl, paal) steunde ^); hij is begraven
in de kradjan van de voormalige desa

Derma, nu Darmaredja geheeten. Zijn

graf wordt niet vereerd.

Volgens de inlichtingen van enkele

oudjes uit de desa Sidadadi moeten de
eerste Regenten van Tjaroeban in die

desa hebben gezeteld. Men wijst daar

in het gehucht Tagaten nog de plaats

aan, waar de kaboepaten gestaan heeft,

namelijk op de plaats waar nu het huis

van den bekel staat ;
merkwaardig is,

dat zij het front naar het westen gehad
moet hebben. Er heeft echter in de
vroegere desa Kaoeman (met Tagaten
vereenigd tot de desa Sidadadi) een
andere kaboepaten gestaan met het front

naar het zuiden. Men wijst er ook nog
op een klein heuveltje de neuten van de
oude moskee (bewesten de aloon-aloon)

waar nu de bersih desa van Kaoeman
wordt gevierd. Ten zuiden van Tagaten
lag de Kepatihan, waarvan de herinne-

ring nog voortleeft in de naam van de
vroegere desa Kepatihan, die samenge-
voegd is met de desa Derma.
Na dezen Regent wordt dan als op-

volger genoemd een zekere R. T. Nata-
sari waarvan wij meer weten. Deze was
volgens de Soedjarah Mataoen een zoon
van den Regent van Djipang, een zeke-

ren R. T. Poerwawidjaja, die weer een
zoon was van Adipati Aria Mataoen
Soeranagara, Boepati Wedana van Dji-

pang, die als moeder had een bijvrouw

van Pangeran Poeger, den lateren Pakoe

Boewan& I (1705 - 1719), hij was dus
een Vorstenkind.

Aan dezen R. T. Natasari is het te

danken, dat de bezuiden Sidadadi ge-

legen desa Koentjen een perdikan-

desa is geworden. Men vertelt daar, dat

hij in zijn jonge jaren aan het Karta-
soerasche hof van zijn overgrootvader

Pakoeboewana I een trouwe abdidalem
was en voor zijn trouw beloond werd
met het ambt van Regent van Tjaroeban.
Hij moet aan het hof overleden zijn

en op kosten van den Vorst naar

Koentjen overgebracht zijn, om
daar begraven te worden. Zijn graf en
de graven zijner nazaten zouden door
de desalieden onderhouden worden met
vrijstelling van de diensten ten behoeve
van Vorst en Rijk

; nog is Koentjen in

het district Tjaroeban een vrije desa.

De piagem waarbij de desa vrij

verklaard werd bestaat nog en dateert

van het Javaansche jaar Wawoe 1627.

In de tabellen van het artikel Tijdre-

kening in deel V van de Encyclopaedic
van Ned. Indie (1927) biz. 74 is het

Javaansch Mohammedaansch jaar 1627
gelijk aan het jaar Alip van deWindoe,
en 1703 van de Christelijke jaartelling

Wawoe stemt overeen met het Javaansch
Mohammedaansch jaar 1625, d.i. het

jaar 1701 van de Christelijke jaartelling.

In 1701 zoowel als in 1703 regeerde

in Kartasoera nog Mangkoerat II (1677-
1703). Er is ook een jaar Wawoe in 1633
(MJ. jaartelling) gelijk aan 1709 (Chr.

jaartelling), dat valt in de regeeringspe-

riode van Pakoe Boewana I (1705-1719).
In alien gevalle blijkt hieruit, dat het

onmogelijk is, dat R. T. Natasari’s

voorgangers in de Demakschen tijd

hebben geregeerd.

De volgende Regent van Tjaroeban
R. T. Wignjasoebrata, zoon van zijn

voorganger moet de kaboepaten over-

gebracht hebben naar Tjaroeban en wel

1) De empritgantil is een klein vogeltje met een Gericke en Roorda : ,,als maar aan een steeltje vast-

kromme bek, die aan de bloemen hangt om er de zitten of hangen, b.v. van een balk, die bijna door-
ttonig uit te halen; anggantil beteekent, volgens gezaagd is”.
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naar het tegenwoordige gehucht Tampa-
widjajan, vroeger een zelfstandige desa,

later vereenigd met Kajo tot de desa

Bangoensari. De plaats waar de kaboepa-

ten gestaan heeft kan nog precies aan-

gewezen worden.

De volgende Regent van Tjaroeban is

vermoedelijk geweest R. T. Djajeng-

rana. Deze moet een zoon zijn ge-

weest van een Regent van denzelfden

naam van Pedanten in Panaraga ;

hem zullen wij straks nog in ander

verband onder Panaraga vermelden. R.

T. Djajengrana II was gehuwd met een

dochter van den uit Madioen verdreven

Regent Pangeran Mangkoedipoera. Wij
zijn nu intusschen al het befaamde jaar

1755 gepasseerd, in het volgende hoofd-

stuk komt dus deze verdreven Regent
weer ter sprake.

Uit de eerste helft van de i8e eeuw
zijn nog herinneringen bij de bevolking

van de desa’s Kajo en Kradjan ; men
vertelt hier, dat de bekende Mas
G a r e n d i, ook Soenan Koening gehee-

ten die in 1742 slechts voor korten

tijd tot Soenan werd verheven, op zijn

strooptochten eenigen tijd te Tjaroeban
vertoefde.

In Tjaroeban en omgeving wemelt
het nog van afstammelingen der aldaar

geregeerd hebbende Regenten. Ook in

het onderdistrict Pilangkentjeng (be-

noorden Tjaroeban) gelegen gehucht
T 1 a g a n en in de geheele desa Kena-
ngaredja waartoe dit gehucht (vroeger

een zelfstandige desa) behoort vindt

men de nakomelingen van een vertakking

van het boven reeds vermelde geslacht

der Mataoen’s. De meisjes van Kenanga-
redja zijn befaamd om hun mooie
huidskleur en hun bijzondere verschijning

en manieren
;

zij hebben de naam van
zeer amoureus te zijn ! Merkwaardig is,

dat de jeugd van dit dorp zoo bijzonder

leergierig blijkt te zijn en na volks- en
vervolgschool afgeloopen te hebben. naar

Soerabaja en elders trekt, om daar werk
te zoeken. De man aan wien Kenanga-
redja dit alles te danken heeft, moet, naar

men daar vertelt, zijn een zekere

R. Kertadirdja, die volgens de Soe-

djarah Mataoen een achterkleinzoon

zou zijn van den Boepati Wedana
te Djipang Adipati Arja Matahoen
Soeranegara. Maar het is ook mogelijk,

dat zijn broers (alien zoons van een
Raden Toemenggoeng Natapoera) waar-

van er verscheidene in deze streek

(vooral in desa Gandoel) moeten hebben
gewoond, eveneens aan dit nageslacht

hebben meegewerkt. Het verhaal gaat,

dat uit den eersten p a 1 a n g (desa-

hoofd, dat tevens hoofd is over andere

desahoofden) van Tlagan een geslacht

van sterke groote menschen is voort-

gesproten. Een der afstammelingen, de
huidige Patih van Panaraga, MasPoerwa-
dinata, die inderdaad een forsche gestalte

heeft, deed ons het verhaal, dat zijn

stamvader, de mantri anom R. Kaiman
in den tijd van den eersten in Tjaroeban
zetelenden Regent Wignjasoebrata, zich

had onderscheiden door een opstande-

ling R. Danoekoesoema van Moeneng
(desa op den weg van Tjaroeban naar

Ngawi) tot onderwerping te brengen.

Hij werd beloond met het ambt van
palang in het toen zeer onveilige en

onrustige Tlagan. Zijn dochter trouwde
met een nakomeling uit het geslacht

Mataoen.

§ 4. Betara Katong, de groote
man van Panaraga.

De vrije desa Set ana, gelegen in de
vroegere hoofdplaats van het land Pa-
naraga, ten noordoosten van de huidi-

ge hoofdplaats, herinnert ons aan den
roem van den grooten Betara Ka-
tong. Zijn graf ligt op liet kerkhof
in genoemde desa, maar mag door geen
ambtenaar betreden worden. Van zijn

komst te Panaraga, van zijn strijd met
den Kjai Demang Koetoe en
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van zijn overwinning op dezen tegen-

stander zijn vele verhalen in omloop

;

enkelen zijn geheel of gedeeltelijk ge-

publiceerd enkelen zijn verzameld
door R. A. A. Sam, thans Regent van
Malang, tevoren, Regent van Panaraga,
die tal van andere Panaragasche legen-

den in verhalen heeft vastgelegd, maar
helaas ! niet tot publicatie overging.

Betara Katong moet ongeveer geleefd

hebben in den tijd van de ondergang
van Madjapahit en van de opkomst van
Demak, dus het einde van de I5e of

het begin van de i6e eeuw. Hij zou
een zoon geweest zijn van den Ma-
djapahitschen Vorst Brawidjaja V

;
hij

heette in zijn jeugd Lemboe Kenanga.
Over het doel van zijn komst in Pa-

naraga alwaar een Demang — zetelende

in Koetoe en ondergeschikt aan een

in Gelang (zie boven Djawa 1938 biz.

1 13 - 1 16 ;
zie 00k biz. 112) resideeren-

den vorst (vazal) — het bewind voerde
zijn verschillende verhalen in omloop.
Het eene zegt, dat hij op last van zijn

ouderen halfbroer Raden Patah, dus ook
een zoon van Brawidjaja V, eerst Regent,
later de eerste onafhankelijke Mohamme-
daansche Vorst van Demak 3), den De-
mang van Koetoe tot het Mohammeda-
nisme moest bekeeren. Een ander ver-

haal vertelt, dat Brawidjaja V zijn zoon
opdroeg, om den Demang, die weigerde
naar Madjapahit te komen, gevangen te

nemen. In het tweede verhaal zou onze
held dus nog niet, en in het eerste

verhaal reeds tot den Islam zijn over-

gegaan.

De Kjai Demang van Koetoe beschikte

over enorme magische krachten, hij on-

1) Babad Panaraga door Djoemhoeri in Kadjawen
1935 biz. 742-744: dan Babad Panaraga door Moe-
gijati in Panjebar Semangat in no's 6 t/m lo van
October en November 1936; trerder Hardjosoemarta
over Warok Ian Gemblak m Poesaka Djawi I biz. 13

1

e.v. en ten slotte ; Papalining para linangkoeng in

Kedjawen 1936 biz. 693.
2) Gehucht van de desa Singasaren dicht bij de

oude hoofdstad of de desa van dien naam in het on-
derdistrict Djetis.

3) Dit feit en zijn afstamming van het Madjapa-
hitsche Vorstenhuis staat historisch niet vast. Zie

derwees zijn ilmoe’s (o. a. die van
de onkwestbaarheid) aan leer-

lingen, die in twee klassen werden in-

gedeeld : de knapen (djatil, gem-
blak) en de volwassen mannen (w a -

r o k). 4)

De Weeding van de w a r o k’s was
zwart, zij droegen een lange broek (s o e-

w a 1 of k a t o k d j 1 o g), die soms
zeer wijde pijpen had (s o e w a 1 of

katok kombor of gembor),
soms ook franjes aan den onderkant had
(soewal of katok gembjong),
de broekband was zoo lang, dat de
uiteinden tot op den grond kwamen,
de zwarte hoofddoek (iket gibas)
was bijzonder lang en op eigenaardige

manier om het hoofd gedaan, de beide

punten waren lang en roodgekleurd, de
buis was een zwarte b e s k a p (nauw-
sluitend, kort buis met hooge dichte

kraag en lange mouwen) met groote

knoopen
; verder droegen zij altijd een

knuppel bij zich. De dj a til's droegen
een kort nauw broekje, een hoofddoek
gadoeng mlatien een zwart buis

(sikepan) s).

De gemblak of gemblakan (djatil of

djatilan) was een aardig-uitziende, mees-
tal als meisje verkleede dansjongen, die

onder leiding van een warok, een zeer

opzichtig-gekleede,forsch gebouwde man
rondtrok en dansvertooningen gaf. In

zijn pas verschenen groot werk ,,Javaan-

sche volksvertoningen” (biz. 300 tot 305)
geeft Dr. Th. Pigeaud een uitvoerige,

voornamelijk aan de Serat Tjabolang
ontleende beschrijving van dezen echt-

Panaragaschen jongensdans. Wij komen
straks op dit onderwerp terug.

Dr. Hoesein Djajadiningrat. Critische beschouwing
van de Sadjarah Banten biz. 240 - 246 ; Fruin-Mees
Geschiedenis van Java II, biz. to; Rouffaer in Bijdragen
K. I. deel 50 biz. 122 e.v.

4) Een ander verhaal zegt, dat niet de Demang
van Koetoe, maar Betara Katong de bovenbedoelde
ilmoe's liet onderwijzen. Zie Poesaka Djawi I biz.

131 e.v.

5) Gedeeltelijk ontleend aan de verzameling van
verhalen van R. A. A. Sam aangevuld door mededee-
lingen van R. T. Soetikna, tegenwoordige Regent van
Panaraga.
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Tal van desa- en plaatsnamen her-

inneren — althans volgens de overle-

vering — aan den tocht van Raden
Katong naar Panaraga en zijn strijd

met genoemden Demang. Deze met
magische krachten begiftigde was niet

gemakkelijk te dooden. Op den Goe-
noeng Djimat wist hij plotseling in den
grond te verdwijnen en op een nabij-

zijnden heuvel weer te voorschijn te

komen, doch toen men op het punt
stond hem daar te dooden, verdween hij

wederom. Toen na drie dagen wachten
er een lijklucht uit den grond opsteeg

wisten zijn belagers, dat hij dood was

;

vandaar, dat de berg nu nog Goenoeng
Batjin (batjin is cigenlijk de stank

van verrot vleesch) heet. Mogelijk zou
de strijd nog feller geweest zijn als de
Demang nog de beschikking had gehad
over zijn kris Kjai Djabardas, die hem
door een vrouwelijke bediende werd
ontfutseld.

Na de overwinning op Kjai Demang
Koetoe wordt Betara Katong als hoofd
van het veroverde land aangesteld. Uit

zijn afkomst, zijn naam (Katong beteekent
vorst) en uit de hooge titels, die de
overlevering aan zijn opvolgers geeft

(Panembahan Agoeng Pangeran Dodol,
Pangeran Sidakarja, Pangeran Sepoeh,

Pangeran Adipati Anom) zoumen moeten
afleiden, dat hij in zijn nieuwe land een

zeer zelfstandige positie innam.

Zijn eerste Patih zou zijn de man,
die hem op al zijn tochten gevolgd hadt,

Kjai P a k i s A d j i. Bekender is

de goeroe, later de pengoeloe van Betara

Katong, Kjai Ageng Mirah.
Deze zou een zoon zijn van Kjai Ageng
Gribik, ook wel Kjai Bratjak ngila ge-

heeten van Malang, die getrouwd was
met een dochter van Soenan Giri. Zijn

j) Gcschenken-tevens feestmiddelen-van de bruide-
gomsouders aan de bruidsouders. Een dergelijk verhaal

is ook bekend in het regentschap Magetan, namelijk
in de desa’s Ngoenoet en Toeloeng. Ook hier is be-
drog met een sasrahan oorzaak van een nog bestaand
buwelijksveibod.

grootvader was Adipati van Djombang
(Peterongan). In een der lezingen van
het Betara-Katongverhaal zou Betara

Katong in zijn strijd tegen den Demang
van Koetoe hem om hulp gevraagd
hebben. Hij stelde — nadat Betara

Katong tot den Islam was overgegaan
— een leger van zijn leerlingen ter

beschikking van zijn hoogen bekeerling.

Waarschijnlijk is hij dus de eerste ver-

spreider van de Islam in Panaraga
geweest. De desa Mirah waar hij woonde
is thans een gehucht van denzelfden

naam van de desa Nambangredja. Hij is

de stamvader van een bekend geslacht

van Regenten en van de eerste kjai's

(hoofden) der vrije desa’s Tegalsari

(Panaraga) en Bandjarsari (Madioen).

Een andere vrome Mohammedaan,
vriend van Kjai Ageng Mirah uit dien

tijd was Kjai Ageng Golan, wonende in

Golan een thans nog bestaande desa

;

ook in zijn nageslacht zijn er, die Regent
geworden zijn en een, die het eerste

hoofd van de vrije desa S^woelan was.

Een huwelijk tusschen leden van het

geslacht-Golan (en ook van de inwoners
van het gehucht Golan) en die van het

geslacht-Mirah (en de inwoners van het

gehucht Mirah) is taboe ; het verbod
schijnt zich ook nog uit te strekken

tot leden van het geslacht Betara Katong.
De oorzaak is, naar de overlevering

vertelt, dat een huwelijk tusschen den
zoon van Kjai Ageng Golan en de beeld-

schoone dochter van Kjai Ageng Mirah,
Dewi Kentjana Woengoe geheeten,

mislukte, omdat K. A. Golan zijn vriend

K. A. Mirah bedroog met de sasra-
han *)• Een ander verhaal vertelt, dat
een pleegzoon of adoptief zoon van
Betara Katong, Bagoes Lantjoer geheeten
in K. A. Mirah’s pesantren verbleef,

z) Deze zou eigenlijk een zoon zijn van een vrouw
van den Demang Koetoe. Deze vrouw moet in de desa
Kertasari in een heel lang graf begraven zijn, dat
verwaarloosd moet worden ; indien het schoon ge-
maakt werd, zouden vele meisjes in de desa den
verkeerden weg op gaan I (verzameling verhalen van
R. A. A. Sam).
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op zekeren dag een zijner weggeloopen
vechthanen achtervolgende toevallig het

vertrek van de schoone Dewi Kentjana
Woengoe binnenrende, haar ziendc

onmiddellijk hartstochtelijk op haar ver-

liefd werd. Het huwelijk, waartoe Betara

Katong met tegenzin toestemming gaf, was
noodlottig, enkele uren na de huwelijks-

sluiting overleden beiden op het huwe-
lijksbed. Bij het gehucht Mirah vindt

men hun beider graven, een derde
Steen is het graf van .... den
haan, de oorzaak van alle ellende

!

Een derde verhaal vertelt, dat Bagoes
Lantjoer D^wi Kentjana Woengoe hei-

melijk verleidde, en dat Betara Katong
beiden liet dooden. *)

Van regeeringsdaden van Betari Ka-
tong is ons uit volksverhalen of legen-

den niets bekend geraakt. Evenmin zijn

er verhalen in omloop over zijn eerste

opvolgers. Zijn zoon schijnt Panembahan
Agoeng geheeten te hebben. Naar R. A.
A. Sam mededeelt, moet deze Panem-
bahan een dichter van een pepali (ge-

dicht met zedelessen), Panitibaja gehee-
ten, zijn geweest. De stamboomen van
het nu levend nageslacht (o. a. den in

December 1937 afgetreden Regent van
Magetan) loopen nog al uiteen, maar
het schijnt wel vast te staan, dat eeu-

wenlang (misschien wel tot 1837) dit

geslacht in Panaraga heeft geregeerd.

In de periode van de opstand van Mang-
koeboemi en Said (het midden van de

i) Het in Kadjaw^n 1936 biz. 693-695 en 710, 71

1

gepubliceerde verhaal : Papalining pari linangkoeng
luidt weer wat anders.

a) Zie voor dit merkwaardige verhaal waarin gemeld
wordt, dat B. K. zich eerst afzondert in het gebergte
Pendjor, dan behoefte gevoelend aan overgang tot den
Islam een lichtglans in N. W. richting volgt, in Djoe-
rang Soeroe een gewezen adjar Najagati tegenkomt,
die hem bij Soenan Tembajat brengt, Dr. D. A.
Rinkes in Tijdschr. Bat. Genootschap deel 53 (1911)
biz. 474-477-
In Gijani, in Wanigiri dicht aan de Piniragische

grens is het graf van Kjai Goenoengsari, schoonzoon
van Soenan Tembajat, die de Islam verbreidde en op
den berg Gijdni grond ontgon en zich daar vestigde

;

zijn vestiging zou later door Betara Katong tot een
vrijstift verklaard zijn Mededeeling van R. M. T.
Hardj&wiratmi Regent van W4nigiri.

i 8e eeuw) zullen wij weer een nakome-^
ling van Betara Katong tegenkomen

:

Raden Adipati Soeradiningrat.

Een dochter van Betara Katong moet,
volgens de Serat Kanda, uitgehuwd zijn

aan Ki Pandan Arang, meer bekend
onder den naam van Soenan Tembajat.
Volgens dit verhaal zou onze Panaraga-
sche held naar Tembajat getrokken zijn,

om daar door den heilige bekeerd te wor-
den tot den Islam. Weer een andere
legende vertelt, dat eigenlijk de zoon van
Ki Pandan Arang (Soenan Tembajat),
Pangeran Djiwa, met de dochter van
Betara Katong, zijn eigen nicht (ni^ce),

huwde. 3)

Een kleinzoon van Betara Katong, een
zekere Kjai Minhat stichtte de desa

W a d o e k in het onderdistrict Takeran
(regentschap Magetan). Hij ontgon het

bosch Betjekan samen met een anderen
nakomeling van Betara Katong, Kjai Ra-
bidin, die een echte w a r o k was, hij

was groot, had een dikke buik, droeg
een half witte, half roode tjinde-broek.

Hij werd om een of andere reden op-
gepakt en voor den toenmaligen Regent
van Madioen, die, volgens het desaver-*

haal, Kangdjeng Bagoes 4
) heette,

geroepen, en toen weer vrijgelaten.

De naam Panaraga zou ook aan Betara
Katong te danken zijn; deze zou afge-

leid zijn van pan en r a g S.

Deze woorden houden verband met

3) Dr. Rinkes t. a. p. biz. 455. In de ons bekende
legenden van Madioen komt de naam van Soenan
Tembajat drie keer voor : eens in het verhaal van den
Goesti van Kalak {ten Zuiden van Poenoeng in het
Duizendgebergte), die verleid door de schoonheid van
een dochter van S. T., haar huwt, zijn eigen vrouw
maar ook zijn godsdienst ontrouw wordt en tot de
Islam overgaat (zie boven Dj4w4 1938 biz. 106). Het
tweede verhaal betreft Embah Pantjer een heilige

in Panggoel, die een kluizenaarsleven op den G.
Pegat leidde en van de visscherij leefde en de bevolking
leerde visschen en herhaaldelijk door Ratoe LarS Ki-
doel werd opgeroepen, hij was afkomstig uit Tembajat.
Een derde verhaal houdt verband met de Magetan-
sche geschiedenis, die wij in § 6 zullen bespreken.

4) Vgl. boven biz. s b de indeBabad Tanah Djaw
vcrmelde door Panembahan Seda Krapjak tot Regent
van Madioen benoemde zoon van zijn broer; Bagoes
Petak.
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het heilig streven (ngepanaken raga *)

van een kluizenaar, dien Batara Ka-

tong op een zijner tochten naar Pa-

naraga ontmoette. Dat deze naamsaf-

leiding al heel ver gezocht is, behoeft niet

aangetoond te worden. Dr, Pigeaud

schrijft ons over den naam Panaraga of

Pranaraga :
„Ik acht ’t vrij zeker, dat

men de naam mag stellen naast Djaga-

raga, de oude naam van de streek ten

noorden van de Lawoe. Als verklaring

zou ik willen voorstellen, raga gelijk te

stellen met rawa, moeras en pana met
bana, landschap. Taalkundig is daar

weinig bezwaar tegen. Panaraga zou dan
gelijkwaardig zijn met het bekende
banarawa. Het is bekend, dat de vlakte

van Madioen vroeger een groot moeras
vormde. Djagaraga is dan misschien te

verstaan als grens van het moeras. Pra-

naraga zou dan een latere geleerde ver-

fraaiing wezen.

Het mysterie van de oorsprong
van het Panaragasche voikje
is, nog niet ontsluierd. Zijn type en

karakter vcrschillen van de bewoners
van aangrenzende regentschappen, hoe-

wel het toch niet geisoleerd geleefd heeft.

De Panaragaers zijn meer zelfstandig,

meer zelfbewust, maar ook ruwer, bru-

taler, overmoediger, driftiger en meer
treklustig dan de gewone Javanen van

Midden-Java. Zij hebben eenigszins den
aard van den Madoerees, zij staan gauw
klaar om het mes te trekken en hun
wraak met „batjokken” te koelen. De cri-

minaliteit was in Panaraga al vanouds bij-

zonder groot ; men zegt, dat de vele stee-

nen omheiningen om de erven en de vele

sawah’s op de erven (sawah tja-
k a r a n ) nog overblijfselen zijn uit den

1) Vermoedelijk wordt hiermee bedoeld, dat men
door voortdurend zijn aandacht op een punt te vesti-

gen (mapan) het lichamelijke (raga = lichaam), het

aardsche kan vergeten en in de Godheid kan opgaan.

2) Dr. Pigeaud schrijft ter waarschuwing hierbij

nog: ,,het etymologiseeren van plaatsnamen is een van de
hachelijkste zaken, die men ondernemen kan op taal-

kundig gebied”. Hij biedt zijn veronderstellingen dan
ook onder zeer groot voorbehoud aan.

3) Zie Dr. Pigeaud. Javaanse volksvertomngen biz.

302.

onveiligen tijd van rooverijen en dief-

stallen. En dan is er nog het volkskwaad

van de pederastie, die wellicht door de
aanwezigheid van pesantren’s, kinder-

huwelijken en de gemblakan-vertoonin-

gen is ontstaan 3
).

Naast de uit politioneele en zedelijke

overwegingen afgeschafte gemblakan-
dansen, was de r e j o g — een gezel-

schap bestaande uit den barongan
met zijn tijger-mom, den tegenstander

van den barongan en vier paarddan-

sers — ook een door Panar agaers
veel beoefende volksvertooning 4), hoe-

wel zij ook elders in de residentie

Madioen nog veel gezien wordt. Trou-
wens, hoewel niet in, maar wel buiten

de residentie Madioen kwamen oudtijds

ook jongensdansen in verschillende stre-

ken van Java voor s). Naar Dr. Pigeaud’s

veronderstelling moeten zij ,,te beschou-

wen zijn als overblijfselen van religieuze

gebruiken en sakrale vertoningen in

zeer oude tijd met wijding of voorbe-

reiding daartoe verband houdende” ^).

Ook de rejog vertoont allerlei merk-
waardige verschijnselen, die naar een

grijze oudheid terugwijzen 7).

Wat kan nu de verklaring zijn van
dit eigendommelijk karakter van de
Panaragaers ? De mogelijkheid is niet

uitgesloten, dat in den tijd van Betara

Katong zich velen uit zijn leger (uit

Demak of uit de buurten van Madja-
pahit) ®) in Panaraga vestigden en er

dus een nieuwe volksplanting vormden,
die zich later met de oorspronkelijke

bevolking vermengde. Maar meer dan
een hypothese is dit niet ! Andere hy-
pothesen, die het Panaragasche karakter

willen verklaren door te veronderstellen.

4) Zie voor de beschrijving, Dr. Th. Pigeaud,
t. a. p. biz. 185 - 193.

5) Zie Pigeaud biz. 274, 299, 300, 305, 307, 309
e.v., 327 e.v., 332 e.v.

6) T.a.p. biz. 469 - 470.

7) Zie de interessante beschouwingen van Dr.
Pigeaud t.a.p. 415 e.v.

8) Er is een verhaal, dat vertelt, dat Bet&ra Katong
soldaten uit Sampang meebracht.
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dat men hier te doen heeft met afstam-

melingen van bannelingen of van krijgs-

lieden, die vaak ver van huis moesten
vechten, lijken ons weinig aannemelijk.

In alien gevalle heeft dit volk de oude
gewoonten en gebruiken heel lang vast-

gehouden.

Hoe het Panaraga ging onder de

Sultans van Demak en Padjang weten
wij niet. De stichter van het Mataram-
sche rijk, Senapati (1586 - 1601), heeft

Panaraga met Madioen veroverd, mo-
gelijk heeft hij het Regentengeslacht van
Betara Katong op den Panaragaschen
Regentszetel gehandhaafd. Volgens de

Babad Tanah Djawi 0 echter, stelde de
opvolger van Senapati, Mas Djolang of

Panembahan Seda Krapjak(i6oi - 1613)
in Panaraga als boepati aan zijn broer,

Pangeran Djaraga, die vier boepati’s

onder zich had Pangeran Rangga, Pan-
dji Wiraboemi, Malangsoemirang en
Najahita. Deze Pangeran kwam in op-

stand tegen zijn eigen broer zoodat de

Vorst genoodzaakt was een leger onder
leiding van zijn zoon, Pangeran Pring-

galaja, naar Panaraga te zenden. De
weerspannige Djaraga geeft zich dan
overen wordt naar de ,,Masdjid Watoe”
d.i. Noesakembangan verbannen. Als
opvolger stelt de Vorst Pangeran Rangga
aan. Misschien is dit Pangeran Rang-
gawarsita, een nakomeling van Betara

Katong.
Onder het bewind van S o e t a n

A go eng (1613-1645) zullen wel 00k
de menschen van Panaraga, evenals de
Madioeners, Tjaroebanners e.a., onder de
legerscharen van den Vorst in oost en

west gevochten en hun leven gelaten

hebben.

De latere gebeurtenissen in Panaraga
komen in andere paragrafen ter sprake.

1) Bladz 213 - 215 (uitgave Meinsma).
2) Djawa 1938 biz. 120

3) De Regent van Soerabaja, die in (659 met zijn

vrouw, kinderen en kleinkinderen door den wreeden
Amangkoerat I werd vermoord. Zie Veth II (ze druk)
biz. 15.

§ s. Djagaraga

De landstreek in het noordwesten van
de residentie heette Djagaraga
naar het plaatsje, dat nu een onderdis-

trictshoofdplaats is en waarvan wij ver-

onderstelden, dat het in Hindoe-Javaan-
schen tijd een belangrijk centrum ge-

weest zou kunnen zijn. Men weet
niet eens waar hier de kaboepaten ge-

staan heeft, mogelijk op het vroegere

kawedananerf, nu het erf van Karja-

sentana, mogelijk ook in de desa Broe-

boeh op het magisch-gevaarlijke, onge-

lukaanbrengende erf waar twee ,,oem-

pak’s” staan, die eens de neuten van de
kaboepaten zouden zijn geweest. De
laatste Regent, die hier zou gezeteld

hebben, was een zekere Raden Toe-
menggoeng Gembol Kertanagara. Hij

zou de zoon zijn van Pangeran Pekik 3)

en een selir, maar later tot pleegvader

gekregen hebben : Kjahi Ageng Waroeng
Wirasari in Grobogan. Later werd deze

jonge man door Amangkoerat I (1645-

1677), die met een dochter van Pangeran
Pekik getrouwd was, tot Regent van
Djagaraga benoemd. 4) Er moet met
dezen R, T. Gembol Kertanagara lets

gebeurd zijn, dat de oorzaak is, dat het

door hem bewoonde kaboeparen-erf niet

door ambtenaren betreden mag worden.
Is hij wellicht op last van Amangkoe-
rat ook vermoord ? Zijn graf ligt op den
heuvel Djabalkadas in het gehucht
Waroe, desa Tawangredja s) in het on-
derdistrict Sine, district Ngrambe. Dit
gehucht Waroe moet vroeger een vrije

desa van Jogjakarta geweest zijn, de be-

volking. moest toen de ,,poenden Tjem-
pa” zooals het graf heet, onderhouden.
Men weet er nog te vertellen, dat het

laatste desahoofd — die den titel van
n a i b droeg — een zekere Noerdijah

4) Deze gegevens zijn mij medegedeeld door R.
Sosradipradja, gepensioenneerd Patih van Panaraga,
een der nakomelingen van R. T. Gembol Kertanagara.

5) Zie boven Djawa 1938 biz. 102, zie ook noot 2.
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was. Nog steeds wordt, gelijk wij reeds

boven (Djawa 1938 biz. 102) me-
dedeelden elke woekoe Woekir
bij dit graf van Kjahi Ageng Tjempa,
zooals men de bovenbedoelde Regent in

deze streek noemt, een slametan „pang-
gang boetjoe” gehouden. De naam
Tjempa zou ontleend zijn aan Soenan

Ngampd (voorvader van Pangeran Pekik),

die uit Tjampa (Achter-Indie) afkomstig

was.

Had deze vrije desa haar ontstaan te

danken aan het feit dat hier een fami-

lielid van Amangkoerat I begraven lag ?

En welke redenen mogen er geweest

zijn, om na de splitsing van de rijken

in 1755 deze desa in het regent-

schap Djagaraga, dat bij Soerakarta werd
ingedeeld, te voegen bij Jogjakarta ? En
waarom werd deze desa bij de overname
van de Mantjanegara in 1830 door het

Gouvernement niet vrij verklaard ? Het
zijn vragen waarop wij het antwoord
schuldig moeten blijven.

In de buurt van Djagaraga heet het,

dat het onheil veroorzakend erf een

,,pesanggrahan” van Rangga Soetikna

moet geweest zijn, die begraven zouliggen

in de pesarean Argalangoe
in de desa Djagaraga. Meer weet
men van deze figuur niet te vertel-

len.

Indien inderdaad R. T. Gembol Ker-

tanagara de laatste boepati van Djaga-
raga moet geweest zijn, dan zal mogelijk

in het midden van de 170 eeuw de
regentszetel overgebracht zijn naar G en-
ding a n, dat dicht aan de kali Solo

ligt
; in de desa Gendingan even be-

noorden den grooten weg naar Solo kan
men nog de plaats aanwijzen waar deze

kaboepaten gestaan heeft ; op het erf

staan een sawo- en een soga-boom waar
nog geofferd wordt. Het is 00k moge-
lijk, dat in Djagaraga langen tijd een

1 ) Gebraden kip met een boetjeng of boetjoe
(kegel) rijst.

2) Het is mogelijk, waar vele plaatsnamen in deze
streek aan de wajangverhalen ontleend zijn (Djawa

ambtenaar van lageren rang het bestuur
voerde.

Er is, namelijk een mededeeling van
Valentijn 3), die wel uit de tweede helft

van de i7e eeuw zal dateeren, dat de
plaats Djagaraga dicht aan een rivier

(welke is niet duidelijk) ligt, 6000 ge-

zinnen telt, de standplaats van een Toe-
menggoeng is, maar dat het regentschap

bestuurd werd door „Demang Com-
plong”. Misschien was er toen juist een
regentsvacature (komplang = vacant,

onvervuld), zoodat een demang moest
waarnemen.
Verder vertelt Valentijn 3), dat twee

mijlen bewesten de hoofdplaats van Dja-
garaga „het stedeken Tambicbaja” met
1500 gezinnen ligt, dat „in oude tijden”

een zetel van een „Koning” zou zijn

geweest. Bedoeld zal zijn de desa Tam-
bakbaja, die dicht aan de kali Sawoer,
de grensrivier tusschen Ngawi en Soera-

karta, gelegen is. Herinneringen aan een
een voormalige Koningsstad leven in de
bevolking van deze streek niet meer
voort. Wel is er een legende omtrent
de verklaring van den naam Tambak-
baja, die samenhangt met de door ons
boven (Djawa 1938 biz. 117) vermelde
legende van het Hindoe-Javaansche rijk-

je P o w a n, dat eenige kilometers
stroomopwaarts zijn hoofdplaats had.

Mogelijk heeft Valentijn de vorst van
Powan bedoeld.

In Tambakbaja is een graf van Ken-
tol Dita, een demang en een zoon van
een ,,Goesti Gendingan”; bij dit graf

wordt na den planttijd speciaal door de
bevolking van de gehuchten Kradjan en
Pondok een slametan gehouden. Er zijn

meer van die verhalen van een Regent
van Gendingan, o.a. een waarin verteld

wordt van een strijd van dezen Regent
tegen Broeboeh en 00k tegen een Regent
van Blora, omdat deze den Goesti van

1938 biz. 102), dat deze naam stamt uit de Pandji-
verhalen.

3)

Oud en Nieuw-Oost-Indien deel IV biz. 40.



