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Nu ik, met de aanbieding van dit proefschrift, mijn lang

onderbroken studietijd in zekeren zin beëindig, wacirdeer ik het

als een goede zijde van die langdurige onderbreking, dat mij

hierdoor het voorrecht is te beurt gevallen, de lessen te hebben

mogen volgen van uitnemende geleerden uit meer dan ééne

generatie. Ik besef, hoeveel ik aan ieder van hen in velerlei

opzicht verschuldigd ben ; in dit oogenblik gedenk ik hen allen

met diepe erkentelijkheid.

Mijn afzonderlijk uitgesproken dank moge zich richten tot

U, mijn hooggeachte Promotor, Professor VAN RoNKEL. Meer

nog dan voor het vele, dat ik van U leerde, ben ik U dankbaar

voor de vriendelijke belangstelling, die Gij mij voortdurend

hebt betoond ; en het allermeest wellicht voor het feit, dat Gij

mijne aandacht vestigdet op het thans door mij in mijn proef-

schrift behandelde onderwerp. Naarmate de daarin liggende

problemen scherper omlijning voor mij kregen en ik daarin meer

licht meende te gaan zien, werd de bestudeering van deze stof

voor mij een steeds milder vloeiende bron van genot, en ging

ik het voorrecht, deel te mogen nemen aan wetenschappelijk

onderzoek, steeds meer op prijs stellen. Zoowel voor Uwe hulp

en leiding hierbij als voor Uw vertrouwen, zooals dit bleek uit

de vrijheid, die Gij mij hebt gelaten, kan ik U niet genoeg

danken.

Ook van anderen mocht ik belangstelling en steun onder-

vinden bij mijn werk ; hunne hulp worde hier dankbaar er-

kend. — Raden Ng. POERBATJARAKA had de vriendelijkheid,

toen ik in onzekerheid verkeerde of niet ook in andere dan de

door hem gepubliceerde zangen van de Smaradahana eenig ver-

band met de Pandji-rcmans zou vallen aan te wijzen, nog eens

een opzettelijk onderzoek in te stellen en mij met een ontkennend



antwcx)rd gerust te stellen. — Mijn vriend Dr. J. P. B. DE

JOSSELIN DE Jong was steeds bereid om, telkens wanneer ik over

eenig bijzonder onderwerp uit de met voorliefde door hem
beoefende wetenschap literatuur noodig had, mij met voorlich-

ting en raad bij te staan. — Om gelijke reden heb ik Dr. H. H.

JUYNBOLL en mijn vriend Dr. C. VAN ARENDONK te danken. —
Aan Dr. G. P. RoUFFAER eindelijk gevoel ik mij in hooge mate

verplicht voor het geduld en de opwekkende belangstelling,

waarmee hij, in langdurige en herhaalde gesprekken, de uiteen-

zetting van mijne opvatting van het Pandji-vraagstuk heeft

willen aanhooren ; deze gesprekken waren voor mij steeds leer-

zaam en prikkelend tot nader onderzoek ; de erkenning, dat zij

meermalen ook van direct profijt waren voor mijn werk, mag
hier niet ontbreken.
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INLEIDING.

In dit proefschrift stellen wij ons voor een bijdrage te leve-

ren tot de kennis der Indonesische Pandj i-verhalen, deze te ana-

lyseeren, er, zoo mogelijk, den oorsprong van aan te wijzen en
een verklaring van te geven. Het is overbodig veel woorden te

besteden aan een uiteenzetting van het belang van dit — tot hier-

toe altijd nog op een opzettelijke behandeling wachtende — on-

derwerp: de Pandji-romans toch vormen een van de drie groote

verhalen-cycli , die de Javaansche literatuur heeft aan te wijzen,

en zoowel het groote aantal redacties, waarin bij Maleiers en Ja-

vanen deze stof bewerkt is, als de vele handschriften, die in beide

talen (wat de Javaansche betreft, uit zeer uiteenloopende litera-

tuurperioden) tot ons gekomen zijn, en niet minder het ruime

gebied, waarover deze verhalen verspreid zijn — wij noemen,

om in den Archipel te blijven, Java, Soematra, Bali, Lombok,
Borneo, Celebes — , dit alles bewijst, dat een groot deel van de

bevolking van den Indischen Archipel vele generaties lang een

buitengewone belangstelling voor deze stof heeft gevoeld.

Maar bovendien is er nog iets anders, en dit geeft ons recht

tot de meening, dat wie er in zal slagen, den wezenlijken grond
van dezen cyclus aan te wijzen, voor het inzicht in de Indonesi-

sche literatuur meer zal hebben gedaan dan alleen het geven
van een verklaring van een der groote verhalengroepen uit de
Javaansch-Maleische letterkunde. Het staat toch vast, dat deze
romans— of althans de kern ervan — een grooten en vèrstrek-

kenden invloed hebben uitgeoefend buiten den verhalenkring als

zoodanig; reeds Dr. Van der Tuuk heeft dit opgemerkt, toen hij

in zijn korte aanteek«»ningen c^rer de Maleische Handschriften
van de Royal Asiatic Society, naai Eianleiding van een manu-
script van de Hi^ajat Tjekèl-Wanèng-Pati als zijn meening te

kennen gaf: (( Dit is een van de belangrijkste Maleische geschrif-

ten, daar het bijna op elk Maleisch geschrift invloed heeft uitge-

oefend » ^). Hoe waar dit is, zal ons verder onderzoek op, ho-

(i) B. K. I.. ?866. blz. 430.



pen wij, overtuigende wijze aantoonen, en tevens, dat deze
uitspraak, om geheel waar te zijn, nog op heel wat ruimere wijze
dient te worden verstaan dan de termen, waarin zij vervat is,

eigenlijk meebrengen. Niet alleen de Maleische geschriften

zijn 't, die den invloed hebben ondergaan, noch ging die in-

vloed alleen uit van den Tjekèlwanèngpati, een verhaal, dat

weliswaar in den cyclus bizondere kwaliteiten heeft — de schrij-

ver van het artikel (( Literatuur (Maleische) )) in den 2den druk
van de Encyclopaedie Van Nederlandsch-lndié noemt het als

(y type van volkomenheid » — , doch essentieel zich niet van de
andere Pandji-verhalen onderscheidt. Trouwens, van der Tuuk
zelf drukte zich, eenige bladzijden vroeger in hetzelfde artikel,

een handschrift van de Sadjarah Malajoe besprekend, ook alge-

meener uit: (( Het is boven allen twijfel (zegt hij) , dat het werk
voor een groot deel slechts eene fabelachtige geschiedenis bevat,

daar zelfs de geschiedenis van Maiaka niet vrij is van den in-

vloed der Pandji-verhalen. Men zie bijvoorbeeld het hoofdstuk,

waarin verhaald wordt, dat de Koning van Maiaka naar het hof

van Madjapahit gaat en met de prinses Tjandara Kirana

trouwt » ^).

Het is duidelijk, dat door deze omstandigheid een onder-

zoek naar den zin der Pandji-verhalen ongemeen aan belang-

rijkheid wint. Men kan niet laten zich af te vragen, waarin toch

de geheimzinnige kracht schuilt van het motief of van de mo-
tieven, die aan deze romans ten grondslag liggen. Wie is deze

vreemde, wonderlijke held Ino van Koripan (om hem bij een van
zijn vele namen te noemen) ; wie is deze amoureuse, dolende

ridder, op zoek naar zijn verloren geliefde Tjandra Kirana van

Daha; wie is deze raadselachtige, ietwat schimachtige en vaag

omlijnde figuur, vol innerlijke tegenstrijdigheden, tegelijk sen-

timenteel minnaar, tot krankzinnig-worden toe vervuld van het

beeld van zijn eenige, innig geliefde, vbrdwenen verloofde,

— en tevens alverwinnend vrouwen-veroveraar en gewetenloos

Don Juan ? Wat beteekenen die wonderlijke gedaanteverwisse-

lingen, die verwarrende naamsveranderingen, al die welhaast

eindelooze, bizarre verwikkelingen, die nu eens op aarde Ondeï

de menschen, en dan weer onder de goden in den hemel spelen ï

Wat is in al deze dingen de kern, die dermate alle gedachten

en belangstelling van generaties tot zich kon trekken, dat de in-

(1) B. K. I. 1866, blz. 426. noot.
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vloed ervan aanwijsbaar is op gebieden, die naar allen schijn er

eiken samenhang mee missen?
En hiernaast— wij bedoelen geenszins reeds nu een bepaald

verband te onderstellen— moeten wij eraan herinneren, dat deze
Pandji-romans zijn : wajangverhalen {wajang hier genomen in

de latere beteekenis van (( tooneelvertooning in het algemeen » )

,

en voorts, dat in het systeem der Javaansche wajangsoorten er

een eigenaardig verband schijnt te bestaan tusschen de Pandji-

verhalen en sommige van die soorten van tooneelspel. Voor de

bijzonderheden van dit systeem verwijzen wij naar de belang-

rijke uiteenzetting in het academisch proefschrift van Prof.

Hazeu ^) , en vermelden hier alleen, dat bij het Javacinsche pop-
j>en-tooneel onderscheiden worden: (( wajang poerwa )), « wa-
jang gedog )), (( wajang keli^ik » (k,aroetjil) en <( wajang golèk ».

« Wajang poerwa » en (( wajang gedog » hebben geheel denzelf-

den tooneeltoestel : men gebruikt platte, lederen poppen, v/aar-

van de schaduwen op een wit scherm geworpen worden; bij de

beide andere soorten worden niet de schimmen, doch de poppen
zelf vertoond, en wel bij de (( wajang kelifik » platte houten

poppen, bij de (( wajang golèk » houten poppen van gewonen,

ronden vorm. Het onderscheid nu tusschen (( wajang poerwa »

en (( wajang gedog » ligt alleen in den aard der opgevoerde stuk-

ken: in de eerste worden uitsluitend lakon's vertoond, getrok-

ken uit de oude Voor-Indische sagen, (( de zoogenaamde wa-

jang gedog dient slechts voor de verhalen van den Panji-cy-

clus )) ^).

Naast het poppenspel kenden de Javanen van ouds ook

maskervertooningen, en wel, in lateren tijd, twee soorten : de

(( topèng babakan », en den meer ontwikkelden vorm, de (( to-

pèng dalang )) . Ook van deze laatste tooneelsoort nu bestaat het

repertoire « zoo goed als uitsluitend uit Pani i-verhalen: Panji

is de hoofdpersoon, hij draagt de sedert overoude tijden bij de

/opèng-voorstellingen gebruikelijke haren muts, die te^es

genoemd wordt » ^ ) .

Dr. Hcizeu heeft een poging gedaan om aan te toonen, dat

van deze beide combinaties: wajang gedog-Pandj i-cyclus en to-

pèng da/ang-Pandji-cyclus de eerstgenoemde de oorspronkelijke

(1) G. A. J. Hazeu, Bijdrage tot de kennis van het Javsiansche tooneel. Leiden,

1897, blz. 57-64 en 93-94.

(2) Hazeu, o. c. blz. 94.

(3) Hazeu, o. c. blz. 63.
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is, terwijl de topèng in dezen vorm een latere Westjavaansche
navolging zou zijn, op het daar meer gew^one maskertooneel,
van de in Midden- en Oost-Java reeds vroeger tot ontwikkeling
gekomen schimmenvertooningen; en voorts, dat de wajang-gedog
zelf te beschouwen is als niets anders dan een soort voortzetting
ven de wajang-poerwa, met de nieuwe, langzamerhand popu-
lair geworden Pandji-verhalen. Daar echter — zooals Prof.

Hazeu zelf erkent— alle vaste chronologische punten hier voor-
alsnog ontbreken, heeft deze bewijsvoering geen absoluut
overtuigende kracht ; veel daarin is zeer hypothetisch ; en daar
er nu bij de groote duisterheid, die over deze raadselachtige

Pandji-figuur ligt, allerminst reden is om eenige bron,

waaruit wellicht eenig licht zou kunnen schijnen, opzettelijk te

verwaarloozen, schijnt het niet ongepast, om nogmaals in het

algemeen de vraag te stellen: bestaat er eenig, meer dan toeval-

lig, verband tusschen de Pandji-verhalen eenerzijds en een of

anderen vorm van tooneelspel bij de Javanen andererzij ds; en
zoo ja, van welken aard is dit verband?

Er is te meer reden, om deze vraag te stellen, daar er een

nog levende Javaansche traditie is, die wil, dat Pandji Ino-ker-

to-pati, die in de 13* eeuw het gebruik van de kris, het nationa-

le wapen der Javanen, invoerde, tevens de wajang uitdacht ^).

Dr. Hazeu vermeldt deze overlevering op blz. 1 7 van zijn

proefschrift, doch verwerpt haar onmiddellijk, daar zij met de
feiten in strijd is ; immers tal van door hem aangebrachte argu-

menten wijzen er op, dat het schimmenspel reeds lang vóór

950 Sjaka op Java inheemsch moet zijn geweest; en, wat Pandji

betreft, (( al is 't ook nog niet gelukt (zoo vervolgt hij), den

juisten tijd te bepalen, waarin deze beroemde en geliefde held

der Javaansche dichters zijn romantische avonturen beleefde,

men kan met zekerheid vaststellen, dat zijn leeftijd veel dichter

bij den Majapahitschen tijd dan bij dien van Air-langgha ligt.»

Wat dit laatste betreft, niemand zal ontkennen, dat er fei-

len zijn, die in deze richting wijzen, al moet terstond als een

bezwaar gevoeld worden, dat hier iemands leeftijd zoo niet

vastgesteld, dan toch benaderd wordt, zonder dat men ook

slechts eenigermate weet, wie die persoonlijkheid eigenlijk is;

(1) Hageman, Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fa-

belleer en tijdrekenkunde van Java, (1852). 1, blz. 12 en 47. — Zie ook: C. Poen-

«en, De Wajang, in: Mededeelingen v. w. bet Ned. Zendelinggenootschap, 17»

Jaarg. (1873), blz. 139.
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maar bovendien komt het ons eenigszins overijld voor, om, van
wege de onjuiste dateering, nu ook terstond zonder meer tot de
waardeloosheid van de geheele traditie te besluiten. Het wil ons
toeschijnen, dat Prof. Hazeu hier ten onrechte een traditie, d.i.

een als oude, overgeleverde waarheid in het volk levende over-

tuiging, op éene lijn stelt met, en op de dezelfde vyajze behandelt
als een historisch document; beide nu zijn zaken sui generis,

die ieder haar eigen waarde bezitten, en haar eigen wijze van
behandeling en waardeering eischen; voor het historisch docu-
ment moge het bewijs van zijn onjuiste dateering doodend zijn,

het komt ons voor, dat voor een overlevering dit volstrekt niet

of niet in die mate het geval behoeft te zijn; ja, men zou zelfs,

zonder al te veel te wagen , kunnen stellen, dat een traditie

altijd in bepaalden zin waar is of een deel waarheid bevat,

het komt er slechts op aan, om dit waarheidselemcnt daaruit

naar voren te brengen. En in het geval, dat ons gaat bezighou-

den, zal men niet kunnen ontkennen, dat deze overlevering, ge-

plaatst naast het eigenaardige verband tusschen Pandji-verhalen

en sommige tooneelsoorten, waarvan wij boven spraken, daaraan

een zeker relief geeft, en de kans doet stijgen, dat een onder-

zoek in die richting tot eenig resultaat zou kunnen voeren.

Zeiden wij in den aanvang dezer inleiding, dat aan de

Pandji-romans tot nu toe geen afzonderlijke behandeling is ten

deel gevallen, zoo beteekent dit geenszins, dat deze verhalen-

cyclus niet voortdurend sterk de aandacht zou hebben getrok-

ken; dit ware trouwens, in verband met de belangrijkheid en
den vèrstrekkenden invloed dezer verhalen, ondenkbaar. Tel-

kens zijn dan ook incidenteel zeer gewichtige opmerkingen
over dezen cyclus gemaakt, die, met elkaar in verband gebracht,

reeds hebben aangetoond, dat het Pandji-vraagstuk meer dan
éene zijde vertoont.

Het minst — eigenlijk moet men zeggen: in het geheel niet

— is geschreven over een trek, waarvan wij ons toch niet kunnen
voorstellen, dat hij aan de aandacht van allen, die met Pandji-

verhalen kennis maakten, zou zijn ontsnapt: wij bedoelen de vrij

talrijke aanduidingen, die er op schijnen te wijzen, dat in deze

verhalen een maan- of zonnemythe verwerkt is. Hoe moet dit

stilzwijgen verklaard worden? Wellicht hierdoor, dat, hoewel
in den loop der jaren door allerlei publicaties heel wat over

de Maleisch-Polynesische mythologieën bekend werd, een ee-

nigszins samenvattende en overzichtelijke behandeling van deze



stof toch eerst dateert van 1910, toen Pater Schmidt zijne

« Grundlinien » ^) deed verschijnen ; en voorts, niet onmo-
gelijk ook, door de veelverbreide meening, dat men, den weg
van de mythologische interpretatie van oude verhalen opgaand,

al te gemakkelijk verleid wordt tot lichtvaardige en subjectieve

verklaringen. Voorzoover wij konden nagaan, is de meening,
dat bij de Pandji-verhalen een mythische achtergrond aanwezig

is, alleen neergeschreven in de beide artikelen Literatuur (Ja-

Vaansche) en Literatuur (Maleische) in de Encyclopaedie van
Nederlandsch-Indië (2de druk). De auteur van het eerste artikel

schrijft: <( Uit de namen, waaronder Pandji en zijne geliefde

Dèwi Angrèni in hunne verschillende gedaanteverwisselingen

optreden en de avonturen, welke zij beleven, heeft men wel

gemeend te mogen opmaken, dat de kern van de Pandji-romans

eigenlijk een natuurmythe is, waarin de Zon en de Maan respec-

tievelijk als Pandji en Dèwi Angrèni zouden gepersonificeerd

zijn. )) Positiever, doch nog minder in details tredend, drukt

zich de schrijver van het tweede artikel uit, waar hij de wajang-

verhalen kenschetst als grootendeels bestaande uit (( bewerkin-

gen van de Javaansche zonnemythen met Pandji en Tjandra Ki-

rana tot hoofdpersonen. » En dit is alles.

Zeer veel meer heeft de aandacht getrokken de zoogenaam-
de historische grondslag der Pandji-verhalen, en men kan zeg-

gen, dat hierover eigenlijk geen verschil van meening bestaat.

Reeds in 1873 zegt Poensen is zijn bovengeciteerd artikel (( De
Wajang » hierover: (( Zeker is 't, dat hier Java althans de bo-

dem is, in welken de verhalen dezer drama's wortelen. Maar
hoeveel nu weer historie, en hoeveel verzinsel is? Wie zal dat

uitmaken? Radèn-Pandji bijv. is zeker een der meest bekende

en meest geliefde helden van deze serie drama's. Dat hij bestaan

heeft, behoeft niet betwijfeld te worden, maar zeer zeker wel

wat de wajang-verhalen omtrent zijne lotgevallen en liefdesge-

schiedenissen weten mee te deelen » ^). En meer dan 20 jaeir

later, in 1896, (blijkbaar is het onderzoek in dien tijd op dit

punt niet veel gevorderd) zegt Dr. Gunning, in het voorbericht

van den door hem bezorgden herdruk van Roorda's Pandji-ver-

halen, met andere woorden precies hetzelfde : (( Behandelt de

(1) W. Schmidt, S. V. D., Grundlinien einer Vergleichung der Religionen und
Mythologien der Austronesischen Völker. 1910. (Denkschriften der Kaiserl. Akade-

mie der Wissenschaften in Wien. Bd. LUI).

(2) Poensen, 1. c. blz. 159.
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wayang purwa de sagen uit de geschiedenis der Panc/awa's en

de legenden omtrent hunne voorouders, alles anterieur aan den

grooten familiekrijg, het Bharata-Yuddha, en dus eigenlijk thuis

hoorende op het vasteland van Indië, al hebben de Javanen ook

't tooneel der gebeurtenissen naar hun eiland verplaatst — , met

de Wayang gedog zijn we op Java, en moge al hetgeen omtrent

den galanten kroonprins van Janggala verhaald wordt niet in

allen dieele den toets der historische kritiek kunnen doorstaan,

in ieder geval zijn we in een historisch tijdperk; want dat het

rijk van Janggala er eenmaal geweest is, bewijzen de gevonden

inscripties » ^ )

.

De kwestie is meestal beschouwd in verband met een andere,

met de vraag nl., waar het oorsprongsland van deze verhalen te

zoeken is, het middelpunt, van waar uit zij zich zouden hebben

ontwikkeld. Behalve in den Archipel worden n.1. ook Pandji-

verhalen aangetroffen in Kambodja en in Siam, en blijkens hun
algemeen beloop hangen deze verhalen ongetwijfeld samen met
de Maleisch-Polynesische romans. Reeds in zijn belangrijk op-

stel (( Iets over een ouderen Dipanegara in verband met een pro-

totype van de voorspellingen van Jayabaya », heeft dr. Brandea

als zijn meening te kennen gegeven, dat de verhalen van Java

naar Achter-Indië zijn overgebracht en niet omgekeerd, en wel

op grond van het feit, dat de persoons- en plaatsnamen wel hun-
ne verklaring vinden op Java, niet in Kambodja ^). Dr. Serru-

rier ^) heeft de andere meening voorgestaan, hetgeen verband
houdt met diens verwachting, dat in de toekomst wellicht een

gemeenschappelijke oorsprong zou zijn aan te wijzen van de

Siameesche en Javaansche schimmenspelen, doch na de kritiek,

die Hazeu hierop heeft geleverd ^ ) , zal wel voorgoed de mee-
ning ten gunste van Brandes' gevoelen gekeerd zijn. Hazeu on-

derschrijft in zijn betoog vooreerst de boven gerelateerde opmer-
king van Brandes, en staaft die met verscheidene nioawe bewij-

zen, en wajst voorts op het eigenaardige feit, dat onder de uit het

Javaansch in het Siameesch overgenomen woorden, vooral onder
die van de hoftaal, een aantal termen zijn, (( welke noch de Ja-

vanen noch de Maleiers gewoon waren in de dagelijksche taal

(1) Roorda's Pandji-verhalen in het Javaansch, opnieuw uitgegeven door Dr. J.

H. Gunning (1896), blz. V.

(2) Zie T. B. G. XXXI!, blz. 424-425.

(3) De Wajang jDoerwa, een ethnologische studie, door Dr. L. Serrurier, 1896.

(4) Men zie vooral Hazeu, o. c. blz. 33-36.



te bezigen, terwijl juist die woorden tallooze malen voorkomen
zoowel in de Maleische als in de Javaansche Pandj i-verhalen,

en in 't algemeen in oude Javaansche gedichten. Die woorden
moeten de bewoners van Achter-Indië dus hebben leeren ken-

nen uit de literatuur; en waar we nu aan den anderen kant weten

dat er Panji-verhalen in Kamboja en Siam bekend zijn, waar-

van het beloop en de eigennamen — althans in hoofdzaak —
overeenkomen met de in 't Javaansch en 't Maleisch bekende,

daar kan men wel niet anders dan de eerste als vertalingen (of

misschien min-of-meer vrije bewerkingen) van de laatste be-

schouwen. »

Intusschen, zoowel Brandes als Hazeu wijzen op het altijd

nog eenigermate voorloopige van elke conclusie, zoolang niet

door nauwkeurig vergelijkend onderzoek de Pandj i-verhalen in

de verschillende talen beter bekend zullen zijn. Wat noodig

zou zijn, om de stelling van Dr. Heizeu van in hooge mate Wcicir-

schijnlijk tot wetenschappelijk vaststaand te maken, is het aan-

wijzen van het stuk Javaansche historie, waarop deze verhalen

rusten, de determineering van de historische figuren, die voor de

helden der romans tot modellen hebben gediend, kortom het

vaststellen van den tijd, in welken men moet rekenen, dat het

leven van Raden Ino Kartapati te plaatsen is. En hoe bezwaar-

lijk dit is, hoe men hierbij te doen krijgt met gegevens, die elke

poging, om ze met elkaar in harmonie te brengen, schijnen te

weerstreven, Poensen besefte, dit reeds blijkens de woorden,

die wij hierboven van hem aanhaalden; en ook Brandes getuig-

de ervan, in zijn eveneens boven geciteerd opstel, in termen die

nog zeer gematigd zijn en allerlei bijzonderheden buiten reke-

ning laten, a Nog is het (zegt hij) een te beantwoorden vraag

in welken tijd men zich eigenlijk moet voorstellen, dat de lotge-

vallen van Hino Kertapati te plaatsen zijn. Als men nagaat,

dat eensdeels de grootvader van Amiluhur in Medang regeerde,

anderdeels Janggala eerst zooveel later in de inscriptie's voor-

komt, eensdeels Majapahit contemporair aan Medang wordt ge-

maakt, anderdeels het volgens de traditie eerst zooveel later

wordt gesticht, en men toch als hoofdindruk de voorstelling

krijgt, dat de Panji-verhalen tijdens een periode van vier nevens

elkander bestaande rijken spelen, is het moeilijk een vast punt

te vinden » ^) .