Gendingan zijn schoone ,,selir” Bok
Ledrok (dochter van Kjai Sopingi uit

Boeloe te Sragen) afhandig gemaakt
had

;
hij had twee bedienden ( a b d i

)

Kjai Goernita en Kjai Poen-
djoel. Deze laatste moet bijzondere

magische kracht hebben gehad, hij ves-

tigde zich en overleed in een desa, die

ter eere van zijn graf, S e t a n a (be-

graafplaats), bewesten Djagaraga gele-

gen, is genoemd. Uit welken tijd deze
verhalen dateeren is niet te zeggen.

Er is bezuiden Djagaraga en ook nog
bezuiden Broeboeh in de desa Djaten,

gehucht Goedean een graf, K o e d o e r

geheeten, dat onze aandacht had getrok-

ken, omdat nog in 1830 (zie beneden)
bij de overname van de Mantjanegara
van een klein gebied, aan Solo toebe-

hoorend, wordt gesproken, dat Koe-
doer-Broeboeh heet. Helaas ! is van
de beide personen, die hier begraven
zouden liggen, Kjai Tjinde Amoh
en Kjai B o e t j o e, onder de na-

burige desabevolking niets bekend. Een
Solosche bron vermeldt, dat Kjai Tjinde
Amoh een kleinzoon zou zijn van den
zoo beroemden heilige Soenan Tembajat
wiens graf in de buurt van Klaten ligt.

Het eigenlijk graf van den Kjai zou
in Toeban liggen ; Kjai Boetjoe (in

zijn jongere jaren Raden Arja Sarim-
malitji geheeten) zou dan zijn broer zijn.

§ 6. Patjitan tot 175 5 -

Van Patjitan heeft de nu nog levende,

maar stokoude gepensioeneerde onder-
wijzer. R. Gandawerdaja een Babad
Patjitan en een Babad Madja Ian Babad
Nlorog samengesteld. ^

Volgens de Babad Patjitan — ook in

Poesaka Djawi van 1936 en 1937 is een
Babad, speciaal vanPatjitan gepubliceerd,

die nagenoeg denzelfden inhoud heeft

als die van Gandawerdaja — zou in den

1) Uitgegeven door Bale Poestaka.

2) Een afstammeling van deze K. A. Petoeng, een
zekere Kjai Ageng Baji Pinoerwa stichtte de desa

tijd van de Demaksche hegemonie — in

de eerste helft van de i6e eeuw —
Patjitan tot Panaraga hooren. Het zijn

menschen uit het gevolg van Batara
Katong, die van dezen vergunning
kregen in de vlakte van Patjitan, dat in

dien tijd nagenoeg onbewoond en over-

dekt met wouden scheen, te ontginnen.

De namen van deze, eerste ontginners

zijn nog steeds bekend : Kjai Siti Geseng,
later Kjai Ageng Petoeng geheeten, die

de desa Ngredjasa, de bedriegende Kjai

Ampak Baja, die het veel meer noor-
delijk en aan de westzijde van de kali

Grendoeloe gelegen Posong stichtte en
daarom ook Kjai Ageng Posong ge-

noemd wordt, de naar zijn vader,
stichter van Trenggalek genoemde
Menak Sopal, die zich ook bij Posong
vestigde en de Islamverbreider Seh
Maulana Mahribi, die de tjikalbakal

was van Doedoewan, evenals Ngredjasa,
beoosten de Kali Grendoeloe liggende.

De graven van deze personen zijn nog
alien bekend, dat van K. A. Petoeng
stamvader van een goed geslacht, ligt in

de desa Sedajoe bezuiden Ngredjasa, dat

van Menak Sopal in Semanten, dat van
Maulana Mahribi in Doedoewan, maar
op 2 Februari 1886 werd het door een
hevige bandjir van de Grendoeloe
weggevaagd. Het graf van K. A. Posong,

die, naar de Babad zegt, voor zijn leu-

genachtige handelingen ten opzichte van
K. A. Petoeng 3) gestraft werd met een
nageslacht van bedriegers en leugenaars,

ligt in het Soerakartasche, in de desa
Weroe waar hij later ook bosch ontgon.
Deze „tjikalbakars’' waarvan de na-

men van eenige nazaten door Gandawer-
daja worden opgegeven 4) zijn voorva-
deren geworden van Ngabei's, hoofden
van bepaalde ressorten. Een der nako-
melingen van K. A. Petoeng, Ngabei
Setjadrana II huwde met een dochter

Petoeng (later Petoeng redja) in Magetan (onderdistr.
Takeran).

3) Zie Babad Patjitan biz, 5 en 6.

4) T a. p. biz. 10-12
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van den Soemedangschen Pangeran
Soemaningrat ; hoe die band geslaakt

werd, vermeldt de Babad niet. Een
nakomelinge van Menak Sopal wordt

later de echtgenoote van den bekenden
en straks nog te noemen Regent in Pa-

tjitan, die den bijnaam van Djimat had
en nog na de opstand van Dipanegara
leefde. Een nakomeling van K. A. Posong
(Ngabei Soerongmarta) huwde met een

dochter van een Panaragaschen Regent
(R. Adipati Martawongsa) een andere,

Ngabei Natapradja, werd als Regent
door Mangkoeboemi aangesteld.

De eerste immigranten troffen er

volgens de Babad een autochtone bevol-

king aan, met een godsdienst, die

als B o e d a wordt vermeld. Bestond
zij uit Heidenen of reeds tot het

Hindoeisme overgegane menschen ?

Een bekende voorman was Boewana
Keling >), die in Djati (thans gehucht
van de desa Poerwaasri) woonde. Hij en
zijn volgelingen weigerden tot den Islam
bekeerd te worden. Deze weigering leidde

tot een oorlog. Dank zij de magische kris

van Maulana Mahribi, Kjahi Adjoeg ge-

heeten, kon Boewana Keling overwonnen
worden. Zijn hoofd moest van de romp
gehakt worden en beide deelen van zijn

lichaam moesten op twee plaatsen, ge-

scheiden door een rivier, begraven wor-
den, want de man bezat een tooverfor-

mule (adji), Pantjasona geheeten, die

hem de bovennatuurlijke kracht gaf,

om weer levend te worden als de ge-

noemde lichaamsdeelen niet op de ver-

melde wijze begraven werden.
Een kleinzoon van Boewana Keling

heette Djati Koemelar 3) en woonde in

het gehucht Djatiraga, desa Kembang.
Van een bekeering van hem leest men
in de Babad niet. Kjai Ageng Petoeng
probeerde het herhaaldelijk, maar trof

1) Babad Patjitan biz. 6 en 7. Boven Djawa 1938
biz. 105 werd hij reeds vermeld.

2) Zie over zijn graven boven Djawa 1938 biz. 105.

3) In de Babad van Poestaka Djawi beet hij Sambi
Koemelar

; volgens een ander gegeven was deze de
zoon van Djati Koemelar.

Djati Koemelar nooit aan. 4) Zijn graf
in Djatiraga is echter Mohamme-
daansch. Volgens de Babad s) zouden
noch Djati Koemelar noch zijn zoon
Sambi Koemelar tot het Mohammedaan-
sche geloof zijn overgegaan

; de eerste

Mohammedaan in dit geslacht was Kjai
Ageng Peering Toja, zoon van Sambi
Koemelar.
Boewana Keling is de stamvader van

eenige Regentengeslachten geworder>,

zooals straks zal blijken.

Wat R. Gandawardaja aan verhalen

verzamelde over het westelijke deel van
het regentschap Patjitan, Poenoeng
of M a d j a, zooals het vroeger heette,

is niet veel. De oudste nederzettingen

schijnen te zijn Madja en Malingmati,
twee door een rivier gescheiden desa’s;

die ieder door een gegoenoengan
met den titel van Kjai Ageng bestuurd
werden. De Kjai Ageng Madja, die

van een dochter van een Madjapahit-
schen Vorst afstamde (vandaar de naam
Madja) was getrouwd met de dochter
van Kjai Ageng Malingmati. De ver-

houding tusschen beide hoofden was
ideaal totdat op een dag wegens een
gruwelijk misverstand Kjai Ageng Madja
zijn vrouw, die hij ten onrechte van
minnarij met een naar haar gezang luis-

terenden Kjai Santri verdacht, doodde.
Sindsdien was er vijandschap tusschen
beide desa's, en mochten menschen van
Madja op straffe van het een of ander
ongeluk niet huwen met die van Ma-
lingmati. Later kwam er door ruiling

van gronden weer vrede tusschen de
beide desa's. Maar tot op den huidigen
dag is het huwelijksverbod gehandhaafd.
Ook mogen inwoners der beide dorpen
nog steeds de kali tusschen beide
desa’s niet oversteken.

Kjai Ageng Madja speelt later

4) Zie Babad Patjitan biz. 7-8 alwaar het verhaal
van een der vergeefsche tochten van K. A. Petoeng
wordt verteld,

5) Zie Babad Patjitan biz. 21.

6) V.z.v. die bovengronds stroomt ; want over den
berg waarin zij verdwijnt mag men wel loopen.
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een belangrijke rol in de legende

van den Goesti Kalak, zoon
van een Madjapahitschen Vorst, die

heimelijk met zijn halfzuster trouwt

en naar Zuid-Poenoeng, het land van
Goenoeng Sewoe vlucht (zie Djawa
1938 biz. 106) en daar bij de fraaie

grot van Kalak in Ngretati een kraton

bouwde, waarvan geen enkel restant te

vinden is.

De bedroefde Vorst trok zelf naar

Poenoeng, vroeg de hulp van Kjai Ageng
Madja om de beide Vorstelijke kinderen

op te sporen. Maar de goden hadden
beschikt, dat Brawidjaja zijn kinderen

alleen zou mogen zien op straffe van
ondergang van Madjapahit, zoodat de
Vorst onverrichterzake terug moest kee-

ren. Behalve enkele desanamen is er

een tastbare herinnering van den Goesti

Kalak : een nakomeling van hem be-

waart nog steeds een kepek (sluitmand

van bamboe) met een zonderlingen in-

houd *).

Deze kepek zou de Madjapahitsche
Vorst aan Kjai Ageng Madja meegege-
ven hebben voor zijn zoon ;

Kjai Ageng
Madja hield echter de magische kris,

Kjahi Djaroeman achter.

In deze streek in het gehucht Ka-
rangtaloen, desa Gedompol, bevindt zich

een ander stoffelijk overblijfsel uit oude
tijden, de wajang beber, waarvan
op geheel Java nog maar twee exempla-
ren— het tweede treft men, merkwaar-
digerwijze, 00k in het zuidergebergte,

in het Jogjasche Goenoengkidoel aan—
bestaan. V.z.o.b. heeft alleen de toen-

malige controleur Kern haar beschre-

ven 3). De zes papieren rollen stellen

tafereelen voor van Pandji Djaka Kem-
bang Koening en de Dewi Sekar Tadji,

dochter van den Vorst van Kediri. De
dalang Goenakarja vertoont deze wajang

1) Zie Babad Madji Ian Babad Nglorog biz. 22.

2) Zie Babad Midja Ian Nglorog biz. 9 - 23.

3) Jn Tijdschr. Bat. Genootsch. 1909 biz. 338 e.v.
Dr. Pigeaud heeft over dit onderwerp veel materiaal
verzameld maar tot nog toe geen tijd kunnen vinden
het te publiceeren.

nog wel ter vervulling van een gelofte.

De wajang beber is niet de oudste

vorm van het Javaansche tooneel, maar
dateert mogelijk toch nog uit de I4e

of 1 5e eeuw 'i).

Het verhaal zegt, dat de eerste bezitter

en dalang van de wajang beber, een

zekere Naladerma, staljongen van den
Toemenggoeng Boeta-idjo (zie boven
Djawa 1938 biz. 105 noot 2), het kost-

bare geschenk kreeg van den Vorst van
Madjapahit als belooning voor het gene-

zen van een als ongeneeslijk verklaarde

ziekte van een der prinsessen. Het ge-

schenk is steeds in handen gebleven van
mannelijke nakomelingen van Nalader-
ma. Men zegt, dat echter de oorspronke-

lijke kotak (kist)— thans in de Mangkoe-
negaransche desa Glagahamba— steeds in

hetbezit was van vrouwelijke nakome-
lingen van den staljongen-wonderdokter.

Merkwaardig is, dat de in het wajang-
beber-verhaal voorkomende naam van een
der twee panakawan’s van Raden Pandji,

namelijk Tawangaloen, 00k de naam
of titelnaam van de Vorsten van Blam-
bangan is. 5) Dr. Pigeaud meent, dat

Tawangaloen ,,de naam was (of gewor-
den is) van een figuur uit den voortijd,

verbonden aan de geschiedenis van
oude geslachten. Geworden is, want
men mag de mogelijkheid niet uitsluiten,

dat in de Patjitansche wajang beber,

welke niet zeer oud behoeft te wezen,
de op Java zoo vaak voorkomende
onderschuiving van namen heeft plaats

gehad, zoodat Tawangaloen gekomen is in

de plaats van een ander met wien men
hem meende te mogen gelijkstellen.

In ieder geval moet dan de naam Ta-
wangaloen toch een zekere vermaardheid
gehad hebben, tot in het Zuidergebergte
van Patjitan.”

In dit verband maakt Dr. Pigeaud

4) Zie Encyclopaedie van N. I. 2e druk IV biz.

402 2e kolom en VIII biz. 1632 le kolom.

5) Dr. Th. Pigeaud in Tijdschr. Bat. Genootschap
deel 72 fi932) biz. 230 en 231.

6) Dr. Pigeaud t. a. p. biz. 233.
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de interessante opmerking, „dat er veel

v66r is de bevolkingen der landschappen

langs Java’s Zuidkust in grootere mate
als een belangrijke eenheid in de Ja-

vaansche geschiedenis te beschouwen,

dan tot nu toe geschiedt.” Oudtijds

moeten al wegen en paden langs de
Zuidkust, van Goenoengkidoel door

Wanagiri, Patjitan, Panaraga, Trengga-
lek, Ngrawa (Toeloengagoeng), Lodaja,

Zuid-Malang, Loemadjang en Poeger *)

hebben bestaan. Blambangan moet als

het uiterste Oosten van een reeks „ouder-

wetsch-Javaansche landschappen langs

de Zuidkust” worden beschouwd. Deze
landschappen verdienen, naar Dr. Pi-

geaud’s meening, ,,de aandacht van den
onderzoeker van de taal-, land- en vol-

kenkunde, zoowel als van den oudheid-
kundige” 2)

Aanhalingen van Dr. Pigeaud uit de
Serat Tjabolang en de Serat Tjentini

wijzen als plaats van optreden van de
zoogenaamde wijze maagden 3) den
Oosthoek en de streek langs Java’s

Zuidkust 4).

Nu vermeldt het verhaal van een der

eerste ontginners van N g 1 o r o g (de

door bergen omsloten vlakte tusschen

Panggoel en Patjitan in), dat Kjai Ageng
Bandoeng, die afkomstig zou zijn uit

West-Java en met iemand uit Padjang,

een zekere Raden Pandji Sandjajang-

rangin s) verschillende desa’s als Sang-

grahan, Nglaran Bandoeng enz. zou
gesticht hebben, dat deze Kjai Ageng
Bandoeng later huwde met Njai Ageng
Djantoer, die eigenlijk niet een mensch,

maar een hemelnimf was
;
na den dood

van haar jongste kind, dat in een put

in de desa Bandoeng viel, verdween zij

weer naar haar onzichtbaar verblijf. Van
dezen Kjai Ageng Bandoeng door den

1) Dr. Pigeaud t. a. p. biz 233 en 234
2) T. a. p. biz. 266 en 267.

3) Bedoeld worden de in de Jav. letterkunde optre-

dende ongetrouwde vrouwen of meisjes, ,,die blijkbaar

geacht werden in bijzondere mate deel te hebben aan
het bovenzinnelijk leven" (Dr Pigeaud biz 262-267).

Adipati van Panaraga tot Ngabei van
Nglorog benoemd en zijn zoon Ki Man-
ten of Satrija en zijn schoonzoon Ki
Wanapala of Kjai Kapjoran zijn allerlei

verhalen in deze streken in omloop, die

gelukkig door R. Gandawardaja zijn

vastgelegd. Onder de nu levende af-

stammelingen van deze drie hoofdper-
sonnen en van Raden Pandji Sandja-
jangrangin zijn enkelen b e k e 1.

Een door velen (zelfs uit Soerabaja,

Malang en Solo) bezochte heilige plaats

is Ngredjeng, ten zuiden van de
met bijzonder magische krachten begif-

tigde naamlooze jonge man, die door
een zekeren Kjai Gareng (bediende
van K.A. Bandoeng) als kind werd
aangenomen.

In het Panggoelsche is een verhaal

bekend van een vrouwelijke kluizenaar,

Dewi Trangwoeloen. Zij werd bij het

baden steeds geplaagd door een reuzen-

visch. Wie die visch zou dooden zou
haar echtvriend worden. De winnaar
van deze sajembara was Djaka
Gembloeng, zoon van een pandita,

zoodat hij de gelukkige echtgenoot werd
van Dewi Trangwoeloen. Hun witte-

broodsweken werden op wreede wijze

verstoord door een b o e t a uit de grot

van Dongka, die te laat op de sajem-
bara van Dewi Trangwoeloen af kwam,
maar toch deze opeischte ; het jonge
paar vluchtte echter naar een grot, die

met een steen afgesloten werd.
Wanneer deze zuidelijke streken van

de residentie Madioen voor het eerst

onder een ter plaatse zetelenden Regent
stonden, is niet te zeggen, De Babad ’)

zegt, dat het gedurende de opstand van
Mangkoeboemi (1746 - 1755) geweest
moet zijn. Vele grooten, die zich onder-
wierpen, werden tot ,,Toemenggoeng”

4) T. a. p. biz. 266.

5) Babad Madji Ian Nglorog biz. 25 e. v. zie 00k
L. Th. Mayer in Bijdr. Kon. Inst, deel 42 (1893)
biz. 42 - 46 en Djawa 1938 biz. 106.

6) Babad Madja lan Nglorog biz. 43 - 47 en L.
Th. Mayer biz. 48 en 54.

7) Biz. 13.
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verheven, o.a. Ngabei Natapradja van
Posong, die in de desa Nanggoengan
zijn kaboepaten had en wiens graf in

Kitri (desa Widara) ligt. Een andere

door Mangkoeboemi aangestelde Regent

was Setraketipa, later Setrawidjaja ge-

heeten, die eveneens in Nanggoengan
(waar nog overblijfselen van de kaboe-

paten te zien zijn) zetelde en die even-

eens, gelijk zijn zoon *) en opvolger

(Setrawidaja II) te Kitri begraven ligt.

Dan was er nog een door den Soesoe-

hoenan aangestelde Regent Natapoera
(afstammeling van Kjai Ageng Petoeng),

die echter door zijn Vorst ter dood
veroordeeld werd, omdat hij zijn schoone

jonge dochter, die voor den Vorst be-

stemd was, afstond aan een Soloschen

Pangeran.

§ 7. Magetan.

Zooals reeds in de Inleiding werd
gezegd, is er uit plaatselijke verhalen

en legenden bitter weinig stof te halen,

dat eenig licht werpt op Magetan’s ver-

leden. Omtrent de plaatsnaam
deelde ons Dr. Pigeaud het volgende

mede : ,,Kamagetan, Magetan is blijk-

baar in verband te brengen met pame-
get

:

een oude titel. Kamegetan komt
in het oud-Javaansch voor, het beteekent

dan vermoedelijk : aanzienlijke huizinge,

d a 1 e m. Als plaatsnaam is de waar-

schijnlijkste verklaring : woonplaats van
de p a m e g e t. Wat dat voor een heer

geweest kan zijn, is niet te zeggen

;

dat Magetan, zooals alle hellingen van
de Lawoe, in ouden tijd reeds kultuur-

gebied was, blijkt wel uit de tjandi’s enz."

Het is de vraag of in het begin en

in het midden van de i6e eeuw, dus
onmiddellijk na den val van Madjapahit

het door Dr. Pigeaud bedoelde kultuur-

gebied aan de Magetansche zijde van

i) Die, naar het verhaal zegt, eigenlijk een zoon
van Mangkoeboemi zou zijn, omdat hij geboren was
uit een selir van dezen prins, een zekere Mas Adjeng
Nitisari geheeten, die reeds zwanger was, toen

den Lawoe groot is geweest. Restanten

van groote tjandi’s als die van Soekoeh
en Tjeta in het Mangkoenegaransche
gebied, zijn hier nog niet aangetroffen.

Het is echter mogelijk, dat om en bij

Sadon waar vermoedelijk een kluizenaars-

verblijf in den Hindoe-Javaanschen tijd

gestaan heeft (zie boven, Djawa 1938
biz. Ill), wel vestigingen zijn geweest,

maar dan zouden zij uit de iie eeuw
dateeren, en mogelijk in de i6e eeuw
weer verdwenen kunnen zijn.

In alien gevalle is dit gebied niet ge-

makkelijk toegankelijk geweest voor de
Islam. Zelfs nu nog is die niet ge-

heel tot het heilige gebied van Soenan
Lawoe doorgedrongen. Wij vermeldden
boven (Djawa 1938 biz. loi) al het feit,

dat in het Lawoe-onderdistrict Plaosan

zoo weinig hadji’s zijn. Ook in andere
Lawoe-onderdistricten is het aantal

hadji's en santri’s gering. Merkwaardig
is, dat in een in de vlakte van Gorang-
gareng gelegen desa Tladan geen
santri's mogen wonen.
Toch zijn er merkwaardige verhalen,

die er op zouden kunnen wijzen, dat

er pogingen zijn gedaan om dit

,,Heidensch” gebied te islamiseeren.

Allereerst zij gewezen op het boven
(Djawa 1938 biz. 100) reeds vermelde

verhaal van de negen wall’s, die door

den eersten Vorst van Demak uitgezon-

den werden om den verdwenen Madja-
pahitschen vorstentelg te zoeken, en die

ieder een moskee lieten bouwen. Nu
liggen de ,,uit de lucht gevallen” mos-
keetjes, demesdjid tiban niet alien

in de desa’s, die wij op boven aangegeven
bladzijde vermeldden.

Bij een nader onderzoek is gebleken,

dat er in het Lawoe-onderdistrict Plaosan

er t i e n liggen, namelijk in :

1. Plaosan,

2. Gehucht Klat^n, desa Poentoekdawa,

Mangkoeboemi haar aan Setraketipa ten geschenke
gaf.

2) In deze desa zou een graf zijn van een Radja
van Blambangan.
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3- Gehucht Boeloegoenoeng, desa

Boeloegoenoeng,

4. Gehucht Babar.desaBoeloegoenoeng,

5. Gehucht Bagasari, desa Bagaaroem,
6. Gehucht Pandean, desa Bagaaroem,
7. Nitikan,

8. Getasanjar,

9 . GehuchtGenggong, desa Randoegede,

10.

Gehucht Sampoeng, desa Sidaredja,

Hier staan kleine moskeeen, die, naar

de bevolking gelooft vroeger uit de lucht

zijn komen vallen. Zeer waarschijnlijk

zijn de genoemde pedoekoehan’s en
desa’s al eeuwenoud. In Klaten wordt
in een overdekte ruimte voor het mos-
keetje in de woekoe Mandasija (maar
00k in Roewah en Moeloed) een sla-

metan gehouden. Deze oud-Javaansche
gewoonte i), om de bersih desa in een
bepaalde woekoe te houden, komt 00k
in de Tengger voor. Klaten zal dus
hoogstwaarschijnlijk, evenals de in de
nabijheid gelegen dorpjes D a d i en
Goepakan, zoomede het midden in het

bosch gelegen D j e b 1 o g 2) als in

Tjemarasewoe (bij de i igoo M
hooge pas waarover de weg Sarangan -

Tawangmangoe gaat) nederzettingen zijn

geweest, die reeds in de i6e eeuw be-

stonden. In G e t a s wordt verteld, dat

deze desa gesticht is door Kjai Ageng
Getas, zoon van Raden Bondan Ke-
djawan, die een prins uit het Madja-
pahitsche Vorstenhuis was. Ook deze
desa kan dus oud zijn.

In Genggong mag men geen
rijst in de 1 e s o e n g (rijstblok) stam-
pem, omdat de wali’s toen zij middenin
de nacht bezig waren, om den grond
op de heuvel Djetak (waar de moskee
zou komen te staan) uit te graven,

1) Zie boven Djawa 1938 biz. loi

2) Hier viert men de bersih desa in de woekoe
Galoengan. Dit verzuimden wij boven Djawa 1938
biz. loi en 102 te vermelden.

3) Een dergelijk verhaal is ook bekend in Kintjang
(Madioen,), aan de Magetansche grens; hierwerdende
wali’s bij het graven van een rivier gestoord. De straf

was, dat de afstammelingen van de rijststampsters

gestoord werden door het stampen van
rijst in de lesoeng ; zij spraken toen
een vloek uit over de meisjes, die aan
dit werk bezig waren. 3) Dezen werden
namelijk gestraft met een huwelijksver-

bod. Sindsdien durft niemand meer in

Genggong in een rijstblok te stampen.
Niet overal zijn de „mesdjid tiban” in

gebruik, bijvoorbeeld niet in Boeloegoe-
noeng, Pandean, Getas. Die vanSampoeng
is bijzonder heilig ; de n j a m a t (een
soort kroon op het dak) kan er alleen

afgehaald worden door Kjai’s (Santri’s),

die tevoren 40 dagen gevast hebben.
Er zijn elders in Magetan „mesdjid

tiban”, namelijk in het gehucht Wa-
toesirah enin het gehucht Kelan-
t a n g a n in de desa Selasari binnen de
hoofdplaats Magetan gelegen, zoomede
in het gehucht W a 1 1 a n in de desa
Widarakandang onderdistrict Panekan),
bewesten de desa Kalang (oorspronkelijk

zeer waarschijnlijk een nederzetting van
Kalang’ s).

In Wattan staan nog maar de vier neu-
ten van de moskee. Aan de noordzijde
van den Lawoe (district Ngrambe, regent-

schap Ngawi) en ook aan de zuidzijde

zijn geen „mesdjid tiban” aangetroffen.

Zeer oud moeten ook de moskeeen
zijn van T a m b r a n, die gesticht zou
zijn door Djenalngabidin, die van Ngam-
pel afkomstig zou zijn; die van M 1 a n g i

(desa Soekawinangoen), mogelijk ge-
bouwd door Kjai Ageng Sonderma 4

)

;

die van Pandean (desa Kepalaredja,
kota Magetan) met een mimbar van de
moskee te Mlangi, gebouwd door Kjai
Pekih

; die van Djoerangmangoe
(desa Selasari in de kota Magetan), die
door geen ambtenaar betreden mag wor-
den, omdat zij door den uit Madioen

geen gewilde huwelijkspartij zouden zijn (ora pajoe rabi
Ian ora pajoe laki.)

4)

Deze doodde zijn broer Kjai Ageng Ngeleng,
stichter van het gehucht Ngeleng (desa Baleasri, ten
Zuidwesten van Magetan) Hij kon gedood worden,
omdat hij met zijn voet in een kedeleplant verward
raakte en op den grond viel Sinds dien is het plan-
ten van kedele en ook van indigo hier en in enkele
naburige desa’s verboden
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weggejaagden zoon van een der Panem-
bahan’s van Wanasari (zie boven 2b)
Kjai Saman is gesticht.

Op de hellingen van den Lawoe zijn

nog andere desa’s waar legenden be-

kend zijn, die bet een en ander uit bet

begin van de Islamiseering dezer streken

vertellen.

Zoo moest de desa Terong (onder-

district Panekan) een paal (saka) en een

neut (oempak) voor de bekende moskee
van Demak leveren

;
de beide onder-

deelen werden echter te laat afgeleverd,

hetgeen de desa een vervloekingsstraf

van Soenan Bonang kostte: nooit zouden
bet bout, de buizen en de onderdeelen

daarvan uit deze desa door niet-desa-

genooten gebruikt mogen worden. In

deze desa zou bet graf zijn van Said

Koes^n, een Madjapabitscben Vorsten-

zoon, die zicb niet aan Raden Patab

wilde onderwerpen.

In de desa Bedagoeng (onder-

district Panekan) berinneren eenige

plekken aan de reis, die de latere Soenan

Lawoe (zie boven Djawa 1938 biz. 100

en loi) naar den top van den Lawoe
maakte, een verbaal, dat dus met de

val van Madjapabit samenbangt.

In bet gebucbt S e d r a n, desa Wates
(benoorden de kota Magetan) wordt een

plek aangewezen waar een wall gerust

moet bebben. In bet aangrenzenden ge-

bucbt K e r e p zijn twee Hindoe-Javaan-

scbe beelden, die volgens bet volksgeloof,

versteeningen zijn van Kjai Boeda en

Njai Boeda.

Een dergelijke combinatie van vroeg-

Mobammedaanscbe en Hindoe-Javaan-

scbe oudbeden vindt men betrekkelijk

ver van Magetan, dicbtbij bet station

Barat in de desa T e b o n (onderdistrict

Karangmadja) waar naast de restanten

van een door een zekeren Kjai Tjerebon
aangevangen maar niet voltooide moskee
(alleen neuten), twee Hindoe-Javaanscbe

beelden, terwijl op de plek waar deze

Mobammedaanscbe Kjai (die naar Tje-

rebon terugkeerde) woonde, drie Hindoe-

Javaanscbe beelden staan.

Dicbt aan de Solosche grens in de

zuidelijke beuvelacbtige uitloopers van
den Lawoe ligt de desa Sajoetan
(onderdistrict Parang). Hier ligt in een

heilig graf, Krapjak gebeeten, een zekere

Raden Bagoes Pandita Moestakim, leer-

ling van een scboonzoon (begraven op
den Goenoeng Gijana, een berg in

Mangkoenegaran, dicbtbij de Madioen-
scbe grens, zie boven biz. 1 1 b noot. 2)

van den beroemden Soenan Tembajat,
die in Zuid-Klaten de bevolking tot

den Islam bekeerde. In bet gebucbt
W a d o e k (desa Doerenan) ten noord-

oosten van Plaosan, ligt de t j i k al-
b a k a 1 (sticbter) van deze vestiging,

een zekere Kjai Ageng Rangga Galib,

begraven. Hij zou uit Bajat afkomstig

zijn.

De b e k e 1 (desahoofd) van Doerenan
stamt af van een zekeren Pangeran
B e n a w a, waarvan men niet meer
weet dan, dat bij uit Padjang afkom-

stig was.

De naam Tembajat is ook bekend in

bet gebucbt Koeloeban van de desa

Djaboeng (Panekan), daar is bet graf

van een zekeren Pangeran Tambajat.

Maar belaas ! wist niemand daar iets

van hem te vertellen. *)

Van een anderen heilige uit bet begin

bet van Islam-tijdvak, die meer bekend is

in Kedoe en Banjoemas, de wali Soenan
G e s e n g 2) wordt een vaag verbaal

verteld in bet gebucbt L e m i (desa

Djadjar, onderdistrict Karangmadja).
De ,,tjikalbakar’ van dit gebucbt was

een zekere Kramadrana, die slechts een
kind, een beeldschoone dochter, Njai

Gendra gebeeten, bezat, die alleen wilde

trouwen met iemand ,,ingkang kapajoe

ngansongsong seret” d.i. dus iemand van

i) In dezelfde desa liggen begraven een Pangeran
van Soemenep en een Pangeran van Tjerebon, waar- 2) Zie over hem : Rinkes. De Heiligen van Java

schijnlijk vluchtelingen. Ill (Tijdschr. Bat. Genootschap deel 53 biz. 269 e.v.).
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hoogen rang. Die kwam dan op een

goeden dag en was niemand anders dan

Soenan Geseng ‘). die onmiddellijk op
haar verliefd werd en haar tot vrouw,

nam, ‘maar haar na eenigen tijd weer

verliet, met de opdracht, dat zijn nako-

melingen zijn graf in de t a m a n van

Madioen waar een landej an (schacht)

van zijn heilige Ians Djeroek zou te

vinden zijn, moesten vereeren. Eenigen

tijd daarna kreeg Njai Gendra een zoon,

die Tjitradjaja genoemd werd. Deze
Ians is in de bekende vrije desa Taman
ter hoofdplaats Madioen niet bekend.

Wei bevindt zich daar een heilige Ians

Kjai Sidem Kajon, die oorspronkelijk

afkomstig zou zijn van Soenan Koemboel,
een hier onbekende figuur. De Ians hoort

thuis op het graf van Pangeran Rangga
Aria Prawiradiningrat, die in den Java-

oorlog Regent van Madioen was.

In het zooevengenoemde Wadoek
wees men ons nog een ander graf aan,

namelijk dat van Raden Rangga

Galih Tirtakoesoema, die, naar
in die desa verteld wordt, Boepati van
Magetan geweest moet zijn. Wellicht

was zijn Patih een zekere Raden Prawi-

ratirta, ook wel Kjai Patih Polangdjiwa
genoemd.

In welken tijd deze Regent geleefd

heeft is ons niet bekend.

Evenmin weten wij iets van een

Regent, die J asanegara heette en

in de desa Tambran op de hoofdplaats

Magetan begraven ligt.

Dit is alles wat wij aan gegevens uit

de periode van 1518 tot 1755 van

Magetan konden verzamelen.

Madioen, 26 Aug. 1938.

(wordt vervolgd).

1) Niemand in de desa weet wie Soenan Geseng is,

2 ) Soenan Geseng heette in zijn jonge jaren Tjakri-
djaj&, de naam, die hij later, op last van Soenan
Kalidjaga, aan zijn zoon geeft (Rinkes t. a. p. biz,

280-282),

298



DE BEELDEN VAN BELAHAN
DOOR

Dr. W. F. STUTTERHEIM.

Tot de minst bezochte oudheden van

Java behoort die bij bet gehucht Belahan

van de desa Wonosoenjo, gelegen op
de oostelijke helling van den Penang-
goengan en slechts te voet te berei-

ken vanuit de plaats Kepoeloengan op
den grooten weg van Porong naar

Malang.
Misschien heeft de wandeling onder

schaduwlooze kapok-boomen, langs mo-
notone riettuinen en over puntige rivier-

keien daar schuld aan, misschien de

afwezigheid van waarlijk grootsche bouw-
werken. Voor hen echter, die de twee
fraaie spuierbeelden ter plaatse en het

van Belahan afkomstige Wisnu-beeld in

het museum te Modjokerto hebben ge-

zien, kan er weinig twijfel bestaan, dat

de nog aanwezige resten eenmaal tot een
heiligdom van de eerste orde moeten
hebben behoord. En hij zal er dankbaar
voor zijn dat hun bruikbaarheid voor de
omwonende bevolking — een badplaats

om het vee in te baden en poorten om
in te schuilen — hen voor ondergang
heeft behoed, hoezeer het hem ook on-

mogelijk is zich met hun hulp alleen een
scherp omlijnd beeld van den oorspron-

kelijken toestand te vormen.
In zijn voor kort verschenen acade-

misch proefschrift heeft Dr. J. V. De
Bruyn ons echter hoogst belangrijke

gegevens met betrekking tot dien oor-

spronkelijken toestand verschaft. ’)

Deze gegevens ontleende de auteur

aan een door hem ontdekt handschrift

van den schilder H. N. Sieburgh, die

van 1837 tot 1842 op Java een reeks van
schilderijen en teekeningen van oudheden
vervaardigde en daarbij ook op vaar-

dige wijze de pen bleek te kunnen
voeren.

In het bijzonder zijn zij belangrijk,

omdat het eenige oude bericht, dat wij

over de oudheden te Belahan bezitten

en dat van den bekenden Domis af-

komstig is, uitmunt door onduidelijk-

heid en practisch onbruikbaar moet
worden genoemd.

Thans, honderd jaren na het bezoek
van Sieburgh, blijken van drie boven
elkaar op een berghelling gelegen om-
muurde erven met hun poorten en vijf

bouwwerken, twee badplaatsen en een
afzonderlijk bouwwerkje, alsmede een

gemetselde waterleiding — zooals Sie-

burgh dat alles nog gezien heeft —
nog slechts over te zijn : een badplaats

en twee poorten. 3
)

Gelukkigerwijze is er reden te ver-

onderstellen, dat de plaats gehad heb-
bende afbraak van muren en andere

bouwdeelen zich niet tot in den grond
uitstrekte, zooals het geval pleegt te

zijn indien fabrieken, spoorwegen of

straatwegen in de nabijheid gevonden
worden. Dus mogen wij ook veron-

derstellen, dat een systematische ont-

graving van het terrein ons tenminste

den oorspronkelijken opzet van het ge-

heele complex zal weten te verraden
en daarom kan het zijn nut hebben
de aandacht op deze oudheid gevestigd

te houden, waartoe ik in het onder-
staande speciaal op het gebied der ico-

nographie en geschiedenis enkele op-
merkingen zou willen maken.

Alvorens dit echter te doen moge
een kort overzicht worden gegeven van
datgene, wat na de ontdekking der oud-

i) J. V. De Bruyn, H. N. Sieburgh enzijnbetee- 2) Zie N. J. Keom, Inleiding enz.* deel II, bldz. 40.
kenis voor de Javaansche oudheidkunde. Leiden 1937. 3) O. V. 1922, bldz. loi vlg. ; bldz. 4,7 vlg., Bijla-

Bldz. 147 vlgg. ge L en 1924 Bijiage M.
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held met betrekking tot haar oorspron-

kelijke bestemming en beteekenis bekend
is geworden.

Het is Rouffaer geweest, die heeft

aannemelijk gemaakt, dat het fraaie, vaak

afgebeelde en thans in het museum te

Modjokerto staande beeld van Wisnu
op Garuda niet, zooals men vroeger

aannam, te Djolotoendo, doch te Bela-

han thuishoorde.

Tevens heeft hij de sindsdien algemeen
overgenomen gissing gewaagd, dat het

beeld een voorstelling zou zijn van
Erlangga en dat de badplaats, waar het

vandaan kwam, de bijzettingsplaats was
van dien volgens de laatste gegevens van

991 tot 1049 geleefd en van 1037 tot 1042
op den troon van het hereenigd Java
gezeteld hebbenden vorst. ^

Intusschen kan het ons in dat geval

bevreemden, dat vroeger geen op een
bijzetting betrekking hebbende vonds-
ten, zooals een aschurn e.d.m. in de
oudheid te Belahan zijn gedaan. Er
schijnt echter in den aanvang van de
ige eeuw of reeds eerder in het basin

van de badplaats gegraven te zijn en
misschien is dat de reden dat daar door
Verbeek geen aschurn werd aangetrof-

fen. 2) Dat er niettemin ter plaatse

gouden en andere waarschijnlijk met een
bijzetting verband houdende voorwerpen
moeten zijn verborgen geweest, werd
nog betrekkelijk kort geleden door twee
vondsten aangetoond.

De eerste vondst is in 1934 gedaan in

de overblijfselen van een basin, dat op ±
25 m ten Noorden van de nog bestaande

badplaats was gelegen, dat wil dus zeggen
in het grootste der twee basins ; tijdens

Sieburghs bezoek was dit nog door hooge

1) Rocffaer in N. B. G. igog, bldz. 183 vlg. Zie
00k Krom in T. B. G. LVI (igi4), bldz. 442 vlgg.

2) Verbeek in V. B. G. XLVI (i8gi), bldz. 303
no. 625.

3) Zie De Bruyn, o. c., bldz. 152. De Bruyn spreekt
op deze plaats van drie badplaatsen, door Sieburgh
aangetroffen — uit den tekst volgt echter dat deze er

slechts twee zag. Dit moet een lapsus zijn

muren omringd, zoo hoog zelfs, dat hij op
grond daarvan veronderstelde dat het een
vrouwenbad zou geweest zijn. 3

) In het

midden nu van dit uit drie deelen be-

staande basin bevond zich toenmaals een
pyramideachtig voorwerp, waaronder hij

een sarcophaag veronderstelde
;

juist

daar was het dat in genoemd jaar door
landbouwers een steenen kist van kubus-
vormig model en met diamantvormig
deksel werd opgegraven, waarbij enkele

gouden en andere kostbare voorwerpen
tevoorschijn kwamen. 4)

De tweede vondst is die van een be-

schreven gouden plaatje, in 1937 gedaan
bij de schoonmaak van de kleinere, van
nissen voorziene badplaats en op eenigen

afstand daarvan. s) Het lag los tusschen

de steenen en schijnt verloren geraakt

te zijn toen onbekenden, lang geleden,

het depot van deze oudheid hebben
uitgegraven en weggevoerd.

Beide vondsten nu laten aan het ge-

wijd karakter der badplaatsen geen
enkelen twijfel meer.

Het kistje van de eerste vondst is

gelijk aan die, welke eenige jaren ge-

leden te Kalasan en Prambanan en nog
onlangs in de oudheid te Songgoriti zijn

opgegraven.

Het bevatte in ieder geval een tien-

tal halfedelsteenen van groene, violette

en witte kleur, benevens een metalen
plaatje van ongeveer 10 cm hoogte en
bestaande uit een aan elkaar gehechte
zilveren en gouden helft, in drijfwerk
de voorstelling van een op een lotus-

kussen staande godheid vertoonen-
de. (Figuur 6) De handen worden
voor het middel gehouden in een mudra,
die ons speciaal van bijzettingsbeelden
bekend is.

Daar de linkerborst van de figuur

4) Zie Jaarboek van het Kon. Bat. Gen. deel III
(1936). jsldz. ig2 vlg., no’s 6085 — 6087.

5) Zie Oudheidkundig Verslag ig37, bldz. 29 on-
der Wonosoenjo.

6) Zie Jaarboek Kon. Bat. Gen. IV (1937), bldz.
162, no. 6191, 6192; V (1938), bldz. no, no.
6251-6257.
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schijnbaar grooter is dan de rechter heeft

Dr. Bosch vermoed, dat de godheid een

zoogenaamde ardhanari zou voorstellen,

d.w.z. een voor de rechterhelft mannelijk,

voor de linkerhelft vrouwelijk wezen.

Mijns inziens is de bhangga, buiging van

het lichaam schuld aan een gezichtsbe-

drog ; meer uitstekend of gewelfder is

de linkerborst in werkelijkheid niet.

Ook heeft bovengenoemde geleerde in

de figuur een Harihara gezien, doch he-

laas verzuimd te vermelden op welke gron-

den hij er zulk een combinatie van Qiwa en
Wisnu in meent te moeten herkennen. *)

Misschien was dit het feit, dat de figuur

door de scheiding der metalen in een

gouden en zilveren helft wordt verdeeld.

Hoewel ook ik vermoed dat deze schei-

ding zin heeft, is het mij niet bekend
of zij, in metalen uitgedrukt, op de
goden Qiwa en Wisnu betrekking kan
hebben. Onmogelijk acht ik zulks echter

geenszins, daar de kleur der ^aiwa-

helft van een Harihara wit en die van
de waisnawa-helft geel is.

Hoewel het wel meer voorkomt, dat op
gouden plaatjes dergelijke godenfiguren

worden aangetroffen (zij het dan ook
meestal slechts in het metaal gegraveerd)

en dit feit opzichzelf geen enkel verband
met den persoon van een bijgezetten

vorst doet veronderstellen, is er toch iets,

waardoor deze afbeelding van de gebrui-

kelijke afwijkt. Dat isde kennel ijke
bijzettingshandhouding met
opgestoken duim, welke wij in
verband mogen brengen met
de verlossing van de ziel uit

1) Jaarboek Kon. Bat. Gen. Ill, bldz. 192/193.
2) O.a. Soerabajaasch Handelsblad van 2 Juli 1934.— Ik neem hier de gelegenheid waar om een kleine

aanvulling te geven op mijn opmerkingen naar aan-
leiding van no. 6363 der archaeologische verzameling
van het Kon. Bataviaasch Genootschap in Jaarboek
1938. Ik wees daar terloops op het feit, dat het or-
nament van bedoeld bronzen beeld, door Ir. Moens
in den tijd van Purnawarman van Tarumanagara
(4e-se eeuw) geplaatst en afgebeeld in T.B.G. LXXVII
t.o. pag. 446/447, ook wel elders gevonden wordt.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is het goudzilveren
plaatje van Belahan : daar vinden wij geheel dezelfde
bloemrozetten in den haartooi en aan de armbanden
als welke bedoeld brons kenmerken. Meer nog, in de

de^aardsche sfeer en hare op-
gang in de hoogere, hemel-
sche sferen der goden. En dit

zou dan weer pleiten voor de juistheid

van de opvatting, welke naar aanleiding

van de vondst in de dagbladen is

geopperd, namelijk dat de figuur een
afbeelding zou bedoelen te zijn van,

tenminste een toespeling op een bij-

gezetten vorst. Of deze vorst Erlangga
was hangt af van de vraag of de oud-
heid te Belahan terecht met dien koning
in verband is gebracht *).

De tweede vondst zou nog belang-

rijker kunnen zijn dan zij reeds is

indien het gelukt ware het schrift, dat

op het gouden plaatje voorkomt, bevre-

digend te ontcijferen. Daaraan ontbreekt

echter nog veel en de woorden, die er

thans van gelezen worden en die luiden :

,,lelat curukan wi(taya)tahli (bharya)na-

dagarya” verschaffen weinig zin. Toch
is ook deze vondst niet zonder belang,

daar de schriftsoort aantoont, dat wij

ons inderdaad in den tijd van Erlangga
moeten bevinden

;
zijisvolkomen

identiek met die van ons
bekende oorkonden van
dien vorst.

Alles bijeengenomen hebben dus beide

vondsten Rouffaer’s veronderstelling, dat

de oudheid te Belahan met de bijzetting

van een vorst te maken heeft gehad,

kunnen versterken en zelfs aannemelijk

kunnen maken, dat die vorst inderdaad
Erlangga zou geweest zijn.

Brengen wij ons hierbij dan nog de
poging in herinnering, door mij aange-

ooren worden dezelfde zware gladde oorringen gedra-
gen, die bij no. 6363 de aandacht trekken, terwijl ook
de haartooi volgens hetzelfde principe is opgemaakt.
Zien wij ten slotte nog, dat de aanduiding der kleed-
plooien geheel als bij no. 6363 door sterke reliefwer-

king opvalt, dan moeten wij rekening gaan houden
met het feit, dat juist in Erlangga's tijd de cultuur
van West-Java een opleving heeft gekend. Ik zou, bij

zulke geringe overeenkomsten met Indische stijlen uit

de 4e en 5e eeuw, doch zulke sterke trekken van ver-
wantschap met het plaatje van Belahan uit de iie
eeuw, dan ook eerder willen veronderstellen, dat no.

6363 uit de periode van koning Jayabhupati van
Supda dateert.
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wend om de voorstelling op den bij de
kleine badplaats gevonden geornamen-
teerden, doch onbeschreven oorkonde-

steen (Figuur 8) te verklaren, welke

poging de overtuiging opleverde, dat

zij een chronogram in beeld bevatte,

die het jaar 1049 aangeeft (een jaar, dat

zeer wel als dat van Erlangga’s dood zou
kunnen dienen *), dan is er geen reden

meer om overdreven voorzichtig te zijn

en kunnen wij Rouffaer’s hypothese nog
immer als werkhypothese blijven ge-

bruiken, zooal niet bewezen achten.

Thans dan nog iets over twee andere

vondsten, weliswaar niet van voorwer-

pen, welke geheel nieuw en onbekend
uit den grond te voorschijn zijn gekomen,
maar dan toch vondsten in dien zin, dat

enkele reeds lang bekende voorwerpen,
doch van onbekende herkomst, in drie

gevallen met zekerheid en in een geval

met groote waarschijnlijkheid als tot de
oudheid van Belahan behoorend kunnen
worden aangemerkt.

Bij mijn bezoeken aan Belahan trof

mij telkenmale de eigenaardige beein-

diging der achterstukken van de twee
aldaar nog staande spuierbeelden als

iets onwaarschijnlijks. (Figuur 2)
Bezichtiging van de hier gereprodu-

ceerde foto’s laat zien wat ik bedoel —
de achterstukken zijn aan den bovenkant
als het ware met een mes afgesneden,

dwars door het ornament been. {Fi-

guur 4 en 5)
Nu is het natuurlijk denkbaar dat

iemand dit zou hebben gedaan, toen de
badplaats reeds tot een ruine was ge-

worden, doch waarschijnlijk is zulks toch

00k weer niet. Wat zou men er aan
gehad hebben bij zulk een overvloed

van steenen met groote zorgvuldigheid

het bovenste deel van het achterstuk van
een beeld zoo zuiver af te kappen ?

Dat die eigenaardige beeindiging der

achterstukken niet de oorspronkelijke

1) Bijdiagen 92 (1934), bidz. 196 vigg.

kan zijn, was ook De Haan opgevallen

en blijkt, behalve uit bovengenoemde
eigenaardigheid, nog uit het feit, dat

de achterwand van de nis, waarin de
beelden thans weer zijn opgesteld,

duidelijk een indieping laat zien, wel-

ke slechts gedeeltelijk door het beeld

wordt gevuld en daarboven nog door-

loopt. (Figuur 3) Deze indieping is

bij beide nissen niet geheel gelijk
;

zegt zij dat het achterstuk van het

zuidelijke beeld boogvormig verliep, dat

van het noordelijke beeld zou een meet
vierkanten vorm gehad moeten hebben.

Tenslotte viel het mij op, dat zich

geheel hetzelfde voordoet bij de nis,

waarin zich eenmaal het thans te Mo-
djokerto staande Wisnu-beeld moet
hebben bevonden. Ook daar loopt be-

doelde indieping hooger door dan de
bovenkant van het beeld.

Toen ik tenslotte constateerde, dat

zich in den bovenkant van het achterstuk

van een der beelden een gat bevond,
waarin een pen gepast kan hebben, was
het mij duidelijk, dat oorspronkelijk alle

drie de beelden van een „opzetstuk”
moeten zijn voorzien geweest, welke
opzetstukken echter, naar ik meende,
wel verdwenen zouden zijn. De eerste

conclusie was juist, de tweede niet.

Immers, spoedig herinnerde ik mij

ergens twee wonderlijke, aan den boven-
kant meer of minder boogvormig ver-

loopende reliefplaten gezien te hebben,
welke ongeveer den omvang zouden
kunnen hebben van de vermiste ,,op-
zetstukken’'. (Figuur 4 en 5, boven)
Toen ik ter plaatse — in het Kroe-
senpark te Soerabaja— een en ander
ging yerifieeren, bleken de stukken
aanwezig en aan alle eischen van ,,op-

zetstuk” der beelden van Belahan te

voldoen ^). Dat wil zeggen, van de
twee spuierbeelden

; het opzetstuk van
het Wisnu-beeld bleef voorloopig zoek,
totdat Ir. Th. A. Resink mij erop attent

2) Zie de (onnauwkeurige) beschrijving door
Knebel in O.R. 1907. bldz. 202, no. 9, 10, ii.
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maakte in het museum te Batavia een

soortgelijk stuk gezien te hebben. Hier

was dank zij de hulp van den conservator

verificatie gemakkelijk genoeg en leverde

het verblijdende resultaat op, dat dit

,,opzetstuk” en de bovenkant van het

beeld te Modjokerto nauwkeurig bleken

te passen. *)

Het resultaat daarvan wordt thans in

een gecomponeerde foto gegeven
;

ge-

componeerd, aangezien het Bataviaasche

stuk het museum niet mag verlaten en

verzending van het beeld van Modjo-
kerto naar Batavia niet wenschelijk is.

(Figuur i) Uiteraard is er echter zorg

voor gedragen dat de schaal der ver-

grooting van beide foto’s in beide ge-

vallen gelijk is.

Een vondst staat echter zelden alleen

en zoo was het ook hier. Het ornament,

hetwelk op de ,,opzetstukken” voorkomt,

bracht mij weder op het spoor van een

ander beeld, doch alvorens daarover

nadere mededeelingen te doen, wil ik

de stukken eerst nauwkeurig bekijken,

welk onderzoek zij alleszins waard zul-

len blijken te zijn.

Reeds onmiddellijk valt het op, dat zij

alle drie met elkaar overeenkomen in

het feit, dat zij een dubbele pajoeng

en-relief vertoonen, welke aan de
uiteinden een opwippend, antefix -

achtig sieraad draagt en de bovenste

waarvan met een hoogen, op een lotus

-

bloem geplaatsten lingga is bekroond.

Een dier drie dubbele pajoengs

is daarenboven aan de onderzijde be-

hangen met parelguirlanden en kwasten,

welke tool de beide andere missen —
het is die van het zuidelijke beeld, dat

rechts van het middenbeeld stond.

Daar staat echter tegenover, dat un-

der de pajoeng van het noordelijke beeld

een uit een lotusbloem opbloeiende lo-

i) Catalogus Groeneveldt, bldz. 130 vlg., no. 437.
Het opzetstuk zet zich beneden het op Figuur i zicht-

bare gedeelte voort en heeft daar een indieping, waarin
het aureooi van het beeld past. Het stuk rustte

dus met den bovenrand dier indieping op het beeld

tusplant is afgebeeld, terwijl aan weers-

zijden daarvan zich twee radvormige,

van een rand voorziene bloemen (?)

bevinden.

De pajoeng van het middelste beeld

is verreweg het minst versierd.

Voorts dient te worden opgemerkt,

dat zich rondom de pajoengs van alle

drie de achterstukken wolkenmotieven
met nevelslierten bevinden, waaruit, bij

het noordelijke beeld overvloedig, bij

de overige in veel mindere mate, bloe-

men ontspruiten ;
soms wekken deze

den indruk een kembang spatoe te zijn.

Tenslotte moet ik er de aandacht op
vestigen, dat er zich bij het zuidelijke

beeld een merkwaardigheid voordoet.

Daar ziet men namelijk links-boven uit

de wolkenmotieven twee handen tevoor-

schijn komen, welker polsen dicht bij el-

kaar gehouden zijn, doch die overigens

van elkaar zijn gestrekt. Daar zich tus-

schen en under die handen een menigte
van kleine bloemen bevindt, meen ik

dat een en ander een paar godenhanden
voorstelt, welke over de daaronder op-

gestelde godin of vorstin bloemen uit-

storten — een gebruikelijke voorstelling

in de literatuur, doch welke in de beel-

dende kunst, voorzoover mij bekend,

slechts hier op deze beknopte wijze is

uitgedrukt. Wei kennen wij bloemen-
strooiende hemelsche brahmanen en go-

den boven de poorten van den hoofd-

tempel te Prambanan en elders, doch
daar is steeds de hemeling geheel of

voor het grootste gedeelte uitgebeeld,

nimmer de handen alleen. *)

Het is niet zeer bezwaarlijk de betee-

kenis van deze ,,opzetstukken” te ver-

moeden — dat zij een beteekenis moeten
hebben gehad kan reeds blijken uit het

feit, dat zij niet zonder meer verleng-

stukken van de bestaande achterstukken

zijn, noodig, omdat bijvoorbeeld geen

en was tusschen aureooi en muur gekneld. Of er zich

aan de achterzijde een pen bevindt, welke in de muur
was ingelaten, kon niet worden nagegaan, daar het

stuk thans in den museumwand is ingemetseld.

2) Zie bv. O. V. 1922, fig. I tegenover bldz. 48
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Steen van voldoende afmetingen voorhan-

den was om het beeld met het achter-

stuk uit te hakken. Immers, de ,,opzet-

stukken” zijn als op zichzelf staande

stukken behandeld — bun vorm wijkt

van dien van het eigenlijke achterstuk

af, waarboven zij als werkelijke opzet-

stukken van geringeren omvang uitsteken,

terwijl hun eigenlijk ornament niet met
dat van het achterstuk samenhangt of

eruit voortvloeit (zie ,'vooral Figuur 4).

Het eenvoudigste lijkt het mij te ver-

onderstellen, dat het eigenlijk niet anders
waren dan wat zij willen voorstellen

;

pajoengs. Pajoengs, die men uit hoofde
van de voorhanden ruimte of om andere
redenen niet en ronde-bosse doch en-

relief heeft uitgebeeld. Of deze oplossing

aesthetisch bevredigend genoemd kan
worden zal wel door velen worden be-
twijfeld, hoezeer de bewerking 00k rede-

nen kan geven tot bewondering.
Intusschen wil ik nog even de aandacht

vestigen op het eigenaardige en zeldzame
wolkenmotief, dat op de drie ,,opzet-

stukken” voorkomt
;
het is daarom be-

langrijk, omdat wij het zullen dienen te

beschouwen als behoorend tot den stijl

der beelden, waarboven het is aange-
bracht.

Dit wolkenmotief nu bestaat uit een
wolkachtige krul, aan de achterzijde

waarvan zich als het ware nevelslierten

bevinden. Wij treffen het eveneens
aan op den boven vermelden steen

met chronogram, welke bij de kleine

badplaats is gevonden en die het jaar

1049 zou moeten voorstellen. *) fFi-

guur 8) Waar wij dat motief voorts bui-

ten Belahan op Java — met een uitzon-

dering — nimmer meer aantreffen, daar

dienen wij het wel te beschouwen als

een kenmerk van den kunststijl van dit

heiligdom en kunnen wij het, omgekeerd,
gebruiken als een aanduiding dat stuk-

ken, waaraan het gevonden wordt, even-

eens tot deze oudheid behoord zouden
kunnen hebben.

Zooals gezegd is er een stuk bekend,

waaraan het nog voorkomt, en wel een
volkomen gaaf stuk. Het is nummer 57
der Archaeologische Verzameling van het

Koninklijk Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, een stee-

nen beeld, bestaande uit een door leeuw-

achtige monsters gedragen voetplaat,

waarop een zeer lage, van een rij bloem-
bladen voorziene lotus ligt, die tot voet-

stuk dient van een staande mannelijke,

twee-armige figuur, voorzien van eenpra-
bhamandala en staande tegen een aan
de bovenzijde puntig toeloopend achter-

stuk. 2) fFiguur 7J Deafgebeelde godheid
is kennelijk Qiwa, daar zij v66r tegen den
haartooi een doodshoofd vertoont, waar-

onder een maansikkel is gelegen. Verde-
re Qliwa-attributen ontbreken in de han-
den, daar deze een bijzettingsmudra

vormen. Wel bezit de godheid een slang

als upawita, hetgeen eventueel als Qiwa-
attribuut zou kunnen worden aangemerkt.
Tegen het achterstuk, ter hoogte van

de schouders, vinden wij nu juist zulke

wolkenmotieven met nevelslierten en
bloemen aangebracht, als wij boven als

typisch voor den stijl van Belahan hebben
leeren kennen.

Ik ben dan 00k van meaning, dat wij

met eenig recht de werkhypothese kun-
nen opstellen, dat dit stuk van die plaats

afkomstig is
;
de herkomst uit dezelfde

voormalige collectie Scheepmaker te

i) Ik maak van deze gelegenheid gebruik om een bekende wolkenkrullen in het luchtruim — o. a. ook
kleine correctie aan te brengen op mijn in Bijdragen voorkomende op het bij Keom, Inleiding^, deel III,
92, bldz. 196 vlgg. gegeven opvatting diet motieven. op plaat 105 afgebeelde relief van Bali— heeft mij
Daar meende ik er namelijk vlammotieven in te moe- sindsdien tot de overtuiging gebracht, dat ook hier
ten zien, waardoor ik een oogenblik in het voorwerp, wolken en geen vlammen waren bedoeld. Overigens
waaromheen zij voorkomen, de uitbeelding van een kan deze vergelijking een dieperen zin verkrijgen,
zon en niet van een m het chronogram passende maan indien men daarbij mijn in Oudheden van Bali I,'

dacht te moeten herkennen. Vergelijking van deze bldz. 149 gegeven opmerkingen omtrent het Balisch
ciders in de Oudjavaansche kunst met voorkomende karakter van de Belahan- nissen in de herinnering roept.
motieven met de van Balische schilderingen en reliefs 2) Catalogus Geoeseveldt, bldz. 26 vlg., no. 57!
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Soerabaja, waarin zich ook het ,,opzet-

stuk” van den Wisnu van Modjokerto

bevond, pleit hiervoor.

Waar het beeld echter te Belahan zou

gestaan kunnen hebben, is niet zoo ge-

makkelijk te gissen. De kleine bad-

plaats komt niet in aanmerking, daar

alle daartoe behoorende beelden bekend
zijn en een Qiwa meer eigenaardig niet

in een zoo uitgesproken Wisnuitische

omgeving thuishoort. Op grond van

Sieburghs beschrijving kunnen wij echter

nog twee bouwwerken in aanmerking

doen komen.
Het eerste is de tjandi, welke op het

bovenste der drie op de berghelling

gelegen, ommuurde erven heeft gestaan,

het tweede is het kleinere bouwwerkje,

dat zich op een heuveltop boven de

badplaats bevond. Mocht dit laatste

bouwwerk in aanmerking komen, dan

zou het beeld tijdens Sieburgh’s bezoek

reeds verdwenen zijn, daar hij spreekt van

een ,,bidhuysje van dezelfde vormals het

graf”(het bouwwerkje zelve), ,,doch klei-

ner en dit biedt niets aan dan een zoo

nauwe zitplaats, dat de t e p a (kluize-

naar) daar onbewegelijk in moest blijven

zitten”. Dit is dan wel de nis, waarvan

Verbeek spreekt en die hij ,,klein enledig”

noemt. Blijkens Sieburgh’s beschrij-

ving was zij dan toch nog zoo groot,

dat een mensch erin kon zitten, maar
dat zij ons beeld zou hebben bevat, dat

139 cm hoog en 41 cm breed is, lijkt

mij niet waarschijnlijk.

In ieder geval dienen wij echter reke-

ning te houden met de mogelijkheid, dat

dit fraaie beeld van Belahan afkomstig

is. Mocht dit inderdaad het geval zijn,

dan is het ongetwijfeld een portretbeeld

geweest, iets, waarop de handhouding
reeds wijzen kan. En dan kan het wel

lastig iets anders hebben voorgesteld

dan een Qiwaitische apotheose van dien

vorst, wiens Wisnuitische vergoddelijkte

i) Ik wijs nog op de overeenkomst tusschen het

steenen beeld en de voorstelling op het bovengenoemde
goud-zilveren plaatje, welke overeenkomst vooral in de

gedaante eveneens te Belahan werd ge-

vonden ; Erlangga. *)

Dit laatste is niet zonder beteekenis,

omdat het Wisnu-beeld, hetwelk zijn

trekken zou hebben bewaard en dat in

de kleine badplaats was opgesteld, een

geheel hersteld fantasie-gelaat bezit,

kunstiglijk aangebracht op de breuk,

welke het gezicht eenmaal heeft ont-

sierd. Daarentegen heeft ons beeld een

volkomen ongeschonden gelaat. Reden
te meer om de voile aandacht op dit

beeld gevestigd te houden, opdat ons

geen gegeven kan ontsnappen, dat een

positieve dan wel negatieve beslissing

kan brengen.

# *
*

Alvorens nu voorloopig van deze in-

teressante en door de verbinding met
niemand minder dan Erlangga hoogst

belangrijke oudheid afscheid te nemen,
wil ik nog even terugkeeren tot de per-

soon of personen, die er mede in verband
kunnen worden gebracht.

Zooals reeds boven werd opgemerkt
heeft Rouffaer in 1909 de gissing geop-

perd, dat de badplaats iets met Erlangga

zou hebben uit te staan
;
reeds hij be-

schouwde het toenmaals nog slechts

van een afteekening bekende, doch ver-

loren geachte Wisnu-beeld van de kleine

badplaats als een portretbeeld van dien

vorst. Krom sloot zich in 1914 geheel

bij deze gissing aan.

Daar wij voorts boven hebben gezien,

dat sindsdien vondsten zijn gedaan en
opmerkingen gemaakt, welke Rouffaer’s

gissing nog weer aanmerkelijk kunnen
versterken, is het niet onverantwoord
om eens de consequenties uit deze ver-

onderstelling te trekken en wel ten op-

zichte van de plaatsing en gedaante

van bedoeld beeld, zoowel als die van
de overige beelden.

Indien wij namelijk aannemen, dat

handhouding tot uitdrukking komt. Vergehjk defiguren
6 en 7.

2) Keom in T. B. G. LVI (1914) bldz. 442 vlgg.
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het Wisnu-beeld een portretbeeld is,

althans door den ontwerper van de bad-

plaats rechtstreeks met den vorst in ver-

band werd gebracht, dan gaat het niet aan

om over de overige beelden het zwijgen

te bewaren en net te doen alsof boven-

bedoelde eigenaardigheid een toespeling

zonder meer was, waarmede de verdere

versiering van de badplaats niets te ma-
ken had. Integendeel, het is geheel in

strijd met de Oudjavaansche opvattingen

te achten, dat zulk een toespeling slechts

in een onderdeel zou zijn gelegd, zonder

dat men daaruit de voile consequenties

zou hebben getrokken.

Met andere woorden, indien de ont-

werper de bedoeling had — en daaraan

willen wij dus thans niet meer twijfelen

— om het Wisnu-beeld als een portret-

beeld of goddelijke repliek van den
overleden Erlangga te beschouwen, dan
moeten wij tevens aannemen, dat de

beide andere beelden, die van de bij

Wisnu behoorende godinnen Laksmi en
Qri, de aardsche gemalinnen van den
vergoddelijkten vorst voorstelden. Dit is

een sluitrede waarop het Oudjavaansche
kraton-protocol geen uitzonderingtoelaat.

Maar als dat zoo is, dan bevreemdt het

ons, zooals ik elders reeds heb opge-
merkt, dat de beelden dier gemalinnen
zooveel grooter zijn dan dat van den
vorst. Nemen wij namelijk aan den eenen
kant aan, dat de eischen van het kraton-

protocol zwaar genoeg wogen om ook in

een bouwwerk als dit tot uitdrukking te

worden gebracht, dan dienen wij daarin

consequent te handelen en dus ook de
verhouding van het Wisnu-beeld tot de
beelden der beide godinnen als door de
werkelijkheid bepaald te beschouwen.
Hoe kunnen wij deze moeilijkheid

oplossen ?

Alvorens hiertoe een poging te doen
dienen wij ons echter te realiseeren dat

de moeilijkheid een dubbele is. In de
eerste plaats blijken de gemalinnen van
den vorst grooter dan de vorst zelve te

zijn uitgebeeld, hetgeen in Oudjavaan-

sche kraton-taal beteekenen zou dat zij

dynastiek gesproken van meer beteekenis

waren, en in de tweede plaats blijken er

twee gemalinnen te zijn, terwijl algemeen
wordt aangenomen, dat Erlangga slechts

een officieele echtgenoote bezat.

De tweede moeilijkheid voor een

oogenblik terzijde latende en aannemen-
de, dat de vorst inderdaad twee gemalin-

nen had, dienen wij dus te zoeken naar

een aanduiding, dat die gemalinnen
dynastiek van grooter beteekenis waren
dan hun gemaal.

Gelukkig behoeven wij naar deze aan-

wijzing niet lang te zoeken. Wij weten
alien, dat Erlangga de zoon was van een

Balischen prins en niet van een regee-

rend koning van Java, zoodat hij uit hoofde

van zijn dynastieke geboorte geen rechten

kon laten gelden op den troon van dat

eiland of eilandenrijk. Integendeel, alles

wat wij van den levensloop van Erlangga

weten wijst erop dat hij eerst door en ten-

gevolge van de verhouding van schoon-

zoon tot den koning van Java op den
troon is kunnen geraken. Met andere

woorden, de verhouding van Erlangga
tot zijn gemalinnen was, dynastiek ge-

sproken, inderdaad geheel zooals zulks

door de beelden wordt uitgedrukt.

Blijft echter het feit bestaan, dat na

1037 hij en niet een zijner gemalinnen
de kroon van Java droeg. Deze ver-

houding is in zekeren zin in strijd

met de eerste en zou haar eigenlijk

moeten opheffen
; de ontwerper van

de badplaats heeft niettemin kans ge-

zien zoowel de eene als de andere
eigenschap tot uitdrukking te brengen
door namelijk weliswaar Erlangga’s beeld
kleiner dan dat zijner gemalinnen te

doen zijn (geringer geboorte), doch het

veel hooger te plaatsen (grootere waar-
digheid). Hoogere plaatsing beteekent,
zooals algemeen bekend is en nog immer
in de Javaansche kraton-wereld wordt
gevoeld, tevens hoogere waardigheid —
niet noodzakelijk echter hoogere ge-
boorte.



Blijft dan echter nog de moeilijkheid

van het tweetal gemalinnen,

Ook deze moeilijkheid is, naar ik

meen, niet onoverkomelijk.

Het zal den lezer bekend zijn, dat

er in de oorkonden van Erlangga tot op
die, waarin de stichting van de kluize-

narij op den Poetjangan wordt vermeld

(1041), geregeld en steeds onmiddellijk

na de vermelding van den Rake Halu,

den Koning, een vrouw als Mahamantri
i Hino wordt genoemd, geheeten ^ri

Sanggramawijayadharmmaprasadotung-
gadewl.

Callenfels heeft gemeend de veron-

derstelling te moeten opperen, dat deze

persoon de dochter van den koning was,

welke tengevolge van een in de donkere
dagen van Erlangga’s leven afgelegde

gelofte kluizenares zou zijn geworden,
instede van na haars vaders dood als

kroonprinses den troon door haar ge-

maal te kunnen doen bekleeden. *)

De identificatie van deze persoon met
de uit de Javaansche traditie bekende
Kili Soetji of Kili Kapoetjangan — doch-
ter van den aan Erlangga gelijkgestel-

den koning Resi Gentajoe en ongehuw-
de kluizenares— lag daarbij voor de hand
en werd op het voetspoor van Rouffaer
door genoemden geleerde aanvaard. *)

Hiermede acht Krom ook de merkwaar-
dige verdwijning van bovengenoemden
naam uit de oorkonden in overeenstem-
ming, welke, zooals gezegd, plaats heeft

te beginnen met die, waarin de koning
de kluizenarij op den Poetjangan sticht

en waarbij de dochter dus onmiddellijk

betrokken zou geweest zijn. 3)

Tegen deze redeneering, hoe vernuftig

op zichzelf ook, meen ik echter het een
en ander te moeten opmerken.

In de eerste plaats blijkt in de ge-

noemde oorkonde uit niets, dat Erlangga
de kluizenarij ten behoeve van zijn doch-

1) Van Stein Callenfels in O. V. 1918, bldz.
40 vlg.

2) Roupfaek in N. B. G 1909, bldz. 182.

3) Krom, Hindoe-Javaansche Geschiedenis^ bldz.
268 vlg.

ter zou gesticht hebben. Integendeel,

de afwezigheid van elke vermelding van
een dochter of welke andere gebruiker

van de te stichten kluizenarij ook maar,
wijst er bij de opvallende uitvoerigheid

van juist deze oorkonde mijns inziens

op, dat zij voor algemeen gebruik be-

stemd was en niet voor een speciaal

persoon. 4)

Voorts acht ik het vreemd, dat de
veronderstelde dochter, zoo zij al iets

met genoemde kluizenarij te maken zou
gehad hebben, juist in de oorkonde,
welke daarover handelt, niet als Maha-
mantri i Hino voorkomt, hoewel zij in

alle voorgaande oorkonden onder dien
titel en den naam Qri Sanggramawijaya
had gepareerd. Immers, ook al zou zij

reeds toen kluizenares geworden zijn —
dus nog voordat de kluizenarij was ge-

sticht—dan behoefde dat nog geen reden
te zijn om zich in het geheel niet meer
met staatszaken te bemoeien ;

wij hebben
in latere oorkonden van Erlangga het

bewijs van het tegendeel, daar deze
vorst, onder een geestelijken titel, voort-

gaat met het uitvaardigen van edicten.