Toch schijnt het, dat dit moeilijke vraagstuk, wij zeggen

(I) T. B. G. XXXII. biz. 424.
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niet: opgelost is, maar dat toch met de oplossing een begin is ge-

mciakt, en dat (nadat reeds door van der Tuuk en Kern, en later

vooral ook door Rouffaer gegevens waren bijeengebracht, die

met vrij groote zekerheid in een der bijfiguren uit de romans
een historische persoonlijkheid deden herkennen) thans de

weg, waarlangs wellicht de geheele verklaring te leveren zal

zijn, is aangewezen door de verhandeling van Raden Ng. Poer-

batjaraka, Historische gegevens uit de Smaradahana, in het

Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap, dl. LVlll, blz.

461-489, in welke studie de schrijver de z. i. voor de Javaan-

sche geschiedenis zeer gewichtige zangen 38 en 39 uit ge-

noemd Oud-Javaansch gedicht behandelt. Voor den loop der

redeneering verwdjzen wij naar het belangrijke stuk zelf, waar-

op wij trouwens later uitvoerig zullen moeten terugkomen; wij

bepalen er ons thans toe, hier als resultaat van het betoog mee te

deelen, dat de schrijver meent de beide hoofdfiguren uit de Pan-

dji-verhalen, nl. den kroonprins van Djanggala en zijne geliefde

(of echtgenoote) , Tjandra Kirana, prinses van Daha, te herken-

nen in den in het gedicht genoemden Kamegwara, ((koning van

Dahana in Java's middenland» ,
getrouwd met ^rï Kirana-ratu

van Janggala. Dezen Kamegwara identificeert de auteur dan
verder (voor den loop van het betoog verwijzen wij nogmaals

naar het stuk zelf, en naar het daaraan toegevoegde Naschrift

van Dr. F. D. K. Bosch) met den uit de inscripties bekenden
Kamegwara 1, die regeerde in de jaren 1038, 1051 , 1062 Sjaka.

Het is Raden Ng. Poerbatjciraka natuurlijk niet ontgaan, dat

deze identificatie in de verste verte niet toereikend is om de al-

gemeene duisterheid der Pandji-verhalen weg te nemen, (men
behoeft zich slechts even den boven aangehaalden passus uit het

artikel van Dr. Brandes te herinneren) , noch ook, dat er een

zonderlinge verwisseling is te constateeren in de wijze, waar-

op de persoonsnamen zijn gecombineerd met de nampn
dei rijken. Waar de traditie in de Pandj i-verhalen altijd spreekt

van Ino, kroonprins van Djanggala (Koripan) en Tjandra Kira-

na, prinses van Daha, treffen wij, juist omgekeerd, hier aan een

koning Kamegwara van Daha (in het gedicht: Dahana) ,
ge-

huwd met de koningin Kirana, prinses (?) van Djanggala,

— (( maar » , zegt de schrijver, (( in dit opzicht mag men aan de

overlevering niet te veel waarde toekennen, daar die van on-

juistheden en onwaarschijnlijkheden pleegt over te vloeien » ^)-

(1) T. B. G. LVIII. blz. 478.
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Wanneer wij nu het boven uiteengezette nog eens over2den,

en daarbij den huidigen stand onzer kennis van de Pandj i-ver-

halen kenschetsen, dan bemerken wij vooreerst, hoe weinig

omvangrijk die kennis nog is, en voorts, hoe dit weinige, op on-

geveer alle punten, nog onvoldoende gefundeerd is: als vrijwel

vaststaand mogen wij rekenen, dat deze verhalen in oorsprong

javaansch zijn, en zich van Java uit hebben verspreid, en even-

eens, dat een historische grondslag aanwezig is, al zal moeten
worden toegegeven, dat met het blootleggen van dien grond-

slag op zijn best nog slechts een begin gemaakt is; — dat in

deze romans mythische motieven zouden zijn verv/erkt, is als

een — wellicht in, velen levende — overtuiging door enkelen

uitgesproken, doch niet verder toegelicht of aannemelijk ge-

maakt; — en ten slotte waagden wij het nogmaals de aandacht
te vestigen op de mogelijkheid, dat er een of ander nauw, ver-

band zou bestaan tusschen de stof dezer romans en sommige
wajangsoorten, waarbij evenwel terstond moest worden opge-

merkt, dat naar het oordeel van den besten kenner van het Ja-

vaansche tooneel dit verband zuiver toevallig, niet genetisch is.

Wij moeten nog iets toevoegen aan wat wij in den aanvang
dezer inleiding neerschreven: dat het onze bedoeling is, een

poging te doen om tot een verklaring van deze verhalen te ge-

raken. Ieder, die reeds eens een Pandj i-verhaal doorlas, ieder

ook, die kennis neemt van het referaat van de Hikjotjat Tjekèl

Wanèngpati, dat wij in ons eerste hoofdstuk geven, zal, voor-

al wanneer hij dit dan weer vergelijkt met een of meer der

korte overzichten van Pandji-romans, die hij in de handschrif-

ten-catalogi kan vinden, het met ons eens zijn, dat deze
bizarre, kaleidoskopische verhalen, met hun eindelooze verwik-

kelingen en ontelbare episoden, niet in een ook maar eenigs-

zins primitieven vorm tot ons zijn gekomen; zij zijn klaarblij-

kelijk het product van het werk van vele generaties, en het

springt terstond in het oog, dat met het eigene zich hier allerlei

vreemde elementen vereenigden. Reeds daarom kan het nooit

onze bedoeling zijn, om van elke episode en van eiken trek een

verklaring te geven; het is bovendien a priori waarschijnlijk,

dat in den loop der tijden zich heel wat bijwerk, fantastische

inventie van afschrijvers-auteurs, louter als versiering en tot ver-

maak van den lezer, om de levende kern dezer verhalen heen

heeft gegroepeerd; ja, wellicht is het niet eens noodig om voor

dit fantastische element een betrekkelijk laten oorsprong aan te
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nemen, doch was het reeds in den meest oorspronkelijken vorm
van de stof meegegeven: want naar alle waarschijnlijkheid

vergissen wij ons, zoo wij mochten meenen, dat niet ook de

geest der primitieven, bij al zijn wijzen van zich uit te druk-

ken, behoefte heeft aan en behagen schept in datgene, wat

meer is dan het strikt-noodige, in een zekere luxe en overdaad,

die geen ander doel heeft dan te vermaken en te behagen ^).

En het is duidelijk, dat dit element, de vrucht van louter speel-

sche fantasie, zich aan alle verdere verstandelijke verklaring

onttrekt.

Wat ons als zeer begeerd einddoel voor oogen staat in deze

bijdrage tot de kennis der Pandji-verhalen, is: bakens te zet-

ten, eenige groote lijnen te trekken, en daarmee zooveel moge-

lijk de kern dezer verhalen tot klaarheid te brengen, kortom,

een zoodanig standpunt ten opzichte van deze stof te verwer-

ven, dat wij een behoorlijke mate van zekerheid krijgen, dat,

wa: ook latere onderzoekers, geleid door beter inzicht of ge-

lukkiger geval, zullen brengen aan verklaring van meer of min-

der belangrijke onderdeelen, het zich zal schikken in het nu
op te stellen kader.

Wij openen onze studie met de mededeeling van een vrij

uitvoerige inhoudsopgaaf van den reeds meermalen genoem-
den Maleischen roman Tjèl^èl Wanèngpati, vooreerst om hier-

door een grondslag te hebben voor ons onderzoek, waarheen
wij verder voortdurend zullen kunnen verwijzen, en verder

om op deze wijze een der belangrijkste en meest uitgebreide

Pandji-verhalen voor ieder toegankelijk te maken. Tot heden
toch is men voor de kennis van den inhoud der Javaansche en
Maleische romans aangewezen vooreerst op de uitteraard niet

heel uitvoerige beschrijvingen in de handschriften-catalogi ^),

verder op het overzicht van den Djajalengk.ara, door A. B.

(I) Men lette bijv. op de factuur der meest gewone gebruiksvoorwerpen van de
primitiefste volken, die wij kennen; vgl. ook: E. Durkheim, Les formes élémentai-

rea de la vie religieuse (1912), blz. 544 vlg.

{2) Men zie vooral : Dr. W. H. Engelmann, De Javaansche handschriften in de

Bibliotheek van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, in : Tijdschrift voor Neder-

landsch Indië, (1870), deel II, blz. 166-168.

A. C. Vreede, Catalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften
der Leidsche Universiteits-bibliotheek (1892), blz. 156-173.

Dr. H. H. Juynboll : Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschrif-

ten der Leidsche Universiteits-bibliotheek (1899), blz. 64-121.
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Cohen Stuart ^), dat belangrijk en uitvoerig is, echter helaas
niet voltooid (naar de overlevering, die Brandes in 2djn Para-

raton-uitgave meedeelt, a omdat men zulke referaten van min-
der belang achtte » ") ) , en ten slotte op de eenigszins vrije ver-

taling door Roorda van het Javaansche wajangverhaal Koeda^
wanèngpati, in de Bijdragen Van het Kon. Instituut, Nieuwe
Volgreeks, VII (1864), blz. 1 vlg. ').

Ons referaat betreft de codices 1 709, 2283 en 2284 van de
Leidsche Universiteitsbibliotheek, beschreven in Dr. Juynboll's

Catalogus, blz. 64-76; geen enkel toch der daar berustende

handschriften van den Tjè\èl Wanèngpati is volledig, te zamen
vormen deze drie een vrij goed aaneensluitend geheel. Het
Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen bezit een volledig handschrift, dat echter van
de door ons gebruikte redactie nog al sterk afvrijkt *). — Wij
hebben ons voortdurend beijverd, om in ons referaat zoo objec-

tief mogelijk den inhoud van den Maleischen roman weer te

geven, doch wij ontveinzen ons niet, dat toch dit deel van ons

werk, even goed als de daarop volgende hoofdstukken, reeds

eenigermate een persoonlijk karakter draagt. Hoe kan het

anders? Een zoo sterk verkorte inhoudsopgaaf is geen vertaling;

Dr. H. H. Juynboll: Supplement op den Catalogus van de Javaansche en Ma-
doereesche Handschriften der Leidsche Universiteits-bibliotheek, dl I (!907), blz.

182-218; dl 11 (1911), blz. 76-78.

Dr. Ph. S. V. Ronkel, Beschrijving der Maleische Handschriften vani de Biblio-

thèque Royale te Brussel, in B. K. 1. LX (1908), blz. 507-516.

Dr. Ph. S. v. Ronkel, Catalogus der Maleische Handschriften irt het Museum
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Verh. B. G,,

dl LVll, 1909), blz. 33-72.

(1) B. K. I. I« reeks, 1 (1853). blz. 44 vlg., II (1854), blz. 151 vlg.

(2) Pararaton (ed. Brauides-Krom), blz. 120, noot.

(3) Bovendien moet genoemd worden de inhoudsopgave van het Maleische ge-

dicht Kèn Tamboehan, door H. C. Klinkert, in «De Indische Gids», 1881, dl I.

blz. 1165-1187.

Over andere redacties vam den Pandji-roman vindt men gegevens in : Supple-

ment op den Catalogus van de Sundaneesche Handschriften, en Catalogus van de

Balineesche en Sasaksche handschriften der Leidsche Universiteits-bibliotheek, door

Dr. H. H. Juynboll (1912). — Afzonderlijk moeten genoemd worden: R. vém Eek,

Tekst en vertaling van de Megantaka (Verh. B. G. XXXVIII); R. van Eek.

Bagoes Hoembara of Mantri Koripan, Balineesch gedicht. Tekst en Nederl. verta-

ling, met aanteekeningen (B. K. I. 3^ vigr. XI. 1876. blz. 1-137. 177-366); J. C. van

Eerde, De Toeteer Monjèh op Lombok (B. K. 1. LIX. 1906, blz. 17-109); J. C. van

Eerde. De Toetoer Tjilinaja op Lombok (B. K. I. LXVIl 1913. blz. 22-57).

(4) v. Ronkel, Cat., No. XXIX, blz. 34-38.
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in een zoo gecomprimeerd uittreksel valt een nadruk, ook zon-

der dat men het wil, spoedig iets zwaarder, en de licht- en scha-

duwverdeeling is er meer geprononceerd; maar bovenal, het is

niet geheel uitgesloten, dat, onmerkbaar voor ons zelf, de resul-

taten, waartoe ons onderzoek ons had gebracht, ook bij de eind-

bewerking van het referaat onze zienswijze eenigszins hebben

beïnvloed. In de mate, waarin dit mogelijk is geschied, schijnt

dit onvermijdelijk, en wij gelooven niet, dat het noodig is,

hiervoor verontschuldiging te vragen.
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HOOFDSTUK I.

Inhoudsopgave van de Hi\ajat Tjekèlwanèngpati.

Cod. 1709.

Een zeer schoon en wijs vorst, met name Batara Naja

Koesoema, woont met zijn gemalin Déwi Nila Oetama, een

dochter van Batara Kesna Indra, in de vlakte Léla Birahi. Tot
hun groote droefheid blijft het huwelijk kinderloos, en daarom
besluit de vorst drie maanden lang dagelijks ascese te gaan

verrichten op den berg Moelia Kesna. Weldra vertoonen zich

dan de teekenen van zwangerschap bij Déwi Nila Oetama, en

de liefde van haar echtgenoot neemt hierdoor nog toe; wanneer
zij zeven maanden zwanger is, heeft de plechtige wassching

plaats, en als de negen maanden vol zijn, doen zich, op een

gunstig oogenblik, juist op den veertienden der maand, mid-
den in den nacht allerlei vreemde verschijnselen voor: het don-

dert, terwijl een zachte wind opsteekt, een regenboog wordt
zichtbaar, alle bloemen in den tuin verspreiden haar welrieken-

de geuren, als wilden zij die aanbieden aan den god Indra

Kamadjaja, de hanen kraaien, de pandanbloesems schromen
te ontluiken, wel wetend, dat zij niet kunnen wedijveren in

schoonheid met de godin Nila Kantjana, en de maan verduistert,
~ en tegen den morgen baart de vorstin tweelingen, een jon-

gen en een meisje, die schoon zijn als de zon en de maan. De
verheugde vader noemt den jongen: Déwa Indra Kamadjaja,
en geeft hem een afzonderlijk paleis, Karang Koesoema Sari,

gelegen bij een schoonen vijver, waar hij verzorgd wordt door

bedienden, van welke de vier voornaamsten zijn: Sang Roek-
ma Djaja, Sang Roekma Tjehaja, Sang Reksa (?) Indra, en
Sang Roekma Indra. Het meisje wordt genaamd Déwi Nila

Kantjana, en blijft in het paleis van haar ouders.

De tijding van de geboorte van deze tweelingen bereikt

ook 's vorsten jongeren broeder Batara Indra, en weldra komt
deze verzoeken, dat hem 't prinsesje als kind zal worden afge-
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staan, daar hij zelf geen dochter heeft; zi]n wensch wordt inge-

willigd, en Batara Indra neemt Nila Kantjana mee naar zijn

rijk, waar hij als hoofdverzorgsters over haar aanstelt drie he-

melnimfen, Toendjoeng Bintang, Toendjoeng Biroe en Anggara
Majang; als sp>eelplaats krijgt het prinsesje een fraaien tuin,

Poespa Majaroepa, met een vijver.

De jonge prins groeit voorspoedig op en overtreft al zijn

makkers in schoonheid, schranderheid en allerlei kundigheden,
maar vooral munt hij uit in het gamelanspel. Wanneer hij twaalf

jaar oud geworden is, wil het geval, dat op een dag zijn ouders

bijeenzitten, en dat in Batara Naja Koesoema plotseling het ver-

langen opkomt, om zijn dochter eens weer te zien; hij stelt zijn

vrouw voor haar enkele dagen bij hen te doen komen, en ter-

stond zendt daarop de vorstin eenige bedienden naai Batara

Indra. Als, onder allerlei plichtplegingen, de dienaren daar
hun boodschap overbrengen, krijgen zij opdracht zelf naar den
tuin te gaan, waar de prinses aan het spelen is, en deze te ont-

bieden. Vergezeld van haar dienaressen, komt Nila Kantjana
naar het paleis, en zet zich neer dicht bij haar pleegouders, die

haar met liefkozingen ontvangen. Batara Indra vertelt haar,

terwijl hij erop 2dnspeelt, dat ze nu volwassen is, en dat het wen-
schelijk is voor haar, om aan een huwelijk te gaan denken, dat

haar ouders het verlangen te kennen hebben gegeven, dat zij

voor korten tijd bij hen in den tuin Poespa Anéka Warna zal

komen. Nila Kantjana is op 't hooren van de woorden van haar

pleegvader tegelijk verlegen en verheugd, en na een hartelijk

afscheid te hebben genomen, gaat zij terstond op weg; wanneer
zij bij haar ouders komt, verwelkomen deze haar liefderijk en
rret groote vreugde.

Na eenige dagen komt daar ook Indra Kamadjaja, die zich

in langen tijd niet aan het hof vertoond had en thans eveneens
door zijn vader ontboden is; nauwelijks heeft hij Nila Kantjana
gezien, of de hevigste gevoelens van bewondering en liefde ko-
men in hem op, zoozeer dat hij geheel buiten zichzelf raakt. De
vorst bernerkt het, en heeft er berouw over, dat hij zijn kinderen
bijeen heeft gebracht ; daar hij een met toovermacht begaafd god
is, is hij in staat, in de harten van zijn beide kinderen te lezen,

en voorziet hij, dat zij naar de aarde zullen afdalen. — Een fees-

telijke maaltijd wordt aangericht, doch Indra Kamadjaja is van
ontroering niet in staat om te eten. — De vorst draagt dan aan
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Indra Kamadjaja de zorg op over zijn moeder en zuster, zelf

gaat hij als kluizenaar leven op den berg Moelia Kesna.

Indra Kamadjaja keert in al zijn schoonheid naar zijn

eigen verblijf terug, steeds omziend naar de lieflijke verschij-

ning, die een zoo hevige ontroering in hem wekte; in droef ge-

peins verzonken trekt hij zich in zijn slaapvertrek terug. Zijn

dienaren vragen hem, of hij v^ellicht op hen vertoornd is, of wel-

ke andere reden er is voor zijn neerslachtigheid, en weenend
antwoordt hij: « Toen ik zooeven bij mijn Vader was, zag ik de
maan, die opging over dit gansche land; nooit zag ik een ver-

schijning als deze; zij is 't, die deze ontroering in mij gewekt
heeft, en indieij. ik er niet in slaag haar te verwerven, wil ik

liever sterven ! » De dienaren begrijpen, dat hij liefde heeft op-

gevat voor Nila Kantjana, en zij vragen, wat er tegen zou zijn,

dat hij haar ten huwelijk vraagt: zij zijn toch gelijken in rang,

beiden godenkinderen. Doch hij durft niet te besluiten, hij

zucht en w^ent slechtö, de slaap wijkt van hem, spijs noch
drank neemt hij tot zich, en hij gedraagt zich als een krankzinni-

ge. Zijn dienaren doen al hun best om hem te troosten, zij spo-

ren hem aan om zich toch te vermannen en de een of andere ver-

strooiing te zoeken; ten laatste luistert hij naar hen en hij be-

veelt de muziekinstrumenten te brengen: zelf begint hij de
gamelan te bespelen, de dienaren zingen en dansen.

De prinses Nila Kantjana hoort uit de verte de muziek,

en zij vraagt, wie het toch is, die deze wijzen SF>eelt, waar zij

zooveel van houdt ; haar dienaressen, de nimfen Toendjoeng
Biroe en Toendjoeng Bang, gaan op onderzoek uit. Zij komen
in Kcirang Koesoema Sari, niet herkend onder de menigte van
toekijkende goden, indra s en widadari's, die allen als betoo-

verd zijn door de schoone vertooning. Sang Roekma Djaja danst

het spel (( Darma Déwa met Darma Déwi, hoe deze, toen zij

met elkander valden huwen, zich incarneerden onder de men-
schen », — en de prins denkt bij zich zelf, dat, zoo hij op andere

wijze zijn wensch niet vervuld kan krijgen, hij Darma Déwa's
voorbeeld zal volgen, en eveneens naar de aarde zal neerdalen.

Aan het kloppen van zijn hart merkt Roekma Djaja deze ge-

dachte van den prins; hij vraagt aan de beide dienaressen,

wat zij daar in het donker komen doen, waarop zij antwoorden,

dat zij alleen maar naar het schouwspel komen zien. Als de

prins hoort, dat zij dienaressen zijn van de padoeka adinda,
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llaat hij haar dicht bij zich zitten ; hij ziet, dat zij gelijken op
zijn geliefde, en biedt hcicir sirih aan, en spreekt hacir zoo vrien-

delijk mogelijk toe; wanneer zij willen vertrekken, houdt hij ze
terug en verzoekt haar hem eerst te beloven hem behulpzaam te

zijn in het vervuld krijgen van zijn wensch, om de prinses Nila
Kantjana nog eens te ontmoeten: lang van de onvergelijkelijke

verwijderd te zijn, zou zijn dood beteekenen ; nacht en dag
staa/ haar beeld hem voor oogen; als hij gestorven zal zijn, moge
hem dan een door haar gekauwd betelpruimpje, of een verwelk-
te bloem uit heur haarsieraad meegegeven worden, en moge
zijn lijk gewasschen worden met haar tranen, en gewikkeld in

een door haar afgelegd kleed !
— Weenend beloven hem de

beide dienaressen, al haar best te zullen doen, zij troosten hem
en raden hem op de goden te vertrouwen. — Het is nu bijna dag
geworden, en de prins trekt twee ringen van zijn vingers en
geeft ieder van de dienaressen één er vem, als teeken van zijn

dankbare gezindheid.

Bij Nila Kantjana teruggekomen, verhalen de beide nimfen
van de schoonheid van het schouwspel; van alle kanten regent

het plagerijen over haar lang uitblijven: zeker waren zij ver-

liefd geworden op de vertooners ! En als zij vertellen, hoe zij

door den prins zelf met sirih vereerd werden, lokt dat weer
nieuwe plagerijen uit. De prinses vraagt glimlachend, wie de
vertooners waren, en wie de gamelan bespeelde, en wanneer
zij verneemt, dat Indra Kamadjaja zelf de muziek maakte, trekt

zij zich terug in haar slaapvertrek, doch zij kan niet rusten,

ontroerd als zij is door het aanschouwen van de volle maan en
door den geur der bloemen: tecyen dat de maan zal ondergaan,
wordt deze rood, en een lichte wolk legt zich als een sluier over

h?.ar, zoodat het is, als schaamde zij zich. En voortdurend denkt
de prinses aan Indra Kamadjaja, hoe hij wegging, zijn kleed

opschortend, zoodat zijn kuiten te zien kwamen, als pandan-
bloesems, los wiegelend tusschen de blaren; en in haar hart

neemt zij zich voor, dat, tenzij zij iemand ontmoet, in schoon-

heid gelijk aan Kamadjaja, zij niet zal huwen.

Ook de prins brengt een slapeloozen nacht door; als hij de
maan helder ziet schijnen, meent hij Nila Kantjana te zien; een

zachte zephyr waait en brengt den geur vem duizend bloemen
aan; wanhoop vervult hem. Roekma Djaja tracht hem moed in

te spreken, en raadt hem zich te wenden tot zijn vader op den
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berg Moelia Kesna, doch onder tranen slaat hij dien r2iad af: het

zou toch vruchteloos zijn.

Als na een wakend doorgebrachten nacht Nila Kantjana
opstaat, en een harer dienaressen haar vraagt néiar de reden van
haar droefheid, en of zij wellicht op haar verstoord is, antwoordt
zij: (( Er is niets dat mij bedroeft, doch, terwijl ik van nacht wak-
ker lag, begon mijn hart te kloppen, ik kreeg een gevoel, of ik

zweefde en in den hemel werd opgenomen, en ik meende mijn

bewustzijn te verliezen. » Haar dieneiressen raden haar, in den
tuin wat afleiding te gaan zoeken; zij keurt dit goed, en toebe-

reidselen worden getroffen om naar den tuin Aneka Wama te

vertrekken.