Als wij dan ook van 1023 (Erlang-

ga’s oudst bekende oorkonde) tot 1041
geregeld eene Sanggramawijaya als Ma-
hamantri i Hino tegenkomen en zij eerst

door een ander blijkt te zijn vervangen
op de stichtingsoorkonde van de ge-

noemde kluizenarij en een jaar voordat
Erlangga zelf in den geestelijken stand
treedt, dan meen ik, dat er een betere

verklaring voor dit verschijnsel kan ge-

geven worden dan haar kluizenares -

worden, namelijk de veronderstelling,

dat Sanggramawijaya een der
echtgenooten van den vorst
was, die voor 1041 zou zijn
gestorven, waarna de koning,
in rouw gedompeld, zich
zijne in donkere dagen af-

4)

Voor deze oorkonde. de zgn. Calcutta - oor-
konde van Erlangga, zie men de vertaling door Kern
In diens Verspreide Geschriften, deel VII, bldz.

83 vlgg.
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gelegde g e 1 o f t e h e r i n n e r d e

en zoowel de kluizenarij op
d e n Po e t j a n g a n stichtteals
kort daaropzelf in den gees-
telijken stand trad.
Dat deze echtgenoote niet de hoofd-

vrouw kan geweest zijn, moge overigens

blijken uit het afzonderlijk noemen van

een Paramegwarl (hoofdechtgenoote) in

een en dezelfde oorkonde met Sang-

gramawijaya als Mahamantri i Hino,

zooals Krom reeds terecht heeft opge-

merkt ')•

Ten slotte zij nog geconstateerd, dat

bovenstaande veronderstelling allerminst

in strijd is met de eenige mededeeling,

welke wij over Erlangga’s huwelijk be-

zitten. In de Sanskrit-zijde van de Cal-

cutta-oorkonde, waarin van dat huwelijk

gesproken wordt, wordt slechts gezegd,

dat koning Dharmmawang^a hem riep

,,swasutawiwaham” i.e. tot een huwelijk

met zijn dochter(s)
;
zoowel het enkel-

voud als het meervoud is mogelijk *).

Wat er dan ook waar moge zijn van
de traditie aangaande een kluizenares

geworden dochter van den vorst, Kili

Soetji geheeten, of van de veronderstel-

ling, dat zij haar intrek zou hebben
genomen in een door Erlangga op den
Poetjangan gestichte kluizenarij, dit alles

vindt geen onmiddellijken steun in de
historische gegevens. Omgekeerd behoeft
deze traditie zich echter evenmin te

verzetten tegen de veronderstelling dat

de Sanggramawijaya der oorkonden een
van Erlangga’s echtgenooten was, kort

voor 1041 stierf en aldus de aanleiding

werd tot 's vorsten inkeer tot geestelijke

zaken.

1) KeOM, Hindoe-Javaansche Geschiedenis bidz.
268.

2) Kern, V.G. deel VII, bldz. 99, strophe 13.

3) Na het schrijven van bovenstaand artikel ont-
ving sc! rijver het artikel van Prof. Dr. C. C. Berg in

Mocht in het bovenstaande eenige

waarheid schuilen, dan zouden wij dus
in de twee spuierbeelden van de kleine

badplaats te Belahan de twee echtge-

nooten van onzen vorst kunnen zien.

Daarbij valt het op, dat er in hunne
uitbeelding eenig verschil valt op te

merken. De rechts van den vorst ge-

plaatste, dus het hoogst in rang te

achten godin draagt rijke parelguirlan-

des aan haar pajoeng, welke bij de
linker figuur ontbreken. Daarentegen
is de linker figuur grooter van postuur.

Hoewel dit verschil in grootte zoo gering

is, dat het uit een in werkelijkheid be-

staan verschil in lichaamsgestalte zou
kunnen worden verklaard — anders dus

dan het verschil in grootte met het beeld

van Erlangga zelf — blijft de mogelijk-

heid bestaan, dat ook hierin een toe-

speling op hare positie schuilen kan

:

de rechter, in plaatsing bevoorrechte

figuur zou dan de Parame9wari, 's ko-

nings hoofdvrouw, kunnen voorstellen,

terwijl de lager geplaatste, doch in ge-

stalte beteekenisvoller persoon de Ma-
hamantri i Hino, Sanggramawijaya-
dharmmaprasadotunggadewi zou kunnen
verbeelden.

Ten slotte nog een vraag. Kan de

achter deze laatste aangebrachte, uit

een lotus kiemende lotusplant er mis-

schien op wijzen, dat het juist deze van
beide echtgenooten was, die haren ge-

maal kinderen schonk ? Wij hebben
helaas geen historische gegevens, die

een antwoord op deze vraag kunnen ge-

ven, doch waar nog enkele van Erlangga's

oorkonden onuitgegeven zijn, mogen
wij ook hierop de hoop niet opgeven. 3)

Bijdragen deel 97, waarin de bovenbehandelde familie-
verhouding wordt besproken. Voorzoover hij kon na-
gaan eischen de door Dr. Berg gemaakte opmerkingen
geen herziening van het bovenstaande.
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The

Gamelan
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CHILDREN AND MUSIC IN BALI
BY

COLIN McPHEE.

To one who has newly arrived in Bali,

the Balinese gamelan is a miracle of

beautiful and complicated sound. The
length of the musical compositions, their

rich, polyphonic* texture, the amazing
rhythms, the speed and ease with which
the music is played, and above all the

perfect unity of a large group, with no
apparent leader and no musical script -

all these details never fail to create

astonishmentanddelightedbewilderment.
What is the music ? Who composed it?

Is it written down ? How is it learnt,

remembered ? Such questions enter

the intelligent listener’s mind when
confronted with this strange phenomenon
for the first time.

If all these questions are not completely

answered in this paper, I think that at

least some light may be thrown on them
through the observations I have made
on what might be called an experiment,

although the word experiment, with its

implications of control and conditioning,

seems to me too cold a term for the

experience.

Let me first state some necessary

facts. Some six years ago I built a house
in the village of Sajan (Gianjar), a simple

place, about thirty kilometres from any
large town. The people are peasants,

poor enough, and spending their lives

in a rather leisurely cultivation of
ricefields and vegetable gardens. The
caste system is lightly felt here, for there

are only two or three in the village who
have any pretensions to rank. The village

itself is a comparatively new one, deriving

• I use this word here intentionaIly»

preferring to reserve the word heterophony
for a more casual combining of parts than is

generally found in the contemporary, well-

rehearsed Balinese gamelan.

from the older village of Peliatan, where
there was once a court. It has no cultural

traditions of its own, and very few
gamelans, which are, moreover, very
poor. When I first came here no one
could speak Malay

;
the village was

chosen partly for its beautiful location

and cool climate, and partly for its

isolation and (it was at that time foolishly

hoped) complete lack of anything which
could possibly cause a tourist to stop

his car, should he ever find his way
there.

At that time there was very little

musical activity in the village. The one
big gamelan had been disorganized,

owing to a combination of poverty,

indifference, and the theft of the largest

gong. The first two years, for various

reasons I made little contact with the

village. I did, however, buy a gamelan
of the popular type, made up of

xylophones, drums and percussion, and
organized a gandroeng club. The
gandroeng is a dancer, a young boy
dressed in girl’s dancing-costume, with
whom it is customary for the men (and,

in Sajan, women) among the onlookers

to dance in turn, as they feel inclined.

Although the performance has been
exceedingly popular in different parts

of Bali, in this case it was only a

mediocre success.

I was then absent from Bali two
years. On my return I decided to try

to organize, for my own pleasure, a

gamelan on a large scale. I managed to

obtain from Peliatan a complete s e m a r

pegoelingan gamelan, with many
instruments and a beautiful sonority.

A s e k a was formed, that is, a “club”
or group, bound together in the Balinese

system through small deposits of money
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on entering, and fines for missed

rehearsals. I them found teachers from

different parts of the island, and the

rehearsals began. The group, nearly all

youths or newly married young men,

took up this recreation with enthusiasm,

and, although many had never played

before, developed in a year's time a

highly finished technic, together with a

large repertoire. But that is another

story.

The tale I have to relate here has

to do with the children, the youngsters

from six to eleven or so, who spend

half their days in play, half in herding

ducks in the ricefields, tending the

placid but unpredictable water-bufMoes,

cutting grass for fodder, or efficiently

performing the other thousand and one

tasks which fall to the lot of the a n a k

tjerik or “small man’’. When one

meets them on the road, they are shy

and charming, like gentle, furtive little

animals whose hearts beat in the

alternating rhythms of confidence and
timidity. Unobserved, they are lively

enough, continually racing about full

of malice and mischief. In the ricefields

you may hear their sweet, childish voices

lifted up in song ;
the words they sing

would make your hair stand on end with

their sophistication and bawdiness.

Their early life is based upon
imitation of the elders

;
their play is

partly reproduction in miniature of

various adult activities, carried out with

a careful regard for detail. They are

enthusiastic patrons of the arts, and
never seem to miss a musical or dramatic

performance. One would think, on
such occasions, that the performance
was given almost entirely for their

entertainment. Naked, they sit in the

front rows in swarms, watching with

intense interest every movement of the

dancer or actor, and falling asleep

against each other when the action

drags. At dawn they may wander home
to work or to sleep

;
it is up to them,

for discipline from the adults is mild to

the extreme. Perhaps it is for this reason

that they have from so early an age an
unusual sense of responsibility, and are,

on the whole, so exceptionally well-

behaved.

At the present time, about two per-

cent of the children in Sajan go through

the inhibiting and disrupting influences

of the district schools. The rest drift

happily into adolescence with few cares

other than the family ups-and-downs ;

they all know from birth how to look

out for themselves in the complications

of finance, and some of them will pick up
reading and writing if they are of a

studious frame of mind.

Now a gamelan on the scale of the

one which I had organized had probably

never been seen by most of the village

children. The early rehearsals attracted

them as honey draws ants. Some of

them begged to try the instruments

;

others simply ran about, disturbing

things with their noisy games. Little by
little, as the novelty wore off, they

melted away. But at odd times of the

day, when the seka was not around,

one began to hear sounds of drumming
and the tinkle of metallophones coming
forth from the pavillion where the

gamelan was kept. The imitation

was at times surprisingly good. The
number of children who seemed to

grow music-conscious increased. And
then I had to put a stop to it, for the

parchment of one of drums was
mysteriously split

;
hammers got broken

or mislayed
;
a cymbal disappeared.

The seka practised regularly every

night, continually adding new pieces to

their repertoire, which they got from
the various musicians whom I invited

to Sajan. One teacher would have a

number of melodies and compositions
new to this district

; another would
teach music which the seka was already
familiar with, but with certain innovations
in the figuration, accents and general



dynamics of the music. Every night,

from seven till ten or so, the air was
filled with the sweet sound of many
metal-keyed instruments ; the tense

accents of the drums and the soft,

vibrant voice of the gong seemed to

penetrate to the very edges of the

village. People from across the valley

said they could hear the practising
; it

seemed to give them much pleasure.

In the meantime I forgot about
the children. Two of them worked in

the house, fetching grass for the rabbits,

looking for leaves and roots to go into

the daily curry, and lighting the lamps
when dusk fell. Between these

occupations they would sit down for

brief intervals and hammer away at

one instrument or another lying about
the house. They also discovered for

themselves that certain Balinese tunes

could be played on the black keys of

the piano. They had that lack of

sustained concentration which one sees

in small monkies, doing one thing for

five minutes with accute interest, only

to grow bored suddenly, and dart to

something else. But every now and
again a musical phrase of extremely

complicated rhythm would flash out
from some instrument with unexpected
accuracy and precocious virtuosity.

One had absolutely no idea of what
went on in the inner life of these two
children, what they were thinking or

absorbing. In true Balinese fashion they
were completely uncommunicative
concerning their activities

;
at night they

went home, in the morning they returned.

What they did when not around the

house was not withheld from motives
of secretiveness

;
it simply did not

occur to either of them to mention
anything concerning themselves or

anything which might be happening in

the village.

Knowing this characteristic, I ought
not to have been surprised, as I was,

when startling proof was suddenly given

that a number of children had been for

some time seriously engaged in an
unusual occupation, one which invoked
the aid of nothing less than the muses
of music and drama. This was
most unexpectedly brought to my
consciousness at “galoengan", an
important festival for the Balinese,

which opens a month of festivity and
daily amusement. From the distance,

and with that gradual crescendo of

noise which seemed to indicate a

procession of sorts, I heard sounds of

strange and animated music proceeding
from along the road - the beating of

drums, the clash of cymbals, the shrill

notes of one metallophone and the

pathetic accents of a cracked gong.

"What on earth ....?" I asked, and
was told that it was the children’s

seka barong making its first public

appearance. I must first explain

the barong, an exceedingly popular
mythological animal, consisting of an
animal mask and an elongated body
covered with feathers or fibre *. It is

danced by two men, and the mask is

generally a stylized "lion”, tiger or pig.

The man in front controls the mask
from within the body, snapping the

moveable jaws with dramatic simulation

of demoniac fury. The barong is highly

sacred, and is generally kept in some
temple ; it appears most often during
the galoengan season, when it issues

forth, with gamelan, to play from door
to door for small amounts of money.
Sajan has its own barong, which is housed
in one of the temples (the poera dalem),

but for some reason or another it is

seldom taken out.

So the children had made one of their

own, an excellent imitation, with a body
of straw, paper decorations, and an old

mask. The "gamelan” was made up of

* Articles about the barong have appeared
in Djawa from time to time, by different

writers.



several odd instruments belonging to

the village but not at the time in use.

There were also several children with

or without masks, who were “the actors”,

and ready to perform a drama, for a

barong performance often precedes some
play, in which the beast can figure

during the denouement.
Following this triumphant and virgin

appearance was an ever-increasing throng.

I let it be known that I wished to engage

a performance, and the crowd settled

down in agreeable anticipation to witness

the show. The audience included all

types of village members ; one noticed

naked tots of two or three (very critical),

fathers and mothers, delighted ancients.

The performance was quite astonishing.

The gamelan played with great spirit,

and the drumming, done by one
of the older boys (aged eleven) was
incredibly good in its imitation of

the strong, dynamic accents, rapid and
syncopated, which characterize this

particular performance. The barong
danced with terrifying gestures, fiercely

snapping its jaws in rhythm to the

music. When its dance was over, it

retreated to the background, and the

dramatic performance then began. The
tale about to be enacted was known as

Tjoepak*, the story of the adventures

of two brothers - Tjoepak, the elder,

selfish, lazy, boastful, gluttonous,

cowardly, and Grantang, the younger,

kind, wise, gentle but strong in battle.

When spread out to the usual Balinese

tempo this play can take some four or

five hours to perform
;
the children

had condensed it with unconscious art

to a series of brief episodes which
reduced the plot to its essence. Poor
Grantang ! dreadful Tjoepak ! the

coquettish saleswoman and the farmer
who makes indecent advances ....

• Sec note 4, in The Balinese Wajang
Koelit and its Music, by the author, published
in Djawa, March, 1936, (p. 27).

the beloved scene where Tjoepak
makes a disgusting exhibition of himself,

feasting in Gargantuan fashion on roast

pig and all sorts of delicacies (the stage

property is a small, empty basket),

gasping, whining, belching and farting.

The children perform the ribald moments
with gusto, to the intense satisfaction of

the youngest element in the audience.

When it is all over I give them thirty-five

Chinese cash (five Dutch cents), which
delights them

;
they have been taken

seriously and engaged. Out they troup,

followed by the crowd, to play at intervals

along the road until they have reached

the edge of the village.

Now it is obvious that the primary
impulse for the children in organizing

this seka was one of imitation of the

older boys. As the barong in our village

did not function, and had no gamelan
of its own, I had, for my own purposes,

my own gamelan learn the music used

in a barong performance. It is intensely

violent and melodramatic
; its wild

accents are intensely suggestive to the

Balinese, and pregnant with imagined
gestures or situations. Such music, after

a silence long enough to be beyond
the life of the children, was bound
to stimulate them, become almost
an obsession. Barongs they had seen,

from nearby villages ; the Tjoepak
play they had also seen, either in

shadow-play or by wandering actors
;

it only needed the musical example to

set them in action. Naturally it was
the impulse of two or three, those with
a strong urge for some form of self-

expression, which started the group

;

the others followed with varying degrees
of intensity, while a few weak ones
simply trailed along in order not to be
left out. Strangely enough, it was in

this children’s performance, in their

choice of situations and their naive
interpretation of the various characters,

that one felt one understood the essence
of the play as one had not done before.
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and through this caught a more intimate

glimpse of the Balinese character. The
love for broad comedy, the sensual delight

in being terrified by the supernatural,

the gift for creating a vivid “general

impression’’ (at the expense of a finished

performance), and the actual genius

for exuberant dramatic and musical

expression - all these characteristics

could be found in miniature during

the performance of these children.

The group played with this idea for

some six months or so, adding to their

repertoire and improving considerably ;

the drumming became more definite,

and a couple of instruments were added.

In witnessing one of these performances
what was most impressing of all was
the complete assurance with which
everything was done. The musicians
were grave, dignified - little men;
when an actor suddenly grew self-

conscious and lost his elan in an
unreasonable access of shyness he was
sternly reprimanded on the spot by
members of the gamelan (Go on

!
you’re

rotten! what ’s the matter with you?),

while the audience laughed at his

unnecessary yielding to temperament.
The Balinese temper is made up of,

among other things, sudden enthusiasms
and as sudden reactions. I was not

surprised then to hear, shortly afterwards,

that the seka barong had suspended
activities ; they were, to use a word
which one hears a hundred times a day,

m e d, bored, fed-up.

It is now time to turn to the real

object of this article - the deliberate

organization on my part of this group
into a regularly practising gamelan, and
how they learned to play, when given

a teacher and a gamelan of their own.
This also requires a short preface.

In my work in Bali I had come across,

in remote parts of the island, the use

of a primitive bamboo instrument known
as a n g k 1 o e n g *), which is today

completely unknown in the central and

more thickly populated part of the island.

Although the Gamelan Angkloeng is

found in large numbers in every district,

it is without angkloeng, and the

people have no idea of the significance of

its title. The tone of the old gamelans in

which I still found these instruments in

use had a delightful quality, owing to

the addition of four of these angkloengs,

as well as two other xylophones not

employed elsewhere ; the tuning of the

scale was considerably different, and also

lent a quite different colour to the music.

I happened to have the opportunity to

acquire one of these gamelans, which I

rashly did, bringing it back to Sajan in

the hopes of forming another seka. But
I soon found out that all the eligible

youths were members of the seka I

had already formed. Older men were out

of the question
;
they are too slow and

inflexible to learn. The gamelan aroused

great interest between the two children

in the house, who soon, with several

friends, were daily making music, trying

the drums and other instruments, and
improvising an ensemble.The angkloengs,

however, they ignored as too, too strange

and ridiculous.

It was on seeing the eagerness of these

children to make music whenever they

had free access to musical instruments

that I had the idea of making a seka

of children only. I had doubts as to their

sense of responsibility in carrying the

thing through ; I had formerly tried to

organize them into a group of genggong-
players (the genggong is the Balinese

mouth-harp, cut from the rib of the sugar-

palmleaf, which the children love to

play). I had spent much time in finding

resonant genggongs, which are rare, and
then had supplied them with a teacher.

A group of twenty-five had commenced,
but they dwindled, lost interest, mislayed

* See The Gamelan Angkloeng in Bali

by the author, published in Djawa, September,

1937. (P- 322).
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their genggongs. I had then called them
together, saying, “What is the matter?

Are you m e d ?’’ “Med !“ they briefly

shouted in chorus, and that was the

end of that.

But these were the children who had
created the seka barong with so much
joy ; and they were now a year older.

I called them to the house and asked

them if they would like to form a seka

angkloeng
;
that if they did, I would let

them have this gamelan, and would
find a real teacher. The idea met with
instant approval. A gamelan ! a real

gamelan of their own ! They discussed

it with excitement. Yes, they would
learn. No, they wouldn’t grow tired of
it. They would practise every day ; only
give them a teacher ! There were about
fifteen of them

; I said that the seka
must include at least twenty-five, and
that they must look for others. They
found them.

Only three or four out of this group had
ever tried to play a musical instrument
other than, perhaps, a genggong, I told

them they might take the gamelan home
to one of their houses, and there try it

out for themselves for a while. In this

way they could learn by themselves how
to hold the hammers, how to strike

the keys. The brightest ones would
automatically take possession of the more
difficult instruments. They bore off the
gamelan with shouts of glee, and that

evening I heard the sounds of wild and
confused music arising in the distance.

This went on every night for a week
;

I then left for Java and was gone a month.
When I returned, the first thing I

did was to call the seka to the house, to see

what had developed during my absence.
I don’t think I expected anything in

particular, other than to see if the
children had found the instruments of
their preference, and perhaps learnt

how to play them just enough to go
through a simple tune. Every child

knows from observation the fundamental

technic of playing a metallophone. You
hold the hammer in the right hand,

strike the key, and damp it with the

left hand as you strike the next. At a

slow speed it is simple enough, but at

the modern Balinese tempo it requires

considerable flexibility and quick
thinking. The children also know from
observation how to play the rejongs, four

small, high-pitched gongs, in this case

set in a horizontal frame
;
they also have

some ideas concerning the technic of

all the other instruments, with the

exception of the angkloengs.

The children file in, carrying their

instruments, set them down and arrange

them in prescribed order. There is a

little noisy quarrelling on the distribution

of the hammers - which one belongs to

which instruments, who gets the best -

but finally there is silence. They look

at each other gravely, catch each other’s

eye. An invisible signal is given, and
with a seriousness of intention which
is quite absurd in a group of such small

children they proceed to play a complete
and decidedly intricate composition, of

considerable length, and filled with
many rhythmic complications such as

Syncopations and shifting accents. All

this is done with complete assurance,

with style even. The music is polyphonic

;

there are at least four separate melodic
lines, two of which are complex enough
to worry a highly trained musician of
the West. These children, however,
play with admirable precision and
accuracy; true, the tempo falters once
or twice, and the drummer gets out,

but the sonority is clear, and there are

surprisingly few false notes. Changes of
tempo are managed with complete ease,

and an attempt is even made at contrast
in the dynamics. They finally stop,

with a well-controlled rallentando. I am
about to speak, but before I can say
anything they have started again.
Another piece, a shorter one this time.
And after that a third.
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It appears that they could not wait

for my return to call a teacher, but

found one for themselves, the father of

a friend from a nearby village, who
belongs to a gamelan angkloeng. The
pieces they have learned are not entirely

new to them ; the idiom is a

familiar one, and the form is fairly simple.

But there are technical details in it which
require both practise and musicianship.

What they have accomplished so far

could only be done through love and
determination, and a youthful precocity

which is peculiarly Balinese. It is safe

to say that their elders could not

possibly give anything like such a

performance under the same conditions.

It seems also that the seka is now
firmly organized. A system of fines has

been instituted; one Chinese cash for

being five minutes late, and more severe

penalties for more serious delinquencies.

They have hung their own k o e 1 k o e 1

or signal drum in a tree near their

regular place of rehearsal (the big seka

has also one), and they have elected a

treasurer, and also a klian seka,
the head of the seka. In short, there is

to be no nonsense about this undertaking.

I begin to notice personalities emerging
from the group; we will discuss them
later.

I have nothing to say to them but

words of praise, which they accept with

composure. After such an excellent

beginning it is up to me to find their

teacher without further loss of time.

They demand a good one, one who
knows plenty of new, modern pieces,

saying that the seka genggong lost

interest because the teacher came from
too nearby, and that his pieces were
out of date. And so I promise to find

them one from Selat, sixty kilometers

to the east. I have had this in mind
from the beginning, first of all because

angkloengs are still employed there,

and the children can thus learn their

technic, and also because the gamelan

there has a wide repertoire of both

very old and very new music.

A few days later I fetch the teacher

from Selat. He is perhaps forty, shy,

gentle, a man of few words, and rather

alarmed at being brought so far from
home to a completely strange district

and equally strange situation. He has

never taught a group of children, for

a gamelan composed exclusively of

children is unheard of
;

to be called to

the house of a foreigner is stranger

still. His nervousness, however, will

wear off in a few days, and he will

become very popular with both the

children and the household.

The first rehearsal takes place after

sundown, on the verandah of my house.

The children have all assembled, and
take up their instruments. The brightest

ones are in the front row of metallophones

which play the leading melody. I have
already indicated the piece I would
like them to study first. It is called

Djaran sirig, prancing horse, and
is one which I have already written

down in detail when once in Selat. It

consists of two movements, a first, at

a moderate speed, in simple unison for

everyone, but having two or three tricky

syncopations. The second movement
is quicker, and complicated - too

complicated, I am afraid. Here the

larger instruments play the melody,

while the smaller ones play a very

difficult figuration, a two-part arabesque

in which each part is a continually

syncopated, opposing rhythm of the

other.

The method of the teacher is strange.

He says nothing, does not even look at

the children. Dreamily he plays through

the first movement. He plays it again.

He then plays the first phrase alone,

with more emphasis. He now indicates

that the children are to commence.
Two or three make a tentative attempt,

following him, and watching every

movement. The phrase is repeated, and



they try again. Another joins in. Those

instruments which do not play the

melody are ignored for the moment,

for the melody must be learned first;

the players, however, tap the tune

out to themselves, as they grow

familiar with it. Bit by bit the

children who are learning the melody

go from phrase to phrase, forgetting,

remembering, gaining assurance. The
teacher remains silent, unless to point

out a repeated mistake
;

generally he is

gazing off into space. At the end of an

hour, however, several can play through

the whole melody, and it is a long,

twisting one, continually returning to its

beginning, but changing at the same time.

The children, all of them, are using the

utmost concentration. They surprise me
with their seriousness and their patience.

They are obviously impressed with

themselves ; they have a teacher, a

gamelan
;

they are a seka. The less

talented ones, however, are beginning

to lose interest. They giggle, and pinch

each other. It is time to stop. They
all go home to eat, although those in

the front row can hardly tear themselves

away, and come racing back almost

immediately to try things out for

themselves. After an hour, all have

returned, and practise is continued until

almost ten. But it is now time to go

home and sleep, and the rehearsal is

declared over.

Let us pause for a moment, and
examine the leading personalities of the

group, those who are taking the lead,

and who will form the backbone of the

seka. The youngest of these is Kajoen,

aged seven, who works in the house.

He is shy and loveable, and at the same
time remarkably independant. He goes

about the house doing odd tasks which
no one tells him to do, but which he

thinks ought to be done. He has an
exceptionally quick ear and a keen sense

of rhythm. He has been sitting next to

the teacher, watching every stroke of

the hammer, and listening with every

show of complete absorbtion in what he

is doing. He is the first to get the

melody correct, and the teacher has

already recognized him as the brightest

of the group.

Loear*, perhaps a year older, is almost

as quick. He also is a serious one, and
runs Kajoen a close second in learning

the melody. Loengsoer* is about nine

;

he hasn’t the stamina of the first two,

but is eager and willing, and also learns

quickly. Kantin* is still older, rather

grave and phlegmatic. He it was, however,

who did such spirited drumming in the

barong performances, although he is

considered much slower than the other

three. Kreteg, about ten, has gone to

school, and is treasurer. Two new babies,

one can hardly be five, have appeared

tonight for the first time
;
surely they

can’t do much ! But they take two of

the smaller metallophones, and in a very

few days I will find them doing complex

figurations with complete ease. There
are two large, older boys, perhaps fifteen.

Their voices have changed, and they

are rather overgrown. They have good-

natured, rather simple expressions. They
are late-comers in the seka, and have

been given by the younger children the

two easiest instruments in the whole
gamelan to play. They are slow, and
often make mistakes. The cymbals are

given to Djati, aged eight. He is a lively,

mischievous child, not too clever, but

nevertheless intensely enjoying what he
is doing. He was one of the actors in

the former group, rather poor, as a

matter of fact. The cymbals, however,
seem to be his .medium, and he takes

delight in their continuous and animated
clashing. Several children are sitting

around rather vaguely. They are the

* Drawings by these children are reproduced in

the paper by Jane Belo (Mrs McPhee), "Balinese
Children’s Drawings” (Djawa, Sept. — Dec., 1937),
which fills in another side of the picture I am
attempting to create.
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comparatively untalented ones, and the

less appealing instruments are left for

them to choose from. They have

not yet quite made up their minds,

but shift from one to another. They
are the ones to grow bored the

quickest, and start small scuffles during

rehearsals. Their interest is decidedly

intermittent and passive ; they might be

the first to drop out, but they have just

enough desire to follow the stronger

personalities. They are good enough for

the secondary instruments.

The second rehearsal begins where
they left off the preceding night. This
time the front row can play the tune

with some assurance, and the teacher can

now turn to the secondary instruments.

But I am anxious to try the angkloengs,

which were my first reason for buying
the gamelan. I first ask the seka to play

their simplest piece that they learned

while I was in Java. They do so
;
the

teacher does not know it and so the seka

teaches it to him. This is a simple matter,

however, and after they have played it

perhaps four times he already knows
it. He can now teach them how to

fit in the angkloengs. We get out the

instruments, and the children are inclined

to laugh at them, but they are interested

at the same time. Kajoen and Loear,

as the smartest children, are given two
of the angkloengs ; the teacher takes

one, and gives the other to Lebah, the

teacher of the big gamelan, a bright and
musical young man, who, although he

too has never seen an angkloeng before

I took him to Selat, is willing to try.

Each angkloeng sounds one note of

the scale in three octaves. The scale

is, approximately; f-sharp, g-sharp, b
and c-sharp. The angkloengs double

the figuration of the small metallo-

phones and the rejongs. F and c

are always sounded simultaneously;

g is often sounded with c, while b-flat

must always be played by itself. As each

angkloeng gives only one note of the

scale, the trick is to wait one’s turn

until the note comes round in the

figuration, and then play it, giving the

angkloeng a little jerk to rattle the

bamboo tubes. * As the figuration is

an uninterrupted flow of i6th-notes at

a rapid speed, this seems to me a

hopelessly impossible task. It doesn’t

seem so. The gamelan plays the piece

once more, the teacher plays his note,

Lebah joins in shortly afterwards, and
before long the two children have started

rather akwardly to try to follow. They
listen intently, with their heads cocked on
one side, for their turn to play their

notes. Kajoen suddenly gets the feeling

for the instrument
; he smiles, and starts

playing with syncopations of his own. On
they go, until the gong strikes the final

note. The music stops, and everyone
laughs and cheers. This is fun, and
the angkloengs are not so silly after all

!

They practise the music for a time with

angkloengs, and then return to the new
music they are just learning.

Now Kajoen and Loear know, of

course, the figuration to which they had
tried their angkloengs inside out. They
had practised it a month, and as the

pattern is fixed, learnt one way only, it

was not too difficult for them to succeed

as well as they did on first attempt.

Furthermore, each note in the figuration

recurs in such a way as to create a

definite rhythm of its own
;

thus with

the angkloengs you have four different

rhythms on the four different notes of

the scale, which, when played together,

keep up an unbroken succession of

notes. Rhythm, and particularly highly

syncopated rhythm thus forms the basis

for this music.

The Balinese have not only a strong

sense of rhythm, but a highly developed

* Many examples, which show in detail

not only the technic of the angkloengs, but
the general technic of the gamelan angkloeng
are given in the author’s paper on this gamelan
in Bali.
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feeling for polyrhythmic expression. The
four-part angkloeng pattern is only one
instance of this; intricate as it may
seem to us, it is instinctive with the

children, something that can be felt

almost immediately. And, it seems to

me, it is, before all, this sense of rhythm
which makes these rehearsals “go”,
which makes these children coherent
from the very beginning. And when
the second night is over, I have a

feeling that the seka is going to be a

success.

The third night the teacher begins
work on the second movement of the

piece, the difficult one. It is a simple
melody of eight measures, terminated by
a gong-stroke, and repeated many times,

with various dynamics and changing
tempos — sometimes soft and calm,
sometimes very loud and animated. The
figuration, I am told, is very difficult

(I consider it so myself, but that is a

different matter). The teacher plays the
melody through first. It has a short

solo-introduction, which he plays far

too fast. Although I know it well, I

cannot recognize it as he plays it, for

he seems to upset the balance of the
phrase by hurrying one or two essential

notes, thus making it impossible realize

where the thesis of the phrase lies. The
children, for the first time during
rehearsals, fail to get the idea

; they
cannot begin together after the solo,

and there is a complete muddle. I tell

the teacher to take it slower, evenly,
but this he does not seem to be able
to do. Finally I play the phrase myself,
slowly, distinctly, so that the children
can hear each note with its correct

time-value. They grasp it at once, and
from now on cannot be put out by the
teacher’s distortion of the rhythm. The
eight-measure melody is now quickly
learnt by the four large metallophones,
and the teacher can proceed to its

figuration, for the rest of the gamelan.
It is in two parts, one half the remaining
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instruments playing one rhythm, the
“simple” (!), the other half playing the
“differing” one. The simple one is

taken first. The idiom is familiar to

the children, for it is found in all

modern Balinese music. But each piece
of music has its own way of following

the melody, which must be worked out
and practised until it is note-perfect.

Both “simple” and “differing” parts

are learnt separately, and then fitted

together. Their problems may be
grasped from an examination of the
musical illustration to be found at the

end of this paper.

In five days they can play the whole
piece through, without teacher and
without a break. During this time they
have also begun work on another piece.

True, the rhythm gets out of hand at

times
;

the front rows are inclined

to race, and the cymbals are not yet

steady. The drumming is very sketchy,

and the gong-player often comes in at

the wrong moment. When this happens,
the children shout at him in exasperation;

they are inclined to be impatient in

general with each other’s mistakes. The
astonishing thing is the general effect,

which is far better than many gamelans
I have heard that have been going on
for years. This is partly derived from
the youthful agility of the children,

more so from their eagerness to learn and
the enthusiasm with which they play.

What seems to me more remarkable
still is the quickness of the children,

the rapidity with which they have learnt

a long, difficult and completely new
piece at the very outset, and the authority
and precision with which they already
play, especially those in the front rows.

It is now five weeks since the seka
started practising in earnest. I no longer
watch them, and they rehearse in one
of the pavillions near the kitchen.
Rehearsals start after sundown, after

they have all returned from the ricefields,

bathed and eaten. The koelkoel is beaten



first, to remind the tardy ones that

they had better hurry. But not a single

night’s rehearsal has been missed
;
no

one has been absent, and they average

about three hour’s work each evening.

In this time they have learnt nine

absolutely new pieces. The teacher

from Selat went home after about

three weeks, and another musician from
the same gamelan, a boy about nineteen,

took his place. Everyone works together

harmoniously; the drumming gets better,

the cymbals become more steady, and
nuances of shading have already been
mastered. The next temple feast is due

in about three week’s time, and they are

to make their first public appearance

on that occasion.

For this they practise with more and

more determination as the time grows

shorter. But I know from long experience

that afterwards a fresh stimulus will be

required.

I would like to stress several points,

which can be made from the experience

I have just described, and which apply

to the general study and practise of

Balinese music. It will be seen, first

of all, that the teacher does not seem to

teach, certainly not from our standpoint.

He is merely the transmitter
;
he simply

makes concrete the musical idea which
is to be handed on, sets the example
before the pupils and leaves the rest to

them. It is as though, in teaching

drawing, a complex design were hung
on the wall and one said to the students,

“Copy that”. No allowance is made
for the youth of the musicians; it never

occurs to the teacher to employ any
method other than the one he is

accustomed to use when teaching adult

groups. He explains nothing, since, for

him, there is nothing to explain. If

there are mistakes he corrects them

;

his patience is great. But he plays

everything far too fast, even from the

beginning, and it is up to the children

to follow him as best they can.

What seems to me remarkable is

that, in spite of everything, this

“method” produces such rapid results.

The children learn much more quickly

than the big seka; this I not only feel

for myself, but am also told by Lebah,
who has watched their progress with

great interest. But then, they have none
of the inhibiting self-consciousness of

the older group. (It is significant that

the two adolescents of the children’s

group are very much in the background.)
All the past experiences stored up in

the sub-conscious of the children

(it will be remembered that they
eagerly follow all dance- and music-
performances) come into play in this

situation. They can express themselves

with complete ease, in the same way
that an untrained Balinese, when in a

state of trance, can at times give a most
amazing performance, of dancing.

The sub-conscious element in the

children is not destroyed by any of

those technicalities and conventions

which are established from the very

beginning in training a child of the

West. There is none of the drudgery
of learning notes or, worse still,

time values - no one to say, “Use
the fourth finger . . . did you .practise

your scales this week ?” Here learning

is fun, a recreation, partly for this reason,

and partly because it is a group-activity.

Each child takes pleasure not only in what
he is doing, but in the fact that he is doing
it in company with his daily friends.

( When I once suggested that a couple of

children from another part of the village

be allowed to enter the seka, I was met
with loud disapproval.) Thus, as a group,

they are willing to practise for a much
greater length of time each evening then

they would be as separate individuals.

And when a sufficient number have lost

interest for night, they all stop, and, saying

they are “very tired”, go home. This
the teacher accepts as perfectly natural.

The peculiar technic of the modern
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Balinese gamelan is an important factor

in producing such satisfactory results

in so short a time. No heavy demands are

put on any individual ; each instrument

is a single voice in the ensemble ; it

may play either a simple, melodic part,

or else a syncopated variation of the

melodic line, but in every case it

presents a single problem, to which the

player can give his undivided attention.

When each part is played alone it is

(with the exception of the more
elaborate figurations in the latest music)
simple enough

; when all are played

together the result is rich and dazzling.

The formulae which go to make up this

polyphonic texture are those which have
developed through a long tradition. No
individual alone is responsible for them.
But they are so sound, so practical, and
based upon such simple and natural

principles that the general effect does
not depend so much upon the excellence

of the individual as upon the unity of

the group. One may wonder at the
musical temperament of the Balinese,

but what seems to me still more
remarkable, is the adaptability of this

gamelan technic to the general
temperament of the Balinese. In this

particular case it was possible (I

anticipate the last page of this paper)

for a group of very small children to

learn, in five weeks, a repertoire of
some ten rather long pieces, and play
them well enough so that they could
function more than adequately in the
coming temple ceremonies. The children
are considered unusually bright and
quick by both teachers, and any other

musicians who have watched their

progress, but I see no reason to believe

them exceptional. Although, as I have
already mentioned, there has never before

been a gamelan in Bali completely made
up of small children, one sees everywhere
boys of eight, nine or ten taking

responsible positions in adult gamelans,
playing even leading parts. I think it is

interesting to compare here the results

from these children as musicians with
those published by Jane Belo in her
article on children’s drawings, and which
included designs by several who were
later to enter the seka angkloeng.

Their qualities have been sufficiently

commented on and estimated by Miss
Belo herself, but as examples of self-

expression they remain completely in

the realm of childhood, along with the

children’s seka barong. No teaching

could possibly produce results parallel

to those of the seka angkloeng, which
grew up and blossomed with the

rapidity of some exotic plant. I (as a

musician !) feel convinced that this is

owing partly to a much more intense

desire of the Balinese in general for

musical expression, and partly to the

fact that the children conform to rules

which have long been established and
found perfect.

One may gather from the description

I have given of the rehearsals, and fully

realize from the musical examples at

the end of this paper that there is

little room for improvisation in the

music learned by these children. With
the exception of the melodic line, in

which certain minor variants and
embellishments are allowed, everything
must be played as practised, if the

piece is to be played correctly, and if

the sonority is to have the desired clarity.

This becomes more and more the
tendency of all the modern Balinese music,
where an ever-increasing importance is

placed on the figuration and change in

dynamics. Notes other than those learnt

at rehearsal in either the simple or
differing part of the figuration would
disturb the balance, break the rhythm.
If a change in the figuration should be
sought, it must be agreed upon and
worked out at rehearsal. The individuality
of the Balinese musician comes into
play during the study of the music, when
either teacher or one or two musicians
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of the group have new ideas which they

would like to introduce. A teacher in

Bali today is in demand in ratio to the

number of new compositions which he
knows, and novelties in figuration,

dynamics and orchestration. These he

may either have invented himself -

“new” compositions are generally free

adaptations of old music - or may
have learned or merely heard (their

ears are marvellously quick at this) in

some other part of the island. In these

days, with the growing facilities for

intercommunication, there is an ever-

increasing feeling of rivalry between
gamelans of different villages and with

it goes a constant search for novelty,

more startling effects with which to ama2e
the audience. The children have now
accepted their angkloengs as something
pleasantly unusual, and later, when
they play (as they did) in the large

centres of Oeboed and Peliatan, they

will swell with pride when they hear

the comments on these absolutely novel,

and therefore desirable instruments.

They will find other seka’s jealous of

their new instruments, and hear them
declare their intentions to make the

same ; what, for the moment, could be
sweeter ? Thus influence spreads, and
all that is novelty eagerly imitated by
others. In this case we have the pleasant

situation of finding these archaic

angkloengs, long since discarded in all

but the remotest villages, considered

sensational in their strangeness, and
possessing qualities which may possibly

make them once more a popular
instrument.

It is the day of the temple feast, and
the children have assembled at the

house to carry the gamelan to the

temple. I give them each a cloth

of large black and white check for a

headdress, which will mark them as a

seka, and they all proceed to put red

hibiscus flowers in their hair. They

then take up their instruments and go
out in dignified single file. On the way
down to the temple someone suddenly
remembers that the gamelan has never

been blessed. This is a bad start indeed,

but on reaching the temple we find that

it can be done on the spot, for there is

both priest and holy water, and we may
have the benefit of the offerings already

prepared. The arrival of the gamelan has

caused much comment and excitement.

The big seka is already there, and the

two gamelans are set up in opposite

pavillions. The ceremony of blessing the

gamelan is gone through, and the

children are told to play one piece as

termination of the rite. They sit down,
and people eagerly crowd around, their

curiosity aroused by the size of the

children and the presence of the

surprising angkloengs. The priest asks

them to stand back. It is the children’s

hour ; they dominate the scene. The
women stop making offerings and stand
by

; the big seka watches from the

pavillion. The children play, and
everyone listens in silence, smiling with
pleasure. Suddenly, for once, the Balinese

seem to be almost sentimental. There
is no doubt that the children are a

success. But the music is over, and the

program of rituals must proceed. It is

now time to go in procession to a distant

sacred spring, to bathe the gods. The
children pick up their instruments as

though they had been doing such a thing

all their lives. There is much excited

shouting in getting started. They go out
the big gate, followed by the women,
bearing the gods on their heads. The
barong which is kept in the temple
follows, and the procession is brought
up in the rear by a reduced gamelan
of gongs, drums, rejongs and cymbals
from the big seka. The children strike

up Djaran sirig (their instruments hang
before them, from poles resting on their

shoulders), the women chant, and the

animated sound of gongs and drums
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ssues from the rear. Across the fields

we go, waving banners and gilded

parasols, through a rushing stream, up
the banks, down again into a deep ravine

through one more stream, and up the

steep, rocky slopes. It is getting dark

as we approach the next village. At
the crossroads everyone has turned out,

attracted by the sounds of unfamiliar

music, to watch the procession. We
pass through in triumph, and finally

reach our destination. An hour later it

is pitch dark, and torches are lighted.

Home we go, playing gaily on, losing

the rhythm as we step over a fallen

tree, or scramble down a narrow, slippery

path. As we return to our own village

people rush to the door with more

torches, and children and adults join in

the procession back to the temple. There
it is a blaze of light, crowded with people
eating, drinking, gambling and gossiping.

The rites proceed within, and I decide
to return home. I am told the next day
that the gamelan is now famous, people
coming from many villages to hear it,

and that the angkloengs are a great

success, having a very “sweet” tone. I

am also told that the children, apparently

drunk with success, could not leave off

playing, but went through their repertoire

several times, off and on, till dawn
announced the end of the first day’s

ceremony, and they finally realised that

they were very sleepy indeed,

Sajan, August 3rd, 1938

Copyright October igjS by Colin McPhee New York City U.S.A, Photographs

by the autor. The copyright includes photos.

De auteur van dit artikel behoudt zich alle rechten, in het bijzonder dat van
vertaling, voor. Het overnemen van de muziekvoorbeelden is slechts geoorloofd na

van den auteur bekomen verlof.

Note to the music; the exact pitch of
the scale when played on the gender pengoem-
bang gives the following vibrations, according

to the monochord :

370 425 490 570 gong (kempoer) 215

It may possibly interest readers to compare
the second part of Djaran sirig with the pengetjet

to the same piece as I noted it from the

gamelan in Selat (from where the teacher came),
and which appeared in my article on Angkloengs
in Bali. The tuning of the Selat gamelan is

different, but the music is almost the same.
The lower line of the figuration is the
“simple” part.

Notes to the photographs;
4. Genders (front row) and gangsas (back
row), which sound an octave higher. Lejah,
the large boy in the front row, does not
actually belong to the seka, but is substituing

for a smaller child.

5. The xylophone (tjoengklik) plays a very
simple part, while the r^jong-players double
the metallophones.

6. Kajoen, centre, is the leader. He plays

the solo introductions, gives signals for changes

in tempo and dynamics. The front row
sometimes play a simple melody (Djaran sirig),

but more often doubles in the figuration.

Here one can see the first and third players
with raised hammers, playing the “simple”
(molos) part

; the other two are striking the
keys in the “differing” (njangsih) part.

8, 9 and 10 were taken a year earlier. Note
the large drum, and the kadjar (right, ph 8),

which beats time.

Postcrip t.

Since this article was written, Kajoen and
Loewar have both joined the big seka. This
they have been wanting to do for some time;
the seka welcomes them, as extra musicians
are needed for the instruments which play the
figuration, and both Kajoen and Loewar can
already play the figurations to practically all

the repertoire. This they have picked up by
listening, and then trying out when some of
the older boys happened to be absent from
rehearsals. I only add this note as an indication
of how it is possible for a bright child of
eight or nine to be an active member of a
group which may include musicians six times
his age.
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DE BALISCHE KINDEREN EN DE MUZIEK.
(Uittreksel vanwege de Redactie.)

In zijn hierboven afgedrukte, en hieronder

samengevatte artikel heeft de bekende Cana-

deesche toonkunstenaar en muziekonderzoeker

Colin McPhee een hoek der Balische

psychologie en kunst ,,onder bet vergrootglas

genomen”, gelijk hij het zelf in een brief aan

de Red. van Dj, noemt. Hij vond het mate-

riaal voor deze studie in zijn woonplaats, het

dorp Sajan in Gianjar, een nog vrij

jonge nederzetting, voortgesproten uit het

oudere Peliatan, waar vroeger een hoog adellijk

heer heeft gezeteld. Eigen cultureele tradities

had Sajan niet. De inwoners zijn, tamelijk arme,

boeren. (Inzake de economische gesteldheid

zijner samenleving, het grondbezit e.d. kan men
nadere inlichtingen vinden bij Mrs. McPhee=
Jane B e 1 o, in een opstel eerder door Dj.

gerefereerd. Zie jg. XVII, biz. 410.) Er wa-
ren in het, afgelegen, dorp maar weinig en
nogal poovere gamelan's. De eenige groote

was gedesorganiseerd ingevolge armoede, on-
verschilligheid en den diefstal van den grooten

gong. Kortom, er was toen, — nu circa zes jaar

geleden, — heel weinig leven op muziekgebied.
De Heer McPhee blijkt niet weinig te heb-

ben gedaan om hierin verbetering te brengen.
Hij begon met het aankoopen van een ga-

melan van populair type, bestaande uit xylo-

phoons (de toetsen van bamboe), trommen en
eenig ander niet-melodisch slagwerk. (Game-
lan pedjogedan. Zie Spies, Dj. XVI,
biz. 56; afbeelding naast biz. 50 ; en Spies
en G o r i s, Dj. XVII, biz. 223.) Dezen ga-

melan gaf hij in gebruik aan een nieuwe gan-
droeng-club. Maar hoewel de gandroeng-ver-
tooning, waarbij er een jonge jongen in travesti

danst met elkander afwisselende mannen— en
te Sajan ook wel met vrouwen — uit het pu-
bliek, op onderscheiden plaatsen elders in Bali

uiterst populair is geweest, was het succes hier

maar middelmatig.

Na een verblijf in Sajan van twee jaar en
een even lange afwezigheid, weer naar Bali en
dat dorp teruggekeerd, kocht de Heer McPhee
vervolgens voor eigen studie en genoegen een
mooien grooten gamelan van de s e m a r p e-

goelingan genaamde soort, (vgl. Spies,
Dj. XVI, biz. 55, 56), en nam het initiatief

tot de oprichting van een club van spelers. Zoo-
als gewoonlijk dienden een klein entreegeld en
boeten, opgelegd bij het verzuimen van
de bijeenkomsten, als bindmiddel van deze
,,seka”. De Heer M c P h. zorgde voorts voor
leermeesters, afkomstig uit verschillende deelen

van het eiland, en hij had het succes, dat na
een jaar van ijverig repeteeren het ensemble
beschikte over een uitgebreid repertoire en een
techniek die af was. Weliswaar bleek hem la-

ter, dat hij danook op practisch al de bruik-

bare elementen onder de jongelingen en de
jonggehuwde mannen had beslag gelegd, maar
daarbij waren er verscheidene, die nooit eerder
gespeeld hadden.
Tot het repertoire van ,,zijn” gamelan be-

hoorde de muziek, die bij baron g-vertoo-

ningen pleegt gespeeld te worden. (Zie voor deze
laatste Spies en Goris, Dj. XVII, biz. 214;
en H. N e u h a u s, Dj. XVII, biz. 230.) Want
hoewel het dorp een eigen barong bezat, was
die in onbruik daar de gamelan er bij ontbrak.

Zoo had ook de, bizonder felle en melodrama-
tische barong-muziek al sedert een aantal jaren

in het dorpsleven ontbroken. Haar hernieuw-
de studie zou eigenaardige gevolgen hebben.

Op een ,,galoengan”-dag, aan het begin

van den feestmaand der Baliers, werd onze
S c h r. verrast door een aangroeiend, blijkbaar

naderend, gerucht van muziekinstrumenten en
ander rumoer, dat een processie van belang

scheen aan te kondigen. Maar wat voor een ?!

Tromklanken, bekkengekletter, schrille tonen
van een toetsmetallophoon en de pathetische

accenten van een gong met een barst er in.

De muziek klonk wonderlijk en levendig ge-

noeg. Maar . . . ? ?

Het bleek een eigen seka barong, (zie

ph. 8), gesticht door de kinderen van M c P h.’s

woonplaats, blijkbaar onder den invloed van
de, — voor hen nieuwe, — barong-muziek en
haar wilde accenten. Op de Baliers oefenen deze

enorme suggesties uit van verbeelde gestes en

situaties. Zulk een muziek kon niet anders dan
hen obsedeeren. Om die verbeelding werke-
lijkheid te doen worden, hadden ze den ba-

rongmom nagemaakt met een vacht van stroo

inplaats van veeren of plantenvezels ; een oud
masker ; en de sieraden niet van leder maar
van papier. Den ,,gamelan” hadden ze samen-
gesteld uit waarlooze, momenteel in onbruik
zijnde instrumenten. (Zie ph. 10.) Voorts waren
er verscheiden kinderen, deels gemaskerd, klaar

om de vertooning te geven, die vaak zich bij

den barong-dans aansluit en waarin de barong
nog weer gedurende de ontknooping een rol

kan spelen. (Ph. 9.)

Binnen geroepen om hun kunsten te ver-

toonen, bleken ze die met een T joepak-
voorstelling te besluiten. (Zie McPhee,
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Dj. XVI, biz. 35.) Ze gaven daar zelfs ecn eigen

versie van. In het gewone Balische speeltempo
neemt zoo’n voorstelling vier of vijf uur in

beslag. Maar de kinderen hadden het verhaal

met onbewuste kunstigheid tot een reeks korte

episoden herleid, die er net het essentieele

van gaven. Zoodat hun naieve interpretatie der
figuren en hun keuze der tooneelen een juis-

teren kijk op de eigenlijke bedoeling van het

spel, en tevens op de Balische psychologie

leken te geven, dan men eerder had.

Hier had men ze in een notendop: het pleizier

in breede boertigheid
; het wezenlijke talent

voor uitbundige dramatische en muzikale uiting ;

het sensueele genieten der verschrikking van
het bovennatuurlijke ; de gave om, ten koste

van perfectie der details, een levendigen „alge-

meenen indruk” te verwekken.
Niettemin was er in die details een duidelij-

ke vooruitgang waar te nemen. Het tromspel
bijvoorbeeld werd vaster omlijnd. Er wer-
den een paar instrumenten aan het orkestje

toegevoegd. Ook het repertoire kreeg een
grooteren omvang. Kortom, er werd gewerkt
met den meesten ernst. Zooals dat betaamt
aan „kleine mannen”. Die indruk van gede-
cideerdheid, van geheel bij de zaak zijn, (en

nooit met hun eigen figuur bezig), was voor
den buitenstaander iets allermerkwaardigst.
Raakte er toch een speler verlegen of in de
war, dan bleek de kritiek van zijn makkers
ongenadig ; ,,Rottigheid !—Wat mankeert joii ?

Schiet op !” Enz. .

Zoo ging dat een maand of zes —
En toen was het ineens uit.

Dat plotselinge einde kwam voor den Heer
M c P h e e niet onverwacht. Onvoorziene vla-

gen van enthousiasme, en even onverhoedsche
inzinkingen zijn nu eenmaal wezenlijke ingre-
dienten van het Balische karakter. Ook met
kinderen, en op het gebied van de muziek,
had M c P h. daar duidelijke voorbeelden van
gezien. N.l. bij een club van mondtrom-
spelers, die hij eerder had opgericht. Ondanks
de goede, klankrijke genggong ’s, (zie

M c P h e e, Dj. XVII, biz. 356), die hij, niet

zonder moeite, bijeengebracht en den leer-

meester, dien hij hun verschaft had, was die

club vrij gauw verloopen en de instrumentjes
zoek geraakt. Desgevraagd hadden de jongens
zich „med” verklaard, d.w.z. dat ze het beu
waren, de zaak hun de keel uithing ! — Dat
woord ,,med” krijgt men op Bali honderd
keer te hooren op een dag. Maar in dit spe-
ciale geval was er toch, naar achteraf bleek,

een bepaalde reden : De leermeester was van
te dicht uit de buurt afkomstig geweest, had
geen werkelijk nieuwe, onbekende stukken op
zijn repertoire gehad.

Wat onverwachts, onvoorziens met iets be-
gin n e n betreft, onze S c h r. was toch wel
verwonderd geweest over die a.h.w. uit de
lucht gevallen seka baron g. Maar algauw
was die verwondering gezakt : Onverschillig of
die Balische boerenkinderen hun dagen buiten
doorbrengen, al naar het uitkomt spelende, of
bezig met het hoeden van de eenden of de
karbouwen, of met grassnijden, of wat ook, —
of dat ze minofmeer bij Uw huishouden zou-
den zijn ingelijfd, gelijk het geval was met de
twee die in den huize McPhee allerlei

kleine diensten verrichtten, voor gras voor de
konijnen zorgden

;
wortels en blaren zochten

voor den dagelijkschen rijsttafel ; tegen den
avond de lampen aanstaken ; vaak ook onwaar-
schijnlijke werkjes opknappend, waar niemand
iets van gezegd had, maar die zij noodig von-
den, — in geen geval zult Ge er een voorstelling

van hebben, wiar ze zich innerlijk mee bezig

houden, noch wat ze uitvoeren in „hun eigen

tijd”. Niet uit geheimzinnigheid of gesloten-

heid, maar omdat ze, — goed Balisch ! — een-
voudig niet in hun hoofd krijgen, uit zichzelf

iets te vertellen over hun eigen bedoening of

over hetgeen er in het dorp voorvalt.

Onbemerkt een van hen waarnemend, kunt
Ge voortdurend moeten denken aan een aapje:

ze vertoonen dan vaak datzelfde gebrek aan
duurzame concentratie, zijn vijf minuten erg

met iets bezig, maar het dan plotseling moe,
en springen over op iets anders. Zoo kon het

ook eensklaps gebeuren, dat er een 'n muzikale
phrase of ’n uiterst gecompliceerd rhythme ha-
merde op het eenofander van de Balische instru-

menten die rondlagen in het huis
;
of ook, als het

zoo uitkwam, op de zwarte toetsen van de piano.

En datwel met een onverwachte accuratesse en
vroegrijpe virtuositeit.— Toen de groote gamelan
waarover eerder is gesproken, pas was aangeko-
men, had die een aantal van hen, de muzikaal-
sten, aangetrokken als honing de mieren doet. Op
allerlei ongedachte momenten hadden ze er op
zitten studeeren. Maar daar had onze S c h r.

toch een eind aan moeten maken ; er was een
tromvel gescheurd, een paar cymbalen verdwe-
nen, slagstokken waren zoek geraakt.

Wat aangaat volharding van aandacht moet
echter geconstateerd worden, dat ze, bij geen
muzikale of dramatische voorstelling ontbre-
kende, van begin tot einde iedere beweging
van de dansers of spelers uiterst opmerkzaam
kunnen gadeslaan. Alleen vallen ze wel, tegen
elkaar geleund, in slaap, als de spelers zeuren
of rekken.

Hoe dit alles nu zij, toen de Heer McPhee
in de gelegenheid kwam nog een merkwaar-
digen gamelan aan te koopen en daar natuurlijk

spelers voor zocht, maar zich realiseerde, dat
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de goed bruikbare jonge volwassenen al bij zijn

grooten gamelan waren ingelijfd, (ouderen zijn

onbruikbaar, geestelijk te star en sloom), was
er alle aanleiding om om hen te denken, al had
nog nooit iemand een heelen gamelan met
kinderen bezet. Wei ziet men vaak een enkelen

jongen van acht of van tien jaar in een ga-

melan zitten en dan is hem niet zelden een

van de belangrijkste partijen toevertrouwd. —
Iniedergeval, de kinderen uit Sajan waren
enthousiast en tot iedere belofte bereid toen het

denkbeeld werd geopperd. Een echte gamelan !

Voor henzelf !
— Ze zouden wel zorgen, dat

er geno^g deelnemers kwamen in de seka

;

vijfentwintig ! Ze zouden flink leeren. lederen

dag zou er gerepeteerd worden. Nee ; ze

waren niet van plan „med” te raken !

Op het punt voor een maand naar Java te

vertrekken, droeg de Hr. M c P h. hun dus
den gamelan vast over, dat ze er voorloopig

aan konden wennen. Het was een ,, gamelan
a n g k 1 o e n g” van het oude type; dus
w^rkelijk in het bezit van angkloeng’s, de op
Java nog welbekende instrumenten. Maar
op Bali worden die nog slechts in sommige
afgelegen streken gebruikt, men heeft er daar
dders niet de minste voorstelling meer van.

(Zie M c P h e e, Dj. XVII, biz. 351, 353.) Dcze
verleenen, samen met nog enkele instrumenten
van bamboe, aan zoo’n oudcrwetsch ensemble
een heel aparte klankkleur. Daar komt nog bij,

dat ook de stemming ongewoon is
; gemeten

aan een bepaalde der gender’s had de vierto-

nige schaal de volgende trillingsgetallen : 370,

425, 490, 570. [Dus de intervallen successie-

velijk groot 2,40 2,46 2,62 (en 4,52) getem-
perde semitoon.] De gong (kempoer) gaf 215
trillingen.

Bij zijn terugkeer liet onze S c h r. de
nieuwe seka dadelijk roepen, benieuwd naar
hun vorderingen. Er waren maar een paar
jongens bij, die ooit een instrument bespeeld
hadden, — die mondtrommen nu daargelaten.

Maar hij verwachtte, dat de muzikaalsten auto-
matisch de moeilijkste instrumenten zouden
hebben gekozen. Van de techniek der meeste
instrumenten, den aanslag en het nahinkende
afdempen der toetsmetallophonen, (photo 4),
het intricate ineengrijpen der tonen van de
twee rejong-spelers (photo 5), hadden ze im-
mers al wel door het zien- en hooren-spelen
een voorstelling. Allicht zouden ze zich dus al

wel een eenvoudige wijs hebben leeren spelen.

Maar nu was hij toch verbluft. Niet een,

maar drie stukken spelen ze hem voor. Daar-
onder een lange en bepaald ingewikkelde
compositie vol met rhythmische complicaties,

alsdaarzijn syncopischheden en verschoven ac-
centen

; bovendicn gedecideerd polyphoon,
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met ten minste vier melodische lijnen, waarvan
twee gecompliceerd genoeg om den geoefend-
sten Westerling in de war te maken. Maar dit

alles lukt hun; het klinkt zeer gedecideerd,
en zelfs in stijl. De veranderingen van tempo
slagen uitstekend, incluis een goed gebalanceerd
eindrallentando. En er zijn al pogingen tot

dynamische schakeering op te merken.
Het is waar, een of twee keeren wankclt

het tempo
; de tromspeler raakt er weleens uit.

Maar het geheel is helder van klank, en er
zijn maar zeer weinig foute noten. En nu kan
men wel zeggcn, dat die drie stukken niet

werkelijk nieuw voor hen waren, het idioom
ervan hun bekend is, en de architectuur vrij

eenvoudig. Maar wat ze, met den door hen-
zelf opgespoorden, voorloopigen leermeester
bereikt hadden, de overwonnen moeilijkheden,
vooronderstelden en bewezen toch een geboren
muzikantschap ^n ernstige oefening. Trouwens
de ernstige vasthoudendheid en vastberaden-
heid, waarmee ze te werk gingen, had, in zoo
jonge kinderen, iets bijna absurds ; maar die

vroegrijpheid is typisch Balisch. Ouderen
zouden onder dezelfde omstandigheden en in

even weinig tijd die resultaten niet bereikt

hebben.
Toen ze danook onder den eigenlijken leer-

meester werkelijk aan het studeeren geraakt

waren, vond deze, maar ook de leider van de
gamelanclub der volwassen jongemannen, hen
ongewoon begaafd. Maar de Hr M c P h. ge-

looft daar niet aan. Daar was het groepje veel

te toevallig van samenstel voor.

Wat de afzonderlijke individuen betreft,

Kajoen, een van de kleine huisbedienden,
is de muzikaalste; dat had ook de leermeester da-
delijk gemerkt. Hij speelt tegenwoordig de solo-

inleiding van de stukken, geeft de seinen voor
het veranderen van tempo. (Op ph. 6 zit hij in

het midden, op de tweede rij. De grootc jongen
in de eerste metallophonenrij, zie ook ph. 4,
hoort daar niet, is een toevallige vervanger.)
Kajoen is 7 jaar oud, schuw en beminne-
lijk, maar merkwaardig onafhankelijk. Hij heeft

een bizonder scherp en vlug oor voor rhyth-
miek. — L o e a r, misschien een jaar ouder,
is haast even vlug van opvatting. (Over tee-

keningen van laatstgenoemde zie Jane B e 1 o,

Dj. XVII, biz. 248.) — Loengsoer zalg
zijn. (Id. id..) Zoo zeker als de eerste twee
is hij niet

; maar hij is toch ook fel bij de
zaak, en gewillig, en leert vlug. — K a n t i n
(alsvoren) is nog ouder; mogelijk nu al wel
twaalf, en nogal ernstig en phlegmatisch van
temperament, veel langzamer van geest dan de
zooeven genoemden. Maar hij was het, die een
jaar eerder in dat barong-orkestje zoo geestig
en schilderachtig met zijn tromspel de sterke.



snelle, syncopischc en dynamisch geladen

accenten van echte barong-muziek had nage-

bootst. — D j a t i, acht, een levendig, ondeu-
gend joch, niet al te intelligent maar met
buitengewoon veel pleizier in wat hij doet, al

was hij als acteur niet dat, kreeg de rinkel-

bekkens. En met dat cymbaalspel is hij nu net

prccies in zijn element. — Dan zijn er nog
enkele kinderen, van belang jonger of ouder,

dan de meesten. Van twee hummels, op een lets

lateren avond gekomen, kan de een nauwelijks

vijf zijn. Die zullen wel niet veel uitrichten,

denkt Ge. Maar ze nemen twee van de kleincre

toetsmetallophonen en een paar dagen later

spelen ze met volmaakt gemak de gecompli-
ceerde figuraties ! — Daarentegen worden een
paar groote, opgeschoten jongens met al man-
nenstemmen, en goedaardige maar wat simpele
gezichten, door hun jongere makkertjes aan
de allergemakkelijkste instrumenten van den
heelen gamelan gezet.

Het eerste stuk, dat de nieuwe leermeester

uit Selat, (6o KM oostclijk van Sajan) hun leerde

was ,,D jaran Sirig” (het Steigerend Paard),

waarvan men het slotdeel genoteerd vindt als

eerste muziekvoorbeeld bij dit opstel. Men kan
het trouwens met M c P h e e ’s andere notatie

(te Selat zelf) van ditzelfde stuk vergelijken.

(Dj. XVII, biz. 334.) Ondanks de verschillen

van de stemming klopt eenenander goed. [Ginds
beginnen bij het ,,Divisi” op den 4den balk

van onder af. — Trouwens ook het ,,Djaran

Sirig” op biz. 340, Dj. XVII is vergelijkbaar !]

Men zal zien : Het eerste deel is vrij eenvoudig,

quasi unisono
; alleen een stuk of wat tamelijk

ongemakkelijke syncopischheden. Maar het

tweede ! Hicr staat tegenover de melodie van
de grootere instrumenten een heel moeilijke,

twee-stemmige figuratieve arabeske van de
kleine, met onophoudelijk, syncopisch liggen-

de noten in beide stemmen.
De leermeester gaat eigenaardig te werk. Hij

heeft nog nooit aan kinderen les gegeven,
want dat komt niet voor. Hij legt niets uit

;

naar Balische opvatting valt er aan muziek
eigenlijk ook niets uit te leggen. Maar hij zegt

heelemaal niets. Hij speelt alleen maar het stuk
voor ; eerst het eerste mouvement in zijn geheel

;

daarna minofmeer in fragmenten
; bouwt het

daaruit op. Laat de jongens al heel gauw mee
instemmen

; zoo goed en zoo kwaad als ze kun-
nen. Voorloopig houdt men zich aan de me-
lodie. Een enkelen keer laat de meester stoppen
vanwege een herhaaldelijk voorkomende fout.

Maar zelden. — Gedurende de tweede repetitie

raakt men op verlangen van onzen S c h r., aan de
angkloeng’s toe. Het totaal der gemeenschappe-
lijke angkloengpartij is niet ongewoon. Dat komt
op hetzelfde neer als de rejongpartij ; (vgl.

Dj. XVII, bIz. 351). Maar de rejong’s vcrdeelen

de noten van die viertoonsfiguraties over twe6
spelers, (zie Dj. XVII naast biz. 328, phs. i, 2, 3;

Dj. XVIII, ph. 5), en de angkloengers pointillee-

ren die gevieren : ieder e^n toon. Toch, we geven
het U te doen, al ktet Ge het totale figuurwerk
van binnen en buiten, daar telkens op tijd Uw
efgen noot uit te pikken. Den Hr. M c P h.

leek dat een hopelooze onmogelijkheid. Om het

te probeeren, liet hij hen een van die oude
stukken spelen. De nieuwe leermeester nam

angkloeng, de meester van de seka gamelan
der volwassenen, als belangstellende aanwezig,
een tweede. Kajoen en Loear de derde
en de vierde. Eerst zaten de twee jongens, met
hun hoofd scheef van de aandacht, intcns te

luisteren, onhandig en tastend hun noot plaat-

sende. Maar dan krijgt Kajoen het ineens

te pakken
;

plotseling loopt zijn spel ; met
eigen syncopen zelfs. Terwijl toch het moderne
Balische gamelanspel voor momenteele invallen

heel weinig ruimte laat.

Steeds me^r immers, raken de partijen gefi-

xeerd. D.w.z. de repetities worden eventueel aan
het introduceeren van nieuwigheden dienstbaar

gemaakt. Als de leider of een of twee van de
muzikanten op een nieuw idee gekomen zijn,

lets in de orchestratie, de dynamiek of de
figuratie willen wijzigen, dan moeten ze zulke
individueele vondsten (of elders gehoorde no-
viteiten), ddar te berde brengen, en worden
deze, indien aanvaard, behoorlijk ingestudeerd.

In de melodielijn kunnen er nog altijd zekere
kleine versierende variantengeimproviseerd wor-
den. Maar in de figuratieve lijnen, of het nu de
primaire, simpele, dan wel de afwijkende,
de tegen-lijn betreft, zouden ex tempore gein-

troduceerde nieuwe noten het juiste evenwicht
en de doorzichtigheid van den klank verloren

doen gaan. (Wat de zooeven gebezigde termen
betreft, van de twee figuratieve partijen in de
notaties wordt de onderste als de eenvoudige,
de ,,m o 1 o s”, beschouwd, en de bovenste
als de afwijkende, de ,,ngangsih”. Zie ook
McPh., Dj. XVII, biz. 362, 363. — Op ph. 6,

Dj. XVIII, spelen de eerste en de der-
de jongen m o 1 o s, de tweede en vierde
n g a n g s i h.)

Die moderne techniek schijnt den taak van
de spelers eer te vergemakkelijken

; er worden
hun geen bizondere individueele eischen ge-
steld, waar ze moeite mee hebben om aan te

voldoen. Ieder speelt een vaste partij, die,— de
bewerkelijkste figuraties van de modernste mu-
ziek nu daargelaten, — op zichzelf beschouwd
of gespeeld, eenvoudig genoeg is. Dat kan dan
een melodische lijn zijn, of een gesyncopeerde
variatie daarvan. Ook partijen als van zoo’n
enkele angkloeng- (of m.m. rejong) -speler zijn
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voor ecn Balier niet lastig. Er ontstaan immers
e6n- (of twee)-tonige figuren met een bepaalde,

zij het ook samengestelde, veelal zeer synco-

pische rhythmiek. En het is hun sterk ontwik-

kelde gevoel voor rhythmiek en polyrhythmiek,

dat hen die patronen zonder moeite in het

geheel doet inweven.

Toch blijft het wel zeer opmerkelijk dat deze

kinderen volgens ieders oordeel gedecideerd

makkelijker en vlugger aanleerden dan de jonge-

lieden van de ,,groote” seka. — Er waren wel-

eens moeilijkheden. Bijvoorbeeld op den derden

repetitieavond, toen de leermeester aan het

slotdeel van ,,Djaran sirig” begon. Dat heeft

een aparte solo-inleiding, en die speelde hij

niet alleen heel vlug maar met een gewel-

dig rubato, haastig heenloopend over een

of twee hoofdnoten, zoodat het zwaartepunt

van de phrase zoek raakte. Het lukt den jongens
dus niet, daarna tegelijk in te vallen en er

ontstaat een complete verwarring. Die inleiding

gewoon effen spelen, blijkt de leermeester, —
merkwaardig genoeg !, — niet te kunnen. Maar
de plaats is ineens in orde nadat de Hr. McPh.
haar een keer gespeeld heeft. — De twee figu-

ratiestemmen van dit deel worden stuk voor

stuk ingestudeerd, daarna pas tezamen gevoegd.

Na vijf dagen kunnen ze het heele stuk,

zonder hulp van den leermeester spelen en
blijven nergens steken, al loopt hun op een
enkel moment de rhythmiek nog wel eens uit

de hand, al is het tromspel nog erg schetsachtig,

dat van de rinkelbekkentjes nog niet zeer vast,

al slaat de, niet snuggere, gongspeler vaak op
een verkeerd moment, en al vertoonen de
wel snuggere elementen van de voorrijen een
neiging op hoi te slaan.

Na vijf weken hebben ze negen heele nicuwe
stukken op hun repertoire ; ze repeteeren avond
aan avond. Alles loopt ,,echt”. Ze zijn in het

bezit van een eigen signaalblok, (,,koelkoel”)

om de leden op te roepen ; maar niemand
vervalt in boeten wegens verzuim of te laat

komen: leder is veel te ijverig; dok omdat ze

over drie weken, op voet van gelijkheid met
den volwassen gamelan, zullen deelnemen aan
een tempelfeest.