Terstond gaat nu Toendjoeng Biroe heimelijk naar Indra

Kamadjaja, die als wezenloos terneer zit, om hem te raden, ook
naar den tuin te gaan: dan zal zijn wensch in vervulling gaan,

en hij zal zijn geliefde weerzien. Vóór Nila Kantjana dan ook
daar aankomt, is Kadmadjaja reeds van de andere zijde den tuin

binnengekomen, waeir hij zich verbergt onder een nagapoespa-

boom. Op haar weg naar het gouden, met juweelen versierde,

lustverblijf komt de prinses daarlangs, rozeroode tjampaka-

bloemen plukkend; haar gezellinnen hebben zich verspreid en

bij haar bleven alleen Toendjoeng Biroe en Toendjoeng Bang.

juist op het oogenblik dat zij het paviljoen zal binnentreden,

komt Kamadjaja plotseling uit zijn schuilhoek te voorschijn,

hij omhelst haar, en betuigt haar zijn hartstochtelijke liefde;

<! als ik u niet nog heden ontmoet had » , zegt hij , (( zou ik v£in

verdriet gestorven zijn. » Nila Kantjana verschrikt hevig door

zijn omhelzing, en ook de beide dienaressen steian verbijsterd,

doch tevens zijn zij vol bewondering voor de schoonheid van

Batara Kamadjaja: hij met de prinses zijn als de zon met de

maan. Zoo ontroerd zijn de gezellinnen, dat zij niet spreken kun-

nen, en zich stil ter weerszijden van den prins en de prinses neer-

zetten. Kamadjaja klaagt dan opnieuw over zijn hartstochtelijke

liefde voor Nila Kantjana, hij smeekt om haar ontferming en

wederliefde; sedert hij haar gezien heeft, staat haar beeld hem
steeds voor oogen, nooit zal hij haar kunnen vergeten; bleek is

zijn gelaat geworden en mager zijn lichaam door het verlangen

naar haar \
— De prinses antwoordt niet, en weent slechts. De

beide dienaressen trachten den prins tot bedaren te brengen, en

raden hem de prinses los te laten, en liever zich op behoorlijke
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wijze met een aanzoek tot hacur ouders te wenden. Déin wordt zijn

hait verteederd en hij spreekt over zijn naderenden dood, en
verzoekt zijn geliefde, zorg te dragen voor zijn lijk. Nila Kan-
tjana is vol medelijden met hem en smelt weg in tranen; dan wil
de prins haar weer troosten, en hij verklaart zich bereid terug te

gaan naar huis, mits Nila Kantjana ook na zijn dood en in alle

volgende levens hem trouw blijve: wordt zij de maan, zoo wordt
hij de maanspil; wordt zij de regen, zoo wordt hij de donder;
wordt zij het avondrood, zoo zal hij de wolk zijn; wordt zij een
berg, zoo is hij de vlakte; wordt zij een bloem, dan is hij de bij;

wordt zij een edelsteen, zoo zal hij de gouden kas zijn, wciarin

di^ gevat is !
— Nila Kantjana belooft, nooit een ander tot man 20

te zullen nemen dan hem, ook al werd zij nog zevenmaal weder-
geboren; mocht hij nederdalen naar de aarde of in de zee, zij zai

hem zeker volgen. Hierop wisselen zij armbanden en verlovings-

ringen als herkenningsteekenen, zoo zij zich zullen hebben geïn-

carneerd; dan neemt Kamadjaja met moeite en onder tranen af-

scheid van haar en verwijdert zich, telkens weer even terug-

keerend en omziend, en den geur van haar handdruk opsnui-

vend. In zijn paleis teruggekomen, zet hij zich daar neer, leu-

nend tegen de stijlen van het paviljoen, en spreekt allerlei ver-

warde taal. — Ook Nila Kantjana gaat naar huis terug, zonder

haar bad te hebben genomen of verder bloemen te hebben ge-

plukt, en trekt zich terug in haar slaapvertrek.

Ten einde raad gaat Roekma Indra naar den berg, om den

vorst over den toestand van zijn zoon in te lichten. Maar Naja

Koesoema is reeds geheel op de hoogte van wat hem daarheen

voert ; hij verklaart echter ook geen afdoende hulp te kunnen ge-

ven, daar (en Roekma Indra verneemt dit nu voor het eerst) de

beide gelieven broeder en zuster zijn ! Hij draagt hem op, aan

Indra Kamadjaja te zeggen, dat, zoo hij inderdaad niet af kan

zien van Nila Kantjana, hij naar de aarde moet nederdalen, en

zich incarneeren als zoon van den vorst van Koripan, daar deze

nog geen zoon heeft en zeer verlangt er een te bezitten. De die-

naar vertrekt daarop, doch uit medelijden met den prins, deelt

hij dezen de woorden vcin Naja Koesoema nog niet mede.

De vorst van het land Koripan heeft vier broeders en zusters:

de oudste is Ni Rara Soetji, met haar liefkozingsnaam: Njai Mas
Panggoeng Wétan; zij regeert over Wanasaba, waarom zij ook
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wel genoemd wordt Njai Gedé Wanasaba. En, omdat zij niet

wiï huwen en altijd ascese doet op den Betelbosch-berg, noemt
men haar ook Njai Gedé Poetjangan. Op haar volgt de vorst van
Koripan zelf, genaamd Lemboe Amiloehoer, met zijn troetel-

naam : Sang Praboe Déwa Koesoema. De derde is Lemboe-
Amarapadoe, vorst van Daha ; de vierde : Lemboe Pengarang,
koning van Gagelang. De jongste is weder een zuster. Kinara
Gila Prenggiwangsa, zij is de permaisoeri van den vorst van i^n-
gasari. — De oudste zuster, de vorstin van Wanasaba, wordt
ook wel genoemd Sang Palangka, of Nila Radja Sari.

De oorsprong van deze vier rijken is uit Sang Maha-Wisjnoe,
die zich uit den hemel op de aarde incarneerde; de vier vorsten

regeeren op volmaakt rechtvaardige wijze, welvaart heerscht in

hun landen, geen vorst op Java evenaart hen; zij zijn als vier

bloemen in het land van Java, hun landen vormen als het ware
één rijk, waar de rijst welig groeit en dat bezocht wordt door tal

van vreemde handelaars.

Op een dag, dat de vorst van Koripan, zooals zijn gewoonte
is, op jacht is gegaan, heeft hij, van 's morgens vroeg tot op het

oogenblik, dat de zon is gaan dalen, geen enkel stuk wild be-

speurd. Op het punt naar huis terug te keeren, ziet hij plotseling

een ree met een nog kort geleden geworpen jong; hij schiet, en
treft de ree, die dood neervalt; het jong is ongedeerd, en trekt,

als weenend, telkens aan den buik van het moederdier. De aan-

blik hiervan mciakt een diepen indruk op den vorst en doet bij

hem de begeerte naar het bezit van een kind opkomen ; hij keert

snel naar huis terug, waar hij van droefheid eet noch drinkt, en

zich in drie dagen niet vertoont. Na verloop van dien tijd spreekt

hij over zijn smartelijk verlangen met zijn gemalin, en zij komen
overeen naar Noesa Sari te gaan, en daar zich te kv^jten van

geloften aan Sang Jang Soekma, ten einde zoo te verkrijgen,

dat hij hun echt zal zegenen. De vorst geeft zijn patih bevel, een

vaartuig en al het verder noodige in gereedheid te brengen tegen

den zevenden der volgende maand; zoodra alles klaar is, ver-

trekt hij met zijn gemalin en groot gevolg, en, aan het zeestrand

gekomen, scheept hij zich in.

Tezelfder tijd is ook de vorst van Daha met zijn gemalin

naar Noesa Sari gegaan, en wel met hetzelfde doel; de lieden

van Daha zien het vreemde schip aankomen, en hun vorst geeft

bevel, te onderzoeken, wie de opvarenden zijn. Zoodra hem dit
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bekend wordt, gaat de vorst van Daha met zijn gemalin zijn
opwachting maken bij het vorstenpaar van Koripan; men is ver-
heugd elkander na lange scheiding weer te zien, en tevens ver-
rast, elkaar daar aan te treffen met dezelfde bedoeling. En zij

spreken af — niet zonder dat er eenige vroolijkheid is over een
dergelijke, voorbarig lijkende, beslissing over kinderen, die nog
moeten geboren worden — dat, zoo hun wensch vervuld wordt,
en zij kinderen krijgen van ongelijke sekse, zij ze met elkaar zul-

len doen huwen. Een feestelijke maaltijd volgt, en na afloop
daarvan dans en muziek in het maanlicht. Zoodra de dag aan-
gebroken is, gaan de vorsten met heel hun gevolg, en voorafge-
gaan door lieden die de rijkssieraden dragen, naar de plaats voor
de plechtige wassching; de priesters bestrooien hen met onheil-
werend meel, met gele rijst en allerlei bloemen, en begieten hen
met water uit de ko^rnha majang, zij voeren dansen voor hen
uit, en wenschen hun de vervulling van hun verlangen toe. De
vorsten antwoorden, dat, zoo Sang Jang Soekma hun wensch
verhoort, zij zich voor een groot feest zullen begeven naar de
Zuidzee, waarbij zij 700 koeien, 700 ossen en 700 reeën, alle

goudgehorend, zullen loslaten, en aalmoezen zullen geven cian

de priesters en leeraren. De laatsten antwoorden weer met
nieuwe zegenwenschen en bestrooien en overgieten de vorsten

opnieuw; en ten slotte begeeft het koninklijk gezelschap zich

de zee in, en baadt daar onder luid gejuich en vermaak in het

kalme water.

Wanneer Batara Indra Kamadjaja eenige dagen van zijn uit-

stapje naar den tuin Poespa Anéka Warna terug is, vermasrert hij

zeer, hij kan de smart niet langer dragen en neemt het besluit

zich te incameeren en naar de wereld der menschen af te dalen;

zijn dienaren voegen zich naar zijn wensch en geven het verlan-

gen te kennen, dan eveneens menschen te worden. Hij neemt
een teeder en moeilijk afscheid van zijn paleis en tuin en van de

vlakte Léla Birahi; alles daar — planten, bloemen en vogels —
treurt om zijn vertrek en schijnt hem te willen weerhouden; zijn

liefde voor Nila Kantjana is echter sterker en hij gaat op weg;

aan de poort van den hemel gekomen, bereikt hij den berg Moe-
lia Kesna, waar hij zijn vader vaarwel zegt. En op dat eigen

oogenblik verandert Batara Naja Koesoema hem plotseling in

een blauwe lotus, en tezelfdertijd Nila Kantjana in een witte
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lotusbloem. Naja Koesoema legt de blauwe lotos neder vóór
deii vorst vcin Koripan, en de v^tte bloem vóór de voeten van
den vorst van Daha, en herinnert zijn beide kinderen nog eens
aan hun afspraak om met niemand te huwen dan met elkaar, ook
al zouden zij nog zevenmaal wedergeboren worden; en de vier

bedienden van Kamadjaja doet hij beloven, hun meester te vol-

gen in alles, wat hem mocht overkomen. Dan keert hij terug
tot* zijn ascese.

Van de vier dienaren — die allen afstammelingen zijn van
god Indra— daalt Roekma Djaja als ongeboren vrucht neder in

de vrouw van den patih van Koripan, Roekma Indra in de vrouw
vem den toemenggoeng , en Reksa Indra in de vrouw van den
dbTnang; Roekma Tjehaja krijgt van Indra geen verlof om naar

de ciarde te gaan, maar hij luistert niet naar het verbod van zijn

vader, en gaat toch, waarom hij door de goden vervloekt wordt
en met allerlei vuil besmeerd; hij is dan leelijk geworden van
uiterlijk en stem, en incarneert zich in de vrouw van den rangga
van Koripan.

Terwijl nu de vorstenparen van Koripan en Daha in de zee

baden, vinden zij de lotusbloemen; de blauwe wordt opgegeten

door de vorsten van Koripan, de witte door het vorstenpaar van
Daha. Groote vreugde heerscht er thans onder het gevolg der

beide vorsten, en wanneer men aan land gekomen is en zich ge-

kleed en met reukwerk gezalfd heeft, volgt een algemeen feest-

maal, waarbij de priesters met geschenken worden begiftigd;

deze danken met zegenwenschen : mogen uwe kinderen (zeggen

zij ) heerschen over geheel Java ! Hierop keeren de beide vor-

sten naar hun rijken terug, nadat zij van elkander afscheid heb-

ber genomen en van krissen hebben gewisseld; ook de vorstin-

nen en de vorstelijke vrouwen van minderen rang nemen af-

scheid van elkaar met ruiling van armbanden, kleedingstukken,

enz.

Na eenigen tijd wordt de padoekfl mahadéwi van Koripan

zwanger, en zij bacirt een zoon, schoon van gelaatskleur en met

krullend haeu:, die genoemd wordt Raden Karta Boeana, met

zijn troetelnaam: Raden Bradjanata; hij krijgt een paleis in

Batidjar Ketapang, waarom hij ook wel genoemd wordt Raden

Bandjar Ketapang.
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Weinig tijd later wordt ook de permaisoeri van Koripan
zwanger, tot groote vreugde van den vorst, wiens liefde nu nog
toeneemt; heel het hof maakt zijn opwachting en brengt ge-

schenken. Als de tijd van de zwangerschap vervuld is, vertoo-

nen 2nch, op een gunstig oogenblik, groote teekenen: een hevige
orkaan breekt los, met donder, stortregen en bliksem, nu eens
boven het land, dan weer boven de zee; boomen storten om en
heel Java schudt; ieder denkt, dat de dag der opstanding aange-
broken is, want men bevroedt niet, dat op dit oogenblik de
groote Vorst het levenslicht gaat zien; dan bedaart de storm en
alle bloemen verspreiden een heerlijken geur. Terstond daarop
baart de permaisoeri een zeer schoonen prins, die een licht ver-

spreidt als van de pas opkomende zon, ja zoo sterk is zijn glans,

dat de oogen dien niet kunnen verdragen. Het kind wordt ge-

baad en de verheugde vader noemt het: Raden Inoe Kartapati;

zijn liefkozingsnaam is : Oendakan Rawisrangga. De hooge hof-

beambten voeren het zevenmaal m staatsie de stad rond en bren-

gen het vervolgens in het paleis. De vorst geeft rijke geschenken
aan de heele hofhouding en aan de priesters, en ontbiedt dan de

sterrewichelaars en beveelt den horoscoop van den jonggeborene

te trekken. Hun voorspelling luidt, dat een groote toekomst den
knaap wacht: heel Java zal zich aan hem onderwerpen en vele

vrouwen zullen hem ten deel vallen, doch op zijn twaalfde jaar

ongeveer zal een ramp hem scheiden van zijn ouders.

Ook aan de rijksgrooten van Koripan worden zonen gebo-

ren : de patih noemt zijn zoon Djoeroedèh, de demang den zij-

nen Poenta, die van den toemenggoeng heet Kertala, die van

de-' rangga Prasanta; en ook de djal^sa krijgt een zoon Toeras.

Deze knap)en worden nu de dienaren van Raden Inoe; vol vreug-

de ziet de vorst, dat allen welgemaakt en flink zijn, geschikt om
later dappere legeraanvoerders te worden, alleen Prasanta is

leelijk, heel anders dan zijn vader. Prasanta zelf zegt dat dit

komt, doordat zijn moeder, toen zij zwanger van hem was, er haar

zinnen op had gezet, om vleesch te eten van een nachtuil, en

doordat, toen hij geboren werd, het Westmoeson was en juist

maaneclips ! De vorst heeft schik in de grappen van den knaap,

en ook de vader hoort 't met welgevallen. Aan Raden Inoe wordt

als verblijf toegewezen Karang Kasatrian; hij wordt daar met

groote zorg opgevoed, en omgeven met alles, wat hem genoegen

kan doen. De welvaart van het rijk neemt nu nog toe, het eene
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feest volgt op het andere; maskerspel, wajang-Wong, en andere
vertooningen wisselen elkaar af; vele vreemdelingen, Europea-
nen, Chineezen en Japanners, bezoeken het land.

Na eenigen tijd baart de permaisoeri vrederom een zoon, tot

groote blijdschap van den vorst, die dit kind noemt: Tjarang Ti-

nangloeh; zijn troetelnaam is Lampoengkaras. Zoo verheugd is

de vorst, als w^aren hem zon en maan ten deel gevallen. — Nog
eenmaal v^ordt de permaisoeri moeder, thans van een dochter,

die zeer lief is en aanvallig, en glanzend als een gouden pop.

Ook de eerste-gemalin van den vorst van Daha wordt zwan-
ger; zij wordt met alle teederheid verzorgd en terstond wordt be-

vel gegeven tot gamelan-spel en allerlei feestelijkheid. Als de
tijd van de zwangerschap vervuld is, op den veertienden dag
van de maand — alle bloemen ontluiken geurend, regen drop-

pelt neer, de zon verduistert, een regenboog vertoont zich, een
zachte wind steekt op, de donder rommelt — baart de koningin

een dochter, schoon als de volle maan, liefelijk van geur, en met
v/ondersterken glans. De verheugde vorst noemt haar Kantjana
Ratna; haar liefkozingsnamen zijn: Raden Galoeh Tjandra Ki-

rana, en Lasmi-ning-poeri. De oudere zuster van den vorst koes-

tert en verzorgt het kind, en voorspelt 't de schoonst mogelijke

toekomst: zij zal heerscheres worden over geheel Java ! Tot ge-

zellinnen krijgt het' kind de dochter van den patih, Ken Bajan,

de dochter van den demang, Kèn Sanggit, en de dochter van den
toemenggoeng, Kèn Pasangon; en ook verzorgsters worden
voor de prinses aangesteld, gekozen uit de dochters der hooge
hofambtenaren

.

ELenigen tijd later baart de permaisoeri van Daha nogmaals
een kind, thans een zeer schoonen zoon, die glanst als een gou-

den pop. De vorst toont zijn vreugde wederom door groote mild-

dadigheid, erij noemt zijn telg: Raden Goenoeng Sari, ook wel:

Raden Parbata Sari; zevenmaal wordt, naar oud landsgebruik,

het kind in optocht de stad rond gevoerd. Als verzorgers worden
aangesteld de zoon van den patih, genaamd Tatik, en de zoon

van den demang, met name Kémang.
Ook de padoeka mahadéwi van Daha wordt moeder van

een dochter, die schoon is als een bloem van den tegaron-hoom

in een vaas Vcin groen glas ; de vorst noemt haar Raden Galoeh

adjeng. En na eenigen tijd wordt uit de mahadéwi nogmaals een
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dochter geboren, die schoon is als een me/a/i-bloem, en door
den koning genaamd wordt Raden Tami Oewé.

De vorst van Gagelang wordt verblijd door de geboorte van
twee kinderen uit de permaisoeri, nl. een zeer schoone dochter,
die hij noemt Raden Galoeh Koemoeda agoeng, met haar troe-

teinaam : Raden Galoeh Sarak, en een zoon, die eveneens zeer
schoon is, maar met een ietwat korte kin, Raden Mantri Sirikan,

bijgenaamd Singa Mantri.

De koning van Singasari krijgt een dochter, die een glans
verspreidt als een gouden pop, bezet met juweelen; hij noemt
haar Oeda-ning-Koeng.

Raden Inoe groeit voorspoedig op en neemt met den dag toe 40
in schoonheid en zachtheid van inborst ; hij munt, uit in alle kun-
sten en bedrevenheden, in paardrijden en wapenhandel, en voor-

al in het bespelen van muziekinstrumenten. Alle meisjes aan
het hof ontbranden in liefde voor hem en trachten hem met ge-

schenken voor zich te winnen; hij echter houdt zich afkeerig, en
verre van de giften te aanvaarden, gunt hij de schenksters zelfs

sreeii blik. Zijn grootste vermaak bestaat in musiceeren, samen
met zijn beide broeders en zijn gezellen, en prachtig klinken hun-
ne instrumenten te zamen. Prasanta, die gevraagd wordt om te

zingen, weigert dat, want (zegt hij) hij heeft een stem als een
slappe trommel, die niet meer kan worden gespannen. En Tja-

rang Tinangloeh merkt op, dat Toeras er altijd naast slaat, en
dat dit komt, doordat hij altijd aan vrouwen zit te denken; Toe-
ras erkent dat volmondig, maar verontschuldigt zich hiermee,

dat bij hun spel ook altijd zooveel meisjes staan te luisteren, die ko-

men aandragen met geschenken, die altijd weer geweigerd
worden ; beter zou 't zijn, als zijn heer wat toeschietelijker

was ! Inoe zegt echter nooit een andere vrouw te zullen aanra-

ken, voor hij de « vrouwe van Daha » ontmoet heeft en met deze

mingenot heeft gesmaakt.

Op zekeren dag gaat Inoe, in kostelijke kleedij en met vol-

ledig gevolg, zijn opwachting maken bij zijn vader ; zijn schoon-
heid is volmaakt, zooals hij gezeten is op zijn wit paard met
gouden schabrak, overhuifd door een gelen pajoeng en gewa-
pend met de kris Si Kalamisani, met gouden greep ; ieder, die

hem ziet, is vol bewondering: zeker (zegt men) is dit de god
Kamadjaja, die op de aarde is neergedaald; en alle vrouwen
v/orden als waanzinnig van verliefdheid. De vorst en de vorstin
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zijn verheugd Inoe te 2den, en ontvangen hem, en ook Tjarang
Tinangloeh, met alle vriendelijkheid; daar Inoe thans volwassen
is en 't dus tijd is, dat hij in het huwelijk treedt, en ook zijn ver-
loofde haren vollen wasdom bereikt heeft en schoon is als de
nimf Soekarba, stelt de vorst hem voor, samen met hem naar
Daha te gaan, en daar zijn kris en paard als verlovingsgeschenk
aan te bieden. Inoe buigt, dit hoorend, het hoofd in schaamte;
hij antwoordt niet, groet eerbiedig, en verwijdert zich dan haas-
tig, met Tjarang Tinangloeh en zijn gevolg. De vorstin wordt
hevig vertoornd over deze zonderlinge manier van doen, zij ver-

wijt haar man, dat deze zijn zoon verwend heeft, en de vorst

laat terstond Djoeroedèh, Poenta en Kertala ontbieden. Vóór
de boden aankomen in 's prinsen paleis te Panaragan, heeft

Djoeroedèh reeds aan Inoe gevraagd, welke reden hij toch had,
om niet op de vraag van zijn vader te antwoorden; Inoe zegt, dat

dit alleen kwam, doordat hij zich schaamde voor de vele aan-
wezigen ; staan zijn ouders er echter op,om een gezantschap naar
Daha te zenden, zoo is hij wel bereid daarvoor zijn kris en patrem
af te staan, benevens zijn paard Si Rangga-Ranggi, zijn schild,

zijn speer en zijn hoofddoek, — echter niet als verlovingsge-

schenk,

Ondertusschen zijn de boden aangekomen, om de drie ge-

zellen van den prins te ontbieden, en met kloppend hart gcian

deze mede. Vol vrees verschijnen zij voor den vorst; deze stelt

hun de vraag, wat de reden is, dat Inoe zich zoo onbehoorlijk

gedraagt, en of 't soms hun voorbeeld is, dat deze slechte manie-

ren gekweekt heeft; hij bedreigt hen met den dood, zoo zij niet

zorgen, dat Inoe meegaat naar Daha, om zich daar met de prin-

ses te verloven. De bedienden buigen het hoofd, en Djoeroedèh
betuigt, dat schaamte voor de vele aanwezigen de eenige oor-

zaak was van 's prinsen vreemde houding; de toom van het vor-

stelijk paar verdwijnt dan en zij zenden de dienaren naar huis,

om Inoe te verwittigen, dat over drie dagen het vertrek naar Daha
zal plaats hebben. Thuis gekomen, treffen de dienaren Inoe

aan, bezig het oog te houden op het in orde brengen van voge!-

strikken; hij hoort zwijgend het bevel van zijn ouders aan, en

zendt dan zijn dienaren heen om zijn beide broeders en zijn zus-

ter Angling Karas te ontbieden. Als deze komen, deelt hij hun
mee, dat hij den volgenden morgen zal uitgaem op de vogeljacht,

en hij noodigt zijn ouderen broeder uit hem te vergezellen ; maar
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ook zijn andere broeder en zijn zuster willen graag meegaan, het
meisje kan zelfs haar tranen niet weerhouden; zij moet echter

(zoo spreken zij af) eerst toestemming gaan vragen aan haar
vader, bij wien zij den volgenden morgen vooraf hun opwachting
zullen ga£ui maken. Vroolijk etend en drinkend en musicee-
rend zitten de prinsen bijeen met hun dienaren; weer komen
meisjes luisteren in de buurt, en trachten aanraking te krijgen

met Inoe, doch deze denkt daar niet cian ; Prasanta wèl, die wil

een avontuurtje beginnen, doch het loopt slecht voor hem af, 5U
gehoond en met bebloeden kop komt hij terug, waar de anderen
herr. luidkeels uitlachen.

Den volgenden morgen vertrekken de prinsen, allen op
schitterend opgetuigde paarden gezeten. Raden Inoe met een
vergulden pajoeng, Karta Boeaina en Tjarang Tinangloeh met
een rooden; de prinses is gezeten op een prachtigen wagen van
geurend hout, met beslag van hertshoorn, en overal bezet met
diamanten. Alle inwoners van Koripan loopen uit, om den stoet

te zien, en om strijd geven zij uiting aan hun bewondering voor

(( god Kamadjaja, die zich op aarde heeft geïncarneerd » ; een

liefdeverlangen maakt zich meester van alle vrouwen op het zien

van deze prinsen, vooral van Inoe, die is als de maan, die door

de wolken schijnt. — Bij hun ouders aangekomen, maken de

prinses en de prinsen daar hun opwachting en worden vriende-

Kjk ontvangen; weldra gaan zij door naar den tuin, en maken
daar jacht op vogels, zij plukken bloemen en vruchten, en baden
zich, onder allerlei scherts en spel, tot zij, als de zon reeds

daalt, met hun buit weer terugkeeren, de prinsen ieder naar hun
eigen paleis, de prinses nacir de w^oning van haar ouders.