Dat is inmiddels gebeurd. En met volledig

succcs. Dit kinder-orkest heeft daar zijn sanctie

gevonden door de, bijna verteederde, waardee-
ring van het publiek. En trouwens ook zijn

factische wijding door het heilige water van
den priestcr. — Ze hebben met hun muziek
de Goden in processie naar de verre bron
helpen brengen om te worden gebaad, en na

het vallen van den avond bij fakkellicht weer
terug ; zijn daarna trouwens den heelen nacht

opgebleven om telkens weer hun repertoire ten

beste te geven. — Speciaal ook de oude, ver-

geten, angkloengs zijn, als nieuwste snufje!,

een bepaald succes geworden !

Zoo is een muziekonderwijs, dat er nauwelijks

een leek te zijn, haast te werk ging als zou
men een schilderij ophangen en zeggen ; Voor-
uit maar, probeer maar of je het 66k zoo

kunt, — proefondervindelijk patent gebleken.

Het had de verdienste verveling te vermijden
;
(en

het hoefde gelukkig geen lange of korte, hooge
of lage ,,noten” te leeren, die voor deze kinde-

ren ook volstrekt geen nut zouden hebben !).

Het meeste werk deden de kinderen zk\i ; en

datwel in animeerende s^menwerking met hun
makkertjes, wat tevens waarborgde, dat niemand
meer te leeren kreeg, dan waar zijn talent

voldoende voor was. Ze hadden alle gelegen-

heid om de door hun vele muziekhooren
dnbewust verzamelde kennis in praktijk te

brengen.

Een groot verschil tusschen de kindertee-

keningen (zie Jane Belo, Dj. XVII, biz. 248),

en het musiceeren van, deels dezelfde, kinderen,

is, dat de eerste geheel-en-al ,,kinder-werk” ble-

ven, maar het laatste het ,,groote-menschen”-
peil volledig bereikte. — Hoe dit komen zou ?

— De Heer M c P h e e vermoedt, doordat voor
den Balier de drang zich in muziek te

uiten meestal veel sterker is.

328



UIT DE ]AVAANSCHE CULTUURWERELD.
I Het Bestuur van het Java-Instituut heeft

de volgende mededeelingen to doen :

1. P. A. A. P. Soerjodilogo, Hoofd van het
Pakoe Alazasche Huis, en

2. Ir. J.L. Moens,
zijn als leden van het Bestuur toegetreden.

II Voor een vlotteren gang van zaken en ter
besparing van kosten is de Redactie van
Djawa samengesteld uit te Jogjakarta woon-
achtige personen, n.l. De Heeren : Ir. J.L.
Moens, P.H. Poeroebojc, Mr. R. Sidarto
Dibjopranoto, S. Koperberg, en Dr. C.
Hooykaas laatste tevens tijdelijk Redactie

-

Secretaris

.

Bij meeningsverscbil onder de Redactie-
leden staat beroep open op den Voorzitter van
bet Java-Instituut Prof. Dr. R. A. Hoesein
Djajadiningrat die beslist.

VERSLAG DER VERGADERING
betreffende de ..GENDING-PRIJS-
VRAAG” in verband met de a.s. herden-
king van het 200-jarig bestaan van den
Kraton te Soerakerta, gehouden Zondag
den II den September 1938 ten lo ure

v.m. in het museum-gebouw ,,Sana

Boedaja” te Jogjakerta.

Aanwezig zijn ; Z. H. Mangkoenegara
;

ver-

der, voor het Herdenkingscomite de Hee-
ren P. A. Adiwidjaja en R. Ng. Mr. Pradja-
witana, wijders voor het ,Java-Instituut” de
Heer S. Koperberg, en ten slotte de Heeren,
die zijn aangezocht om zitting te nemen in de
prijsvraagcommissie (tevens jury), te weten :

P. A. Praboewinata, R. M. A. Wirjadiningrat,

R. A. A. Danoesoeganda, Ki Adjar Dewantara
en J. S. Brandts Buys.

Voorzitter P. A. AdiwIDJAJA heet de aanwezi-
gen welkom en zegt hun dank voor hun tegen-
woordigheid, aan het Bestuur van het Java-Insti-

tuut meer in het bijzonder voor zijn hulp
inzake de samenstelling van de jury-commis-
sie, en aan de Heeren die bereid zijn in die

jury zitting te nemen voor hun hulpvaardigheid.
Spr. herinnert er aan, dat op 8 Maart 1939

de Kraton te Soerakerta 200 jaren zal hebben
bestaan en dat die dag feestelijk zal worden
gevierd. De gedachte, door middel van een
,,gending-prijsvraag'' iets blijvends in het le-

ven te roepen, dat ook later aan die viering

herinneren zal , en dat waarde heeft voor alle

Javanen, is uitgegaan van Z. H. P. A. A.
Mangkoenegara, wiens idee dadelijk door het

Herdenkingscomite is overgenomen.
Waar slechts een tijd van 6 maanden voor

de uitvoering der gedachte overschiet, hoopt
Spr. dat de Commissie er in zal slagen een
werkmethode te vinden, waar de zaak noch-
thans op tijd haar beslag door krijgt.

Met het uitspreken van de verwachting en
overtuiging, dat het werk der Commissie met
succes beloond zal worden, verklaart Spr. haar
geinstalleerd.

Daarop geeft de VOORZITTER het woord
aan den initiatiefnemer, Z. H. Manqkoe-
NEGARA, die begint met te verklaren, dat

hij verder vooral niet als leider van de prijs-

vraag mag beschouwd worden. De zaak is

thans gelegd in handen der Commissie, die

in haar besluiten de grootst mogelijke vrijheid

genieten moet. Slechts wilde Spr. nog eenige

toelichting geven tot zijn oorspronkelijk denk-
beeld om in den vorm van een toonstuk, ge-

componeerd ter eere van de herdenking, iets

blijvends, dat van beteekenis is voor de Ja-

vaansche samenleving en haar cultuur, in het

leven te roepen. Daarbij komen namelijk van-

zelf enkele nadere denkbeelden aan de orde.

Men kan zich denken een ,,gending” van
algemeenen aard, die niettemin a.h.w. gewijd

is aan het plechtig oogenblik en de herinnering

daaraan kan levendig houden. Maar het is ook
mogelijk een huldigingsstuk te componeeren
dat zich a.h.w. direkt richt tot den ,,Kjai Sala”,

den geest van Sala.

Spr. laat het kiezen uit deze twee mogelijk-

heden uiteraard aan de Commissie over.

De Heer R. A. A. DanOESOEQANDA neemt
de vraag in beschouwing, welk speciaal

karakter zulk een bepaaldelijk aan een genius

loci (tjakal-bakal) van een plaats, landstreek

(enz.) toegewijd muziekstuk vertoonen moet.
In zekeren zin fungeeren in Bagelen een twee-

tal gendings als zoodanig, die bij plechtige ge-

legenheden voor alle andere muziekstukken
worden ten gehoore gebracht. Dit zijn ,,Gadoeng
Mlati” en ,,Loeng Gadoeng”. Daarbij nu
wordt nooit gezongen. Spreker vraagt zich af,

of ze niet ook juist daarom zulk een plech-

tigen indruk maken.
De Heer K. A. Dewantara zegt, toch

wel muziekstukken te kennen, die van zang
vergezeld, niettemin wijdingsvol klinken. Als
voorbeeld noemt hij het Salasche ,,Tro-

pong-bang”, dat, gebezigd als huldelied bij

verschijning van den Vorst, een zeer plechtigen

indruk maakt. Spr. zelf heeft beproefd een
bestaande gending, n.l. ,,Mega-mendoeng” tot

een gebed in zang te maken. In zulk een geval

kan men zeggen, dat een stuk voor beide
doeleinden kan worden gebruikt ; zuiver om
zijn muzikale waarde, ,,als muziekstuk in het

algemeen”, maar ook nader toegewijd aan een
plechtigheid of gelegenheid van speciaal ka-

rakter.
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Dc Heer R. M. A. WlRJADININGRAT
vergclijkt de verschillende katcgoricen van

gendings die bij onderscheidcn feestelijkc of

plechtige gelegenheden gebezigd worden als

hulde- of eer-betoon. Ze vertoonen niet altijd

denzelfden opbouw inzake metrum enz.

(architectuur). Maar tegcnover deze alle staan

de stukken, gespeeld in den vorm zooals men
die in den tegenwoordigen tijd over het alge-

meen het liefste hoort. Typische voorbeelden

,,Pangkoer’- of ,,Asmaradana”, (dat zijn dus die

,,kleine” gendings, waarbij eerst geruimen tijd

,,lamba” : met het thema in een vorm in langere

noten wordt gespeeld, en pas daarn4 tot den

eigenlijken (dadi)vorm wordt gekomen). Dit

genre is zeer in de mode, valt bij de menschen
in de smaak. Moet er in dit opzicht iets aan de
prijsvraagcomponisten worden voorgeschreven ?

Z. H. P. A. A. ManqkoeneQARA zal hier-

over zoo straks nog zijn opinie zeggen, maar
vraagt nu eerst, welk bedrag er eigenlijk voor

prijzen beschikbaar is.

De VOORZITTER deelt mede, dat het Her-
denkingscomit^ daar f 300.— voor kan
uittrekken.

Z. H. P. A. A. MangkoeneGARA acht het

de overweging waard, de b e i d e soorten

gendings waarover sprake is geweest, muziek-
stukken in het algemeen, en speciale huldigings-

stukken, in de prijsvraag te betrekken. Om
dit mogelijk te maken zou er echter allicht een
grooter bedrag aan prijzen moeten beschikbaar

zijn.

Door den VoORZITTER hier naar gevraagd,

verklaart Z. H. MANGKOENEGARA zich bereid

te dien einde f 150.— bij te dragen. Ook de
Voorzitter, P. A. Adiwidjaja zelf is bereid

zoonoodig bij te springen.

Daarop WORDT BESLOTEN dan inderdaad

beide soorten van gending tot onderwerp

van de prijsvraag te maken :

a. een gending, die z 6 n d e r zang gespeeld

zal worden bijwijze van wijdingsmuziek.
en b. een gending van algemeener karakter,

naar keuze te spelen met of zonder zang.

Z. H. P. A. A. MANGKOENEGARA merkt,

wat de eerste betreft nog op, dat het niet

redelijk zou zijn, in den tegenwoordigen tijd

den deelnemers het componeeren van een

echte ,
.gending ageng” op te leggen. Dat zou

veel te moeilijk wezen. Laat het een gewone
,,kleine gending” zijn, een ladrang, of iets in

kebogiro-vorm.

R. M. A. WlRJADININGRAT acht het, terug-

komend op hetgeen hij eerder geopperd

heeft, wel gewenscht den componisten eenige

nadere aanwijzing over den te kiezen vorm
te geven ; ook om de inzendingen onderling

beter vergelijkbaar te maken.

Men STEMT Er MeE In, dat in de prijs-

vraagvoorwaarden de wensch naar voren zal

gebracht worden, dat de composities de door

den Heer Wirj adiningrat bedoelde moderne
constructie zullen vertoonen, (in den trant van
„Asmaradana” of ,,Pangkoer”) ;

— dit wat

betreft de sub b) genoemde kategorie.

De Heer BRANDTS Buys wilde gaarne eerst

eenige vragen van praktischen aard stellen.

Acht men den nog beschikbaren tijd eigenlijk

wel voldoende om een ruime deelneming en

goed gehalte waarschijnlijk te maken ? Is er

misschien iets op te vinden, dat de deelne-

ming ook na den eigenlijken jubileumsdatum

kan voortduren ?

De Voorzitter vindt dat wezenlijk be-

zwaarlijk. Maar het is wel noodig zeer

spoedig tot de gedetailleerde vaststelling der

voorwaarden en tot de afkondiging te komen.

De Heer R. A. A. DanoesOEGANDA vindt

voor het creeeren van een goede compositie

veel tijd niet zoozeer noodig. Men krijgt

een ingeving, of krijgt die niet ! Zoo niet,

dan helpt lang denken en werken toch niet.

De Heer Brandts Buys vraagt verder,

welke eischen er aan de inzenders kunnen

gesteld worden betreffende het te bezigen

muziekschrift en de mate waarin zij daarin

hun gending min of meer volledig moeten

weergcven. Sommige van de gangbare muzick-

schriften zijn ongeschikt om er m6er mee weer

te geven dan den kern, het geraamte (ba-

loenganing gending). Andere laten m6er, zelfs

eventueel een soort partituur toe. Maar mag
men die van de inzenders eischen ?

Men BESLUIT, dat de inzenders vrij

blijven, in het te kiezen schrift, en dat niet
geeischt worden zal, dat ze meer geven
dan het kernthema, zooals dat geslagen wordt
door slentem of demoeng e.d. instrumenten

van de sarongroep.

De Heer Brandts Buys vraagt of er niet

naar gestreefd moet worden, dat de inzenders

niet te gauw tevreden zijn, wat betreft de
oorspronkelijkheid van hun werk. Veel

Javaansche muziek, als nieuw aangekondigd,
maakt, — op den Westerschen toehoorder

althans, — wel zeer den indruk te zijn samen-
gesteld uit fragmenten van oudere, en zelfs

geen poging te doen, dit feit te verbergen.

Toch is, ook bij het niet versmaden van ouder
materiaal, wel een indruk van iets nieuws te

bereiken. Dat leert o.a. ook de Balische muziek.
Dit gebruikmaken is dus niet absoluut ver-

werpelijk. Maar het komt er op aan, wat men
er mee bereikt. De Balische muziek maakt
veel meer den indruk telkens te streven naar
iets nieuws en dit ook te bereiken, dan de
Javaansche. Maar het moet erkend worden
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dat de competentste beoordeelaars, met name
McPhce, hebben geconstatecrd, dat achter die

zeer aan vcrnieuwingen en aan mode onder-

hevige vormen en stijlen in de Balische muziek,

zich toch altijd weer bet oude materiaal ver-

schuilt. Hoe dit zij, hij zou er in ieder geval

op willen aandringen, dat bij het formuleeren

van de wedstrijdvoorwaarden den deelne-
mers nadrukkelijk wordt gewe-
zen op de noodzakelijkheid van
eenzekeremate van orginalitcit.
De Heer P. A. Praboewinata acht het

gewenscht bij het eischen van oorspronkelijk-

heid met een zekere bezadigdheid te werk
te gaan. Het karakter van de Javaansche
muziek brengt met zich, dat de componist
in een stuk maar weinig onderscheiden

tonen toepast ; men kan over het algemeen
zeggen, niet meer dan vijf. Vcrgelijkt men
haar met de toonkunst van andere volken

waarin meer tonen voorkomen, (b.v. tot twaalf

toe), dan zal het voor den Javaanschen com-
ponist nog veel minder mogelijk zijn, te voor-

komen dat in nieuwe stukken hier of daar

een wending opduikt, die men ook in oudere
reeds te hooren kreeg.

Z. H. P. A. A. ManGKOENEQARA vindt dat

althans het direct ovcmemen van gedeelten

uit bestaande gendings (dus eigenlijk plagiaat)

den inzenders bij de prijsvraag moet worden
aangerekend. Daarvoor zouden strafpunten

kunnen worden uitgedeeld.

De Heer Dewantara gelooft dat inzake

al of niet voldoende oorspronkelijkheid de
jury zich veiliger op haar algemeene indrukken
kan verlaten.

De Heer Brandts Buys wil nog in over-

weging geven, de gedetailleerde prijsvraag-

voorwaarden althans voorloopig alleen in het

Javaansch te publiceeren. Ze zijn per slot voor
de Javaansche toonkunstenaars bestemd. Gaat
men b.v. aanduiden welken vorm de in te

zenden stukken moeten vertoonen, dan kunnen
daar gemakkelijk technische termen aan te pas
komen, waarbij zoowel de Javaansche als de
Westersche toonkundige, indien opzichzelf

werkende, gevaar loopt bij de vertaling niet

het juiste aequivalent te kiezen. Samenwerking
zou noodig zijn, maar daar deze door omstan-
digheden op het oogenblik wel niet mogelijk

wezen zal, zou hij liefst alleen een Javaanschen
officieelen tekst zien.

Nadat uit de vergadering nog is opgemerkt,
dat er weliswaar helaas Javanen zijn, die niet

behoorlijk Javaansch kennen, (maar ze danook
de gevolgen aan zichzelf te wijten hebben).

Wordt BESLOTEN het verzoek van den
Heer Brandts Buys in te willigen.

De Heer R. A. A. DanOESOEQANDA brengt
vcrvolgens de, bij de beoordeeling der in-

gezonden composities te volgen, werkwijze
ter sprake. Nu men het te bezigen muziek-
schrift heeft vrij gelaten en niet meer geeischt

dan de notatie van de kernlijn (cantus firmus)

der gending, zal men ook de consequenties

moeten aanvaarden. Het zal wel zelden moge-
lijk zijn zich een juist inzicht in de bedoelingen
van den componist en de waarde van zijn

compositie te verschaffen op grond van b.v.

alleen een saron- of slentem-partij. Men zal

ook b.v. den gerongan en eventueel ook de
partij van de pasindfen willen kennen. Het beste

zal dus zijn de componisten in de gelegenheid

te stellen zelf hun stukken met een groepje
musici te komen demonstreeren. De kosten

van de reis zouden voor een nader te bepalen
maximum aantal uitvoerders vanwege het comite
moeten worden gedragen. Er wordt dus afstand

gedaan van de Westersche methode met gesloten

naambriefjes, gelijk die b. v- indertijd is

gevolgd bij de muziekschriftprijsvraag van het

Java-Instituut, omtrent 1920, toen spr. en de
Heer Brandts Buys ook in de jury zaten. Maar
dat kan nu eenmaal niet anders.

De door spr. voorgeslagen modus procedendi
Wordt AANVAARD. Voorts wordt opge-
merkt, dat ten gevolge hiervan aan de jury

meer tijd ter beschikking zal moeten staan.

Dus Wordt BESLOTEN de termijn van in-

zending op drie maanden te stellen.

VOORZITTER P. A. Adiwidjaja is van mee-
ning dat hiermede het in aanmerking komende
wel is afgehandeld. Daar al de vijf aange-

zochte en hooger genoemde heeren zich

bereid hebben getoond lid te worden van de
jury-prijsvraagcommissie rest nog slechts de
aanwijzing van haar voorzitter.

Hiertoe wordt bij acclamatie GEKOZEN de
Heer P. A. PRABOEWINATA, die nu de leiding

der vergadering overneemt.
Als secretaris, niet lid van de jury wordt

vervolgens aan de commissie TOEGEVOEGD
de Heer R. Ng. Mr. Pradjawitana.
Na nog eenige bijkomstige besprekingen,

waarbij de commissie BEVOEGD VERKLAARD
wordt zich desgewenscht alsnog een Jogjaasch
Javaansch toonkunstenaar als lid toe te voegen,

en na enkele woorden van afscheid en goede
wenschen voor succes van den gastheer, den
heer S. KOPERBERG, wordt de bijeenkomst
door den Voorzitter van de nieuwe commissie,
P. A. Praboewinata gesloten.
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TWINTIG JAREN CULTUURARBEID
VAN

krida-beksa-wirAma.

Rede van den Voorzitter van Krida-Beksa-

Wirama, Bendara Pangeran Harja Soerjadi-

ningrat, uitgesproken op de receptie gehouden

ter gelegenheid van haar 20-jarig Jubileum op

den 2osten Augustus 1938.

Aanwezig zijn ;

1. De vertegenwoordiger van Sampejan
Dalem Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Sultan,

B. P. H. Djajakoesoema,

2. De vertegenwoordiger van Sampejan Da-
lem Ingkang Minoelja saha Witjaksana Ingkang
Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan van Soera-

karta,

3. De vertegenwoordiger van den Gouver-
neur van Jogjakarta en van den Assistent-

Resident, Afdelingshoofd van Jogjakarta, de
heer Mr J. C. Lyclama, Controleur t/b van
den Assistent-Resident,

4. De vertegenwoordiger van Kangdjeng
Goesti Pangeran Arja Adipati Praboe Soerja-

dilaga, R. M. Rija Natasepoetra,

5 Verder verscheidene andere Javaanse
en Europese autoriteiten, de pers, vertegen-

woordigers van verschillende verenigingen, in

het geheel ongeveer 1200 gasten.

Wanneer de namen der verenigingen en van
de pers, die vertegenwoordigd zijn, zijn opge-
lezen, heet de voorzitter de gasten welkom
met de volgende rede :

Dames en Heren ! De traditie wil dat Ja-

vaanse verenigingen eens in de acht Javaanse
jaren, d.i. om de windoe een congres of een
feestelijke vergadering organiseren. Onze ver-

eniging Krida-Beksa-Wirama wijkt echter van
deze traditie af en houdt haar jubileum op
den dag, waarop zij twintig Christelijke jaren
geleden werd opgericht. In dit opzicht staat

Krida-Beksa-Wirama niet alleen. Vele vereni-

gingen en vele onzer voormannen volgen,

wanneer zij feestelijkheden houden, de Chris-
telijke jaartelling. Zo bij voorbeeld Boedi
Oetama, toen zij haar vijf en twintig-jarig

jubileum hield en zo ook wijlen Sampejan
Dalem Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Sultan

VII, toen hij den dag herdacht, waarop hij

veertig Christelijke jaren geleden aan de
regering is gekomen. Zo zullen er wel meer
zijn die deze nieuwe traditie volgen.

Dit nu is niet te bevreemden, wanneer men

denkt aan den invloed dien de Westerse cultuur

op de Oosterse heeft uitgeoefend en tot op
den huidigen dag nog steeds gaat uitoefenen.

In het inlandse bestuurstelsel, het ambacht,
de gymnastiek, in de toneelkunst zijn hier

voorbeelden van te vinden en ook op de
toonkunst is de Westerse invloed niet gering

te achten.

Dames en Heren ! Ik heb den belangrijken

invloed dien de Westerse cultuur op de Oos-
terse uitoefent aangeroerd niet om hiermede
mijn afkeuring uit te spreken over diegenen
van ons, die de Westerse cultuur bestuderen
of nastreven, integendeel, ik acht het juist

wenselijk dat wij van de Westerse beschaving
datgene overnemen, dat met onze beschaving
harmonieren kan. Immers cultuur is, al mag
zij verbonden zijn aan een bepaald volk of

ras, in den grond ,,internationaal eigendom” en
zij strekt dus voor elk volk dat zijn blik wii

verruimen tot nut. Krida-Beksa-Wirama zelf

bedient zich voor haar onderwijs in dans en
gameian van de Westerse techniek. Zij schrikt

er ook niet voor terug in de srimpi- en
bedaja-dans Westerse muziek door de gameian
been te laten klinken, zoals het vanavond ten
gehore gebracht zal worden. Dit samengaan van
Westerse muziek met gameian kan men feite-

lijk reeds sinds jaren in de kraton van Jogja-
karta horen.

Wellicht zijn er onder de aanwezigen die

wensen te weten : zijn de dansen in heel In-

donesia alle even volmaakt of is er ten opzichte
hiervan bij deze dansen wel degelijk een ver-

schil te bespeuren? Mijn antwoord op deze vraag
luidt : van de oudste tijden af tot op dezen dag
is er wel degelijk een verschil in volmaaktheid te

zien. De meest volmaakte dans is — al zeggen
wij het zelf— de dans van Midden-Java.

Het volgende moge hiervoor ten bewijze
dienen. Volgens Prof. Kern regeerde in 732
A. D. in Midden-Java koning Sandjaja. Zijn
kraton bevond zich in Kedoe. Dans en game-
ian uit dien tijd kan men zien afgebeeld op
de Baraboedoer, die + 750 A. D. is gebouwd.

De daar in steen afgebeelde dansen zijn :

djogid linggoeh (een dans in zittende houding)
de linkerhand opgelicht, de vingers in
ngroedjt-houding (de vingers aaneengesloten
naast elkaar, de duim tegen de handpalm,
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de pols gebogen en de hand omhoog ge-

richt), de rechterhand rust op de knie en

houdt een kleine gandik vast

;

djogid djingking (een dans in knielende hou-

ding). Van deze dans zijn er twee soorten :

1) de handen in sembah,

2) de rechterhand houdt een bloem vast,

de elleboog rust op de knie, de linkerhand

rondgebogen, de palm er van rust op de

dij ; de djengfe^ng-houding is echter anders

dan de thans gebruikelijke
; op het relief

rust de linkerknie op den grond.

djogid ngadeg (een dans in staande houding).

Van deze dans zijn er verschillende soorten:

met de ene arm gebogen, de vingers in

ngToedji-houding en met de andere arm
rondgebogen en de hand gebald, of de arm
fraai recht uitgestrekt met een bloem of

een wapen in de hand.

De gamelan bestaat uit vijf instrumenten :

feendang, ketipoeng, soeling, gitar en ketjir.

De wijze van dansen en de instrumentatie

uit die dagen halen niet bij de tegenwoordige.

De dans is nog onhandig en de gamelan nog
verre van volmaakt.

Maar wanneer men een vergelijking gaat

maken tussen deze reliefs en de Oost-Javaanse,

die uit den tijd van Koning Erlangga dateren

(991 - 1043) en daarbij op de gamelan, die

hier slechts uit een kendang, soeling en gambang
bestaat en op de houding der dansen let, dan
moet men wel tot de conclusie komen dat

Midden-Java van 750 A. D. ten opzichte van
de danskunst boven Oost-Java van 1043 A.D,
staat.

Vooral tegenwoordig staat de Oost-Javaanse
danskunst laag

;
de beste dans-vertoning is

slechts de loedroeg. Zelfs de Balische danskunst
die wijd en zijd beroemd is en door touristen

zeer gewaardeerd wordt blijkt, nadat het mij

duidelijk is gebleken wat ze inhoudt, op dezelfde

hoogte te staan als de onze uit de Madjapaitse
tijd en niet meer te zijn dan een volksdans in

de desa’s. De reden waarom de Balische dans
de touristen zo zeer weet te bekoren ligt waar-
schijnlijk hierin, dat de gamelan luid en op-
windend klinkt. Met bovenstaande vergelijkin-

gen van de Midden-Javaanse dans- en toon-
kunst met die van buiten Midden-Java kan ik

volstaan.

Het is hier niet de plaats om de geschiedenis en
de ontwikkeling van de Javaanse dans- en toon-
kunst omstandig te beschrijven. Dit kan men in

boeken, kranten en lezingen beschreven vinden.
Wat ik hier wens mede te delen is de geschie-

denis van Krida-Beksa-Wirama gedurende de
twintig afgelopen jaren ; daarbij dien ik slechts

de voornaamste feiten te memoreren.
Wat mag er wel de reden van zijn dat wij

de vereniging Krida-Beksa-Wirama oprichtten

en dat wel in het jaar 1918, toen de wereld-

krijg pas maar geeindigd is ? Terwijl in de
oorlogsjaren van 1914— 1918 al wat cultuur en
kunst is verdwenen is en 00k niemand hieraan

de minste aandacht schonk ?

Mijn antwoord luidt
:

juist omdat er zoveel

droevigs was, ontstond het plan om de dans-

en toonkunst nieuw leven in te blazen. Het
trof juist, dat de vereniging Jong-Java (thans

Indonesia-Moeda) dringend vroeg om onder-
richt te krijgen in het dansen en het bespelen
van de gamelan. R. Wiwaha en R. M. Nata-
soetarsa (thans leden van den Volksraad) werden
hiervoor naar Jogja gestuurd.

Men besloot toen, na het eerst rijpelijk te

hebben overwogen, tot het oprichten van de
vereniging Krida-Beksa-Wirama. Dit vond op
den i7den Augustus 1918 plaats. Initiatief-ne-

mers waren : mijn broeder P. A. Tedjakoe-
soema, R. W. Soerjamoertjita, R. W. Poespa-
dirdja, R. W. Sastrasoeprapta, R. W. Atmadi-
djaja, R. T. Poespadiningrat, R. T. Wiragoena,
R. M. DjajMipoera, R. T. Djajapragola, P. A.
Soerjawidjaja, P. A. Hadikoesoema, P. A. Djaja-
koesoema, P. A. Hadiwinata en mijn persoon.
De elf personen die tot bestuursleden gekozen
werden waren : voorzitter ; mijn persoon, leider

van de dansafdeling : P. A. Tedjakoesoema,
leider van de gamelan-afdeling : R. T. Wira-
goena, leider van de beoefening der taal en
letteren : R. M. Djajadipoera, secretarissen :

R. W. Soerjamoertjita en R. W. Atmadidjaja,
penningmeester : R. T. Poespadiningrat, com-
missarissen : R. W. Poespadirdja, R. W. Sas-

trasoeprapta, R. T. Djajapragala en P. A.
Soerjawidjaja. Al deze heren traden meteen op
als dansleraar of als leraar in het bespelen van
de gamelan. Thans zijn er vijftien bestuursle-

den. Die er bij zijn gekomen zijn : P. A. Hadi-
winata, P. A. Boeminata, R. T. Mr Nitipradja,

R. T. Tjandradiningrat, R. P. Prawirasepoetra
en R. M. Doetadipradja. Als leider van de
gamelan-afdeling heeft nu R.W. Poespadirdja
R. T. Wiragoena die intussen is overleden
vervangen, terwijl nog niet is komen vast te

staan wie na het overlijden van R. M. Djaja-

dipoera leider van de beoefening der taal en
letteren worden zal.

Het aantal leerlingen was bij het begin 96,
alien jongens, thans is het 477 (no meisjes en

367 jongens), waaronder dertien Europeanen. In
haar twintig-jarig bestaan heeft Krida-Beksa-
Wirama in het geheel 421 vrouwelijke en 2996
manlijke leerlingen

;
daaronder zijn inbegrepen

24 Europese, i Chinese en i Indo-Chinese.
Het aantal dansmeesters was eerst 20, thans
is het 25, in de twintig jaren is het aantal 48.

Het aantal leerlingen van de gamelan-afdeling
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was in het begin 8, thans is hct lo, in de twintig

jaren 128, waaronder 7 Europese. Eerst was
er slechts een leraar, thans zijn er 2, in dc 20
jaren eveneens 2.

Het aantal leden bedroeg eerst 27, thans is het

52, in de 20 jaren 57, waaronder 5 Europese

(Mevrouw Resink fungeert als erelid).

Voor het financiele gedeelte hebben wij een

subsidie ontvangen van Sampejan Dalem Ing-

kang Sinoehoen Kangdjeng Sultan VIII, toen-

maals (1918) nog Pangeran Adipati Anom.
Een bepaald bedrag wordt niet gegeven, maar
op zoveel als wij maandelijks nodig hebben
kunnen wij rekenen, zodat onze vereniging

zich wel op een ruime kas kan verheugen.

Tot op den huidigen dag bedraagt ’s Vorsten

subsidie f 10.702,62 ;
voor de benodigdheden

van de wajang-wong is f 200,— ontvangen,

terwijl voor dit jubileum zoveel als wij blijken

te kort te komen zal gegeven worden.

U begrijpt wel dat de kosten voor het on-

derwijs in dans en gamelan niet gering zijn.

Indien Krida-Beksa-Wirama deze subsidie niet

gekregen had, zou haar bestaan niet mogelijk

zijn geweest. Derhalve mag ik niet vergeten om
uit naam van de vereniging aan Zijne Hoogheid
onzen velen en eerbiedigen dank aan te bieden,

daarbij de hoop uitsprekende dat Krida-Beksa-

Wirama zich steeds op de belangstelling en
gunst van Zijne Hoogheid mag verheugen.

Over gebrek aan geldmiddelen zal Krida-

Beksa-Wirama, zoals U uit het voorafgaande kunt
afleiden, niet te klagen hebben. Maar is het wel

voldoende, wanneer een vereniging alleen maar
een ruime kas heeft om er op te vertrouwen ?

Voor den bloei van een vereniging, zoals Krida-

Beksa-Wirama, is het eveneens nodig dat men
lichamelijk en geestelijk sterk is. Het is hier

de plaats om mijn hulde te brengen aan mijn

broer P. A. Tedjakoesoema voor de bereid-

willigheid, waarmede hij al wat hij heeft, tot

zich zelf toe, aan de vereniging opoffert.

Twintig jaren lang heeft hij zijn huis en zijn

gamelan voor het onderwijs ter beschikking

gesteld. Twintig jaren lang heeft hij het dans-

onderricht gegeven en heeft hij 00k persoonlijk

de leiding ter hand genomen — hoe moeilijk

dit is, is niet gemakkelijk te zeggen — en thans

staat de naam van Krida-Beksa-Wirama dan
00k wijd en zijd bekend. Ook aan U, R. W.
Soerjamoertjita, R. W. Poespadirdja, R. W.
Sastrasoeprapta en R. W. Atmadidjaja, die

steeds de rechterhand van P. A. Tedjakoesoema
vormen, zullen wij niet vergeten onze hulde

voor al Uw verdiensten te brengen. Twintig

jaren lang hebt U geheel kosteloos aan
Krida-Beksa-Wirama’s leerlingen les gegeven.

Hoe dikwijls hebt U niet middernacht in den
stromenden regen naar huis moeten gaan ! Ook

dank zij U is het met Krida-Beksa-Wirama
tot heden zo voorspoedig mogen gaan.

Jongere leraren ! Moge onze leider en de
vier bovengenoemde leraren U tot voorbeeld

dienen. Laten wij hopen dat ook U, die eens

ons werk zult moeten voortzetten, er niet te-

gen op ziet U op te offeren. Immers dit is

nodig, wanneer U wilt dat U gerekend wordt
te behoren tot die lieden die een groot

verantwoordelijkheidsgevoel bezitten en als

zodanig volwaardige mensen mogen heten.

Deze opofferingsgezindheid behoort nu een-

maal tot de eigenschappen van hen die zich

aan een maatschappelijke beweging wijden.

Thans wil ik de verschillende keren opnoe-
men, dat Krida-Beksa-Wirama in haar twintig-

jarig bestaan een opvoering heeft gegeven.

Deze opvoeringen bestaan uit een bedaja-,

een srimpi-dans, wajang-wong en topeng ; in

het geheel zijn er vier en dertig opvoeringen
gegeven, waaronder

1$ Februari 1919 : een wajang-wong-fragment
voor Jong-Java, afdeling Mataram, zeven
maanden dus na de oprichting van ons
dans-instituut.

28 Mei 1919 : een wajang-wong-fragment voor
het congres van Jong-Java.

12 Februari 1921 : een wajang-wong-fragment
(lakon : de Abdicatie van Vorst Kresna-
Dipajana) in het Gouverneurshuis, ter

opluistering van de feestelijkheden, gegeven
ter ere van de troonsbestijging van Sam-
pejan Dalem Ingkang Sinoehoen Kang-
djeng Sultan VIII.

17 April 1921 : een demonstratie van ver-

schillende dansen ter gelegenheid van de
oprichting van het Java-Instituut te Jogja-
karta.

19 Juni 1921 : een wajang-wong-fragment op
het Congres van het Java-Instituut, te

Bandoeng gehouden.

27 t/m 29 Juni 1924: wajang-wong voor de
kunstkring en Sabakarti te Semarang.

6 September 1924 : wajang-wong in de Poera
Mangkoenagaran.

27 December 1924 : de eerste bedaja-dans,

gegeven ter gelegenheid van het Congres
van het Java-Instituut in de Poera Pakoe-
alaman.

20 September 1926 : wajang-wong op het Con-
gres van het Java-Instituut, te Soerabaja
gehouden.

17 Augustus 193s : wajang-wong op het Con-
gres van P. K. N.

22 Augustus 1936 : bedaja- en srimpi-dans.
21 t/m 25 Augustus 1937 : beksan-poetri,

bedaja- en srimpi-dans.

Dit waren voornaamste gelegenheden, waarbij
Krida-Beksa-Wirama een bedaja-, een srimpi-
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dans, wajang-wong cn topteg ten beste heeft

gegcven.