Op zekeren dag draagt de vorst aan zijn demang en zijn

toemenggoeng op, thans alle toebereidselen te maken, om naar

Daha te gaan en daar officieel de hand der prinses te vragen en

de verlovingsgeschenken aan te bieden; Inoe krijgt bevel om
zijn kris, zijn paard, enz. daartoe mee te geven. Zoodra de ge-

zanten vertrokken zullen, zijn, zal de vorst doen beginnen met

de toebereidselen voor de huwelijksfeesten. -— De beide rijks-

grooten eianvaarden den tocht naeir Daha met al de kostbare ge-

schenken, en wanneer zij daar ciankomen, ontstaat er zoo groote

beroering op de markt, dat het rumoer ervan tot in de paséban

doordringt; de patih van Daha, Si Togok, komt snel naéur buiten

om te onderzoeken, wat dat gedruisch te beduiden heeft, en als
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hij de gezanten bemerkt, gaat hij, buiten adem van het harde
loopen, ze bij den vorst aandienen. De vreemdelingen worden
naar den eisch ontvangen, zij deelen de reden van hun komst
mee en sommen de verlovingsgeschenken op: Inoe's kris, zijn
paard Rangga-Ranggi, allerlei kostbaarheden en erfstukken van
goddelijken oorsprong. De vorst van Daha is uitermate verheugd
en vraagt belangstellend naar den prins Inoe; de gezanten prij-

zei den raden manteri, en verklaren, dat hij schoon is als Batara
Kamadjaja

; trouwens (zeggen zij) ook de prinses van Daha is

als de godin Rati. — De prinses is gezeten naast haar moeder,
en hoewel zij slechts eenvoudig gekleed is, is zij inderdaad bij

uitstek schoon; als een gouden pop is zij, bezet met fijne edelge-
steenten; maar zij wordt verlegen, als zij over haar aanstaand
huwelijk hoort spreken, en ijlings vlucht zij het paleis in. — De
vorst verklaart zich dan bereid, om, in overeenstemming met de
wenschen van zijn ouderen broeder van Koripan, terstond alle

60 toebereidselen voor het aanstaande huwelijk te treffen. Dan ver-

trekken de gezanten, nadat zij geschenken hebben meegekregen
voor den vorst en den prins van Koripan, voor den laatste o. a.

een met wajangfiguren gebatikt kleed, door de prinses zelve

voor den prins gewerkt. Als zij in Koripan aankomen, wordt
daar juist een topèng-voorstelling gegeven; zij brengen hun be-

richten over, en bieden de geschenken uit Daha aan, en op
's vorsten vraag neiar de prinses Tjandra Kirana geven de ge-

zanten hoog op van haar schoonheid: zij is nu juist huwbaar, en
ziet er uit als de nimfen Soepraba en Tilottama.

In beide rijken komt nu een tijd van groote bedrijvigheid,

het eene feest volgt op het andere, wajang- en topèng-uitvoerih"

gen wisselen elkander af, en door al die drukte vergeten de beide

vorsten hunne belofte. Batara Kala bemerkt, op de aarde rond-

g£iand, die luidruchtige feestvreugde en het verzuim, dat er het

gevolg van is, en hij besluit die vreugde in droefheid te doen

verkeeren door een spel op te voeren van den prins van Koripan

met den vorst Sotja Windoe.

In Tanah Wétan heerscht een groot en machtig koning, met

name Ratoe Sotja Windoe; vele vorsten zijn hem schatplichtig,

o, a. die van Bangawan, van Noesantara, van Madanda en van

Toemasik; als adipatfs dienen hem de vorsten van Balamban-

gan, van Blitar, van Poedak Sategal, van Gending, en andere;

van zijn legerscharen is het aantal ontelbaar. Op zekeren nacht
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hoort hij in zijn slaap een stem, die hem waarschuwt voor den
koning van Koripan : thans is deze nog klein, doch eenmaal zal
hij heel Java aan zich onderwerpen; het is dus wenschelijk, om
terstond maatregelen te nemen. De vorst schrikt wakker en den
volgenden morgen gaat hij naar de paséban, waar hij zijn patih
Djasanta, zijn toemenggoeng Matjan Nagara, den demang Ga-
napoera, allen heldhaftige en door ijzer niet te kwetsen strijders,
aantreft; ook veel volk verzamelt zich, en de rijksinsigniën van
oe vorsten en adipati's staan in rijen vóór hem. Hij vertelt dan
wat hij, al wakende, droomde. De rijksgrooten zijn van mee-
nmg, dat het zaak is, den raad op te volgen : thans is 't nog een
klein vuurtje (zeggen zij) , dat gemakkelijk gedoofd kan worden;
later zal 't wellicht een groote brand zijn, waaraan geen blus-
schen meer is. De koning roept dan ieder op, die zich in staat
rekent om zich van Inoe van Koripan meester te maken en de-
zen bij hem te brengen; een koninkrijk zal het loon zijn voor
wie dit volbrengt. Rangga Lawé Hidjau verklaart zich bereid
de opdracht te aanvaarden, en de vorst wijst Si Penambang
Watang Potong aan, om hem te vergezellen.

Samen gaan deze op weg, doch daar de reis zoo moeilijk
is en zoo lang, zoodat er wel drie maanden mee zouden, heen-
gaan, besluit Rangga Lawé den weg te nemen door de lucht:

zóo zal hij slechts 1 3 dagen noodig hebben. Hij gaat daartoe
op één been staan, en keert tot zichzelf in; hij sluit de negen
lichaamsopeningen, zoodat de geheele zinnelijke wereld voor
hem verdwijnt en richt al zijn gedachten op Koripan; op dat-

zelfde oogenblik roept hij Si Penambang toe, zich aan zijn gor-

del vast te klemmen, en samen vliegen zij nu heen door de witte

wolken. Het is avond als zij hun doel bereiken en buiten de stad

neerkomen; zij hooren daar luide muziek, zoodat Si Penambang
f^-^rst verschrikt en op den loop wil gaan, denkenr*. dat de hemel
invalt; dan gaan zij, onder de menigte verborgen, de stad bin-

nen naar Karang Panaragan, en wachten daar tot men zich ter

ruste begeeft. Inoe's vijf dienaren houden de wacht bij hem, en

Poenta spoort zijn makkers aan, om vooral dezen nacht niet te

slapen, daar hij een onheilspellend geluid heeft gehoord, een

zékere aanduiding, dat een met groote macht begaafde dief op

komst is. Rangga Lawé, die binnen de omheining gekomen is,

spreekt een slaapwekkende tooverspreuk uit, tot tweemaal tóe,

en onder den invloed daarvan vallen de wachten, in staande
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houding, in slaap, hoewel zij toch nog, door den grond te be-
ruiken, hebben gemerkt, dat gevaar dreigde. Dan gaat Rangga
Lawé op den vast slapenden Inoe toe, neemt hem op, wikkelt
hem in een doek, en gaat er samen met Si Penambang vandoor.
In zijn onhandigheid en haast, stoot de laatste tegen Prasanta's
been, zoodat allen wakker schrikken; Djoeroedèh bemerkt, dat
Inoe uit zijn slaapvertrek verdwenen is; alleen zijn kris ligt er

nog. Snel grijpen zij hun wapens en gaan den schaker achterna.
Als zij op het punt zijn, hem in te halen, en hem uitdagen om
stand te houden en te vechten, neemt Rangga Lawé Hidjau
weer zijn toevlucht tot zijn bovennatuurlijke vermogens, en hij

verheft zich in de lucht, tot groote wanhoop van Inoe 's dienaren.

Weenend blijven Djoeroedèh, Poenta en Kertala gedurende drie

dagen en drie nachten in het bosch; met de verschrikkelijke

tijding naar het hof terugkeeren durven zij niet. Djoeroedèh
wil zelfmoord plegen, maar Kertala, die ergen honger heeft,

vindt het beter om struikroover te worden en iederen daar voor-

bijkomenden reiziger uit te schudden; Djoeroedèh echter haalt

zijn makkers over om te zamen ascese te gaan verrichten op den
berg Sela Mangling, ieder op een afzonderlijke plaats: Djoeroe-

dèh, onder den naam Goenoeng agoeng, zittend op rietgrastop-

pen, Poenta in water, onder den naam Wesi Djaja, Kertala on-

der een groote rots, onder den naam Tagak Wesi.

Rangga Lawé en zijn gezel komen met den geschacikten

Inoe bij Sotja Windoe aan, en ieder, die hem ziet, staat verwon-
70 derd over de schoonheid van den knaap. Si Inoe slaapt Vcist, en

ontwaakt pas, als Rangga Lawé hem over de voetzolen strijkt;

hij kijkt rechts en links, vraagt verwonderd, waar hij zich be-

vindt, en denkt dan vol droefheid aan zijn ouders. Vorst Sotja

Windoe spreekt hem aan, en deelt hem mee, dat hij hem het

leven wil schenken, zoo hij er in toestemt, zijn schoonzoon te

worden: hij zal dan koning worden over heel Tanah Wétan.

Inoe weigert, en wil den vorst schoppen, doch de patih houdt

hem tegen; Inoe tracht zich los te worstelen, en spuwt den vorst

in het gezicht. De demang en de toemenggoeng, met Rangga
Lawé en Si Penambang, komen den patih te hulp, doch zij

allen kunnen Inoe niet de baas worden. Nogmaals stelt de vorst

aan Inoe voor, zijn schoonzoon te worden, en zoo zijn leven te

redden, doch opnieuw weigert deze, en opnieuw spuwt hij den

vorst in het gelaat; dan wordt deze nog toorniger, en gaat Inoe
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te lijf, achtereenvolgens met sp>eer, kris en zwaard, doch de wa-
pens breken en deren Inoe niet. Allen, die het zien, staan ver-

wonderd en zijn vol deernis met den knaap. Nu beveelt de
Vorst, Inoe midden op de aloen-aloen aan een paal te binden,
en alle inwoners zonder uitzondering op te roepen, om hem
met speren, lansen en steenen te bewerpen, of met rijdieren

tegen hem aan te bonzen. Het bevel wordt uitgevoerd; allen

hebben medelijden met Inoe, en uit vrees voor den koning wer-
pen zij wel naar hem, maar daar hun oogen door tranen ver-

duisterd zijn, missen zij, en ook de paarden en olifanten weige-

ren om tegen Inoe aan te loopen. — Na drie dagen lang, aan
zon en regen blootgesteld, daar gestaan te hebben, is Inoe als

dood; men gaat dit den vorst melden, en deze geeft order het

lijk in de rivier te werpen. Dit geschiedt, en het lichaam drijft

naar zee; maar de zee werpt 't weer op en spoelt 't aan land in

een groot bosch, dat vol is van welriekende geuren; bijen gon-

zen om Inoe heen, als weenden zij, en de paradijsvogels roepen,

als spraken zij hem zachtkens toe.

Ook Inoe's andere dienaren, Prasanta en Toerais, zijn in-

tusschen van Koripan vertrokken om naar hem te zoeken; zij

raken verdwaald en lijden honger, alleen levend van wat v^dlde

aardvruchten; eindelijk komen zij, steeds rondzwervend, aan

het zeestrand, en wanneer zij dit langs loopen, bemerken zij de

vele bijen, die om de bloemen gonzen, en ontdekken dan plot-

seling de lantjingan van Inoe en weldra ook diens lijk. Zij halen

dit uit het water, en leggen het op een witten steen, onder een

^n^sana-boom, welks bloesems daarop neervallen. Prcisanta

bemerkt, dat zijn meesters oogen gesloten en zonder eenige be-

weging zijn, en hij begint te weenen als een koortslijder; dan
worden de dienaren bang, dat dit misschien een spook is, in de

gedaante van het lijk van hun heer, en zij heffen een nog ver-

vaarlijker gehuil aan. — Na verloop van eenigen tijd komt Inoe

wat bij en opent de oogen, maar spreken kan hij nog niet; ook

dan nog vertrouwt Toeras niet, dat dit wezenlijk zijn dood ge-

waande meester is, die daar ligt, en hij durft niet alleen daar te

blijven, als Prasanta water gaat halen, zoo bevreesd is hij, dat

het spook hem zou kunnen verslinden. Prasanta druppelt nu
Inoe wat water op de borst, en als hij daardoor wat verkwikt is,

geeft hij hem eenige slokjes te drinken; ook legt hij Inoe's kris

weer naast hem neer. 2x>odra de prins weer in staat is om te
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spreken, vraagt hij hoe zijn dienaren daar komen; zelf vertelt

hij al wat hem van v^ege Sotja Windoe wedervoer, en zijn ge-
zellen ontsteken, dit hoorend, in hevige woede. Van nu af, zoo
stelt Inoe vast, zullen zijne dienaren geen k^ama meer tegen
hem mogen spreken, in gewone taal zullen zij voortaan met el-

kander praten op voet van gelijkheid; zelf noemt hij zich van dit

oogenblik af: Tjèkèlwanengpati; de naam van Prasanta wordt:
Si Ranggadjiwa; die van Toeras: Si Boetatil. — Dan gaan zij

met hun drieën op weg langs het zeestrand, doch Tjèkèiwa-
nèngpati is nog te moe en te zwak, om lang achtereen te loopen,
en men wacht eerst nog drie dagen; daarna begint de tocht weer,
eerst langzaam, later wat sneller, en vol weemoed denkt ïnce
aan zijn vroeger leven en aan zijn ouders.

In Daha viert men ondertusschen rog vroolijk feest, daar
de vorst daar nog niets weet van de verdwijning van den prins

van Koripan.

Op den berg Sela Mangling woont '^en ral^sasa, die over-

dag in een spelonk slaapt en des nachts om voedsel rondgaat.

Van oorsprong is deze reus, Wila Sembah geheeten, een door

een vloek van Batara Goeroe getroffen god; hij verlangt vurig

om naar het godenverblijf terug te keeren, en, op een middel
zinnend om van zijn vloek verlost te worden, bereikt hij des

nachts Daha, dat vol feestvreugde is, en de gedachte komt in

hem op om de prinses te ontvoeren naar zijn spelonk. Hij vol-

voert diti plan en schaakt Tjandra Kirana, met het bed, waarop
zij ligt te slapen. Als zij 's morgens ontwaakt, schrikt zij hevig

op hfet zien van den reusachtigen boeta, en, bang door hem te

zullen worden verslonden, breekt zij in tranen uit. Hij tracht

haar te sussen, zeggend dat hij haar niet zal deren, en haar

alleen maar geschaakt heeft, ten einde zelf den dood te vinden,

doch zij kan niet tot rust komen, beangst als zij is voor zijn stem,

die is als de donder.

In het paleis van de prinses is men 's morgens verwonderd,

dat zij niet opstaat, maar als na eenigen tijd ontdekt wordt, dat

zij verdwenen is, maakt groote ontroering zich van de dienares-

sen meester; overal wordt gezocht, in het paleis, in den tuin,

maar men vindt haar niet. Ten einde raad, zeer bevreesd en onder

groot misbaar, gaat de hoofddienares de vorsten ervan verMrit-

tigen; deze schrikken hevig, en vallen, de een na de ander, in
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zwijm. Zoodra de vorst weer bijgekomen is, laat hij den patih
roep>en en beveelt dien alle rijksgrooten en legeraanvoerders
ijeen te roepen en deze uit te zenden, om te zoeken. De patih

ontdekt voetsporen van den raksasa, elk spoor drie el lang, en
deze teekens zijn gericht naar den berg Sela Mangling; als de
vorst dit hoort, is hij diep verslagen; luid geween weerklinkt
door het paleis, als van golven die het strand beuken, want men
meent, dat de prinses nu zeker dood is, verslonden door een
boos monster. Ook prins Goenoeng Sari valt in zwijm, zoo he-
vig is zijn smart; de vorst trekt zich terug in zijn paleis en geeft

geen audiëntie.

Ondertusschen heeft de koning van Koripan boden uitge-

zonden, om zijn zoon te zoeken, en tevens een gezantschap
naar Daha, om kennis te geven van het verdwijnen van Inoe.

Deze gezanten komen daar aan te midden van de algemeene
ontsteltenis, en worden door den patih ontvangen, die zeer ver-

baasd is het nieuws omtrent Inoe te hooren, en van zijn kant het

gebeurde met de prinses vertelt. De gezanten keeren terug en
deelen hun vorst de treurige tijding mede, en diens droefheid

neemt er nog door toe.

Zeven dagen na de verdwijning van de prinses, besluit de

vorst van Daha een expeditie te ondernemen naar den berg

Sela Mangling; hij brengt zijn heele legermacht bijeen, en met
slaande trom en luide krijgsmuziek trekt men op, zeven dagen
lang. Als men zoover gekomen is, komt de boeta te voorschijn

en heft een vervaarlijk geschreeuw aan; angst overvalt de sol-

daten, en klappertandend gaan zij op de vlucht voor den reus,

die hen bewerpt met uitgerukte boomen en rotsblokken, zoo

groot als karbouwen; velen worden door den ral^sasa gegrepen

en verslonden. De vorst trekt terug; hij bericht den noodlot-

tigen afloop aan zijn gemalin, en ten einde raad doet hij nu overal

door den patih bij bekkenslag bekend maken, dat al wie in staat

is den hoeta te dooden en zijn kind terug te brengen, ook al ware

hij half hond, half varken, zijn dochter tot vrouw zal krijgen, en

bovendien de heerschappij over het rijk Daha. Doch niemand
durft zich op te werpen; wie zou (zegt men) den verschrikke-

lijken hoeta kunnen weerstaan?

Na eenigen tijd komt, vermoeid, berooid en vermagerd,

Tjèkèlwanengpati met zijn beide gezellen in een dorp van het

rijk Daha aan, en zet zich te rusten onder een waringinboom op
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de markt. Inwoners van de desa vragen hem: (( Wie zijt gij

toch, o vreemdeling, die zoo schoon van gelaat zijt, doch die er

helaas ! zoo vermagerd en uitgeteerd uitziet? » Inoe antwoordt,
dat hij een verdoolde zwerver is, en hij vraagt, in welk rijk hij

hier is en hoe de koning ervan heet ; hij krijgt de gewenschte
inlichtingen, die hem schijnen te bedroeven, en medelijdend
brengt men hem allerlei eten en versnaperingen. Hij vraagt nog
verder, en hij krijgt nu het verhaal te hooren van de ontvoering
der prinses, van den ongelukkigen tocht naar den berg, en van
den prijs, dien de vorst voor de redding van zijn kind uitloofde.

Tjèkèlwanèngpati weent tersluiks; dan neemt hij plotseling af-

scheid en verwijdert zich in de richting van de stad, hoewel de
dorpelingen hem willen weerhouden; zijn dienaren vergezellen

hem met den leeftocht, dien zij gekregen hebben.

Des morgens, bij het binnengaan der stad, ontmoet Inoe

den patih met Si Togok; hij vermoedt lieden van hoogen rang
vóór zich te hebben en wijkt eerbiedig uit; hoewel hij er zoo
slecht en haveloos uitziet, trekt hij door zijn buitengewone
schoonheid toch de aandacht van den patih, en deze komt op
hem af en vraagt wie hij is. Tjèkèlwanèngpati antwoordt, dat hij

een zwerveling is, en noemt zijn eigen naam en die van zijn ge-

zellen, en vraagt dan, onder allerlei plichtplegingen, wie het is,

die tegenojver hem staat. De patih maakt zich bekend en ver-

haalt hem alles omtrent de schaking van Tjandra Kirana. Inoe

houdt zich of hij ervan schrikt, dat hij zoo'n groot heer ontmoet-

te, en weg wil gaan, doch de patih weerhoudt hem en stelt hem
gerust, en verklaart zelfs genegen te zijn hem als zoon aan te

nemen. Dit hoorende, antwoordt Tjèkèlwanèngpati, dat hij zich

weliswaar niet verstout, om te verzekeren, dat hij den gevrees-

den ral^sasa zal kunnen overwinnen, doch, als de vorst het hem
opdraagt, is hij bereid den strijd te wagen. De patih neemt hem
verheugd mee naar het hof en deelt den vorst zijn ontmoeting

mee* deze bewondert de schoonheid van den vreemdeling, en

gist, wie hij toch zijn mag, hij lijkt wel de zoon van een mach-
tig heerscher, deze zwerveling, die precies gelijkt op Goenoeng
Sari. De vorst herhaalt voor Tjèkèlwanèngpati de bewoordingen

van zijn gelofte, en deze verklaart zich bereid den hoeta te be-

vechten; hoe schrikwekkend deze ook zijn moge, hij zal geen

stap terugwijken !

Hij neemt afscheid van den vorst, die vol bewondering is
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voor deze fiere taal, en gaat met zijn dienaren op weg; deze
willen hem nog van zijn voornemen afhouden, doch hij ant-
woordt, liever te sterven dan deze ellende te blijven dragen; wil-

len zij liever naar huis gaan en zijn vader zijn dood berichten,

zoo staat hun dit vrij ! Beide dienaren verklaren in leven en dood
bij hun meester te willen blijven; maar als zij op het tooneel van
den onlangs gevoerden strijd komen, en daar de overblijfselen

van de gesneuvelden zien, wordt Si Boetatil toch bang en zijn

haren rijzen te berge. De boeta ligt juist te slapen, en het geluid '-^0

van zijn ademtocht is als de donder; als Ranggadjiwa bevel
krijgt om het monster wakker te maken, vraagt hij of het niet

beter ware den reus slapende te dooden, doch Inoe wijst dat af:

het zou laf zijn ! Dan schreeuwen de beide dienaren den reus

wakker, hem toeroepend, voor den dag te komen, als hij iemand
wil verslinden; hij kan kiezen: een dikke of een magere ! Wel-
dra vertoont zich de raksasa, onder luid gebrul, en de beide

dienaren worden nu doodsbenauwd, en weifelen, wat zij doen
zullen, bij hun heer blijven of op den loop gaan. Si Boetatil

kruipt in een rotsholte, die te nauw voor hem is, en waar hij met
zijn dikken buik halverwege in blijft steken. Tjèkèlwanengpati
schort zijn gewaad op, maakt zijn gordel vaster, en trekt zijn kris

Si Kalamisani; de reus komt snel op hem af, een zich bewegen-
den vuurberg gelijk, en werpt met rotsblokken en groote stuk-

ken hout; als hij mist, grijpt hij Tjèkèlwanèngpati bij den gor-

del en brengt hem naar zijn mond; juist op dat oogenblik echter

stoot Inoe hem zijn kris in de keel, en, door het gif verlamd, laat

de reus Inoe's gordel los, en valt dood neer, zooals een berg

valt. Maar tezelfdertijd is hij verlost van den vloek die op hem
rustte, hij wordt weer wie hij was: Batara Sjiwa, en zegt: (( O
mijn kleinzoon Inoe van Koripan, groot is mijn deernis met u bij

de gedachte aan het groote werk, dat u nog wacht; neem mij,

bid ik u, tot uw dienaar, opdat ik u zoo danke voor mijne ver-

lossing van, den op mij rustenden vloek ! » Inoe vraagt, van

wie de stem is, die van een onzichtbare tot hem komt; en het

antwoord luidt, dat het de stem is van Sjiwa, die getroffen was
door den vloek van Batara Goeroe. Tjèkèlwanengpati weigert

Sjiwa 's aanbod, daar het ongepast zou zijn voor hem, een god

als dienaar te hebben, doch hij verzoekt als gunstbewijs een

toovermiddel, waardoor hij bovennatuurlijke macht zal hebben.

Sjiwa verleent hem die tooverkracht door hem in den mond te

spuwen, en verdwijnt dan naar het godenverblijf. Tjèkèlwa-
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nèngpati kijkt nu om, en hij ziet Ranggadjiwa nog steeds
staan met gesloten oogen, als een steenen beeld

; pas als hij hem
over den rug strijkt, schrikt hij wakker, denkend dat de hoeta
hem komt verslinden; verwonderd ziet hij zijn heer ongedeerd
voor zich staan. Samen gaan zij nu op zoek naar Si Boetatil, die

nog altijd halverwege in de holte geklemd zit; hij wordt daar-

uit getrokken, en vol vrees vraagt hij aan Inoe, of de reus wer-
kelijk dood is, en Inoe lacht als Rangadjiwa zijn makker gerust-

stelt en pochend voorgeeft, dat hij zelf het was, die het monster
heeft afgemaakt.

Zij komen nu bij Tjandra Kirana, die zit te weenen om
hacur ouders; Tjèkèlwanèngpati troost haar, zeggend, dat hij den
boeta gedood heeft en dat hij haar nu nsiar haar ouders zal terug-

brengen. Vol bewondering ziet zij naar hem op, getroffen door

zijn schoonheid ondanks zijn berooiden toestand, en be-

schroomd vraagt zij, wie zij dan toch zijn. Tjèkèlwanèngpati
noemt dan zijn naam, en geeft voor, dat zijn beide dienaren zijn

broeders zijn. Dan gaan zij op weg, de prinses altijd nog vol

vrees voor den raJisasa; en Inoe bemerkt, dat de prinses jong is

en van buitengewone schoonheid. Als het avond wordt, laat

Tjèkèlwanèngpati zijn gezellen uit boomblaren een afgesloten

slaapplaats maken voor de prinses; zelf kan hij den slaap niet

vatten, en hij denkt vol droefheid aan zijn ouders en aan zijn

huwelijk met zijn geliefde, van wie hij nu gescheiden is.

Des morgens wekt het gezang der vogels en het hanenge-

kraai allen weer, en zij vervolgen hun weg. Als zij in Daha ko-

men, gaat Tjèkèlwanèngpati vooruit, om den vorst de goede

tijding te brengen; de prinses zelf en de dienaren wachten onder

een waringinboom. Een hevige ontroering bevangt den koning,

als hij hoort, dat zijn kind gered is; hij is als een plant die een

jaar lang onder de zengende zonnestralen heeft gestaan en nu
door den regen bevochtigd wordt; de vorst, de vorstin en al de

dienstmaagden gaan ijlings, zonder eenig ceremonieel, op weg.

Als Si Boetatil al die vrouwen ziet komen aansnellen, maakt hij

haastig zijn kleeren wat in orde; hij plukt zich, bij wijze van

soenting, een blad van den gedoornden pandanboom, en steekt

zich dit achter het oor, zoodat dit hevig begint te bloeden ! On-
beschrijfelijk is de vreugde van het weerzien en in feestelijken

stoet trekt men de stad binnen; de vorst zorgt zelf voor de reini-

ging der prinses, en priesters en kluizenaars spreken zegenwen-
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schen over haar uit. Thans is de vroolijkheid in Daha weerge-
keerd, het eenige, wat den vorsten nog droefheid baart, is de ver-

dvvijning van den prins van Koripan.

Tjandra Kirana, die naar haar eigen paleis is teruggekeerd,
laat Tjèkèlwanengpati bij zich ontbieden; hij komt en zet zich

eerbiedig voor haar neer, doch kan (zegt hij) nog geen semhah
voor haar maken, daar hij nog onder een verbod staat: het is

hem onmogelijk thans een sembah te maken voor een vrouw.
Spijzen worden opgediend, en Tjèkèl wenscht, ondanks den
vloek, dien dit wellicht over hem zal brengen, en waarvoor hij

nog gewaarschuwd wordt, alleen 1'e eten van het bord van de
prinses; deze doet hem dit brengen, en hij gebruikt de spijzen

op de meest welgemanierde wijze, zoodat Tjandra Kirana zich

met verwondering afvraagt, wie hij toch zijn mag. Na den
maaltijd wordt sirih gepresenteerd, en de prinses draagt haar

dienaressen op, in alles goed voor Tjèkèl te zorgen en een zacht

bed voor hem te spreiden in het midden-paviljoen. Doch ook
dit aanvaardt Tjèkèl niet, en door Ranggadjiwa laat hij zeggen,

dat hij wenscht te slapen op de eigen legerstede van de prinses,

ook al mocht dit een vloek over hem brengen. De prinses, aan

wie dit bericht wordt, staat dan haar bed uit de djoengoet Sri

Menganti aan Tjèkèl af, maar draagt Kèn Bajan tevens op, aan

hem te zeggen, dat hij zijn haren late knippen. Tjèkèl stemt hier- KX)

in toe, doch hij wil niet geknipt worden « buiten )), doch al-

leen door Raden Goenoeng Seiri zelf ,en in de balé Indra Boeana.

Ranggadjiwa wijst hem op het gevaar, waaraan hij zich bloot-

stelt: in dit paviljoen kunnen alleen lieden van het edelste vor-

stelijk bloed komen; maar Tjèkèl blijft bij zijn besluit, glim-

lachend verklaart hij, dat dit gebeuren zal, ook al mocht hij er

bij sterven. Ten einde raad zendt de prinses haar dienaressen

naar haar broeder, om de schaar te leen te verzoeken, en tege-

lijk maakt zij haar voornemen bekend, om, zoo Tjèkèlwaneng-

pati deze zware proef doorstaat, een goudgehoornde ree te of-

feren. Zij noodigt Tjèkèl weder bij zich ten eten, en voortdurend

zijn haar oogen op hem gevestigd; vol liefde en medelijden

denkt zij aan hem, en zij hoopt vurig, dat hij toch aan het ge-

vaar van de balé moge ontkomen; is hij niet van vorstelijken

bloede, zoo zal zijn gebeente zeker vermorzeld worden.

Onderwijl is Kèn Bajan naar Goenoeng Sari gegaan, die,

onder een men^rra-boom gezeten, zich met zijn gezellen ver-
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maakt met gamelan-spel, en deze geeft de schaar en het verdere
gereedschap mede, en tevens zijn dienaren Tatik en Kémang,
om de operatie te verrichten. Op bevel van de prinses maken
eenige van haar dienaressen een uit rauwe bestanddeelen ge-

mengde zalf en andere ingrediënten gereed, hoewel zij meenen,
dac deze niet noodig zullen zijn, daar Tjèkèl helaas wel zeker
SooY een straf van de goden getroffen zal worden; Tjandra Ki-
rana spreekt haar echter moed in: wie weet! wellicht zal Tjè-
kèl toch niet sterven.

Tjèkèl gaat nu met de beide mannen naar den tuin Pangli-
p«>erlara, en beklimt het paviljoen; hij loont zich daar onbe-
vreesd, als was hij daar heer en meester, en zegt de beide die-

naren, hun werk te beginnen; maar nog vóór Kémang, die de
operatie zal doen, zijn hoofd kan aanraken, stort deze voor dood
op den grond. Met hulp van Tjèkèl, die hem water in 't gelaat

sprenkelt, komt hij weer bij, en verhaalt dan, hoe hij, Tjèkèl's

hoofd willende aanvatten, daaruit een vuur te voorschijn zag
komen, dat hem geheel verblindde. Tjèkèl oppert lachend het

vermoeden, dat Kémang 's linkerhand misschien v/at te kort is,

maar deze ontkent dat heftig, en er wordt gemeten, tot groot

vermaak van Tjèkèl's bedienden over Kémang's naieveteit. Op-
nieuw zal nu Kémang aan 't werk gaan, terwijl Tatik daarop
toezicht houdt; vóór Kémang begint, zegt hij nu: « Met uw
verlof, o Tjèkèl ! » en thans verloopt alles ongestoord; het af-

gesneden haar van Tjèkèl wordt gelegd bij dat van Goenoeng
Sari. Tjèkèl, nu nog schooner geworden, neemt daarop een bad
in den vijver, ook vooraf zeggend: <( met uw verlof ! » en kiest

als oorsieraad een tegaron-hloem. De dienaren verbazen zich

over zijn schoonheid, als Batara Kamadjaja is hij, glanzend als

de maan, die door wolken schijnt, ja schooner nog dan prins

Goenoeng Sari. Na allerlei grappen van Si Boetatil, die zich

houdt, of hij ook zijn haar wil laten knippen, keert men terug

naai het paleis van de prinses, waar ieder vol bewondering is

voor het nu nog schitterender uiterlijk van Tjèkèlwanèngpati.

Tatik en Kémang verhalen, wat in de halé gebeurd is, en zij

worden met geschenken begiftigd.

Tjèkèl wordt nu door Kèn Bajan naar het slaapvertrek ge-

leid, opdat hij zich daar verkleede in een gewaad, dat de prinses

hem schenkt; hij dankt voor deze nieuwe weldaad van haar, aan

wie hij toch reeds alles te danken heeft, doch kleedt zich alleen
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in een onderkleed, gebatikt met het patroon gringsing wajang
Sangoepati, een oranje k^in, besprenkeld met verguldsel, een
zijden gordel, eenige oorsieraden en arm- en beenbanden. De
andere kleederen wil hij niet aandoen, hij is dat niet gewoon
(zegt hij), hij is slechts een orang hoetan. De dienares zalft zijn
hoofd dan met borèh tot de schouders toe, waarna hij naar Tjan-
dra Kirana terugkeert. Deze is bedroefd, dat hij zich niet volledig
getooid heeft; zijn schoonheid ziende, denkt zij met weemoed
aan haar verdwenen verloofde Inoe, en tersluiks stort zij eenige
tranen. En voortdurend zijn de oogen van al de vrouwen vol
liefde en begeerte op Tjèkèl gevestigd; die aan 't borduren
zijn, steken zich in de vingers met haar naald, die bezig zijn ci-

troenen fijn te maken, snijden zich in de hand, doch zij merken
't niet, zoo verliefd zijn zij.

De vorst en de vorstin van Koripan zijn nog altijd in de
diepste droefheid en melancholie over de verdwijning van hun
zoon Inoe; overal is het doodstil, in het paleis wordt niet dan
fluisterend gesproken. Ook de prins Tjarang Tinangloeh is wan-
hopig en als waanzinnig van smart; met zijn zuster Angling Ka-
ras brengt hij een bezoek aan zijn ouders, en hun verschijning,

zoo vervallen en vermagerd als zij zijn, wekt groote ontroering

aan het hof. Tjarang deelt zijn vader mee, hoe zeer hij naar zijn

broeder verlangt, en vraagt hem verlof om hem te gaan zoeken.

De vorst verschrikt hevig, daar hij bevreesd is, ook hem, die

thans de h toorts » van Koripan moet worden, te verliezen; hij

wijst er zijn zoon op, hoe leeg en verlaten het hof reeds nu is,

en smeekt hem medelijden te hebben met zijn ouders; reeds heb
ik (zegt de vorst) de wichelaars hun berekeningen laten maken,
en zij zeggen, dat Inoe nog leeft en eenmaal zal terugkeeren.

Doch zijn woorden maken op Tjarang geen indruk; dan ont-

steekt de koning in toorn, en hij vloekt zijn zoon, zeggend:

« Moge uw schoonheid in leelijkheid verkeeren, moogt gij ge-

troffen worden door melaatschheid ! » en hij laat bekend ma-
ken, dat al wie het waagt, den prins te volgen, zal worden ge-

dood, terwijl zijn vrouw en kinderen en zijn goederen verbeurd

zullen worden verklaard. Tjarang Tinangloeh trekt zich wan-
hopig terug, en zijn zuster, die wel vermoedt, welk besluit hij

zal nemen, gaat hem opzoeken en bezweert hem, haar mee te

nemen op zijn tocht, daar zij anders zelfmoord plegen zal. Als
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het avond is geworden en alles is stil, staat Tjarang op, hij

wekt Angling Karas en den dienaar Si Toeli, én te zamen ver-
trekken zij haastig; de maan glanst voor hen uit aïs een toorts.

Den volgenden morgen bemerkt men de verdwijning, de
vorsten ontstellen hevig, en hun droefheid en die van den prins
Karta Boeana is groot; de patih en de rijksgrooten worden uit-

gezonden, om te zoeken, doch alles zonder gevolg.

Terwijl Tjarang met zijn beide gezellen op weg is, gaat plot-

seling de vloek van zijn vader in vervulling: hij stort bewuste-
loos neer; zijn zuster en zijn dienaar schrikken hevig, vooral als

zij bemerken, dat tezelfdertijd zijn lichaam geheel mismaakt is

geworden. Batara Kala komt uit den hemel naar de aarde ,^ hij

ziet vol medelijden Tjarang bewusteloos liggen, en zegt tot hem:
(( O mijn jongste kleinzoon van Koripan, sta op en richt uw
schreden naar den berg Arga Sela ! » Dan komt Tjarang bij,

staat op, en bemerkt, dat zijn lichaam misvormd is; ook zijn

stem is niet vast meer, alles zegt hij verkeerd, en hij begrijpt,

dat de vloek van zijn vader in vervulling is gegaan. Met hun
drieën gaan zij nu op weg, en bereiken den berg Arga Sela,

waar Goenoeng Agoeng ascese oefent op de toppen van het

rietgras. Deze komt naar beneden, waar hij terstond door Tja-

rang herkend wordt; zelf herkent hij echter den prins niet, en
wanneer deze hem vertelt, dat hij van Koripan komt en nu in het

gebergte woont, gelooft Goenoeng Agoeng dat niet, en vraagt

toornig, onder welken vorst hij dan staat. Tjarang antwoordt,

zelf tot het vorstenhuis van Koripan te behooren, hetgeen aan
den asceet ongeloofelijk voorkomt van wege zijn uiterlijk. Dan
maakt Tjarang zich aan Djoeroedèh volledig bekend, en deze

staat versteld; nog kan hij niet gelooven wat hem verteld wordt,

tot hij ook de ondertusschen aangekomen prinses en Si Toeli

bemerkt, die hem verhalen, hoe Tjarang zoo van uiterlijk ver-

anderd is. Dan werpt Djoeroedèh zich weenend aan de voeten

van den prins.

Omtrent Inoe kan Djoeroedèh geen andere inlichting geven

dan dat de schakers met dezen door de lucht ontkomen zijn; van
Toeras en Prasanta weet hij niets, en Kertala en Poenta (vertelt

hij) doen beiden ascese op den berg. Tjarang draagt nu aan
Djoeroedèh op, om te blijven waar hij was; zelf zal hij met zijn

zuster den berg beklimmen, om daar als kluizenaars te gaan

leven. Na een tocht van zeven dagen komen zij boven en vinden
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daar een schoonen vijver met Kelder water, vol waterleliën en
lotussen; het zand is er wit als katoen; er is daar een rotsblok in

den vorm van een olifant, en een ander, dat glad is als een uit-

gespreide mat; een ^emoenmg-boom staat juist in vollen bloei.

Op die plek verrichten nu broeder en zuster hevige ascese; zij

pnthouden zich van eten en drinken, en slapen niet; na zestien

maanden daalt des avonds Batara Indra neder in de gedaante

van een witte wolk, en vraagt: (( O mijn kleinzoon, jongste telg

van Koripan, wat wenscht gij toch? want koninklijke waardig-

heid en bovennatuurlijke kracht bezit gij reeds ! » Tjarang

vraagt, van wie de stem komt, wijl hij niemand ziet; Indra maakt
zich bekend, en op Tjarang's verzoek om toovermacht, zegt

hij: (( Ik kende uw wensch reeds, open uw mond ! » Hij spuwt
vervolgens in Tjarang Tinangloeh's mond, onder het uiten van

de woorden: (( Moogt gij erlangen de macht van goden en

indra s ! » En hij doet den steen waarop Tjarang zit, veranderen

in een olifant, om hem te dienen tot rijdier, en den k.emoening-

boom in een wapen; alle rijken der wereld zal hij daarmee over-

winnen, en zoodra hij zijn broeder zal hebben gevonden, zal

zijn ellende een einde nemen; zijn kwaal zal dan van hem wij-

ken, en zijn wapen en zijn rijdier zullen weer tot hun vroege-

gen toestand terugkeeren. Dan verdwijnt Indra. Gevolgd door

den olifant, dalen broeder en zuster nu den berg af; zij komen
bij Goenoeng Agoeng, die weer als boeteling zit op de rietgras-

toppen, die door den wind heen en weer worden bewogen; zij

vertellen hem wat gebeurd is en ontbieden ook Wesi Djaja en

Tagak Wesi; de eerste komt in schimachtige gedaante uit het

water te voorschijn, geheel met wier bedekt, groen van kleur

en met groene haren, de andere ziet er uit als het spook Wéwé.
Hun ascese kan thans een einde nemen, want de Raden mantri

anom is thans gevonden.

Tjarang Tinangloeh wil nu zijn tocht, om zijn broeder te

zoeken, voortzetten; Goenoeng agoeng stemt daarmee gaarne

in, zeggend: « Wanneer wij de schcikers van den prins niet vm-

den, zullen wij alle rijken der wereld aanvallen en verdelgen;

vinden wij den prins, zoo zullen wij hem plaatsen op den troon,

dien hij verkiest, en optrekken tegen alle rijken, die nog niet

aan onzen heer onderworpen zijn. » Tjarang en zijn zuster be-

stijgen den olifant, en men gaat op weg naar het rijk Pamotan;

aan een paar houtsprokkelaars vragen zij den naam van de stad,
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en op de wedervraag van deze lieden, wie de vreemde reizigers

zijn, antwoorden deze alleen, dat zij komen om de stad Pamotan
in te nemen. De houtsprokkelaars nemen de vlucht en melden
den koning van Pamotan hun ontmoeting; deze schrikt en zendt
lieden op onderzoek uit, en weldra wordt het bevestigd, dat
iemcind die voorgeeft van koninklijken bloede te zijn en dan ook
op een olifant gezeten is, nadert met het doel de stad in te ne-
men. Haastig trekt de vorst met heel zijn leger de vreemde
indringers tegemoet. Wesidjaja en Tagakwesi vallen terstond
aan, en hoe zij ook van alle zijden met wapens beworpen wor-
den, zij blijven ongedeerd en dooden al de tegen hen uitgeko-

men voorvechters. De vorst van Pamotan ontsteekt in toorn,

komt zelf voor het front, en daagt Tjarang uit; een hevig twee-

gevecht volgt, waarin de laatste, hoe dikwijls ook door pijlen

getroffen, geen enkele wond oploopt, en er ten slotte door de
magische kracht van zijn wapens in slaagt, den vorst van Pa-
motan te dooden. Dan neemt het heele leger de wijk naar de

stad, waar men de poorten sluit; maar Wesidjaja en Tagakwesi
schoppen die open, en alle bewakers slaan op de vlucht. Tja-

rang trekt met zijn gezellen de stad binnen; de aanvoerders van
Pamotan, die nog in leven zijn, bewijzen hem eer en worden

120 begenadigd. Alle vrouwen en bijvrouwen van den koning van
Pamotan zijn hun heer in den dood gevolgd, maar zijn dochter,

Anta Resmi genaamd, die dat ook wilde doen, is door haar

moeder aan een voedster toevertrouwd, die hacir aldoor moet
bewaken; de moeder, zelf doodt zich daarop, want haar echtge-

noot wacht haar reeds aan de poort van het godenverblijf. Als

Tjarang het paleis binnentreedt, vindt hij daar de klagelijk

weenende Anta, Resmi; Angling Karas neemt haar terstond op

vriendelijke wijze tot zich, en troost haar en belooft, haar te

doen huwen met een vorstelijk persoon en dan te plaatsen op

den troon van Pamotan. leder verwondert er zich over, dat de

Kalana Tjarang Tinangloeh zoo leelijk is, terwijl zijn gezellin,

die zij voor zijn vrouw houden, zoo schoon is, maar na weinige

dagen zijn allen zeer met hem ingenomen ; men voelt, dat hij

van vorstelijken bloede moet zijn. De edellieden van Pamotan
bevestigt hij in hun waardigheden, in de posten van de gesneu-

velden plaatst hij hun nabestaanden, en allen prijzen het be-

stuur van den overwinnaar boven dat van hun vroegeren vorst.

Tjarang verandert thans zijn eigen naam en die van al zijn
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metgezellen; zelf noemt hij zich: Kalana Praboe Djaja; Goe-
noeng agoeng heet voortaan: Rangga Mangoenjoeda; Tagak-
wesi: Toemenggoeng Midaksa; Wesidjaja: Demang Soeradi-

laga; Si Toeli: Bekel Soeramatangga ; de naam van Angling
Karas w^ordt: Ratna Wilis. Na deze naamsverandering geeft

Praboe Djaja een feestmaal, v^aarbij alle aanvoerders aanzitten,

en luid v^^eerklinkt de muziek van de gamelan.

Een oudere broeder van den gesneuvelden vorst van Pa-

motan, de koning van Pamboehan, voelt zich diep gegriefd

door den dood van zijn broeder; hij besluit hem te wreken, en

trekt met zijn leger, dat 1 5000 man sterk is, tegen Kalana Pra-

bor Djaja op. Deze verzamelt ook zijn leger, en na een teeder

afscheid te hebben genomen van zijn zuster Ratna Wilis, die

zich slechts met moeite laat weerhouden, om hem te vergezel-

len, gaat hij in koninklijk ornaat den vijand tegemoet. Een
hevige strijd ontbrandt, waarin de veel kleinere scharen van

Pamotan het veld niet kunnen behouden; Mangoenjoeda, Soe-

radilaga en Midaksa grijpen dan in, te paard rennen zij vooruit,

en, onkwetsbaar door alle wapenen, drijven zij het heele vijan-

delijke leger op de vlucht; de voorvechters van Pamboehan
trachten nog de kans te doen keeren, doch zij delven het onder-

spit onder de luide zegekreten van de lieden van Pamotan. Dan
begint een tweegevecht tusschen den vorst van Pamboehan zelf

en Kalana Praboe Djaja; de eerste begroet zijn tegenstander

met hoon en spot over zijn leelijke gestalte, en vraagt hem wie

hij is, die zoo zich koninklijke waardigheid durft aanmatigen.

Praboe Djaja antwoordt daar niet op, doch stelt zijn tegenpartij

voor de keuze: te vechten of ten teeken van onderwerping zijn

kind uit te leveren. Ziedend van toorn valt de vorst van Pam-
boehan dan acui, maar zijn tegenstander blijkt onkwetsbaar, en

hij sneuvelt. Het leger van Pamboehan gaat deels op de vlucht,

deels geeft het zich over. Soeradilaga wordt met 600 man naar

Pamboehan gezonden om de inwoners daar weer gerust te

stellen, en de prinsessen en alle kostbaarheden mee te voeren;

zelf keert Praboe Djaja naar zijn paleis terug, waar Ratna Wilis

voortdurend tot de goden bad voor het heil van haar broeder.

Maar deze zegt, dat het beter ware te bidden voor het spoedig

weervinden van Inoe : dan immers zal ook zijn ellende een einde

nemen.

Soeradilaga geeft last om in Pamboehan de jonge edel-
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vrcuwen bijeen te brengen, en alle wagens met kostbaarheden
te beladen; aan de behoeftigen doet hij giften in geld en klee-

deren. In het paleis vindt hij een dochter van den vorst, Nawarig
Resmi, van huwbaren leeftijd en zeer schoon; zij is alleen, want
alle gemalinnen zijn den vorst in den dood gevolgd, en zij

weent voortdurend, terwijl zij, gekleed in een schoon gebatikt

gewaad, onder een nagasari-hoom zit; zij is zeer bevreesd voor
den Kalana, over wiens mismciaktheid zij veel gehoord heeft. —
In Pamotan teruggekomen, biedt Soeradilaga zijn heer de
prinses en al den buit aan, doch Praboe Djaja zegt geen vrouw
te willen aanraken, voor hij zijn broeder heeft weergevonden.
Nawang Resmi wordt dan naar Ratna Wilis gebracht, en deze
ontvangt haar vriendelijk en geheel als gelijke; ook Anta Resmi
sluit vriendschap met de nieuw aangekomene, en weldra voelen

de drie prinsessen zich als zusters.

1^0 Kalana Praboe Djaja neemt nog geen rust, en geeft bevel

op te trekken tegen Pandan Salas en Djagaraga, steeds in de
hoop zijn broeder te vinden. De drie prinsessen trekken mee in

wagens, met haar dienaressen; het is als een pleiziertocht : waar
onderweg een riviertje is of een andere geschikte plaats, pleistert

men, om zich te vermaken; zoodra men evenwel in de streek

van Pandan Salas komt, is het weer oorlog met brand en roof;

de bewoners vluchten in alle richtingen. — De koning van Pan-

dan Salas is gehuwd met een jongere zuster van den vorst van
Djagaraga, en heeft een schoone, huwbare dochter, Tjandra-

ning-roem. Op het hooren van de tijding van de komst van den

Kalana, van wien men niets anders weet dan zijn naam en dat

hij reeds de vorsten van Pamotan en Pamboehan heeft gedood

en hun rijken onderworpen, geeft hij zijn aanvoerders bevel om
het heele leger in slagorde te scharen; zelf neemt hij een teeder

afscheid van zijn vrouw om den vijand uit het Oosten te gaan

bestrijden. — Het gevecht heeft het gewone verloop: eerst heeft

het leger van Pandan Salas, ten gevolge van zijn grootere getal-

sterkte, de overhand, maar weldra moet het wijken; de hoofd-

leiders sneuvelen en ook de koning zelf delft na een verbitterden

strijd tegen Praboe Djaja het onderspit; het leger van Pandan

Salas slaat op de vlucht. De aanvoerders van Kalana Praboe

Djaja dringen de stad binnen en brengen ook hier weer grooten

buit bijeen, dien zij aan hun heer aanbieden met de jeugdige

prinses van Pandan Salas, die zij weenend in het paleis hebben



aangetroffen. Ratna Wilis ontvangt de jeugdige en schoonc
Tjandra-ning-roem zeer vriendelijk en geenszins als gevangene,
en tracht haar zoo goed mogelijk over den dood van haar ouders
te troosten.

Drie dagen later gaat de tocht naar Djagaraga; de vorst van
dit land geeft juist audiëntie aan zijn drie voornaamste rijks-

grooten Naratjita, Narapaksa en Soeradipa, als hij hoort van de
komst van den Kalana; hij verheugt zich daarover: ware hij

(zegt hij) niet hierheen gekomen, zoo zou ik tegen hem opge-
trokken zij naar Pandan Salas. — Hij verzamelt zijn leger,

neemt teeder afscheid van zijn gemalin en van zijn dochter
Tjandraningrat, en vermaant zijn vrouw, om, mocht hij omko-
men, zich niet aan haar droefheid over te geven, en goed te

zorgen voor de prinses. — De legers botsen op elkaar met een l'^O

geluid als van golven, die het strand beuken, en een hevige
strijd begint; de drie hoofdleiders van Djagaraga schieten er het

leven bij in en als ook de vorst zelf, na een hevig tweegevecht,
valt door de kris van Praboe Djaja, gaat het leger van Djagaraga
op de vlucht.

Kalana Praboe Djaja, die onder een nagüsari-boom uitrust

van den strijd, is diep teleurgesteld, dat hij, na vier rijken te

hebben ten onder gebracht, nog altijd zijn broeder niet vindt;

hi^ vraagt daarom aan zijn dienaar Mangoenjoeda, in welke,

richting toch de schakers zijn ontkomen. Als hij hoort, dat het

naar het Oosten was, stelt hij tot zijn droefheid vast, dat hij dus

in verkeerde richting ging; hij zal nu omkeeren en achtereenvol-

gens oprukken tegen Wiraboemi, Daha, Manggada en Sotja-

windoe; te voren doet hij nog met groot gevolg zijn intocht in

de stad Djagaraga. Ratna Wilis neemt de treurende prinses

Tjandraningrat tot zich, en spreekt haar moed in: zij mag zich

niet de dienares voelen, doch de volkomen gelijke, ja eerder de

meerdere. — Allen voegen zich getroost in hun lot; alleen

Praboe Djaja zelf blijft diep bedroefd over de onvindbaarheid

van zijn broeder.