Nu ik aan het eind van mijn openingsrcde.

gekomen ben, wil ik de namen van hen die

voor Krida-Beksa-Wirama steeds ecn grote

steun zijn geweest opnoemen.
Ki Adjar Dewant ara ! Uit naam van Krida-

Beksa-Wirama breng ik U vanuit deze plaats

mijn hulde en zeg ik U onzen dank ! U bent

het immers naar wien ieders gedachte steeds,

wanneer men het over Taman Siswa heeft,

uitgaat en U bent het ook die overal den roem
van de Mataramse dans verkondigt en de naar

Uw mening onvolmaaktheden scherp in het

licht plaatst
;
het resultaat hiervan is dan ook

dat de Mataramse dans tot ver in den vreem-
de bekend staat. Is het bovendien ook niet

Ki Adjar die dadelijk met zijn hulp klaar

stond, toen het onderwijs aan meisjes ons zulk

een zorg heeft gebaard ? Vanaf het jaar 1918
toch, toen wij hiermee zijn begonnen, tot

1930 toe was het aantal leerlingen heel gering
;

doorzettingsvermogcn ontbrak de meisjes

geheel ; steeds vroegen ze er mee uit te mogen
scheiden, wanneer ze pas maar kort te voren
als leerling zijn ingeschreven.

In 1931 echter hebben de dans-leraressen en
mijn persoon op verzoek van Ki Adjar D4wan-
tara het onderwijs aan de vrouwelijke leerlingen

van Taman Siswa gegeven in het gebouw van
Taman Siswa zelf. Dank zij de krachtige lei-

ding van Taman Sisw4 begon men in het

onderwijs van Krida-Beksa-Wirama aan meisjes

vooruitgang te bespeuren. Deze vooruitgang
heeft stand kunnen houden en thans hebben
wij niet minder dan no vrouwelijke leerlingen.

Laten wij hopen dat deze nauwe samenwerking
tussen Krida-Beksa-Wirama en Taman Siswa
moge voortduren, tot heil van onze kunst ;

daardoor zullen ook nieuwe dansen gecrceerd
kunnen worden, die de moderne jongeren kun-
nen bevredigen.

Ik mag uit naam van Krida-Beksa-Wirama
ook mijn dank uitspreken aan wijlen Goesti
Kangdjeng Ratoe Kentjana en aan Kangdjeng
Goesti Pangeran Arja Adipati Mangkoenagara
voor het feit, dat zij ons de voor de wajang-
wong benodigde krissen, waarvan de waarde
niet gering is, geschonken hebben. Ook aan
het Java-Instituut willen wij niet vergeten onzen
dank te zeggen voor de f 400,- met welke ruime
bijdrage de kosten, nodig voor de bedaja-dans,
en de kosten der boekwerken bestreden konden
worden. In de twintig jaren van samenwer-
king is er nooit enige onenigheid voorgevallen.

Was er toevallig meningsverschil, dan was er

steeds en gemakkelijk een oplossing te vinden,
die aan beide partijen voldoening gaf. Door
de handigheid en tact van den heer Koperberg

is de verhouding tussen Krida-Beksa-Wirama
en het Java-Instituut steeds een broederlijke

geweest ; de resultaten hiervan kunnen voor
beide niet anders dan gunstig zijn. Moge de
nauwe relatie nog nauwer worden en voor
velen haar goede vruchten afwerpen !

Mevrouw Resink, erelid van Krida-Beksa-
Wirama ! Het erelidmaatschap hebt U ver-

diend. Aan iedereen is immers bekend hoeveel
opofferingen U U voor de vereniging hebt
willen getroosten. Ik kan niet nalaten U heden
avond mijn hulde te brengen en U onzen dank
te zeggen voor al den steun dien U Krida-
Beksa - Wirama onvermoeid tot op den dag
waarop dit Congres bijeen kwam hebt ver-

leend. Aan Sampejan Dalem Ingkang Mi-
noelja saha Witjaksana Ingkang Sinoehoen
Kangdjeng Soesoehoenan te Soerakarta wordt
ook hier namens Krida-Beksa-Wirana de eer-

biedige dank aangeboden voor de milde bij-

drage van f 250,- , die Zijne Hoogheid heeft

geschonken als herinnering aan het feit, dat
’s Vorsten dochters de bedaja-dans van Krida-
Beksa-Wirama hebben geleerd. Verder is on-
ze dank gericht tot de redactie van Sedya-Tama,
Darma-Kanda, Soeara Oemoem en Peman-
dangan voor het opnemen van de namen der
geslaagde leerlingen in hun blad, tot de com-
missieleden van dit Congres en tot de andere
leden die voor het nodige van een congres
hebben gezorgd ; ook aan P.K.N. wil ik niet

vergeten onzen dank te zeggen voor het aan-
brengen van den loud-speaker en voor het in

gebruik geven der verschillende benodigdheden
van de taroeb.

En thans verklaar ik de receptie voor geopend.

De heer S. Koperberg aan het woord.

Namens het Hoofdbestuur van het Java-
Instituut voerde de Heer S. Koperberg het

woord.
Na het Bestuur van het dansinstituut K. B. W.

namens het Hoofdbestuur van het Java-Instituut

gefeliciteerd te hebben, memoreerde spr., de
algemeen culturele verdiensten van Krida-
Beksa-Wirama, er tevens op wijzende, dat
K. B. W. altijd zoo welwillend was, om de
congressen van het Java-Instituut op te luis-

teren met dans- en gamelan-demonstraties.
Doel en streven van beide instituten lopen
geheel parallel ; het Java-Instituut zorgt n.l.

voor de theoretische propaganda en de stimu-
lering van de belangstelling voor de Javaan-
se Cultuur en Kunst, terwijl K. B.W. spe-

ciacil voor de verbreiding der theorie en prak-
tische oefening van de Javaanse dans en muziek
zorg-draagt.

Vooral voelt spr. zich gedrongen den leider

en stillen werker P. T^dj^soesoema op dezen
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dag dank te zeggen voor de groote gastvrijheid

die de gasten van het Java-Instituut op zijn

dansuitvoeringen en-repetities genieten.

Als blijk van belangstelling overhandigde

spr. namens het Java-Instituut een geschenk aan
Krida-Beksa-Wirama, in den vorm van een to-

kening van een voorzittershamer van Sana-hout,

versierd met zilver, welk werk uitgevoerd wordt
door Pakarjan Ngajogjakarta.

De voorzitter nam deze tekening van het

geschenk van het Java-Instituut in ontvangst,

en vroeg den Heer Koperberg den dank van
K. B. W. aan het Bestuur van het Java-Instituut

te willen overbrengen.

Het eerste congres Bahasa Indo-

nesia, gehouden te Solo van 25 -

28 Juni j.l. is goed verloopen.

Hieronder volgen de besluiten

door het congres genomen.

Het Bestuur van het

Congres Bahasa Indonesia.

N. B. Binnenkort zal een boek verschijnen naar aan-
leiding van het congres. Daar de oplaag niet groot zai

zijn, bestelle men het reeds nu.

Besluiten van het eerste Congres
Bahasa Indonesia.

1. Gehoord en besproken hebbende het
prae-advies van Mr. Amir Sjarifoeddin omtrent
vreemde woorden en begrippen in de bahasa
Indonesia (’’Menjesoeaikan kata dan faham
asing kedalam bahasa Indonesia”), bleek het
congres het in het algemeen eens te zijn met
het overnemen van vreemde woorden voor de
wetenschap. Voor de huidige wetenschap kon
het congres zich ermee vereenigen, dat die

woorden aan de algemeene woordenschat wor-
den ontleend. Dit moet zeer voorzichtig ge-

beuren, en daarom behoort dit aan een comite
toevertrouwd te worden.

2. Gehoord en besproken hebbende het
prae-advies van den heer St. Takdir Alisjah-

bana omtrent taalvernieuwing en de regeling

hiervan ("Pembaharoean bahasa dan oesaha
mengatoernja”), is er volgens het congres reeds

een taalvernieuwing, ontstaan doordat er een
nieuwe denkwijze is

;
hierdoor wordt de be-

hoefte gevoeld aan een regeling van de taal-

vernieuwing.

3. Gehoord hebbende de prae-adviezen van
de heeren St. Takdir Alisjahbana stelling VI

en van Mr. Muh. Yamin, is het congres van
meening, dat de tegenwoordige grammatica’s
niet meer bevredigend zijn en dat ze niet in

overeenstemming zijn met het wezen der ba-
hasa Indon&ia ; daarom moet een nieuwe
grammatica samengesteld worden overeenkom-
stig het wezen der bahasa Indonesia.

4. Mode. Na gehoord en besproken te heb-
ben het prae-advies van den heer K. St. Pa-

moentjak omtrent de spelling der bahasa In-

donesia (,,Hal edjaan bahasa Indonesia”), zijn

de aanwezigen, afkomstig uit verschillende groe-

pen van verschillende streken, samengekomen
op het congres te Solo gehouden van 25 - 28
Juni 1938, van meening,
dat het niet noodig is een nieuwe spelling te

maken, totdat het congres zelf een spel-

ling maakt,

dat de gebruikelijke spelling van van Ophuysen
voorloopig aanvaardbaar is,

gedachtig aan de bezuiniging en de versobe-

ring moeten de veranderingen door prae-

adviseur voornoemd in gedachte worden
gehouden, en daarom hoopt het congres,

dat :

1 de Indonesiers steeds bovengenoemde spel-

ling zullen volgen,

2 de Nationale fractie in de Volksraad er bij

de Regeering op zal aandringen die spel-

ling te volgen, als door het congres be-

doeld wordt,

3 de onderwijzers-vereenigingen de besluiten

van het congres zullen willen steunen.

5. Gehoord hebbende het prae-advies van den
heer Adi Negoro omtrent de bahasa Indonesia
in de journalistiek (,, Bahasa Indonesia didalam
persoeratkabaran”), is het congres van,meening,
dat het nu de tijd is waarin de journalisten

zich met de borst moeten toeleggen op het

zoeken van wegen ter verbetering der taal in

de journalistiek.

Daarom hoopt het congres, dat Perdi [De
Inheemsche Journalisten-vereeniging] hierover
zal beraadslagen met haar leden en de com-
missie te vormen door het nieuwe Congres-
Bestuur en het Hoofdbestuur van de Perdi.

6. Gehoord hebbende het prae-advies van
Ki Hadjar Dewantara stelling X, gesteund door
R. M. Ng. dr. Poerbatjaraka, heeft het congres
besloten, dat het congres voorstaat en voorstelt

op de middelbare scholen 00k de Internationale

spelling te onderwijzen.

7. Gehoord hebbende het prae-advies van
den heer Soekardjo Wirjopranoto omtrent de
bahasa Indonesia in de vertegenwoordigende
lichamen (,, Bahasa Indonesia dalam badan
perwakilan”), uitgesproken en verdedigd door
R. P. Soeroso, is het congres van meening en
spreekt de hoop uit, dat
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1 vanaf heden de bahasa Indonesia in alle

vertegenwoordigende lichamen als voertaal

zal worden gebezigd.

2 steun verleend zal worden aan de pogingen
om de bahasa Indonesia te erkennen als

wettige taal en taal voor regeeringsver-

ordeningen.

8. Gehoord hebbende het prae-advies van
den heer Sanoesi Pane omtrent cen Instituut

Bahasa Indonesia en vernomen hebbende de
oprichting van een comite hiervoor, heeft het

congres besloten een commissie in te stellen

om te onderzoeken de kwestie van de op-

richting van een Instituut Bahasa Indonesia,

en het congres verwacht, dat de commissie
haar besluiten over bovengenoemde kwestie

zal publiceeren.

9. Gehoord hebbende de prae-adviezen van
de heeren St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh.
Yamin en Sanoesi Pane, is het congres van
meening, dat in het belang van de vooruitgang

der Indonesische maatschappij, van de taal-

en letterkundige studie en van de vooruitgang
van het Indonesische volk zoo gauw mogelijk

een letterkundige faculteit opgericht moet
worden.

10. Er zal een boek uitgegeven worden in

verband met alles aangaande het congres.

11. Het tweede congres zal op een der

volgende plaatsen gehouden worden : Semarang,
Djokjakarta, Batavia, Medan, Fort de Kock,
Makassar, Bandoeng, Soerakarta.

12. Het nieuwe Bestuur is als volgt samen-
gesteld ;

Prof. R. A. Hoesein Djajadi-

ningrat eerevoorzitter

Dr. R. M. Ng. Poerbatjaraka . . . voorzitter

Mr. Amir Sjarifoeddin . . . vicevoorzitter

Armijn Pane secretaris

Soemanang secretaris

Katja Soengkana secretaris

Mr. Maria Ullfah Santosa . .
penningmeester

Soegiarti penningmeester.
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BOEKAANKONDIGING
JAVAANSE VOLKSVERTONINGEN, Bijdrage tot

de Beschrijving van Land en Volk. Door Dr. Th.

PiGEAUD te Jogjakarta. Volkslectuur, Batavia 1938. 545
bl., 125 afbeeldingen. Groot-quarto. Gebonden fl. 15.

—

leder, die belang stelt in de Javaansche cul-

tuur, in de Javaansche volkskunde, als ethno-

loog, philoloog of als leek, die in Javaansche

landen levende gaarne wil begrijpen wat hij

rond om zich ziet en hoort, zal Dr. Pigeaud

zeer, zeer dankbaar zijn voor het geweldige

werk, dat hij ons, na lange jaren ingespannen

arbeid met welverdiend verlof naar Europa
gaande, als afscheidsgeschenk naast zijn Ja-

vaans-Nederlands-Handwoordenboek heeft ach-

tergelaten. Als ambtenaar voor de beoefening

der Indische talen te Jogjakarta, belast met
de samenstelling van een nieuw en zoo vol-

Icdig mogelijk Javaansch-Nederlandsch Woor-
denboek, heeft hij geweldige massa’s materiaal

moeten doorwerken, die zijn inzicht hebben
verrijkt op elk gebied der Javaansche cultuur

en volkskunde. En, beseffende hoe weinig

daarvan eigenlijk den outsider bekend is, het

vele ten spijt, dat reeds in boeken en tijd-

schriften gepubliceerd is, ontleent hij aan dat

materiaal niet slechts de philologische gegevens

voor het groote Woordenboek, — die hij toch

voorloopig moct opbergen als een postzegel-

verzamelaar zijn schatten, totdat de kostbare

collectie eens het licht ziet — maar poogt
ook, zoover zijn tijd het toelaat, het materiaal

toegankelijk te maken voor belangstellenden.

Getuigen zijn de vele artikelen van zijn hand,

in den loop der jaren verschenen, hoofdgetuige

is dit boek, naast zijn eigenlijke hoofdtaak in

moeitevollen arbeid voltooid. Om dit boek recht

te doen wedervaren, zou het moeten worden
aangekondigd door een deskundige ; ik kan het

slechts doen als amateur-belangstellende.

Javaansche volksvertooningen ! Wie met open
oogen door het Javaansche cultuurgebied gaat,

ziet of hoort ze haast dagelijks : straatvertoo-

ningen, of bij optochten, familie- en volks-

feesten. Maar als hij meer daarvan wil weten,

als hij tracht, erachter te komen, wat deze
vertooiringen voorstellen of beteekenen, stond
hij tot nu toe voor groote moeilijkheden, ook
nog als hij voldoende Javaansch verstond om
zelf navraag te kunnen doen. Want wat men
hem zeide, waren namen, geen verklaringen of

beschrijvingen. Wei zijn er in den loop der

jaren talrijke tijdschrift-artikelen verschenen op
dit gebied, maar ten eerste heeft men niet

altijd die tijdschriften ter beschikking, en als

men ze had, hoe dan nog te vinden, wat men
zocht ? (Dr. Pigeaud heeft in dit verband
door verschillende door hem bewerkte klap-

pers op Dj awa en inheemsche tijdschriften

reeds zeer nuttig werk verricht). Want hetzelfde

spel, waarvan men den naam heeft gehoord,
is uit een andere streek van Java misschien

onder een geheel anderen naam beschreven.

De algemeene vraagbaak voor deze dingen,

Een blik in het JavaanscheVolks-
1 e V e n door L. Th. Mayer, is sedert lang

uitverkocht, en als men het in handen krijgt,

is het moeilijk zoeken, want het heeft geen re-

gister. Maar nu hebben wij dit prachtige boek
van Dr. Pigeaud.

Het bevat zeker nog niet a 1

1

e s ; Dr.

Pigeaud zelf waarschuwt in zijne voorrede

tegen deze misvatting. Zooals de titel reeds

zegt, gaat het hier om volksvertooningen, om
volkskunst

;
de hofkunst, hoogstaande dans-,

tooneel- en muziek-uitvoeringen, zijn met en-

kele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten.

Verder noemt Dr. Pigeaud als niet behan-
deld in dit boek ; het optreden van dans-
vrouwen en zangeressen, vertellers en vertel-

sters, gewone vechtspelen, hanen- en andere
dieren-gevechten, trance-opvoeringen, volks-

tooneel, poppenspelen (wajang), muziek-uit-
voeringen en kinderspelen. De schrijver heeft

zich in dit boek (mogen andere spoedig vol-

gen !) moeten beperken tot maskerspelen, mom-
merijen, paarddansen, reidansen van jongelieden
en mannen met daarmee verband houdende
vertooningen.

De eigenlijke aanleiding tot het schrijven
van dit boek is eene rondvraag van het Java-
Instituut geweest, gericht aan alle Regenten
van Java en Madoera, betrekking hebbende
op volksvertooningen, en de wensch van het

Java-Instituut naar eene verhandeling over
Javaansche maskerdansen. Het binnengekomen
materiaal bleek echter zoo uitgebreid en be-
langrijk, dat de verwerking ervan aanleiding
heeft gegeven tot dit boek.
De antwoorden op deze rondvraag maken

echter slechts een gedeelte van de bronnen uit,

waaruit de schrijver heeft geput. Want voor
de bewerking ervan heeft hij er nog wel onge-
veer alles in verwerkt, wat ooit over deze on-
derwerpen in Europeesche boeken en tijdschrif-
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ten is geschreven, vcrder — wat nog veel be-

langrijker is — de beschikbare gegcvens uit

inhecmsche litcratuur en inheemsche tijdschrif-

ten, die voor ieder ander vrijwel ontoegankelijk

zijn, en dit alles is aangevuld door eigen on-

derzoek zoowel persoonlijk bij zijn taalwerk op
zijn vcrblijfplaats en op zijn vele reizen en
tochten, als ook met de hulp van zijn vele

inheemsche vrienden en relaties. Het zoo ver-

gaarde omvangrijke materiaal is gezift, gerang-

schikt, ingedeeld, vergeleken en besproken in

dit boek, dat men terecht eene encyclopedie

van de bovengenoemde soorten van volksver-

tooningcn moet noemen.
Encyclopedisch is ook de opbouw van het

geheele werk ; de ontzaglijke massa van
materiaal zou trouwens ook op geen andere

manier te verwerken zijn geweest. Het is er

den schrijver niet om te doen geweest, een

volkenkundigc verhandeling te geven, maar
zuiver te beschrijven, wat er aan vertooningen

nog bestaat of bestaan heeft. Maar daaraan

heeft hij dan wat hij noemt beschouwingen
vastgeknoopt, die op deze vertooningen vanuit

de meest uiteenloopende gezichtspunten licht

werpen. In groote trekken is het boek als volgt

ingedeeld ; De eerste vijf hoofdstukken geven
uitsluitend het materiaal : namen en beschrij-

vingen van de genoemde volksvertooningen.

Als tijdgrens is ongeveer het begin van de
vorige eeuw genomen, uit welken tijd de eerste

Europeeschc berichten stammen, en in welken
tijd ook de Serat Tjabolang/Tjentini zou zijn

ontstaan, een der belangrijkste werken der

Javaansche literatuur en waarschij nlijk een
unicum in de litcratuur van de geheele wereld.

Het materiaal, dat in ieder hoofdstuk afzonder-

lijk wordt behandeld, is weer onderverdeeld
naar de verschillcnde streken van Java, die

een min of meer afzonderlijk cultuurgebied
vormen. In de volgende hoofdstukken zijn dan
de beschouwingen opgenomen, die de schrijver

aan de behandelde onderwerpen vastknoopt,
waarin dan ook in aanmerking worden genomen,
beschrijvingen van vertooningen enz. in de
oudere Javaansche literatuur, die mogelijk op
de nieuwere verschijnselen eenig licht kunnen
werpen. Het geheele boek is ingedeeld in 480
paragrafen, die ieder voor zich een afzonderlijk

onderdeeltje bevatten, eene werkwijze, die men
zeer spoedig ten hoogste leert waardecren ;

immers bij de zeer talrijke verwijzingen, die

in een werk als dit nu eenmaal noodig zijn,

vindt men dan niet slechts de een of andere
bijzonderheid, maar alle daarbijbehoorende
gegevens, en zoover noodig verdere verwijzingen,
bij elkaar. Het is op deze wijze voor den Iczer

mogelijk, een of ander speciaal onderwerp door
het geheele boek in alle aspecten te vervolgen.

Het is haast ondoenlijk, den geheelcn inhoud
eener encyclopedie in eene korte aankondiging
recht te doen wedervaren, en ik moet mij hier

beperken tot een zeer beknopt overzicht, om
eenigszins een indruk te geven van wat dit

werk bevat.

§1. Voorrede. Ontstaan en doel van
het boek, verklaring der opgelegde beperkingen.

Daaraan sluit zich een overzicht over den
inhoud der 480 paragrafen, eene lijst fder in

het werk genoemde gedrukte boeken, verhan-
delingen en opstellen in tijdschriften, die niet

minder dan zes bladzijden inneemt, en eene
lijst der afbeeldingen.

§ 2. Verklarende lijst van veel voorkomende
Javaansche woorden, titels enz.

^ 3. Beknopt overzicht van de geschiedenis

van het Javaansche land. Geschiedkundige tabel

naar Prof. Krom, van af Praboe Kertana-
gara (A.D. 1268-1292) tot den modernen tijd.

Zeer nuttig, waar in het boek altijd weer op
den nauwen samenhang tusschen geschiedenis

en cultuurgeschiedenis wordt gewezen.

Inleiding.

Javaansche kunst en
kunstbeoefening.

Gewestelijke verschillen, volkskunst en hof-

kunst, volkstooneel, en verder de maatschap-
pelijke kringen, waarin de vertooningen plaats

hebben of waaruit de vertooners voortkomen.

(§§ 4- 12)-

Hoofdstuk I.

Maskerspelenin de Vorsten-
landen, vroegcr en thans.

Schrijver gaat uit van eene uitvoerige Javaan-
sche verhandeling over het maskerspel, opge-
steld voor de Koloniale Tentoonstelling in

Amsterdam 1883 door hooge dignitarissen van
het Soerakarta’sche hof, bevattende de geschie-

denis en ontwikkeling van maskers en masker-
spel volgens Javaansche traditie, en de beschrij-

ving van eene voUedige groote uitvoering in

hofstijl (§§ 13-23). Daarop volgen uitvoerige

aanteekeningen (§§ 24-67), die niet slechts de
noodige toelichtingen geven over datgene, wat
de Javaansche schrijvers als bekend veronder-
stellcn, maar ook van meet algemeenen aard,

vergelijking met andere tooneelvormen enz.

Daaraan sluit zich de beschrijving van het

hedendaagsche maskerspel in de Vorstenlanden,
in de hoofdsteden zoowel als daarbuiten, voorts

eene vermelding van gelegenheden, waarbij

maskerspelen worden opgevoerd, historische

overlevering enz. (§§ 68-79).
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Hoofdstuk II.

Javaansche maskerspelen
buiten de Vorstenlanden.

In dit hoofdstuk komt schrijver dan op het

gebied van de eigenlijke volksvertooningen, bij

welke het maskerspel een zeer belangrijke rol

speelt cn zoowel in grootere uitvoeringen voor-

komt als ook in kleiner kluchtspel, bepaalde

dansen van enkele maskers en straatvertoonin-

gen van een of twee spelers. In de inleiding

geeft schrijver de reden op voor de geogra-

fische indeeling van dit hoofdstuk in de ver-

schillende streken. die afzonderlijk worden
behandeld : Westelijk Midden-Java (§§ 80-100) ;

West-Java en de Soenda-landen (§§ 101-121),

met een uitvoerig bericht over het groote

maskerspel als hoftooneel in Tjerbon en de
hofkunst in Banten

;
Oostelijk Midden-Java

(§§ 122-130); de Noord-Oostelijke Pasisir (de

kuststrcken van Toeban, Blora en Gresik,

§§ 131-136) ; Oost-Java (Madjakerta, Sidaardja,

Bangil, het zeer belangrijke Malang en Pasoe-

roean, §§ 137-148), ten slotte Madoera (§§ 149-

155) en Oosthoek (§§ 156-163).

Bij deze twee hoofdstukken, die ook lijsten

van complete maskerstellen uit de verschillen-

de streken van Java bevatten, behooren de
afbecldingen No. 1-70, in hoofdzaak masker-
typen uit de belangrijkste collecties. Op plaat IX
heeft eene naamsverwisseling plaats gehad

:

No. 32 moet Permoni (Batari Doerga) heetcn,

en No. 33 Salja, vorst van Mandraka. Persoon-
lijk zou ik er de voorkeur aan hebben gege-
ven, dat de maskers uit de verschillende stre-

ken, die dezelfde persoon voorstellen, naast

elkaar waren geplaatst, om het regionale ver-

schil in opvatting duidelijk te doen uitkomen.
Ook had ik gaarne gezien — de den schrijver

opgelegde ruimte-beperking volkomen besef-

fende — eene kleine toelichting op de eigen-

aardige techniek van het maskerspel : bijv.

dat de spelers als zij anders onbewegelijk staan
of zitten, niet ook het hoofd stil houden, maar
het regelmatig bewegen, zooals ik persoonlijk

heb waargenomen, en welk feit mij van des-

kundige zijde, als ten minste voor het hof-mas-
kerspel voorgeschreven, wordt bevestigd. Want
juist daardoor krijgt het masker leven, veran-
dert door den wisselenden lichtval van gezichts-

uitdrukking, toont opeens een fijnen glimlach of
een breede grijns, wat de immense hoogte van
de masker snijkunst te meer doet bewonderen

Hoofdstuk III.

Mommerijen.

In de uitvoerige inleiding (§ 164) zet schrijver

uiteen, wat onder dit hoofdstuk wordt behandeld

:

volksspelen of populaire vcrtooningen, waarbij
de spelers alien of gedeeltclijk vermommingen
dragen met dieren- of monster-mombakkesen,
in tegenstelling met de in de voorgaande
hoofdstukken behandelde maskers. Deze mom-
mespelen komen niet alleen op Java voor,

maar zijn over den geheelen archipel verbreid
en ook daarbuiten te vinden. Zij zijn niet

onder den invioed van de hofkunst gekomen,
evenmin als de in de twee volgende hoofdstuk-
ken beschreven vcrtooningen, en schrijver heeft

dus in deze hoofdstukken een andere aardrijks-

kundige indeeling gegeven : van West naar
Oost. Besproken worden hier in hoofdzaak de
reusachtige poppen, die in optochten meewan-
delen, en de Barongan, waarbij schrijver ook uit-

voerig ingaat op Javaansche optochten in het al-

gemeen, zooals bruiloftsstoeten, optochten bij be-

snijdenissen enz. De indeeling is hier : West-Java
en de Soenda - landen, waarbij ook de merk-
waardige staatsiedraagstoelen en staatsiewagens

van Soemedang en Tjerbon worden besproken

(§§ 165-175), cn het Javaansche land (§§

176-227), met uitvoerig bericht over het feest

van de kalkdelvers van Gamping bij Jogjakarta,

de Rejog van Panaraga, de bruidstocht op de
Bengawan-rivier in 1834, toen de dochter van
den Sultan van Madoera huwdc met den
Soesoehoenan Pakoeboewana VII van Soerakarta,

en een uitvoerige beschrijving van een groote

bruiloftsstoet te Gresik uit het jaar 1822.

Ten slotte iets over Madoera (§ 228).

Bij dit hoofdstuk behooren de afbeeldingen

No. 71-85. — Ter aanvulling moge hier nog
worden vermeld, dat o, m. steltloopers en een
reusachtige ooievaar meeliepen in den optocht
ter eere van het huwelijk van H. K. H. Prin-

ses Juliana en Prins Bernhard te Jogjakarta
in Januari 1937.

Hoofdstuk IV.

Paarddansen, Koeda-kepang.

Inleiding (§§ 229 ; 230). West-Java en de
Soenda-landen (§§ 231 - 233), en het Javaan-
sche land (§§ 234 - 256), waar de Koeda-
kepang een vrij groote populariteit geniet, waar
de paarddansers dikwijls ,,bezeten” worden,
en het spel ook bij vorstelijke bruiloften te

pas kwam. (In boven reeds genoemden optocht
te Jogjakarta 1937 werd een namaak-bruids-
koets getrokken door paard-dansertjes). Op
Madoera (§ 257) schijnt de paarddans niet

voor te komen, wel het dansen van en met
levende paarden, zooals in het vorig hoofdstuk
werd besproken. — Hierbij behooren afbeel-
dingen No. 86 — 90.
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Hoofdstuk V.

Reidansen en zangen van jonge-
lieden en mannen, opvoeringen met
M o s 1 i m s c h - g o d s d i e n s t i g e n ach-
tergrond, en vertooningen, daarmee

verband houdende.

Beschrijving van vertooningen van wel zeer

verschillenden aard : reidansen, fakir- en goo-

chelvertooningen, biologeerspelen, vechtspelen,

godsdienstige uitvoeringen, het optreden van
jongelieden en mannen als vrouwen verkleed,

enz., enz. Onder deze verschillende vertoo-

ningen bestaat echter toch eenige samenhang,
zooals de schrijver aantoont. Voor mij per-

soonlijk een bijzonder aantrekkelijk hoofdstuk,

aangezien hierin op heel veel wat ik in Javaansche
kinderspeRv , had gevonden, een nieuw licht

wordt geworpen
; ik smaakte bovendien het

bijzondere genoegen, dat ik het bestaan van
jongens- en meisjes-groepen in het maatschap-
pelijk leven, die ik op grond van kinderliedjes

had vermoed, nu ook werkelijk op Java be-

vestigd vond. (bi. 255). — Na de inleiding (§§

258, 259) volgen dan weer eerst West-Java
en de Soenda-landen (§§ 260-272), waarin
ook uitvoeriger op Soendaneesche vertoonin-

gen is ingegaan. In de Soenda - landen is eener-

zijds wel veel oud inheemsch volksgoed bewaard
gebleven, anderzijds schijnt het godsdienstig

leven aldaar echter intensiever ingewerkt te

hebben dan in de meeste andere streken van
Java ; de welgestelde bevolking levert er immers
een betrekkelijk groot contingent op van de
jaarlijksche bedevaartgangers van Nederlandsch
Indie. Zoo rijst de vraag, wat oorspronkelijk

inheemsch, wat geimporteerd, of wat synkretisme
is. Dit geldt ook voor de min of meer met
den mohammedaanschen godsdienst in verband
staande vertooningen van de volgende afdeeling,

,,Het Javaansche land” (§§ 273 - 326). Eene
uitvoerige bespreking is hier gewijd aan gods-
dienstige uitvoeringen, waarbij zangen in het
Arabisch worden voorgedragen. Verder worden,
ter vergelijking met hedendaagsche vertoo-
ningen, uitvoerige beschrijvingen van soortge-
lijke uitvoeringen uit de Serat Tjabolang/Tjentini
vertaald. Op aanwezige sporen van een of ander
m de hofkunst wordt eveneens gewezen, en
ook het Karo-feest van de Tenggereezen heeft
hier een plaats gevonden. Bij het bespreken
van de vertooningen van den Oosthoek wordt
ook (als groote uitzondering) vergelijksmateriaal
var Bali aangehaald. Tot besluit weer Madoera
en de Madoereesche overwal. (§§ 327 - 333).

Tot dit hoofdstuk behooren de afbeeldingen
No. 91-100; grootendeels naar Javaansche
teekeningen.

Met dit hoofdstuk is (bl. 343) de eigenlijke

beschrijving van het materiaal beeindigd ; reeds

hier moge er echter op gewezen worden, dat

dit beschrijvende gedeelte van het boek nu niet

een bloote opsomming van namen, een dorre

beschrijving is, droog als een museumscollectie.

integendeel ! Ik zou ze het liefst willen verge-

lijken met een miniatuur-bibliotheek, bijeenge-

bracht door een enthusiast bibliophiel behept
met een benijdenswaardigen speurneus, en die

gelegenheden tot verzamelen heeft gehad, zooals

een ander ze wel nooit weer zal vinden. En
deze bibliotheek is verwerkt, gerangschikt, ge-

annoteerd met verwijzingen, aanvullingen,

inlichtingen, ophelderingen, die dikwijls een
onderwerp in een nieuw licht doen zien, en
die in het dikwijls zoo heterogeen schijnende

materiaal, dat in deze hoofdstukken bijeen is

gebracht, den grooten samenhang brengen. Uit-

gaande van dezen samenhang volgen nu de meer
algemeene beschouwingen ; men beseft aan-

stonds, dat zij, in de beschrijvingen ingelascht,

slechts verwarring hadden kunnen stichten.

Hoofdstuk VI.

Algemeene beschouwingen
b e t r e f f e n d e d e Javaansche

maskerspelen.

Inleiding : Javaansche kunsten, Javaansche
maatschappelijke ontwikkeling (§ 334;. Van
eene volkenkundige bewerking heeft de schrijver

moeten afzien ; deskundig bewerkt materiaal

van de andere eilanden, voor de vergelijking

onmisbaar, mankeert voor het grootste gedeelte

nog. Wel heeft de schrijver getracht, aanvulling
te geven uit de oudere Javaansche literatuur,

en met eigen beschouwingen, die de beteekenis
van de maskerdansen in verband met de be-
schaving, de kunst en de maatschappelijke
ordeningen van de "Javanen in den ouden tijd

eenigszins begrijpelijk kunnen maken. Verder
gaat schrijver nog in op de geschiedenis van
het maskerspel.

I) Oude vermeldingen en oude benamingen
van maskervertooningen.

Vermeldingen in de voor-Moslimsche letter-

kunde, verval der Madjapahit- en Pasisir-

beschaving, en oplossing van de oude kunst.

Verklaring van een aantal namen en termen.

(§§ 335-345)-
II) Beschouwingen over vorm, beteekenis en

geschiedenis van het wajang-tooneel.
Over masker en wajang-pop, vormgeving van

wajang-poppen en maskers, uitbreiding van
vormen en figuren, groepeering naar typen :

demonen en panakawan’s, en naar kleuren.

Verder de ontwikkelingsgeschiedenis van het
wajang-tooneel en de vorming ervan op Java

(§§ 346-355)-
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Hierbij afbeeldingen No. 101-108, gekleurdc

cn ongekleurde teekeningcn van wajang-koelit-

figuren, om eenerzijds de typen te toonen, en
anderzijds een vergelijken met de maskers

mogelijk te maken, die volgens de Javaansche

traditie aan de wajang-figuren zijn ontleend.

III) Beschouwingen over de oude geschic-

dcnis van de maskerdansen.
Oudste maskers, de oudste maskerdansen,

de oudste door maskers voorgestelde personen,

de personen van bet ouderwetsche kleine mas-
kerspel, hunne beteekenis en classificatic, en
ten slotte het verband met de wereldbeschou-

wing en de ordening der maatschappij. Betee-

kenis van de oude vertooningen en van de
maskers bij geestendansen. (§§ 356-364).

Hierbij behooren de afbeeldingen No. 109-

II 6, hoofdpersoncn uit de Pandji-verhalcn,

teekeningcn naar wajang-gedog-poppen.
IV) Ontwikkeling van de maskerdansen tot

het maskertooneelspel. Overlevering en ge-

schiedenis.

Javaansche geschiedbeschouwing en over-

levering. Javaansche jaartallen en hunne waardc.

Gewestelijk verschillende ontwikkeling, opkomst
van den Islam en zijn invloed, ontwikkeling

van het tooneel met volksverhalen als repertoire.

Maskerdansen, volksverhalen en Pandji-epos.

Ontwikkeling in de verschillende streken van
Java. (§§ 36s — 382).