De vorst van het rijk Manggada deelt aan zijn legerhoofden

Singabaroeng, Gadjahbinoerang en Roninglajang zijn plan

mee, om de prinses van Daha ten huwelijk te gaan vragen, daar

van haar verdwenen verloofde Inoe van Koripan niets meer ver-

nomen wordt; hij zal zijn heele krijgsmacht meenemen, v;ant,
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wordt bijgeval zijn aanzoek afgeslagen, zoo zal hij Daha ver-
woesten en de prinses met geweld meevoeren. Voor Daha aan-
gekomen, zendt hij twee rijksgrooten, die den in een gelen doek
gewikkelden brief met het aanzoek overbrengen naar het hof.
De zeer aanmatigend en verwaten optredende gezanten worden
door Si Togok aangediend, en wanneer de vorst zich den brief

heeft laten voorlezen, weet hij niet wat te doen, en neemt drie

dagen bedenktijd. In dien tijd overlegt hij met zijn zuster. Ra-
toe Mas van Panggoeng Wétan: eensdeels toch voelt hij zich
tegenover Tjèkèl gebonden door zijn gelofte, aan den anderen
kant zal Daha zeker te gronde gaan, zoo hij den vorst van
Manggada afwijst. Zijn zuster raadt hem zijn belofte aan Tjèkèl
niet te zwaar te laten wegen, daar men van hem niets afweet; de
vorst van Manggada daarentegen is een machtig heerscher, en
zoo hij afgewezen wordt, zal Daha zeker een ((groene zee» wor-
den. Zij neemt op zich, Tjandra Kirana op bedekte wijze te p)ol-

sen, en haar door zachte overreding voor het huwelijk met den
vorst van Manggada te winnen. Zij slaagt echter niet: de prinses

hoort haar zwijgend aan, bij zichzelf denkend, dat het weinig
koninklijk is van haar vader, zóo zijn woord te breken, en ten

slotte verklaart zij liever zelfmoord te plegen dan den wensch
van haar vader te volgen. Als de vorst dit van zijn zuster ver-

neemt, besluit hij op haar raad een uitstel van drie maanden te

vragen; in dien tusschentijd zal Ratoe Mas opnieuw de prinses

bewerken. In dezer voege wordt aan den vorst van Manggada
geantwoord. Vol wrevel ziet Goenoeng Sari heel deze manoeu-
vre aan, en zijn hart is vervuld van medelijden voor Tjèkèlwa-

nèngpati.

.^ Vol ongeduld wacht de vorst van Manggada, die als dron-

ken is van verliefdheid, op den terugkeer van zijn gezanten; hij

is mal verheugd als hij de tijding verneemt, en danst als een

bezetene rond, wanneer hij zich de genietingen van zijn aan-

staand huwelijk voorstelt, tot vermaak van zijn dienaren, die

niiet den ij delen, verwaanden gek den spot drijven. Zonder zijn

rijkssieraden af te wachten, trekt hij Daha binnen; allen die hem
zien, gruwen bij de gedachte aan een mogelijk huwelijk van

de prinses met dezen man. Ook de vorst van Daha zelf schrikt,

als hij hem ziet, en herinnert hem nog eens aan de voorwaarde,

die drie maanden uitstel verleent. Voor den vreemden vorst,

wordt een verblijf ingericht in Karang Kasatrian, en vandaar
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uit voert hij als het ware het beheer over het geheele rijk; Goe-
noeng Sari kan zijn verwaten manier van doen niet aanzien, en
trekt zich in zijn eigen paleis terug.

Daar laat hij op zekeren dag Tjèkèlwanèngpati bij zich
komen en deelt dezen alles mee over het huwelijk, dat men
voor Tjcindra Kirana op het oog heeft ; toorn wordt zichtbaar op
Tjèkèl's gelaat, zijn lichaam begint rood te schitteren, doch hij

bedwingt zich en glimlacht, alsof hem deze tijding niet raakte;

Goenoeng Sari echter keurt de handelwijze van zijn vader on-
verholen af en haalt Tjèkèl over, om niet weg te gaan en als

bloedverwant bij hem te blijven: mocht 't dan zoover komen,
dat de vorst van Manggada als bruidegom in staatsie rondtrekt,

zoo zullen zij samen dezen dooden en de bruid schaken. Tjèkèl
wijst hem op het hieraan verbonden gevaar, een straf der goden
zou hem kunnen treffen; eindelijk stemt hij echter toe, en zij

wisselen ringen als teeken van hun nauwe vriendschap.

De vorstin van Panggoeng Wétan slaagt er niet in, haar
nicht Tjandra Kirana tot het huwelijk met den vorst van Mang-
gada te bewegen, en ten einde raad stelt zij den vorst van Daha
voor, een jachtpartij te organiseeren naar het Betelbosch: mis-

schien zal dit helpen om de prinses tot andere gedachten te

brengen. De vorst beveelt dan, dat in het bosch een palissadee-

ring wordt gemaakt en een koepel gebouwd als verblijfplaats

voor zijn dochter, doch de vorst van Manggada verzoekt, dat

hij dit door zijn eigen mannen zal mogen laten doen.

Tjandra Kirana, die in lang Tjèkèl niet bij zich heeft ge-

zien, laat dezen ontbieden; zij ontvangt hem vriendelijk, en

ieder is vol bewondering voor zijn schoonheid; zijn wegblijven

verontschuldigt hij door te zeggen, dat hij het niet meer waagde
te komen, daar zij thans de verloofde is van den vorst van

Manggada; doch Tjandra Kirana wil dien naam niet eens hoo-

ren, en zij bezweert Tjèkèl, om toch in Daha te blijven, of, zoo

hij beslist weg wil gaan, haar mee te nemen: zijne dienares zou

zij desnoods willen zijn, daar zij hem toch haar leven dankt en

niet buiten hem kan. Tjèkèl belooft haar in Daha te blijven, en \Q0
als hij op wil staan, is een oogenblik zijn liefde voor de prinses

hem te machtig, hij voelt zich als dronken van ontroering. Vóór

hij vertrekt, noodigt de prinses hem nog uit, haar op haar

tochtje naar het Betelbosch te vergezellen, en hij wordt begiftigd

met een gebatikt gewaad en allerlei sieraden, die hij terstond
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aandoet; als hij dan heengaat, de hand aan zijn kris, en zijn
kleed opschortend als iemand, die de topèng danst, is hij van
een verblindende schoonheid.

Ttegen den tienden dag der nieuwe maan zijn de toebe-
reidselen voor den tocht gereed, en Tjandra Kirana gaat in
schitterende kleedij afscheid nemen van haar ouders, die haar
nog eens voorhouden, dat zij thans volwassen is en aan trouwen
moet gaan denken; haar tante van Panggoeng Wétan en haar
zusters vergezellen haar met vele dienaressen; ook Goenoeng
Sari en Tjèkèl maken den tocht mee. Onderweg vermaakt men
zich overal met stoeien en bloemen plukken, waarbij de meisjes
schrammen oploopen en haar kleeren scheuren. Tjèkèl evenwel
is droevig gestemd en wordt verteerd door liefdesmart; terwijl

hij zelf rust onder een boom, welks bloemen juist ontluiken,
laat hij zijn dienaren vele vogels vangen en aan de prinses aan-
bieden. Deze, die Tjèkèl's bleekheid bemerkt, is vol bezorgd-
heid over hem, en zendt om een zalf tegen vermoeidheid en
allerlei versnaperingen.

Den volgenden morgen is men in het Betelbosch aange-
komen, en Tjandra Kirana kleedt zich schitterend voor de jacht,

zoodat de vorst van Manggada haar met open mond en knip-
pende oogen aanstaart, tot hilariteit der edellieden van Daha,
die wel voelen, dat hij maar een boersche lomperd is, die niet

weet wat goede manieren zijn. Op de jacht maken zich de man-
nen van Manggada belachelijk door hun onhandigheid en Icif-

heid, maar Tjèkèl's dienaren blijken ervaren en moedig, en
weten zelfs een tijger te dooden; voor den vorst van Manggada

170 IS dat een aanleiding, om op hoonende wijze zijn minachting en
wrok tegen Tjèkèl te uiten.

Batara Kala, die dit alles op aarde gadeslaat, en toornig is,

dat de vorst van Daha tegenover Tjèkèlwanengpati zijn woord
brak, wil hem nog eenmaal beproeven; hij trekt van zijn vinger

een gouden ring en werpt dien neer op de aarde; de ring veran-

dert in een gitzwarte ree met gouden horens, die weghuppelt
voor de oogen der verbaasde menigte. Tjandra Kirana voelt ter-

stond een hevige begeerte in zich opkomen, om het dier te be-

zitten, en zij verzoekt haar vader het levend voor haar te vangen.

Onmiddellijk zendt de vorst van Manggada zijn mannen er op
uit, doch wat zij ook doen, alles is vergeefsch; twee dagen en

twee nachten duurt de wilde jacht, zonder eten of drinken; dan
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kan het volk niet meer van vermoeienis en moet rust nemen.
Terstond komt het dier dan weer te voorschijn en huppelt
schalks langs het vorstelijk paviljoen, terwijl het opziet naar
Tjandra Kirana. Deze weent van teleurstelling en roept wanho-
pig, dat zij niets meer om hjiar leven geeft, zoo zij de ree niet
krijgt. Ratoe Mas van Panggoeng Wétan geeft dan haar broeder
den raad om bekend te maken, dat al wie er in slaagt de ree te

vangen, de prinses tot vrouw zal krijgen, en bovendien heer-
scher zal worden over Daha. In zijn verblindheid denkt de vorst,

dat alleen de koning van Manggada met al zijn volk daartoe in

stiaat zal zijn, en hij volgt haar raad op. Terstond begint dan ook
de vorst van Manggada met al zijn aanvoerders de vervolging;
als een dolle hond rent hij achter de ree aan, zich overal have-
nend en zijn kleeren scheurend, doch zonder resultaat; vol

schaamte moet hij zijn pogingen opgeven. Dan wekt Goenoeng
Sari zijn vriend Tjèkèl op, om ook zijn krachten te beproeven;
deze maakt eerst tegenwerpingen, maar eindelijk geeft hij toe

en, met opygeschort gewaad en al zijn gedachten geconcentreerd
op Batara Sjiwa, gaat hij de ree achterna. Allen, die hem zien,

roepen vol verwondering: « Is wellicht uit den hemel god Ka-
madjaja neergedaald om de ree te vangen? » Altijd door volgt

Tjèkèl de ree, die niet heel ver van hem wegloopt, en weldra
slaagt hij er in, ze te vangen; Goenoeng Sari snelt toe, bindt het

dier met een touw, en laat het naar den vorst van Daha brengen
als een geschenk van Tjèkèl. De vorst staat sprakeloos van ver-

bazing, en de prinses is buiten zichzelf van blijdschap met de

ree, die zeer mak is en aan een zilveren ketting wordt vastge-

legd. Maar de vorst van Manggada is vol wrok tegen Tjèkèl, en

ook Ratoe Mas van Panggoeng Wétan is zeer misnoegd.

Na eenigen tijd vraagt Tjandra Kirana aan haar vader ver-

lof, om zich in den tuin Panglipoerlcira te gaan vermaken en daar

te gaan baden. Tjèkèl stelt aan zijn dienaren voor, daar ook heen

te gaan, doch, ter plaatse gekomen, vinden zij nergens een door-

gang in de omheining. Tjèkèl weet echter raad: hij beveelt zijn

dienaren met den mond het geluid van de gamelan na te boot-

sen, en terwijl zü dat doen, springt hij over de omheining in

den tuin . De beide dienaren weten nu niet wat te doen, tot Si

Boetatil een plannetje beraamt: met beide handen zullen zij zoo

hard mogelijk aan hun groote toonen trekken en dan springen ;

als Ranggadjiwa daartoe voorover bukt. springt zijn makker
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hem eensklaps op den rug, en zóo in den tuin; van daar uit

steekt hij den draak met zijn gefopten kameraad, en plaagt hem
dooi hoog op te geven van de heerlijke vruchten, die hij in den
tuin vindt. De teleurgestelde Ranggadjiwa tracht nu door een
gat in den grond onder de omheining door te komen, maar hij

raakt daarin vastgeklemd, en begint klagelijk te schreeuwen,
tot zijn heer en zijn makker hem komen helpen; dan gaat ook hij

gulzig aan 't eten.

Glamzend als een ivoren pop, staat Tjèkel onder een pan-
danboom, w^elks bloesems juist ontluiken, en schrijft op een
blad van dien boom een ontroerend gedicht, vervolgens legt hij

dit blad op een steen in den vijver, op een plaats, v/aar men
daarin afdaalt, en gaat dan zitten lezen in het paviljoen. — On-
dertusschen is de prinses met* haar dienaressen den tuin binnen-
gekomen, t^erv^ijl Goenoeng Sari buiten de wacht houdt. Zij

hoort de stem van iemand, die het gedicht leest van den strijd

tusschen Ardjoena en Niwatakawatja om de nimf Soekarba, en
zóo bekoord is zij daardoor, dat zij zich afvraagt, of dit wellicht

i80 de stem van een god is. Zoodra Tjèkèl merkt dat iemand in de

nabijheid is, houdt hij op met lezen en daalt van de balé af; hij

ziet de prinses en wil heengaan, maar ook zij heeft hem reeds

gezien, en op dringenden toon uit zij hare bezorgdheid over

hem, en zij bezweert hem niet verder den toorn der mannen van
Manggada gaande te maken. Terwijl, op haar bevel, de diena-

ressen Tjèkèl met geurige borèh zalven, kan hij zijn verlangen

naar de prinses nauwelijks meer bedwingen, en hij vraagt Kèn
Bajan haar meesteres dat mee te deelen; dan verwijdert hij zich

met zijn dienaren.

Bij den vijver vindt Tjandra Kirana het door Tjèkèlwanèng-
pati beschreven blad, zij leest het en werpt het met' toornig ge-

laat weg; na te hebben gebaad en bloemen tei hebben geplukt,

verlaat* zij den tuin.
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Cod. 2283.

De eerste 130 bladzijden van dit hs. geven ongeveer hetzelfde

verhaal als Cod. 1709; het begin van Cod. 1709 (tot blz. 77) ont-

breekt evenwel ; het vervolg van den roman begint aan den voet

van blz. 130 van Cod. 2283.

Nadat de vorst van Daha van de jachtpartij is teruggekeerd,
verkeert hij in groote verlegenheid en droefheid: volgens zijne

belofte zou hij thans zijn dochter aan Tjèkèl moeten uithuwen,
doch hij durft dit niet uit vrees voor den koning van Manggada.
Deze laatste, hevig vertoornd over de schande, die Tjèkèl over
hem gebracht heeft, vat het plan op, om het rijk Daha geheel ten

onder te brengen, en, ten einde een strijd uit te lokken, geeft

hij opdracht aan zijn onderbevelhebbers, om de inwoners aller-

lei molest aan te doen. De vorst van Daha voelt zich hierdoor

pijnlijk gegriefd, en Goenoeng Sari ontsteekt in hevige woede,
en wil terstond den strijd tegen de mannen van Manggada be-

ginnen, doch Tjèkèl maant hem aan geduld te oefenen.

Een geleerde clerk, Kalana Brahmana geheeten, die door

middel van zijn raadsels reeds verscheidene rijken, o. a. Tjeroe-

ni, Pasoeroean, Kabotan en Wirasaba, heeft onderworpen, en

met prinsessen uit al deze landen gehuwd is, vat heti plan op
om naar Daha te trekken; zijn komst wekt groote ontroering on-

der de inwoners, die den vorst gaan berichten, dat een machtig
\alana in aantocht is, die iedereen uitdaagt, om het tegen hem
op te nemen. Met eerbiedigen groet verschijnt eindelijk de hoe-

djangga voor den vorst, en, in tegenwoordigheid van den ko-

ning van Manggada, slaat hij voor, overeen te komen, dat, zoo

de vorst van Daha in staat is hem de oplossing te bezorgen van
twee raadsels, die hij op zal geven, hij met zijn vier vrouwen en

2000 dienaren de heerschappij van Daha zal erkennen; faalt de

vorst van Daha echter, zoo zal de boedjangga de prinses van

Daha als prijs verwerven. In zijn verwaandheid roept de vorst

van Manggada snoevend, dat hij zich vast in staat acht om de

raadsels op te lossen, en hierop steunend, neemt de vorst de uit-

daging van Kalana Brahmana aan. Dan geeft deze zijn raadsels

op; het eerste luidt: (( Er is een kleine boom met groote vruch-

ten »; en het tweede: (( Er is een schitterend bewerkt doosje

van ivoor, en daarin een doosje van goud, en wederom daarin

een doosje var^ parelen, en in dit laatste doosje een edelsteen,

die een schitterenden glans afstraalt en door alle juweliers ter
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wereld niet te schatten is. » Op het hcxjren van deze opgaven
staat de vorst van Manggada verbijsterd, met open mond, als

een kip, die een ei moet leggen, en eindelijk verklaart hij, dat
hem de oplossing ontschoten is; hij roept zijn dienaren bij zich,

om hem te helpen, doch ook deze w^eten er niets op. Kalana
Brahmana eischt nu, dat hem de overeengekomen prijs zal wor-
den uitgeleverd, doch op voorstel van Parbata Sari wordt den
koning, die sprakeloos van schrik is, een uitstel verleend van za-

ven dagen: immers nog niet alle mannen van Daha zijn opge-
roepen, wellicht zal nog iemand gevonden kunnen worden, die

in staat is de raadsels op te lossen. Onmiddellijk wordt de patih

het heele rijk doorgezonden, om te trachten iemémd te vinden, die

de opgaven van Kalana Brahmana kan raden: wie er in slaagt,

zal de prinses Tjandra Kirana tot vrouw krijgen, en bovendien
de heerschappij over het rijk ! — Als Raden Parbata Sari in zijn

paleis terugkomt, vindt hij daar Tjèkèl in het midden-paviljoen
zitten; hij deelt dezen alles mee, wijst hem op den prijs, die op
de oplossing van de raadsels gesteld is, en vraagt of hij wellicht

daartoe in staat zou zijn. Tjèkèl is, na de opgedane ondervin-

ding, nogal sceptisch omtrent de beloften van den koning, doch
als hij de opgaven gehoord heeft, zegt hij in staat te zijn die op
te lossen; in zijn vreugde hierover omhelst en kust Parbata Sari

hem, en vroolijk vieren zij feest met eten en drinken en gamelan-
spel.

Wanneer op den zevenden dag Kalana Brahmana in de
paséhan verschijnt, moet de patih erkennen, dat niemand aan
de oproeping gehoor gegeven heeft; ook de vorst van Mang-

140 gada kan niet anders doen dan beschaamd zijn onmacht betui-

gen, en luid juichend eischt de hoediangga de prinses op. Dan
echter verzoekt Goenoeng Sari, Tjèkèl te doen ontbieden; deze,

die juist bezig is een saron te bespelen, komt, na eerst zijn haren

te hebben geschoren, snel aanloopen, en zet zich in de paséhan
naast Goenoeng Sari. Door hun schoonheid wekken de beide

vrienden ieders bewondering op; zij schitteren als twee volle

manen. Op het door den vorst tot hem gerichte verzoek, ver-

klaart Tjèkèl zich bereid de raadsels op te lossen. Glimlachend
en met gebogen hoofd luistert hij naar de minachtende schimp-

woorden van den vorst van Manggada en van Kalana Brahmana,
die hem voor « een man uit het bosch » en « iemand uit de

bergen » uitschelden, en rustig geeft hij als oplossing van de

eerste opgziaf : « een zoete vrucht, groeiend op den grond, en
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neerliggend op den grond, — en de naam ervan is : de waterme-
loen )) ^). Kalana Brahmana verbleekt op het hooren van deze
woorden, zijn kin siddert, en hij herhaalt nog eens zijn tweede
raadsel: dit toch is niet maar een gewoon opgaafje, maar heel
moeilijk ! Doch Tjèkèl antwoordt, dat dit eigenlijk geen raadsel

is, maar een gelijkenis: (( met ivoor, d. i. de tand van den oli-

fant, wordt bedoeld de vorst zelf, de olifant toch beduidt het rijk

van Daha; het doosje van ivoor is de zoon des konings. Raden
Parbata Sari; het gouden doosje en het doosje van parelen zijn

de prinsessen Raden Galoeh adjeng en Raden Galoeh Oewé, en
de zich daarin bevindende schitterende edelsteen, die door al

de juweliers ter wereld niet te waardeeren is, beduidt de oudste
prinses, Tjandra Kirana; immers het is een oude traditie, dat de
dochters, oudere zoowel als jongere, de raadgevingen volgen en
de bescherming genieten van de zoons; en zooals een olifant, die

zijn slagtanden mist, geen ontzag inboezemt, zoo ontbreekt iets

aaui den luister van vorsten, zoo zij geen zoon hebben. » Met
bleek gelaat slaat Kalana Brahmana zich op hoofd en borst,

en verklacirt zich overwonnen ; allen, de vorst van Daha
in de eerste plaats, zijn diep getroffen, en Goenoeng Sari ver-

klaart luide, dat het thans uit is met alle aanspraken van den vorst

van Manggada op Tjandra Kirana; mocht zijn vader zijn belofte

niet nakomen, zoo zal hij zelf de zorg daarvoor op zich nemen.
De vrouwen en bezittingen van den hoedjangga en al zijn vol-

gelingen worden weggevoerd; hijzelf alleen met één dienaar

wordt vrijgelaten, en hij neemt de vlucht naar het rijk van Sotja

Windoe. Tjèkèl wenscht noch de bezittingen noch de vrouwen
van Kalana Brahmana voor zich te houden; uit zijn naam worden
de bezittingen aan den vorst aangeboden (die ze echter, hoe
dankbaar hij ook is voor de door Tjèkèl gebrachte redding, niet

durft aanvaarden uit vrees voor den vorst van Manggada), de

vier prinsessen worden door Tjèkèl's dienaren naar Tjandra Ki-

rana gebracht, en deze neemt dit geschenk aan, daar de beide

dienaren haar verzekeren, dat 't tot niets zou leiden, de prinses-

sen weer naar Tjèkèl terug te brengen, daar hun meester van de-

ze vrouwen toch niet weten wil. Bij diezelfde gelegenheid tracht

(I) Het geheele raadsel luidt eigenlijk : « Er is een kleine boom, die groote

vruchten geeft ; er is een groote boom, die kleine vruchten geeft. » De oplossing

luidt : de groote vrucht van den kleinen boom is de v^atermeloen ; de groote boom
met de kleine vrucht ia de waringin. — Vgl. Babad Tanab Djawi, ed. Meinsma-

Vreede. 1903, 1. blz. 8.
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Tjandra Kirana bij Tjèkèl's dienaren uit te vorscKen, wie zij zijn

en uit v^elk land zij eigenlijk komen; daar zij niet loslippig zijn,

probeert de prinses hen aan de praat te krijgen, door hen arak

te laten drinken, maar Si Boetatil is op zijn hoede, en weet ook
zijn makker, die door zijn dronkenschap minder terughoudend
is jviist nog op tijd in te toomen.

]^5Q Onderwijl bevindt zich Kalana Praboe Djaja nog altijd in

diepe droefheid te Djagaraga; eenzaam en teruggetrokken leeft

hij daar, zijn afschuwelijke misvorming wordt al erger, en voort-

durend wordt hij magerder, daar hij alle voedsel weigert, zoolang

zijn broeder niet gevonden is. Als een maand verloopen is,

houdt hij weer hof, en geeft de noodige bevelen, om alles in

gereedheid te brengen voor een krijgstocht naar het Oosten, te-

gen Wiraboemi; aan zijn zuster, die niet ophoudt de goden te

bidden, dat hun oudere broeder toch spoedig gevonden moge
worden, zegt hij zich gereed te houden ,want over drie dagen
zullen zij vertrekken.

In Wiraboemi regeert een machtig vorst, die twee kinderen

heeft, een dochter Angloeng Mandira, die schoon is als een ivo-

ren pop, ingelegd met goud, en een juist volwassen zoon, Pri-

jambada geheeten; de tijding van de nadering van den vreem-

deiï krijgsman heeft hem reeds bereikt, en hij vraagt zijn patih

wie toch eigenlijk deze Kalana Praboe Djaja is. De patih. kan al-

leen mededeelen, dat hij van oorsprong een gewone man uit de

bergen schijnt te zijn, en daarbij nu nog hevig door melaatsch-

heid aangetast. — Zoodra vluchtelingen uit het grensgebied de

komst van den machtigen \a.lana melden, mciakt de vorst van

Wiraboemi zich gereed om ten strijde te trekken; hij ziet even-

wel een ongunstig voorteeken, en begrijpend, dat deze strijd

hem het leven zal kosten, keert hij nog eens terug naar het pa-

leis, om nogmaals afscheid t^e nemen van zijn gemalin en haar

mee te deelen, wat hij gezien heeft. Deze is ontroostbaar en wil

met hem sterven ; hij evenwel weerhoudt haar en tracht haar ge-

rust te stellen en te overreden, om eerst den loop der gebeurte-

nissen af te wachten; mocht hij werkelijk sneuvelen, zoo zal hij

haar wachten aan de poort des hemels. Hij kleedt zich dan in

schitterend krijgsgewaad, de broek gebatikt in het patroon 5a-

ngoepati, tooit zich met allerlei sieraad, laat zich door zijn vrouw

met heerlijk reukwerk zalven, en vertrekt, na ook van zijn kin-

deren afscheid te hebben genomen, aan het hoofd van zijn tal-
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rijk leger, waaruit de vaandels omhoogsteken als bloemen uit

het gras. — Een hevige strijd begint, dichte stofwolken stijgen

op, zoodat het licht verduisterd wordt: wanneer het leger van Wi-
raboemi wankelt, storten zich de drie voorvechters in den strijd,

en doen de kans keeren, maar in het gevecht tegen de onder-
bevelhebbers van Kalana Praboe Djaja moeten zij het onderspit
delven: de patih en de demang van Wiraboemi sneuvelen, de
toemenggoeng Gadjah Sinangling wordt gevangen genomen.
Dan rennen de beide vorsten, op hun olifanten gezeten, op el-

kaar in en beginnen een tweegevecht op leven en dood ; de vorst

van Wiraboemi blijkt de mindere en sneuvelt; een donderend
gejuich gaat op uit het leger van den Kalana, terwijl de tegen-

standers op de vlucht gaan of om lijfsbehoud smeeken. De ge- '1^^

vangen genomen toemenggoeng wordt door Praboe Djaja, die

onder een nagasan-boom uitrust van den strijd, begenadigd en
tot stadhouder over het rijk aangesteld; voor zijn naam krijgt hij

den titel: Arja.

Alvorens nu tegen Daha op te trekken (omtrent welk rijk

Kalana Praboe Djaja verneemt, dat het is als een ei, dat tegen
een steen gestooten is, aangezien het feitelijk in de macht is van
den koning van Manggada) , laat de Kalana door een van zijn

dienaren de beide kinderen van den vorst van Wiraboemi, die

wanhopig in het paleis zitten te weenen over den dood van hun
ouders, bij zich brengen; hij ontvangt hen vriendelijk en wil

zelfs geen sembah van hen aanvaarden; hij zelf toch is slechts

een man van gewone afkomst. Den prins Singa Prijambada
behandelt hij als zijn broeder, en Ratna Wilis sluit vriendschap

met Angloeng Mandira. Den volgenden dag wordt de tocht

voortgezet naar Daha; de Kalana en Singa Prijambada zitten te

zamen op één olifant.

De vorst van Daha komt tegenover Tjèkèlwanèngpati zijn

gelofte wederom niet na, en Goenoeng Sari, hierover vertoornd,

maakt in het geheim alle toebereidselen, om gewapenderhand
tegen den vorst van Manggada op te treden. Om dien strijd uit

te lokken, weet hij Tjèkèl te bewegen, dat diens dienaar Si Boe-

tatil zich op de markt zal vertoonen in kleederen, waarvan het

dragen alleen aan den vorst van Manggada geoorloofd is; zijn

makker Astoedjiwa ^), benevens Tatik en Kémang zullen in

zijn nabijheid blijven om hem in geval van nood bij te stcian.

(I) Andere naam voor Ranggadjiwa.

59



Alzoo geschiedt, en weldra ontmoet Si Boetatil de drie vcxmt-

naamste dienaren van den vorst van Manggada, en zij worden
handgemeen, waarbij Si Boetatil door zijn makkers geholpen
wordt. De lieden van Manggada zijn niet tegen hun tegenstan-

ders opgewassen, zij loopen klappen en stompen op, en gillend

en schreeuwend gaan zij aan den haal.

Juist als hun heer bij den vorst van Daha hierover zijn

beklag komt doen, verschijnen plotseling boodschappers met de
tijding, dat Kalana Praboe Djaja tegen Daha optrekt, en nog
slechts twee dagreizen verwijderd is. De vorst van Daha is doo-

delijk verschrikt, daar hij gehoord heeft van de onoverwinnelijk-

heid van dezen Kalana en van zijn leger ; hij zwijgt, en ook
zijn aanvoerders zijn vol vrees en houden zich stil, als wajang-
poppen na het dooven van de lamp. Maar op verwaten toon
stelt de voTst van Manggada hem gerust; snoevend zegt hij,

Praboe Djaja wel te zullen keeren, hij zal hem fijn maken als

moes. Vooraf verlangt hij evenwel, dat Tjèkèl het rijk verlaat,

en hij zendt zijn patih met een zoodanig bevel naar Goenoeng
Sari. Deze ontsteekt op het hooren van deze boodschap in woe-
dende drift, en weigert hooghartig; maar Tjèkèl meent, dat dit

bevel tot zijn uitwijzing niet gegeven werd zonder medeweten
van den vorst van Daha, en hij besluit daarom te vertrekken,

welke moeite Goenoeng Sari ook doet, om hem daarvan terug

te houden. Diens verzekering, dat zonder Tjèkèl het geheele

rijk spoedig in een woestenij zal worden veranderd, baat niets,

170 ja zelfs zijne herinnering aan de aan Tjandra Kirana gedane
belofte, dat hij haar niet zou verlaten, is vruchteloos. Ten einde
raad en in de hoop, dat spoedig Kalana Praboe Djaja voor de
poorten der stad zal verschijnen, en Tjèkèl daardoor genoopt
zal worden te blijven, besluit Pcurbati Sari, hem tot dobbelspel

uit te noodigen. Deze verleiding is voor Tjèkèl te machtig; de

dobbelsteenen worden gehaald, en na 24 uren spelen stapelt

zich de winst voor Tjèkèl op ; na nogmaals een etmaal dobbelen
evenwel heeft hij alles weer verloren, en bovendien nog zijn

dienaren Si Boetatil en Astoedjiwa. Om nog door te kunnen
spelen, verzoekt hij dan, dat zijn voormalige dienaren naar de

prinses Tjandra Kirana zullen mogen gaan met zijn kris, om
deze bij hacir te verpanden. Wanneer de dienaren bij de prinses

komen en haar alles vertellen omtrent Tjèkèl's aanstaand ver-

trek en het gebeurde bij het spel, breekt zij in tranen uit, én
geeft voor Tjèkèl mee een stel prachtige, door haar zelve gedra-
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gen kleederen, nl. een staatsiegewaad, gebatikt in het patroon

limar angsana en een saroeng in het patroon gringsing wajang

lelakpn PandaWa djaja, en een doosje met reukwerk; ook de

kris wil zij niet behouden, daar die onafscheidelijk bij Tjèkèl

behoort; en zooveel geld als zij kunnen dragen, moeten de die-

naren meenemen. — Als Tjèkèl deze geschenken ziet, en hoort

hoe bedroefd de Raden Galoeh is over zijn vertrek, begint hij

te weifelen, en ten slotte belooft hij te blijven.

Kalana Praboe Djaja is het rijk binnengevallen en de vorst

van Manggada, die het laf vindt om hem in de vesting af te

wachten, trekt hem met vliegende vaandels en slaande trom

tegemoet. Dan ontbiedt de vorst van Daha zijn zoon Goenoeng
Sari, en draagt dezen de verdediging van de stad op; het heele

leger wordt in de vesting bijeengebracht en de poorten geslo-

ten en goed bewaakt. In overleg met Tjèkèl besluit Goenoeng
Sari eerst den uitslag van den strijd daarbuiten kalm af te

wachten, en daarna zich te keeren tegen den overwinnaar, wie

die ook zijn moge. Te zamen volgen zij van uit den burcht het

verloop van het gevecht.

De talrijkheid van het leger, dat tegen hem optrekt, bemer-

kend, vergewist Kalana Praboe Djaja zich eerst, dat dit alleen

troepen van Manggada, niet ook van Daha zijn; daarna ver-

deelt hij zijn leger in drie deelen en voert zelf het centrum aan;

onder luide krijgsmuziek, zoowel van de beide vijandige legers

als van het leger van Daha, worden alle toebereidselen getrof-

fen. — Tjèkèl geeft aan Parbata Sari den raad om de verster-

kingen van de stad overal goed te doen herstellen, daar hij

bemerkt, dat deze Praboe Djaja een buitengewoon veldlieer is,

zeker moet hij iemand van vorstelijken bloede zijn, dat hij zoo

goed de oorlogskunst verstaat; met weemoed denkt hij terug

aain Koripan en aan zijn broeder Tjarang Tinangloeh, en hoe
zij in hun jeugd te zamen strategie leerden. — Onder hevig

gedruisch en terwijl de stofwolken het daglicht verduisteren,

ontbrandt de strijd; het leger van Manggada lijdt de nederlaag:

twee der voorvechters sneuvelen, en de vorst zelf vril daarop

met zijn andere onderbevelhebbers de wijk nemen in de stad;

zij vinden daar evenwel de poorten versperd, en worden bescho-

ten en met steenen beworpen; dan vluchten zij naar hun eigen

rijk.

Kalana Praboe Djaja besluit nu de vesting van Daha aan

te tasten, niet om dit rijk ten onder te brengen, doch alleen om
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zicb te vergewissen of zijn broeder daar is; immers is dit zoo,

zoo zal deze niet talmen te voorschijn te komen, want hij is een
dapper man.

Parbata Sari maakt zijn opwachting bij zijn vader, en deelt

dezen de nederlaag van den vorst van Manggada mede, en te-

vens, dat naar zijn meening Tjèkèl de eenige is, die in staat is

den strijd, die nu tegen Praboe Djaja gevoerd moet worden, tot

180 esn goed einde te brengen. De vorst stemt verheugd toe; hij

laat Tjèkèl bij zich komen, biedt dezen het opperbevelhebber-
schap aan, en hernieuwt nu voor de vierde maal zijn belofte,

da., zoo Tjèkèl de stad redt, hij de prinses tot vrouw zal krijgen

met de heerschappij over het rijk. Hij begiftigt hem met allerlei

geschenken en waardigheidsteekenen, en met den titel Adipati

Tambak Baja. Zeven dagen en nachten lang wordt, onder luide

muziek, feest gevierd; ieder is verheugd, dat aan dezen voor-

treffelijken veldheer, die te zamen met Goenoeng Sari is als

Ardjoena met Samba, de leiding is opgedragen.
Zoodra Kalana Praboe Djaja bemerkt, dat de lieden van

Daha geen plan hebben om een uitval te doen, laat hij storm-

loopen tegen de stad; zijn voorvechters slagen er wel in, bressen

te maken in de versterkingen, maar telkens wordt dan Adipati

Tambak Baja te hulp geroepen, en deze weet de gaten weer te

stoppen. Na drie dagen geven de voorvechters vermoeid den
strijd op, en verslagen komen zij bij hun heer aan, die onder een

waringinboom de berichten afwacht, en zij vragen hem, wie

toch deze Adipati Tambak Baja zijn mag, die voor hun tegen-

standers altijd de redder in den nood is. Praboe Djaja heeft nooit

dien naam gehoord, hij wordt woedend en hij beklimt zijn wa-
gen om een tweegevecht op leven en dood met den vreemden
krijgsman te beginnen.

In dien tusschentijd houden Tjèkèl en Goenoeng Sari den

vorst van Daha op de hoogte van het verloop van den strijd;

ondanks het voorloopig succes blijft de vorst twijfelmoedig ge-

stemd, en hij klaagt: (( Als des Kalana's voorvechters zulke

kerels zijn, hoe moet hij zelf dan wel zijn ! » Dit hoorend ont-

steekt Adipati in woede, en hij verklaart zich bereid, den Kalana

in een tweegevecht te ontmoeten.

Den volgenden morgen gaat hij afscheid nemen van Tjan-

dra Kirana; deze, die weet, dat zij door haar vader met Adipati

Tambak Baja verloofd is, ontvangt, hem met kloppend hart en

is zeer beschroomd. Zij laat hem sirih en rijst aanbieden, en
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schenkt hem allerlei fraaie kleederen, een broek, gebatikt in

het patroon gringsing wajang lelakpn Ardjoena tapa, een staat-

siegewaad met het patroon brangti \asmaran, allerlei sieraden,

en zij laat hem tot de schouders toe met heerlijk reukwerk zal»

veil. Bij de kleeding behoort ook de kris van Inoe van Koripan,

Si Kalamisani, en ieder, die thans Adipati ziet, raakt buiten

zichzelf van bewondering. De prinses beveelt, dat ook Inoe's

paard. Si Rangga-Ranggi, gehaald zal worden; daar dit paard
echter alleen te leiden is, indien het de prinses ziet, gaat zij er

zelf heen, maar zoodra het dier bij Adipati komt, herkent het

hem en begint verheugd te hinneken, en tot ieders verbazing

laat het zich gewillig door hem opzadelen en berijden. Terwijl

zij dit ziet, denkt de prinses vol weemoed aan den verdwenen
Inoe, en weent. Ook het schild en de dolk uit Koripan v/orden

aan Adipati gegeven, en op verzoek van de prinses voert hij

daarmee een dans uit, terwijl zijn dienaren met hun mond het

geluid van de gamelan nabootsen; ieder is vol bewondering, hij 190
gelijkt den god Kamadjaja, op aarde neergedaald om dansen
uit te voeren. Op teedere wijze neemt hij afscheid van de prin-

ses, en vezoekt haar om, mocht hij sneuvelen, zijn lijk te willen

dekken met een afgelegd kleed van haarzelve, opdat de bijen

zijn lijk zullen komen beweenen. Zoowel de prinses als de

dienaressen zijn diep bewogen, en haar tranen druppelen neer

als parelen, losgeraakt van het snoer. Adipati is zichzelf van
liefdeverlangen bijna niet meer meester, hij wil de prinses aan-
raken, doch Astoedjiwa weerhoudt hem: een vloek zou hem
immers treffen, zoo hij het deed ! De prinses geeft Adipati ten

afscheid een uitgekauwd betelpruimpje in een doosje van pare-

len, en belooft hem, zoo hij sterft, hem in den dood te zullen

volgen. — Daarop begeeft Adipati zich naar de paséhan, ter-

wijl zijn paard uit zichzelf achter hem aan loopt, en hij neemt
afscheid van den vorst; met Goenoeng Sari gaat hij hand in

hand tot aan de stadspoort, zegt zijn vriend diep bewogen vaar-

wel, en stelt zich dan aan het hoofd van het leger.

Bij den aanvang van den strijd beginnen de troepen van
Daha te wijken, doch Adipati zelf en zijn beide dienaren doen
de kans keeren ; Adipati 's paard blijkt onkwetsbaar. Midaksa,
Soeradilaga en Mangoenjoeda komen op hem af, zij herkennen
hem niet, doch hij herkent in hen Kartala, Poenta en Djoeroe-
dèh, en door met zijn kris te zwaaien, verwekt hij een zoo hevi-

gen luchtstroom, dat zij bedwelmd en als dood op den grond
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vallen. Praboe Djaja wil dan op Adipati losrijden, doch de oli-

fant weigert, ondanks de slagen, die het dier het vuur uit den
kop doen springen; zijn wapens worden tot hout, zijn ledematen
worden week, zijn stem begeeft hem, en hij wordt indachtig

aan de woorden van Batara Indra. Adipati ziet, dat zijn tegen-

stander zeer leelijk is, en hij herkent hem niet; hij rent op hem
toe. en juist op het oogenblik, dat Praboe Djaja bemerkt, dat

zijn tegenstander zijn eigen broeder Inoe Kartapati is, slaat

Adipati hem het hoofd van den romp. Door zijn dienaren, die

in de bedienden\ van Praboe Djaja hun vroegere makkers her-

kennen, komt Adipati tot het besef van zijn daad, wanhoop
overmeestert hem, en hij verliest het bewustzijn. Als hij weer
bijgekomen is, legt hij Tjarang Tinangloeh's hoofd weer tegen

den romp, en het lichaam heeft nu weer dezelfde heerlijke

schoonheid als vroeger. Een zachte regen druppelt neer op het

lijk, de zon verduistert, een regenboog vertoont zich, in de verte

rommelt de donder. Adipati wil de hand aan zichzelf slaan,

doch een zijner dienaren verhindert dat; dan valt hij wederom
in zwijm.

Het gerucht verbreidt zich, dat Adipati Tambak Baja

gesneuveld is; in diepe droefheid verlaat Parbata Sciri het hof,

en trekt zich terug in zijn paleis; Tjandra Kirana grijpt in wan-

hoop een patrem, om zelfmoord te doen, en als haar dit belet

wordt, valt zij van droefheid in onmacht.

Batara Kala ziet, op zijn rondgang over de aarde, het lijk

va.i Tjarang Tinangloeh liggen, overwelfd door een regenboog,

en daarnaast Adipati in zwijm; hij uit den wensch, dat Tjarang

weer moge herleven in al zijn vroegere schoonheid, en dat Inoe

weer zijn bewustzijn zal herkrijgen; omtrent de prinses beschikt

hij, dat zij geen zelfmoord zal doen, daar zij nog geen mingenot

gesmaakt heeft met Adipati, en dat zij thans ongezien Daha zal

verlaten, om later met Adipati vereenigd te worden. Nauwelijks

is deze wensch uitgesproken, of Tjarang Tinangloeh's lichaam

wordt weder gaaf; zijn kwaal is van hem geweken, hij niest,

staat op, en ziet zijn dienaren en zijn broeder Inoe, die nog in

zwijm ligt; door zijn omhelzingen komt deze bij, en onder tranen

omarmen de beide broeders elkaar. Haastig wordt ook Ratna

Wilis ontboden; vol vreugde komt zij aangesneld en omhelr*^ en

kust haar broeders.

^200 Nadat de beide prinsen elkaar hun lotgevallen hebben ver-

teld, gaat Adipati Tambak Baja zijn opwachting maken bij den
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vorst van Daha. Daar is ondertusschen Tjandra Kirana, uit haar
bezwijming bijgekomen en verkwikt door Batara Kala's stem,
die zij hoorde, stil de stad uitgevlucht, langs de Westpoort, de
wildernis in, alleen vergezeld door haar dienares Si Abang.
Zoodra de hofdames de verdwijning bemerken, wordt overal

gezocht, doch te vergeefs; de vorst en de vorstin vallen bewuste-
loos neer, en het geween aan het hof is als hel! geraas van de gol-

ven der zee, die op het strand breken, Adipati, die het hoort,

vraagt aan de poortwachters, wat hiervan de reden is, en op het

vernemen der vreeselijke tijding, rijdt hij ijlings terug naar zijn

broeder, en valt terstond in zwijm. Eerst drie dagen later komt
hij weer bij; hij ziet hoe allen hem met teedere zorg omringen,
en vraagt terstond of de prinses reeds gevonden is; als hij hoort

van niet, wordt hij krankzinnig van smart, hij weent en lacht

beurtelings, nu eens ziet hij zijn broeder, dan weer Prijambada
voor zijn geliefde aan. — Praboe Djaja besluit dan naar Wira-
boemi terug te trekken, om daar de genezing van zijn broeder af

te wachten; deze wordt echter niet beter, hij wordt al magerder,

hij slaapt niet en weigert alle voedsel.

Parbata Sari is niet bij machte om de droefheid over den
(gewaanden) dood van zijn vriend en over de verdwijning van
zijn zuster te dragen, en kwijnt weg in sprakelooze smart. Na
eénigen tijd vraagt hij zijn vader verlof om een paar dagen te

gaan jagen in het Hertenbosch; de vorst, die denkt, dat hij zijn

zinnen wat wil verzetten, geeft zijn toestemming, mits hij

niet te lang wegblijft: hij toch is het eenige, dat den vorst in zijn

leven nog overschiet. Wanneer Parbata Sari een dag op weg is,

deelt hij zijn gezellen mee, dat zijn doel niet is de jacht, maar te

zoeken naar zijn zuster; wie hem volgen wil, kan meegaan, wie

terug wenscht te gaan, kan dit doen; — allen blijven bij hem. In

een bergplaats, die hij daar laat bouwen, legt hij het jachtgereed-

schap neer, en tevens een brief aan zijn vader, waarin hij zijn

voornemen meedeelt. Tezelfdertijd neemt hij den naam aan:

Mésa Oeloen Sira Pandji Pandai Roepa; zijn eersten dienaar

noemt hij Demang Raganata, Tatik heet voortaan Tjarang Sari,

Kémang: Tjarang Kembang, en Widjil: Tjarang Soka. Hij richt

zijn tocht naar de rijken aan zee, en onderwerpt die; vandaar

trekt hij naar Toeban, waar de vorst juist gestorven was, en laat

zich daar een vloot bouwen.
Ondertusschen is de vorst van Daha ongerust geworden
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Over het lang uitblijven van zijn zoon, en hij zendt zijn toemeng-
goeng op onderzoek uit ; deze vindt de bergplaats met het jacht-

gerei en den brief, en brengt dien onder tranen aan den vorst.

Nog vóór deze het schrijven tot het einde toe gelezen heeft,

breekt hij in tranen uit, hijzelf en zijn gemalin vallen bewuste-
loos neer en luid geweeklaag klinkt door het heele paleis. Het
hof van Daha wordt nu eenzaam en doodstil, de vorsten kwij-

nen weg van verdriet.

Zoodra Mésa Oeloen gereed is met het bouwen van zijn

vloot, vaart hij heen in Noordelijke richting, en maakt zich

meester van alle schepen, die hij ontmoet; verschillende rijken,

o. a. Tjamara Tjipang, onderwerpt hij. Vandaar trekt hij op te-

gen Tandjoeng Poera, en in een zeegevecht verslaat hij den vorst

van dit land; de koning en twee van zijn admiraals sneuvelen,
dr- schepen zinken of raken in brand. Mésa Oeloen gaat aan
land en komt in het paleis, waar hij de jonge, schoone prinses

Ratnawati aantreft, die zit te weenen onder een tandjoeng-hoom,
welks bloemen juist ontluiken; Mésa, die schoon is als een ivoren

pop, ingelegd met goud, tracht haar te troosten, doch tevergeefs,

voortdurend weent zij om haar ouders. Dan draagt hij haar in

zijn armen naar het slaapvertrek, maar zij verweert zich uit alle

macht en bekrabt hem de borst en roept om haar dienares; hij

blijft evenwel aanhouden, en dan geeft zij eindelijk toe aan zijn

5 '10 hartstochtelijken wensch en valt in zwijm.

Tjandra Kirana zwerft met haar dienares door het dichte

woud, zij scheurt haar kleeren en wondt haar voeten aan de

dorens der planten, heur haren gaan verward dooreen; zij wordt
wanhopig en weenend uit zij den wensch, dat, zoo zij Adipati

Tambak Baja niet vindt, zij door de wilde dieren verslonden

moge worden; de dieren blijven echter verre van haar. Zij ver-

andert dan haar naam in Ken Sela Brangti, en haar dienares

noemt zij Kèn Bramanta. Al dwalend bereikt zij het zeestrand

en komt in het woud van Lasem, waar zij, door vermoeidheid

overmand, wegschuilt achter een groote wortelplaat.

Dien dag gaat toevallig de vorst van Lasem op de jacht,

doch ziet geen enkel stuk wild. Plotseling stuiten dan de honden
in hun loop op Sela Brangti en blaffen haar aan; de vorst komt
op het geluid af, en bemerkt, dat het een schoon meisje is met

een dienares. Vol medelijden neemt hij haar op zijn paard mee
naar huis, terwijl de dienares te voet volgt. Op de vraag van

66



den vorst noemt Sela Brangti haar naam, en deelt hem mee, dat

zij verdwaald is; de plaats, waar zij thuishoort, kan zij (zegt zij)

niet meer noemen. Zij wordt dan door den vorst, tot groote

vreugde van diens gemalin, als dochter aangenomen en met
alle zorg, als een prinses, behandeld.

Na eenigen tijd vertrekt Mésa Oeloen uit Tandjoeng Poera,

waar hij een van zijn bevelhebbers als stadhouder achterlaat;

hij steekt over naar Bangka Pandjang, verovert dat, en keert dan
terug naar Toeban. Hier laat hij voor zijn vrouw een reiswagen

maken, en trekt dan, vergezeld van Ratnawati, die gekleed is in

schitterend gewaad en met kostelijke sieraden getooid, naar het

Westen, waar hij alle, aan zee gelegen, rijken onderwerpt. Vrees

bevangt den vorst van Lasem, en hij zendt twee van zijn rijks-

grooten naar Mésa, om dezen zijn vriendschap en onderwer-

ping aan te bieden en hem tot een bezoek uit te noodigen. Mésa
neemt het aanbod aan, en wanneer de gezanten weer in Lasem
teruggekeerd zijn, geven zij daar hoog op van de beminnelijk-

heid, jeugd en schoonheid van den vreemden veldheer, zoodat

de vorst van Lasem bij zich zelf gaat overleggen, of deze Mésa
Oeloen wellicht niet een geschikte echtgenoot zou zijn voor

Sela Brangti. Weldra komt Mésa zijn opwachting maken; hij

verschijnt, gezeten op een wit paard met gouden zadel, en onder

een gelen pajoeng, en vol eerbeid biedt de vorst hem zijn onder-

werping en de heerschappij over het rijk aan. Mésa dankt den

vorst, doch weigert dit aanbod, waarna de vorst hem vol vreug-

de als gast meevoert naar het paleis, waar een schitterend feest-

maal wordt aangericht. Als het feest ten einde loopt, stelt de

vorst zijn gast voor, om, daar hij zelf geen zoon heeft, met zijn

dochter te huwen, en dan tevens het bestuur over Lasem te aan-

vaarden. Mésa verklaart zich zeer vereerd, zoo de vorst iemand

van nederige afkomst, als hij is, als schoonzoon wil aanvaar-

den, en allerlei tbebereidselen worden gemaakt voor de bruiloft.