Hierbij behooren de later opgenomen Bijlagen

I, II en III. Ten overvlocde zij hier nog crop
gewezen, dat hoofdstuk I, II en VI met de
bijlagen een geheel vormen onmisbaar voor
ieder die zich met het Javaansche tooneel bezig

houdt, want het werpt 00k zeer veel, en dik-

wijls nieuw licht op de andere tooneel-vormen,

die hier niet zijn behandeld.

Hoofdstuk VII.

Algemeene beschouwingen betr.

de Javaansche mommerijen.
In dit en de volgende twee hoofdstukken

houdt schrijver geen rekening meer met ge-

westelijke verschillen, aangezien de beteekenis

van de mommerijen, paarddansen cn reidansen,

gezien in verband met de oude wereldbe-
schouwing, overal waar zij op Java voorkomen,
wel in hoofdzaak dezeifde moet zijn geweest.

Over het verschil van maskers en mommen,
symbolischc voorstellingen, optochtsvertoonin-

gen. Mommerij in de letterkunde, waarbij

verschillende plaatsen uit de Nagarakertagama
worden aangehaald. (Daarbij heeft de schrijver

de gelukkige gedachte gehad, naast de weten-
schappelijke officieele spelling dezeifde woorden
en zinnen in de huidige Javaansche spelling

en maatindecling over te brengen). Een over-

zicht over de verschillende vormen der mom-
men, hun optreden in optochten, en hunne
beteekenis. Gevechten tegen monstermommen,
de bcstrijders, panakawan-figuren en dieren,

en de overwinnaar. Weertijgers. Beteekenis van
het monster en van de vertooning, en de on-
derlinge verhouding van de bcstrijders van
het monster. (§§ 383-397)-

Hierbij behooren de afbeeldingen No. 117-

12 1, stecnen koppen uit de Goenoeng Kidoel,

Zuid-Jogjakarta.

Hoofdstuk VIII.

Algemeene beschouwingen betr.

de Javaansche paarddansen.

Het kenmerkende van den paarddans, ab-

normale bewustzijnstoestanden, bezetenheid,

uitzinnigheid. Beteekenis van het paard

;

Sangjang-djaran op Bali. Bezieling, paarddan-
sers, mommen en classificatic, zinsverrukking.

Het optreden in paren en tweegevechten, heil-

zame invloed van hanengevechten, beteekenis

ervan als versterking bij overgang in een nieu-

wen staat, prijskamp en sajembara enz. (§§

398-411).

Hoofdstuk IX.

Algemeene beschouwingen
betr. reidansen enz.

Inleiding : Het onderling verband tusschen
de verschillende vertooningen, (§ 412).

I) Beschouwingen over reidansen en - zangen
van jongelieden en mannen.

Reidans en wapendans, de verschillende vor-

men en namen, gevechtsdans en wapenproef.
Wijding en lecftijdsgroepen. Raadsels en wang-
salan’s. Viertallendans, groepsdans en optocht,

rondedans. Dansknaap met geleider, dansknaap
in travestie. (§§ 413-432)-

II) Beschouwingen betreffende de opvoe-
ringen met Moslimsch-godsdienstigen achter-

grond.

Islam en Javaansche beschaving, santri, tjan-

trik en pesantren, populaire mystiek en wij-

ding. Groepsdansen, gemeenschappelijke geest-

vervoering. Internationale Pasisir-beschaving.

(§§ 433 -439 )-

III) Beschouwingen over het optreden van
mannen, als vrouwen verkleed, en over
kunstenmakerijen.

Reidans, santri-vertooning en kunstenmakerij.
Oude vermeldingen. Travestie en dubbelge-
slachtelijkheid, travestie in ouderwetsch volks-

tooneel en bij kunstenmakerij. Tooverkunsten
cn onkwetsbaarheids-vertooningen der santri’s.

Volksvertooningen en sakrale opvoeringen,

(§§ 440 -447 ).
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B ij 1 a g e n :

I) Inhoudsopgave van de lakon's van het

oude, populaire maskertooneel in Zuid-Midden-

Java ; Djaka Semawoeng, Djaka Bloewo, Djaka

Pendjaring en Koeda Narawangsa. (§§ 448-452).

II) Bespreking van eenige stukken uit oude

Javaansche teksten, die betrekking hebben op

tooneel en dans.

Stukken uit de Pararaton, Nagarakertagama,

Tantoe-Panggelaran enz. Over de namen van

Ajamwoeroek in de Pararaton en hunne betee-

kenis, de uitvoeringen en feesten te Madjapahit

volgens de Nagarakertagama, parallellen uit

Maleische Pandji-verhalen, met moderne Ma-
leische vertooningen en uit de Tantoe-Pangge-

laran. Het Tjalon-Arang-verhaal, zijn oude
zin en de sori-tekes-vertooning. Bedaja-Keta-

wang. Het Bandjaransari-verhaal en de pana-

kawan’s. (§§ 453-478)-
Hierbij bchooren de afbeeldingen No. 122-

125, Javaansche teekeningen van Pandji-pana-

kawan’s.

III) Tabellarisch overzicht over de samen-
stelling van het eerste gedeelte van de lakon,

zooals de Soerakarta’sche hofkunst die wenschte

te zien bij opvocringen van het wajang-gedog

en het groote maskertooneel. (§ 479).

IV) Klapper op de in het boek voorko-

mende namen van personen, zaken en plaatsen,

en op de voornaamste dcr besproken onder-

werpen. (§ 480, 22 bladzijden a 4 kolommen).

Bovenstaand overzicht kan slechts een zeer

summieren indruk geven van de onderwerpen,
die in dit boek worden behandeld, en men zal

beseffen, dat het onmogelijk is, ook maar in het

kort aan te duiden, wat over de verschillende

onderwerpen gezegd wordt ; zooiets is trouwens
bij iedere encyclopedic onmogelijk. Dat het

boek den naam van een encyclopedic verdient,

zal wel uit bovenstaand overzicht gebleken
zijn, weliswaar een beperkt gebied omvattend,
maar waarin men zeker niet veel tevergeefs zal

zoeken, wat met dit gebied in eenig samenhang
staat, waarin men veeleer meer zal vinden dan
men had kunnen vermoeden, en — waarmedc
men dan teleurgesteld zal zijn, omdat er niet

nog meer in staat. Maar het is geen gewone
encyclopedic, want van dit boek gaat een eigen-

aardige bekoring uit : het is niet om achtereen uit

te lezen, maar om een onderwerp, dat daarin

wordt behandeld, nu eens grondig na te slaan,

om het materiaal uit de verschillende streken van
Java onderling te vcrgelijken, en dan te bestudee-
ren in het licht der beschouwingen, om samen-
hangen te vervolgen enz. enz. Het is voor
alien, die met Javaansche cultuur en volkskunde

in aanraking komen, en niet minder voor de
deskundigen, die zich met vcrgclijkendc vol-

kenkunde bezig houden, een niet slechts on-

misbaar maar ook een zeer aantrekkelijk boek.

Het is een boek, dat oneindig veel vragen doet

oprijzen, en dat men het best bestudeert met
papier en potlood naast zich. Dat het opwekt tot

verder studie, dat het belangstelling wekt voor

zaken, waarmee men zich vroeger nimmer heeft

bezig gehouden, en dat nu nieuwe aanknoo-

pingspunten biedt, of wel bekende zaken in

een geheel nieuw licht doet schijnen, behoeft

nauwelijks gezegd te worden.
Maar deze geweldige stimulans, die van het

boek uitgaat, leidt ook wel tot teleurstelling.

Want men zou zoo gaarne meer willen weten.

Dr. Pigeaud voert ons zeer dikwijls, ik zou

haast zeggen uit zekere kwelzucht, tot hoogten

van waar zich onvermoede uitzichten op nieuwe

samenhangen openen, om ons dan, als onze

aandacht op zijn hoogst gespannen is, met het

onverbiddelijke ,,en nu gaan wij verder” van
den vreemdelingengids op het nuchtere pad
der zakelijkheid terug te brengen. Ik weet niet

hoe vaak, gemiddeld wel eens op de vijf blad-

zijden, de een of andere samenhang wordt

aangeroerd, op de een of andere mogelijkheid

wordt gewezen, en daarop de ontnuchterende

opmerking volgt, dat er niet nader op kan

worden ingegaan, omdat het buiten het bestek

van het boek valt, omdat het onderwerp meer
eigenaardig behoort tot de volkenkunde, de ver-

gelijkende volkenkunde of de letterkunde, en zeer

dikwijls ook, omdat men er nog niets van weet,

en een onderzoek, dat zeer zeker belangrijke

rcsultaten zal opleveren, nog noodig is. Dit is

niet bedoeld als verwijt aan Dr. Pigeaud ; het

docl van zijn werk is in de voorrede duidelijk

omschreven, en tevens zijn de beperkingen

opgesomd, die de schrijver zich heeft moeten
opleggen. Wie den omvang van het boek in

aanmerking neemt en zich voorstelt, hoeveel

arbeid daaraan reeds is bestced, wie er goed over

nadenkt, wat schrijvers hoofdtaak, het nieuwe

Javaansch-Nederlandsche Woordenboek, van

hem reeds eischt, zal beseffen, dat het voor

hem onmogelijk geweest zou zijn, dit werk nog

breeder op te zetten ;
het zou een dubbel of

driedubbel zoo dik boek zijn geworden. Maar
de lezer vraagt zich af, of Volkenkunde en

Letterkunde de vele vragen, die er aan worden
gesteld, wel ooit zullen beantwoorden. Op deze

verschillende vragen in te gaan, zou hier te

ver voeren ; ik moge alleen een enkel aanduiden,

t.w. de parallellen, die men in de Pandji-verhalen

en de wajang-poerwa-lakon’s vindt, zooals de

parallel-figuren Pandji/Ardjoena, en Samba/

Goenoengsari, waarop in het boek zoo vaak

wordt gewezen. (o. a. §§ 13, 344)-
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leische Pandji-verhalen wordt het Pandji-geslacht

als nakomelingen der Pandawa’s voorgesteld,

in een daarvan, waarin ik door de vriendelijk-

heid van Dr. Poerbatjaraka inzage heb gekregen,

is Pandji de incarnatie van Ardjoena, Goe-
noengsari die van Samba, Tjandra Kirana die

van Soembadra, en Retna Wilis die van Djana-

wati. In de Mangkoe Negara’sche wajang-

poerwa-lakon’s (Javaansche tekst uitgegeven

door Volkslectuur,*) inhoudsopgave in Kats,

Wajang Poerwa I) belooft in de lakon „Sena
Rodra” S. H. Goeroe, dat de nakomelingen van
de Pandawa’s over Java zullen heerschen, en
de nakomelingen van Kresna (Samba is Kresna’s

zoon) hen zullen beschermen. Volgens de M.
N. lakon ..Samba ngengleng” zijn Sama en
Andjanawati de incarnaties van Batara Drema
en Betari Dremi, en ofschoon Andjanawati de
wettelijke echtgenoote is van vorst Bomanara-
kasoera (welk huwelijk volgens de lakon „Par-

tawigena” na de eerste strubbelingen zeer

harmonisch belooft te worden), moet op last

van S. H. Goeroe de hemelnimf Wiloetama
op de aarde neerdalen en haar met Samba,
voor het plegen van echtbreuk, samen brengen.

Over deze incarnaties van Batara Drema en
Batari Dremi in Samba en Andjanawati vindt men
iets in de Maleische Hikajat Sang Boma (uitg.

Volkslectuur), en dus wellicht ook in de Bhoma-
kavya. Eene parallel van het oude, populaire mas-
kertooneel ,,Djaka Semawoeng” vindt men in de
wajang poerwa eenigszins in de M. N. lakon

..Randa Widada.” De door Dr. Pigeaud dikwijls

vermelde slagersdochter Sarag is misschien

terug tevindenin een van de reuzen-prinsessen,

die in enkele van de M. N. wajang-poerwa-
lakon’s tijdelijk de gedaante van een van Ar-
djoena’s echtgenooten hebbcn aangenomen en
haar rol spelen. Waar zal men dit alles kunnen
nagaan ? Moge het boek van Dr. Poerbatjaraka

over de Javaansche Pandjilegende ons het over-

zicht geven van alles, wat dit epos in zijne

verschillende verschijnings-vormen eigenlijk be-

vat. Waarop dan weer de interessante vraag

zal rijzen, wie of er eerder was, de kip of het

ei. — Wat de vier dansen uitgevoerd bij het

kleine maskerspel (o. a. § 107) betreft, is daarin

misschien het oertype van den huidigen vier-

voudigen wajang-dans (twee soorten aloes en
twee soorten gagah) te zien ?

lets anders, wat de belangstellende gaarne

nog had gezien, waren de Javaansche teksten

van liedjes, stereotype gesprckken enz., die bij

de volksvertooningen te pas komen. Op het

weinige, dat verzameld en gepubliceerd is, is

in het boek gewezen ; op de Javaansch-Ara-

bische teksten bij opvoeringen van gewijde

•) Serie No. 443, deel I-XXXVII, 1930/32.

muziek enz, wordt uitvoeriger ingegaan, maar
wat van het volksdicht of de volkskunst ? Ik

vrees echter, dat ook het materiaal, dat Dr.
Pigeaud heeft verzameld, over deze zaken wei-
nig of niets zal hebben bevat, want het is iets,

waarmee zich af te geven de beschaafde Javaan
beneden zijn waardigheid acht. Dit soort ma-
teriaal moet dus waarschijnlijk ook nog eerst

worden verzameld
; moge daarmee worden

begonnen, voordat het te laat is. Hoe moeilijk

dergelijk werk heden in eene groote stad reeds
is geworden, heb ik zelf ondervonden.
Maar wij mogen, zooals reeds boven gezegd.

Dr. Pigeaud werkelijk geen verwijten doen,
dat hij dit boek niet nog veel omvangrijker
heeft gemaakt — waardoor het dan waarschijn-

lijk eerst vele jaren later in onze handen zou
zijn gekomen. Wij moeten Dr. Pigeaud zeer,

zeer dankbaar zijn voor dat, wat hij ons gege-

ven heeft, en willen hem en onszelf toewen-
schen, dat hij naast zijne hoofdtaak en zijn

verder uitgebreid programma, nog tijd en ge-

legenheid zal vinden, ons nog meet boeken te

schenken over de ook tot de volksvertooningen
of volksvermaken te rekenen onderwerpen, die

volgens zijn voorrede in dit boek niet zijn be

-

handeld. Want waar vinden wij iemand anders,

die het zou willen en kunnen doen ?

Wij moeten ook Volkslectuur dankbaar zijn

dat zij dit boek heeft uitgegeven, en daarmee,
na lange jaren pauze, weer blijk geeft dat zij

ook de belangstellenden in de Indische land-,

taal-, volken- en volkskunde tot het volk rekent,

dat wel eens nieuwe lectuur noodig heeft. Deze
belangstellenden zijn in de laatste jaren in dit

opzicht werkelijk niet verwend. Zij zijn meer
en meer in een moeilijk parket geraakt. De
oude boeken zijn uitverkocht en slechts zelden
en dan nog tegen haast niet te betalen prijzen

te verkrijgen. Van nieuwe werken, die de ouden
konden vervangen, die de dingen weer samen-
vattend opnieuw behandelen, en dan van het

gezichtspunt van een tientallen van jaren ge-
vorderde wetenschap, verschijnt haast niets

;

over het resultaat van nieuw onderzoek zeer
weinig, en dat weinige is beperkt tot disserta-

ties, in Holland geschreven, en slechts bij

uitzondering op onderzoek of ondervinding in

Indie zelf berustend, of wel tot kleine artikel-

tjes, over zooveel verschillende tijdschriften

verspreid, dat men ze onmogelijk bij elkaar

kan krijgen. In de tijdschriften, die naar hun
naam aan de taal-, land- en volkenkunde van
deze gewesten zijn gewijd, neemt de geschie-
denis en de cultuurgeschiedenis van de Euro-
peanen in Indie meer en meer plaats in. Poli-

tieke en economische dingen treden steeds
meer op den voorgrond. Ik herhaal daarom,
dat wij, die belang stellen in de taal-, land-
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en volkenkunde van dit land, alle reden heb-

ben om Volkslectuur dankbaar te zijn voor de

uitgave van dit boek, en het ware te wenschen,

dat er spoedig meer zouden volgen.

Voor een eventueelen tweeden druk moge
ik nog de volgende wenschen uiten :

Wat den tekst betreft, zoo moge een nog

g rooter aaatal Javaansche woorden opgenomen
worden in de ,,verklarende lijst” (§ 2), of in

den klapper (§ 480) een korte verklaring in

het Nederlandsch daarbij gegeven worden.
Het gaat hierbij hoofdzakelijk om vaktermen,

die in den tekst dikwijls terugkomen, die 00k
alle ergens wel verklaard zijn, maar wier be-

teekenis den lezer, die minder tehuis is in de
Javaansche taal en de behandelde onderwerpen,
maar al te spoedig weer ontsnapt, zoodat hij eerst

in den klapper, en dan weer in de paragrafen,

waarin het woord vermeld wordt, naar de betee-

kenis ervanmoet zoeken.— Dan moge als verdere

bijlage nog toegevoegd worden een kort en dui-

delijk overzicht van de hoofdfiguren van de Ja-
vaansche Pandji-legende; de vier rijken met de vier

vorstenparen en de ongetrouwde zuster, hunne
kinderen, hunne panakawan’s, en de hoofdfiguren
der tegenspelers.en wel alles doorloopend genum-
merd. Want anders ishet haast onmogelijk,uit de
enkele namen, die gegeven worden, op te ma-
ken, wie de betr. persoon eigenlijk is. Want
wat ik zelf bij het bewerken van Maleische
Pandji-verhalen heb gevonden : nl. dat personen
altijd weer van naam verwisselen, inclusief

hunne panakawan’s, dat nu een jongen in een
meisje, dan een meisje in een jongen wordt ver-
anderd, en dat 00k de Javaansche prinsen zelf

als zwervende roofridders (kelana) optreden,
schijnt volkomen uit de Javaansche legende te
zijn overgenomen. Voor zoover noodig, kan
dan in den tekst eenvoudig achter den gebe-
zigden naam het nummer der lijst worden
gezet, of in een noot daarnaar worden verwezen.
Wat de illustraties betreft, zoo moge Volks-

lectuur het mij niet euvel duiden, als ik het
voorstel doe, bij een tweeden druk het grootste
gedeelte van de gebruikte cliche’s over boord
te werpen en eene geheel nieuwe richting in
te slaan. Want de masker-foto’s, in de con-
touren uitgeknipt en op witten achtergrond
afgedrukt, en dan nog gedeeltelijk onscherp,
hebben mij eenigszins teleurgesteld en doen
de eigenaardige en hoogstaande maskersnijkunst
geen recht wedervaren. Ik zie in het boek van
Dr. Pigeaud een standaard-werk van buiten-
gewoon belang, waarvoor 00k wel lets buiten-
gewoons op het gebied van illustratie mag
worden gedaan. Ik zou willen voorstellen :

i) een eenigszins volledige reeks maskers,
uit vier of vijf, de hoofdtypen representee-
rende, collecties samengesteld, en de maskers.

die dezelfde persoon in de verschillende col-

lecties voorstellen, naast elkaar geplaatst. De
maskers niet in de contouren uitgeknipt, maar
op den achtergrond zooals op de origineele

foto’s. Daarbij een aantal foto’s van tegen-

woordige maskerspelen
;

2) eene representatieve en zoo uitgebreid

mogelijke collectie van foto’s, die de andere
in dit boek beschreven volksvertooningen illus-

treeren ;

3) als vergelijkings-materiaal, om maskers
en poppen te kunnen vergelijken, foto’s van
oude, karakteristieke poppen, en geen moderne
teekeningen.

Het foto-materiaal, dat voor nieuwe cliche’s

kan dienen, is gedeeltelijk reeds aanwezig in

de fotO'Collectie van het Java-Instituut ; de
foto-collectie van het Kon. Bataviaasch Genoot-
schap zal 00k nog wel het een en ander op-
leveren, en een oproep in D j a w a of in een
of ander tijdschrift hier te lande zal zeker veel

bruikbaar materiaal aanbrengen. De kosten
voor het enkele, wat dan nog overblijft, zooals

foto’s van gedog-poppen enz., die speciaal voor
dit doel moeten worden genomen, zullen 00k
wel nog op te brengen zijn. En deze illustra-

ties moeten zoo goed uitgevoerd worden (be-
staat er nog geen koperdiepdruk in Nederl.
Indie ?) dat zij met een leesglas van 2V2 X ver-
grooting meet details laten zien en niet slechts

den raster.

Ik besef, dat ik hiermee zeer zware eischen
stel. Maar aan alle belangstellenden stel ik de
vraag ; zijn wij hier niet langzamerhand met
de illustratie van wetenschappelijke, ook po-
pulair-wetenschappelijke boeken enz. zoo on-
geveer op het standpunt gekomen van den
tooneel-directeur in Nicholas Nickleby, die in
ieder stuk een echte pomp en twee waschtob-
ben op het tooneel moest hebben, omdat hij

deze nu eenmaal bezat ? Hebben wij niet de-
zelfde cliche’s steeds maar weer afgedrukt
gezien,alleen ieder maal een tikje slechter, omdat
zij meer en meer versleten raken? Terwijl wij
van voetbalteams enz. ten minste eens per
week eene nieuwe opname te zien krijgen ?

En daarbij zal mij iedereen toch willen toe-

geven, dat juist voor werken op het gebied
der volks- en volkenkunde vooral uitnemende
illustraties onmisbaar zijn. Niet slechts voor
ons, die deze boeken lezen, maar ook voor
hen, die ze niet lezen, en vooral, wat voor
Nederl. Indie van zeer groote beteekenis is,

voor degenen, die den tekst niet kunnen lezen,

d.w.z. het buitenland. Ik stel daarom mede
voor, indien Volkslectuur bij een tweeden druk
van de Javaansche Volksvertooningen tot nieu-

we illustraties zou besluiten, om deze in

een afzonderlijke platen-atlas te doen ver-
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schijnen, die bij het boek behoort, maar bo-

vendien van dezen platen-atlas nog een groot

aantal exemplaren separaat, voor afzonderlijken

verkoop, uit te geven. En de platen te voor-

zien van een zeer korte verklaring in het Ne-
derlandsch en in het Engclsch. Zoo’n separate

platen-atlas zal ten eerste aftrek vinden onder

de inwoners van Nederl. Indie, die voorloopig

nog geen behoefte voelen om het boek van
Dr. Pigeaud te lezen, dan onder de buiten-

landsche reizigers, die ons land bezoeken cn

liever een goed platenboek, waarvan zij iets

kunnen begrijpen, als souvenir meenemen dan
de produkten van de hedendaagsche namaak-
kunst, zooals de ,,fabriekcn” in Bali ze leveren,

en ten slotte zal die atlas de aandacht van de
buitenlandsche wetenschap vestigen op dit boek,

dat van zoo buitengewoon belang is juist voor

de vergelijkende volkenkunde. Want, eerlijk

bekend : hoevele van Dr. Pigeaud’s buitenland-

sche collega’s in Britsch Indie, in de Straits

Settlements, in Siam, in Fransch Indo-China,

in de Philippijnen en in de Zuidzee zullen zich

de moeite van de studie van een Hollandsch

boek getroosten, zonder dat de illustraties hen
met hamerslagen dwingen zich daarmee te

bemoeien, omdat zij anders ,,seperti kodok di

bawah tempoeroeng”, onder den klapperdop

van hun eigen taal zullen blijven.

Moge de tweede druk van ,,Javaanse Volks-

vertoningen” spoedig mogelijk worden!

Het zij mij veroorloofd, hier nog aan een

tweetal reeds lang gekoesterde wenschen
uiting te geven, door de lectuur van het boek

van Dr. Pigeaud weer opgewekt, en zooals ik

veronderstel door velen gedeeld :

i) Er worde eene faculteit voor de Indische

taal-, land- en volkenkunde hier te lande

opgericht, die eenerzijds aan de inwoners van

dit land gelegenheid biedt, de eigen taal-,

land-, en volkenkunde volgens Westersche

methoden in het land zelf te bestudeeren, en die

anderzijds uitgroeit tot eene wetenschappelijke

instelling tot onderzoek naar de taal-, land- en

volkenkunde van het land in het land zelf, en

tot een instituut voor vergelijkende wetenschap
in samenwerking met de universiteiten cn
instituten van onze buurlanden.

2) Er worde eene volledigc tekstuitgave

met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen
uitgegeven van de Serat Tjabolang/Tjentini,

waarvan Dr. Pigeaud reeds eene inhoudsopgave
heeft gepubliceerd in de Verhandelingen K.
B. G., deel LXXII, zde stuk. Een iedcr, die

met Javaansche volkskunde in den een of an-

deren vorm te maken heeft, zal immers gegevens,

en dikwijls zoo noodzakelijke gegevens, verwij-

zingen naar bronnen enz. kunnen vinden in de
Tjabolang/Tjentini

; trouwens, het boek van
Dr. Pigeaud bewijst reeds, wat hij zelf voor
zijn doel uit de Tjabolang/Tjentini heeft kun-
nen putten. Dit Javaansche geschrift is reeds

op zich zelf eene encyclopedie der geheele

Javaansche beschaving (zie de inhoudsopgave
door Dr. Pigeaud). want het speelt onder het

volk, niet aan vorstenhoven of in priesterkrin-

gen, en beschrijft ons het volksleven in de
meest verschillende aspecten, Dat zulk een

unicum in de wereld-literatuur zoo lang voor

een groot gedeelte onuitgegeven, en in zijn

geheel onvertaald is gebleven, is merkwaardig
genoeg, en het wordt tijd, dat met eene volledige

uitgave en eene vertaling wordt begonnen, te

meer, omdat het gedeelte in de jaren 1912/1915
uitgegeven door het Kon. Bataviaasch Genoot-
schap reeds lang is uitverkocht. En deze uitgave

geschiede van het standpunt der volkskunde,

dat alles, wat erin vermeld staat, van belang

is, en dat het ons niet deert, of misschien een

of ander gedeelte niet tekstkritisch kan wor-
den onderzocht, of misschien een latere inter-

polatie zou kunnen zijn. Wij moeten voor alles

weten, wat erin staat, en niet, hoe alles erin

beland is, of wie mogelijkerwijs daarvan de
auteur kan zijn. Met de letterkundige waarde
en de bijzonderheden, .de tekstkritiek enz.

mogen komende generaties zich bezig houden.

Jogjakarta, Mei 1938.

H. Overbeck.
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JAVAANSCHE SPRAAKKUNST door Dr. M. Prijohoetomo,
Lector aan de Universiteit te Utrecht, Leiden, E. J. Brill, 1937,
ingenaaid f 4,— ,

gebonden f 5.—

.

JAVAANSCH BRIEVENBOEK door Dr M. Prijohoetomo,
N. V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1937. f 1.50.

JAVAANSCH-NEDERLANDSCHE GESPREKKEN door Dr.
M. Prijohoetomo, Lector aan de Universiteit te Utrecht, Zutphen
W. J. Thieme & Cie MCMXXXVII, f 1,75, gebonden, f 2,10.

JAVAANSCH LEESBOEK. Vier verhalen uit de oudere Ja-

vaansche letterkunde, in proza bewerkt door Dr. M. Prijohoe-
tomo, Lector aan de Universiteit te Utrecht, H. J. Paris, Amster-
dam MCMXXXVII, f 2,50 gebonden, f 2.— ingenaaid.

Aan verschillende omstandigheden is het te

wijten — niet daaraan, dat bovengenoemde
boekjes onbelangrijk te achten zijn — dat eerst

in dit nummer hieraan een aankondiging wordt
gewijd. De vier boeken, hoewel bij verschil-

lende uitgevers vcrschenen, vullen elkaar aan
en om die reden is er m.i. geen bezwaar tegen
ze tegelijk aan te kondigen. Ik beperk mij hier

voorlopig slechts tot enkele algemene opmer-
kingen.

De schrijver is uit Djoewana geboortig dus
buiten het Vorstenlandse taal-gebied

; hij was
geruimen tijd aan de Utrechtse Universiteit als

lector in de Javaanse taal verbonden. Wij
kunnen hem zeker dankbaar zijn dat hij, on-
danks zijn ongetwijfeld drukke werkzaamheden,
nog tijd heeft kunnen vinden om binnen slechts

een jaar bovengenoemde werkjes te publice-
ren. Onze kennis van het Javaans is nog niet

groot; een in alle opzichten bevredigende gram-
matica moet nog geschreven en een alleszins
bevredigende formulering van verschillende
taalverschijnselen nog gevonden worden. Vooral
van Javanen mag nu verwacht worden, dat ze
aan het vele ontbrekende kunnen toevoegen
en vele onjuistheden kunnen verbeteren. Zij
staan immers veel dichter bij hun taal dan
de Europese orientalist, kunnen dus de ver-
schillende nuancen die den ter zake kundigen
vreemdeling toch nog steeds zullen blijven
ontsnappen direct en beter aanvoelen,
Naast dezen zeker niet geringen voorsprong
heeft een Javaans geleerde nog dit voordeel, dat
hij althans dit mag verwacht worden —
van zijn universitaire scholing ten aanzien
van zijn eigen taal een zekere distantie heeft
meegekregen. De distantie, die nodig is voor
het schrijven van een wetenschappelijk ver-
antwoord en wetenschappelijk bruikbaar werk,
00k van een werk dat, zoals Dr Prijaoetama’s
grammatica, meer in het bijzonder voor het
onderwijs is bestemd. In hoeverre schrijver

in beide opzichten is geslaagd, hierop kan in

deze aankondiging nog niet worden ingegaan.

Als praktisch hulpmiddel is de grammatica
wel bruikbaar, al ontkomt men vaak niet aan
den indruk, dat het werk niet minder, maar
ook niet meer is dan uitgewerkte, met het
nodige aangevulde, en gerangsehikte aanteke-
ningen.

Het brievenboek, de gesprekken en het lees-

boek zijn vooral belangrijk, omdat er modern
Javaans in te vinden is. Het brievenboek is

beknopt, handig en overzichtelijk ; het geeft

brieven van allerlei soort. In 8 hoofdstukken
worden ze ingedeeld :

Hfdst A. brieven van allerlei aard, geluk-
wensen op i Sawal (zgn. Javaans Nieuwjaar),
huwelijksaanzoeken, uitnodigingen tot een feest,

gelukwensen, kennisgeving van overlijden, con-
doleanties, kennisgeving van geboorte, verzoe-
ken om inlichtingen, idem om geld, schuld-
vorderingen, brieven om vergiffenis en om
belet te vragen, sollicitaties, bestellingen

;

Hfdst B. circulaires, Hfdst C. briefjes of ce-
deltjes, Hfdst D. verbintenissen, Hfdst E. ont-
vangst-bewijzen, Hfdst F. ingezonden stukken in

de krant, Hfdst G. allerlei bekendmakingen zoals

strooibiljetten, bekendmakingen en advertenties,
en Hfdst H. officiele brieven zoals machti-
gingen, benoemingsbesluiten, pachtbrieven,
verordeningen, officiele bekendmakingen, pro-
clamaties, bevelen en vorstelijke beschikkingen.
De brieven onder hoofdstuk A tot en met E
zijn door schrijver zelf geredigeerd, waarbij
gebruik werd gemaakt van oudere brievenboe-
ken, De brieven onder F en G zijn ontleend
aan afleveringen van de welbekende krant

Darmakanda, terwijl de officiele brieven zijn

opgesteld met medewerking van den Regent
van Sragen, K. R. T. Joedanegara. Het boek
is nuttig, al zal de stijl in de Vorstenlanden
niet steeds als de juiste worden gevoeld. Een
nauwkeuriger gebruik van de wat Dr Prijaoe-
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tama noemt Javaanse taalsoorten zou in voor-

beelden van hoe men brieven schrijven moet
ook beter geweest zijn.

De gesprekken zijn zo goed mogelijk op de

hoogte van hun tijd gebracht. De vreemdeling

krijgt een kijkje in het moderne Javaanse

leven. Behalve in het ngoko en het krama
worden de samenspraken ook nog in het madya
en het krama-inggil gehouden. Het boekje is

samengesteld ,,voor hen, die zich willen toe-

leggen op de Javaanse spreektaal, alsook voor

degenen, die zich wensen te bekwamen in

het Nederlandsch.” De niet-Javaan leert door

deze gesprekken voldoende om in het hotel,

in het restaurant, in de winkel, bij den bar-

bier, den kleermaker, tegenover bedienden enz.

enz. (er worden niet minder dan dertig ver-

schillende gesprekken gegeven) niet met de
mond vol tanden te staan. Maar of de niet-

Nederlander zich door middel van de hier

gegeven Nederlandse gesprekken in de Neder-
landse taal zal kunnen bekwamen, hierover heb
ik geen oordeel te geven. Wei kan worden
verklaard dat Dr Prijaoetama met zijn Javaanse

gesprekken sedert het verschijnen van ki Pad-
masoesastra’s Javaanse Samenspraken van 1911

(ingeleid door Dr D. A. Rinkes en uitgegeven

door het Bataviaas Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen) in de bekende lang gevoelde

behoefte voorziet. Het is daarom juist zo jam-
mer dat schrijver zich niet altijd houdt aan

wat nog steeds als het standaard-Javaans geldt,

het zuivere Sala’se dialect.

Het leesboek is een omwerking van vicr

bestaande verhalen : i. Manik Maja, 2. Obong-
obongan bale Sigala-gala, 3. ken Angrok en

4. Bimasoetji. Het zijn geen fragmenten,

maar doorlopende bekortingen en daarbij werd
met zo min mogelijk gebruik van kawi-

woorden er naar gestreefd litteraire schrijftaal

te bezigen. Het is niet altijd even gemakkelijk

om poezie in proza na te vertellen, zonder

daarbij te kort te doen aan de eigenaardige

bekoring die de poezie eigen is en evenmin
te kort te doen aan de levende schrijftaal.

zodat deze niet al te zeer onder archaiserende

woorden en uitdrukkingen komt te lijden.

Het is Dr Prijaoetama’s niet geringe verdienste

dat hij in dit lastige werk, het samenstellen

van een in hedendaags beschaafd Javaans ge-
schreven prozawerk, dat getrokken is uit be-
kende originele werken — twee in poezie en
twee in ouder Javaans proza geschreven —
geslaagd is. Door beurtelings een verhaal uit

de mythologie en kosmogonie, wajang-, babad-
en toetoer-letterkunde te nemen geeft hij den
gebruiker voldoende afwisseling. Een Inleiding

met een korte beschouwing over karakter en
strekking en over de verschillende eigenaardig-

heden der gegeven verhalen — in bestaande

Javaanse bloemlezingen maar al te vaak ge-

mist — gaat aan de leesstukken vooraf. Men
kan van mening verschillen of het derde ver-

haal, dat van ken Angrok, wel een gelukkige

keuze is. Zeker wel, in zover men hierdoor

een voorbeeld krijgt van de oudere Javaanse

geschiedkundige litteratuur, die bij de Javanen
zelf ook lang niet altijd bekend is. Als speci-

men van de Javaanse babad-letterkunde echter

zou een stuk uit de Babad Gijanti,-Mangir

of-Kartasoera — als rnen Babad Tanah Djawi
niet wil nemen, omdat men ze reeds te zeer

bekend acht — m.i. beter op zijn plaats ge-

weest zijn.

Het bovengezegde doet — het mag hier nog
eens gezegd worden — niets af aan de waar-

dering voor den ijver en de volharding waarmee
Dr Prijaoetama deze voor het onderwijs en de
praktijk bestemde boekjes heeft doen ver-

schijnen.

Dr Tjan Tjoe Siem.

*) Eveneens van de hand van Dr Prijaoetama is

een proza-bewerking verschenen van het bekende ge-

dicht Mintaraga (uitgave Volkslectuur serie No. 1280).

Dr C. Hooykaas wees mij er op, dat in hetzelfde

jaar 1937 bij Volkslectuur ook prozazamenvattingen zijn

uitgekomen van Ardjoenasasra, Rama en Bratajoeda

door R. Ng. Kartapradja in drie afzonderlijke deeltjes.
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