Wanneer echter Sela Brangti verneemt, dat zij zal worden

uitgehuwelijkt aan den vreemden veldheer, weigert zij weenend,

tot groote verwondering van haar pleegouders, die haar trachten

te overreden. Dan bedenkt zij, dat 't voor haar het beste zal zijn,

om den wensch van den vorst te volgen: mocht het blijken, dat

de vreemde krijgsman niet Adipati Tambak Baja is, zoo zal zij

zelfmoord plegen.

Mésa Oeloen kleedt zich, na zijn haren te hebben laten
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knippen, in schitterend gebatikt gewaad, hij tooit zich met
kostbare sieraden, en wordt vervolgens met volledig ceremonieel
naar het koninklijk paleis gebracht. Ook Sela Brangti wordt
feestelijk getooid en op den bruidszetel geplaatst, waar zij schit-

tert als een kaars in een lamp, en het heele paleis als een toorts

verlicht. Zoodra Mésa verschijnt, herkent zij in hem haren jon-

geren broeder Parbata Sari, en wederkeerig herkent deze Tjan-
dra Kirana; hij werpt zich weenend aan hare voeten, en zonder
een woord te uiten omarmen zij elkaar. Groot is de vreugde van
den vorst, als hij verneemt, dat Mésa de broeder is van zijn aéin-

genomen dochter, en hij betoont hem alle gastvrijheid, als ware
220 hij zijn eigen zoon. Sela Brangti's eerste vraag aan haar broeder

geldt Adipati Tambak Baja; Mésa moet echter antwoorden, dat

diens lijk niet gevonden is, evenmin als de lichamen van zijn

dienaren; hij verhaalt haar van de droefheid van hun ouders over

haar verdwijnen, en spoort haar aan, om terstond met hem terug

te keeren. Zij weigert dit evenwel : haar harteleed om Adipati is

nog te groot.

Nog altijd lijdt Adipati Tambak Baja in Wiraboemi aan ver-

standsverbijstering; eerst na veertig dagen komt hij tot bezinning,

en vraagt of er nog geen bericht is van de prinses van Daha. Het
ontkennende antwoord veroorzaakt een nieuwe hevige uitbar-

sting van droefheid. Kalana Praboe Djaja tracht hem te troosten

door hem een andere vrouw aan te bieden, die hij kan kiezen uit

de prinsessen der door hem veroverde landen, doch Adipati wei-

gert dit: liever zal hij zich voorgoed aan ascese wijden dan een

andere vrouw aan te raken dan dat pronkjuweel der schepping,

de prinses van Daha.
Hij besluit thans deze te gaan zoeken; hij verandert zijn

naam in: Mésa Kagoengan Sira Pandji Poelang Asmara; Kalana

Praboe Djaja zal voortaan heeten Mésa Joeda Asmara Koesoema
Indra, en Singa Prijambada wordt: Djaja Asmara Soeta Semi.

Ook de dienaren krijgen meerendeels andere namen: Rangga
Mangoenjoeda heet voortaan Rangga Narawangsa; Soeradilaga:

Parta Wiradjaja; Midaksa : Panta Wirajoeda; Astoedjiwa: Raga-
230 djiwa; Si Toeli: Bagoes Tjili. Si Boetatil's naam wordt niet ver-

anderd, en hij wekt ieders vroolijkheid door zich daarover zeer

gekrenkt te toonen. — Op den zevenden dag van nieuwe maan
vertrekt Sira Pandji met zijn broeder; hij wil alle vrouwen in

Wiraboemi achterlaten, maar Ratna Wilis is daar niet voor te
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vinden; in een schoonen reiswagen doet zij den tocht mee. Het
doel van de reis is Gagelang, doch men trekt eerst in de rich-

ting van Goenoeng Kendang.
De machtige vorst van dit rijk hoort door vluchtelingen van

de komst van den vijand, en besluit, na overleg met zijn

rijksgrooten, tegen hem op te trekken. Op het oogenblik, dat
hij dit doen zal, ziet hij in de vlucht van een vogel een voor-
teeken, dat hij in den strijd zal sneuvelen; hij gaat dacirom
terug naar zijn gemalin om nog eens afscheid te nemen, en deelt

haar mee wat hij zag. Haar droefheid is zoo groot, dat zij zich ter-

stond het leven wil benemen, maar hij overreedt haar daeirmee te

wachten tot het voorteeken zich zal hebben bewaarheid: dan zal

hij haar wachten aan de poort des hemels. Hierop trekt hij ten

strijde, na zich in schitterende kleeding te hebben gestoken, en
met borèh te hebben gezalfd. Het leger van Goenoeng Kendang
lijdt de nederlaag: wel trachten nog de vier voorvechters de
krijgskans te doen keeren, doch te vergeefs, zij moeten het on-

derspit delven, en een hevig tweegevecht tusschen Sira Pandji

en den vorst van Goenoeng Kendang, waarin de laatste het Ie- -4-0

ven laat, beslist den strijd. Sira Pandji zendt twee van zijn on-

derbevelhebbers de stad in, om den buit in ontvangst te nemen
en voor de verdeeling daarvan zorg te dragen; zelf rust hij onder-

tusschen uit van den strijd onder een juist in bloei staanden tan-

djoeng-hoom .

Na drie dagen v/ordt de tocht voortgezet naar Gagelang.

Zoodra de vorst van dit rijk de nadering der broeders-^a/ana's

verneemt, zendt hij zijn demang en zijn toemenggoeng uit, om
zich omtrent hun bedoeling te vergewissen. Op hun vraag deelt

Sira Pandji mede, dat het zijn wensch is den vorst van Gagelang
te dienen; hij verzoekt de beide rijksgrooten, dit den vorst te

melden, zelf zal hij hen achterna komen met zijn gevolg. Een tal-

rijke menigte loopt nu te hoop, tot vechtens toe verdringt men el-

kander om Sira Pandji's stoet te zien en te bewonderen; alle

vrouwen ontbranden in liefde voor de beide broeders: het is (zeg-

gen zij) of de zon en de maan tegelijk naar de aarde zijn neerge-

daald. Sira Pandji, zijn broeder en de prins van Wiraboemi ma-
ken hun opwachting bij den vorst in de paséhan, en ook deze

geraakt terstond onder de bekoring, die van hen uitgaat ; hij ont-

vangt de vreemdelingen met een gastmaal, en laat het paleis Ka-

rang Kawangsan voor hen in orde brengen. In den nacht, die

volgt, kan Sira Pandji den slaap niet vatten, steeds denkt hij aan 250
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zijn geliefde Tjandra Kirana, en het zien van de helder schij-

nende maan vervult zijn hart met al heviger verlangen naar haar.

Den volgenden morgen brengt hij met zijn gevolg wederom een
bezoek aan het vorstenpaar van Gagelang en aan hun zoon Si-

nga Manteri, en biedt hun kostbare geschenken aan. De vorst be-

giftigt hen wederkeerig met prinselijke gewaden, en verandert

hunne namen; Sira Pandji heet voortaan: Toemenggoeng Arja
Wangsa, Mésa Joeda's naam wordt: Arja Prabangsa, en de prins

van Wiraboemi krijgt den naam Arja Soeta Semi. Dagelijks ma-
ken zij nu allen hun opwachting bij den vorst.

De vorst van Goenoeng Bantara heeft vernomen, dat zijn

jongere broeder, de vorst van Goenoeng Kendang, gedood is

door twee broeders-/ja/ana's, en dat deze laatsten zich thans be-

vinden aan het hof van Gagelang; hij geeft hiervan kennis aan
zijn bloedverwant, den koning van Poetraséna, die hem daarop

komt bezoeken. Beiden zijn zeer vertoornd en willen zich wreken,

en tot hun groote vreugde verklaart een zekere Kalana Bandjar

Kepoepoengan, die reeds een jaar lang den vorst van Goenoeng
Bantara dient, zich bereid, de rijken Gagelang en Singasari te on-

derwerpen. Terstond worden alle toebereidselen voor den tocht

gemaakt.

Mésa Oeloeny die nog steeds aan het hof van Lasem toeft,

laat op zekeren dag een schoonen reiswagen voor zijn zuster in

gereedheid brengen, hij maakt zijn leger reisvaardig, en gaat,

zeven dagen daarna, met zijn vrouw en zuster afscheid nemen
van den vorst; het is nl. zijn voornemen naar Gagelang te gaan.

Onder tranen tracht de vorst hem nog te weerhouden, doch hij

is onvermurwbaar, daar hij zijn (( broeder », dien hij op het

slagveld uit het gezicht verloor, maar wiens lijk nooit gevonden

werd, en omtrent wien het gerucht wil, dat hij nog in leven is,

in alle rijken der wereld wil gaan zoeken. Na een hartroerend af-

scheid gaan zij op weg; allerlei kleine rijken onderwerpen zij

onderweg, en naderen dan Gagelang. De landbevolking wordt

bevreesd en wil vluchten, doch Mésa stelt hen gerust: hij komt

niet als vijand, doch alleen om den vorst te dienen. Dan ver-

dwijnt hun vrees, en vol bewondering aanschouwen zij den

schoonen Mésa Óeloen, die zoo sterk op Arja Wangsa gelijkt,

dat hij hun voorkomt wel diens broeder te kunnen zijn.

Een désa-hoofd zendt den vorst van Gagelang bericht, dat

een kalana, genaamd Mésa Oeloen Pandji Pandai Roepa, het
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rijk is binnen gekomen, voorgevend den vorst te willen dienen
;

aan niemands eigendom doet hij schade. Op raad van Arja
Wangsa zendt de vorst gezanten naar den vreemden veldheer,
om zich aangaande diens bedoelingen te vergewissen; Mésa, in

schitterend gewaad en met kostbare versierselen behangen, ont-
vangt hen, gezeten onder een redjasa-hoom, en verklaart, dat
hij inderdaad met goede bedoelingen vervuld is. Met dit bericht
keeren de gezanten terug naar het hof, en deelen daar tevens
mee, dat Mésa Oeloen een jong en zeer schoon man is, met uit-

stekende manieren, en sterk gelijkend op Arja Wangsa.
Als Mésa Oeloen de stad binnentrekt, wekt hij de bewonde-

ring op van de bevolking, die te hoop loopt en alle straten, en
pleinen vult; geen enkele is er onder de vrouwen, of zij ontbrandt
in liefde voor hem. leder ook is getroffen door zijn gelijkenis met
Arja Wangsa, en naar aller oordeel is hij niet geboren om een
l^alana, doch om de zoon van een machtig vorst te zijn. Zoodra 260
hij aan het hof komt, wordt hij door Arja Wangsa herkend als

Goenoeng Sari, en Arja Wangsa vraagt zich af, wat de reden
mag zijn, dat hij een k.alana is geworden, en of hij wellicht Tjan-
dra Kirana zou hebben gevonden. Mésa, die door den vorst hof-

felijk ontvangen wordt, beschouwt eveneens voortdurend aan-

dachtig Arja Wangsa, en hoewel deze het hoofd buigt, merkt
hij toch gelijkenis in hem op met Adipati Tambak Baja, en ge-

durende het feestgelag nader bij hem komend, vraagt hij hem,
hoe lang hij reeds te Gagelang is, en van waar hij kwam, en of

hij wel eens gehoord heeft van een zekeren Adipati Tambak
Baja, vroeger geheeten Tjèkèlwanengpati, en of hij wellicht ook
weet, waar Kalana Praboe Djaja is. Na Arja Wangsa's ontwijken

de antwoorden, deelt Mésa dan met tranen in de oogen mede,
dat deze Adipati zijn als broeder beschouwde vriend was, en dat

hij nu de heele wereld doortrekt om dezen te zoeken. Arja Wang-
sa roemt zijn trouw, en de beide edellieden sluiten hechte vriend-

schap met elkaar.

Als verblijfplaats wordt aan Mésa Oeloen door den vorst

Karang Singapadoe toegewezen, en terwijl de patih hem daar-

heen geleidt, verneemt Mésa van dezen tot zijn groote verwon-

dering, dat Arja Wangsa en zijn gezellen eerst onlangs onder

andere namen daar kwamen, en dat het de vorst was, die hun

hun tegenwoordige titels gaf. Hierdoor worden Mésa Oeloen 's

vermoedens nog versterkt, en hij laat niet na, alles aan zijn zus-

ter Sela Brangti, die onderwijl ook aangekomen is, mee te dee-

71



len: deze echter blijft ongeloovig, en merkt op, dat gelijkenis

dikwijls bedriegelijk is.

Arja Wangsa van zijn kant verneemt van een van zijn die-

naren, dat volgens loopende geruchten Goenoeng Sari inderdaad
zijn zuster te Lasem gevonden heeft, en dat er nu in Karang Si-

ngapadoe twee reiswagens zijn afingekomen. Groote vreugde
komt over hem, als hij dit hoort, hij voelt zich als een plant, die,

verdord door de hitte van het droge seizoen, nu door een zwaren
regen bevochtigd wordt, en hij geeft bevel om door gamelan-
spel het goede bericht te vieren. Aan zijn dienaren draagt hij op,

zich vooral niet te verraden bij de nieuw aangekomenen : zijn

paard Si Rangga-Ranggi moeten zij binnen reinigen, niet meer
^'^^ buiten. Als den volgenden dag Mésa Oeloen zijn opwachting

maakt bij den vorst, begiftigt deze hem met kostbare geschen-

ken, en verandert zijn naam in Demang Oerawan.
Steeds nauwer wordt de vriendschap tusschen dezen en Arja

Wangsa, en al grooter wordt zijn begeerte om zich zekerheid te

verschaffen omtrent de wonderlijke gelijkenis van zijn nieuwen
vriend met zijn a broeder » Adipati, en hij verzint een list: hij

vraagt aan Arja Wangsa of hij voor korten tijd diens bedienden
Ragadjiwa en Si Boetatil (in wie hij ook gelijkenis ziet met Adi-
pati's dienaren) mag te leen hebben. Arja Wangsa stemt hierin

toe en geeft aan zijn dienaren, die weinig voelen voor deze tijde-

lijke verandering van meester, die hen allicht in moeilijkheden

kan brengen, bevel om Demang Oerawan te volgen en zich

naar diens wenschen te gedragen. Zij zijn voortdurend op hun
hoede, om zich niet te verraden, en daarom laat Sela Brangti, die

zich achter een gordijn heeft verscholen, om hen vandaar onge-

zien te kunnen opnemen, arak brengen om hen wat spraakzamer

te maken; Si Boetatil wil niet drinken, maar Ragadjiwa kan de

verleiding niet weerstaan, ondanks de vermaningen van zijn

makker. Sela Brangti meent thans de beide dienaren duidelijk te

herkennen, en in de hoop, hen op die wijze door de mand te

laten vallen, zendt zij haar kamenier Si Abang, die ook Si Boe-

tatil en zijn makker van vroeger kent, op hen af. Si Abang zet

zich dicht bij de beide bedienden neer, en herinnert hen aan hun
vroegeren omgang, maar Si Boetatil houdt zich van den dom-
me, en weet op kluchtige wijze telkens elke hinderlaag, die zij

hem legt, te ontwijken. Ragadjiwa is echter zoo dronken gewor-

den, dat hij niet meer weet wat hij zegt en op het punt is alles te

verraden, zoodat zijn makker het noodig oordeelt om zoo gauw
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mogelijk verlof te vragen om heen te gaan. Bij Arja Wangsa te-

ruggekeerd , beklaagt Si Boetatil zich, tot vermaak van allen

die het hooren, over de domheid van Ragadjiwa, en deze ver-

weert zich op dronkemansmanier tegen de beschuldiging van
Si Boetatil. 280

Op zekeren dag zijn Arja Wangsa en zijn beide gezellen te

gast bij Demang Oerawan, en vermaken zich door samen muziek
te maken; om beurten zingen zij een lied, dat liefelijke aandoe-

ningen wekt in allen, die er naar luisteren; Demang Oerawan
bespeelt de rebab, Arja Wangsa de tjelempoeng , Arja Prabangsa
de fluit, Soeta Semi de gambang. Tezelfdertijd vermeien zich

Sela Brangti en haar gezellinnen in het heldere maanlicht; op het

hooren van Arja Wangsa's gezang, schrikken zij, meenend de

stem van Adipati Tambak Baja te hooren. Sela Brangti plukt een

tak van een /^emoening-boom, en zich het gelaat daarmee dek-

kend, klimt zij op den steenen wal, die de plaats, waar de man-
nen muziek maken, omgeeft. Zij ziet Arja Wangsa zitten, terwijl

hij de tjelempoeng tokkelt, en zijn schoone gestalte beschenen

wordt door het schijnsel van de lamp; duidelijk herkent zij Adi-

pati en, zij kan haar oogen niet van hem afhouden. Plotseling

kijkt Arja Wangsa op, hij ziet haar en herkent haar, waarop zij

haastig en beschaamd van den steenen wal afdaalt en zich ver-

wijdert; en hij is zoo verbijsterd door het weerzien van zijn ge-

liefde, dat hij geen aandacht meer heeft voor zijn spel en, voor-

gevend dat zijn oude kwaal hem weer overvalt, naar zijn eigen

verblijf terugkeert. Daar ligt hij den heelen nacht slapeloos op

zijn legerstede, zich vol smart afvragend, wanneer hij toch met

zijn geliefde vereenigd zal worden; - en de volle maan glanst aan

den hemel als het gelaat van een mensch, die door liefdesmart

gekweld wordt. Ook Sela Brangti is geheel vervuld van gedach-

ten aan Arja Wangsa; uiterlijk tracht zij dit te verbergen, maar

inwendig is alles in haar vergruizeld, als glas, dat op een steen

viel.

De vorst van Gagelang wil aan Arja Wangsa een blijk van

zijn genegenheid geven, door hem uit te huwelijken, tevens om
hem zoodoende, naar hij meent, vaster aan het rijk te binden;

en in overleg met zijn gemalin komt hij tot het besluit, dat De-

mang Oerawan 's zuster, Kèn Sela Brangti, de meest geschikte

partij voor hem zou zijn. Wanneer nu op zekeren dag Arja

Wangsa en zijn beide gezellen, en Demang Oerawan tegelijk bij

den vorst zijn, maakt deze zijn voornemen bekend. Demang

73



Oerawan buigt zwijgend het hoofd, maar is toch (hoewel hij op
zichzelf niets tegen dit huwelijk heeft) blijkbaar ontstemd tegen

Arja Wangsa, dien hij verdenkt, den vorst heimelijk dit voor-

nemen aan de hand te hebben gedaan. Hij neemt op koele wijze

afscheid en verwijdert zich; op de markt vat hij post' onder een
waringinboom, en wacht daar in hevigen toorn Arja Wangsa af.

Zoodra deze daar langs komt, overstelpt hij hem met verwijtin-

gen over zijn verwaandheid, en in hevige opwinding steekt hij

naar hem met zijn kris, zonder hem evenwel te wonden; nog-
maals en nogmaals steekt hij Arja Wangsa, die zich niet ver-

weert en ongekwetst blijft, en eindelijk breekt de kris. Dan ver-

wijdert zich Demang Oerawan vol wrok en vast besloten om Arja
290 Wangsa het leven te benemen. In den nacht gaat hij, met ge-

trokken kris, naar Karang Kawangsan, en vindt daar de wach-
ten in slaap, hoewel zij nog door Arja Prabangsa, die een over-

val vreest, gewaarschuwd zijn; door het uitspreken van een too-

verspreuk weet hij binnen te komen, maar ziet dan eensklaps
Ratna Wilis, wier legerstede zich bevindt in de nabijheid van
het bed van Arja Wangsa. In haar slaap glanst zij als een gouden
pop; zijn hart gaat sneller kloppen en hij ontsteekt in hevige

liefde. Hij raapt zijn uit de hand gevallen kris weer op, maar
laat zijn boos voornemen varen en verwijdert zich, steeds omziend
naar de schoone slaapster. Thuis gekomen, kan hij eten noch
drinken, en niets troost hem in zijn liefdeleed; zijn vrouw Ratna-
wati begrijpt wel, wat in hem omgaat, doch zwijgt.

Om zijn verdriet een weinig te vergeten, gaat Arja Wangsa
met zijn zuster, broeder en verder gevolg, in schitterenden stoet,

naar den tuin Panglipoerlara, waar op dat tijdstip juist alle bloe-

men ontloken en alle vruchten aan het rijpen waren. Tezelfdertijd

wenscht ook Sela Brangti naar dien tuin te gaan om zich wat

te verstrooien; zij haalt haar broeder over om haar met zijn vrouw
te vergezellen, en verzoekt hem tevens toch niet meer met de

lieden van Gagelang te twisten en zijn wrok te laten varen.

Langs de Oostzijde treden zij den tuin binnen en vermaken zich

met bloemen plukken en vruchten verzamelen; in een prachti-

gen vijver met helder water zwemmen visschen met gouden en

zilveren schubben, aan den oever groeien prachtige bloemen en

schoone boomen, en alles: de bloemen, de vruchten, de vogels,

de bijen, schijnt vol vreugde Sela Brangti te verwelkomen, en

de boomblaren groeten haar eerbiedig, als beschaamd weg-
schuilend, nu zij haar schoongevormde wenkbrauwen zien. Met
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haar gezellinnen gaan Sela Brangti en Ratnawati in den vijver

baden en zich in dartel gestoei vermaken. — Onderwijl is ook
Arja Wangsa met zijn gezelschap in den tuin aangekomen; het
gevolg vermaakt zich met het plukken van bloemen en het

strikken en schieten van vogels, Arja Wangsa zelf herdenkt vol

weemoed den tijd, dat hij zich met de prinses van Daha in den 30^

tuin vermeide, en zijn hart is vervuld van liefdesmart. Op voor-

stel van Ratna Wilis nemen nu allen een bad in den vijver en
trekken daarna andere kleederen aan; Ratna Wilis en Arja
Wangsa tooien zich met fraai gebatikte gewaden en kostbare

sieraden, en daarop begeven allen zich naar het paviljoen Indra-

boeana, om zich daar verder te vermaken. Daar ontmoeten zij

plotseling, tot wederzijdschen schrik, Demang Oerawan, Sela

Brangti, Ratnawati en hun gezelschap, die eveneens, na zich

gebaad te hebben, fraaie gewaden met schitterende sieraden

hebben aangetrokken. Sela Brangti, die op de nimf Soekarba
in den hemelschen tuin Bandjaran Sari gelijkt, gaat haastig en
beschaamd terug, gevolgd door Ratnawati en door Demang
Oerawan, die buiten zichzelf is van smart, dat hij Ratna Wilis

slechts zoo kort heeft mogen aanschouwen.
Arja Wangsa blijft achter in groote ontroering, nu hij, na

zoo lange afwezigheid zijn geliefde weerziend, schoon als de

volle maan die opkomt van achter de toppen der bergen, ze

weer plotseling ziet heengaan; hij keert terug naar zijn paleis,

en wordt ziek van verdriet, hij eet noch slaapt, en wordt bleek

en zoo mager, dat het schijnt of alleen nog de huid het been-

dergestel aaneenhoudt. Ratna Wilis tracht hem te bewegen naar

Koripan terug te gcian,doch hij weigert; Arja Prabangsa verklaart

zich bereid nog eens aan Demang Oerawan diens zuster voor hem
ten huwelijk te vragen en, bij afwijzing, ze zelfs met geweld
te ontvoeren, doch ook hiervan wil hij niet hooren. — Aaii den
vorst en de vorstin wordt bericht, dat Arja Wangsa ziek is ge-

worden, en zij zenden terstond geneesmiddelen, doch niets

helpt en de ziekte wordt steeds erger.

Batara Kala trekt rond over de aarde, en bemerkt, dat Inoe

van Koripan lijdende is; hij verschijnt hem in, zijn slaap, zeg-

gend: « O mijn zoon Inoe van Koripan, geef niet al te zeer toe

aan uw leed, weldra toch zult gij met de Raden Galoeh veree-

nigd worden ! » Arja Wangsa schrikt wakker en herkent de stem
van Batara Kala; tegen den morgen sluimert hij weer in, en in

zijn slaap ziet hij een schoonen knaap voor zich, met drie haar-
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kuiven; deze verklaart te heeten Ki Desti Pengarang, en me-
delijden te hebben met zijn vader en, zoo deze 't wenscKt, Bereid

te zijn, om neicir zijn moeder te gazin en zijn ouders tot elkander

te brengen. Op een vraag van Arja Wangsa zegt hij te wonen
in het gehucht Alas-aleisan, dicht bij Bibi Randa Sambéga( ? )

.

—

Dan verdwijnt de verschijning, en Arja Wangsa wordt wak-
ker, vol verlangen om zijn zoon te zoeken en weer te zien.

Dien eigen nacht heeft de vorst van Gagelang een droom,
waarin een oude vrouw tot hem komt, zeggend, dat zoolang

een zekere knaap Ki Desti Pengcirang in leven blijft, vele in-

woners van Gagelang ziek zullen worden en sterven, want deze

knaap is in hooge mate panas. De vorst schrikt wakker, wekt
zijn gemalin en vertelt haar zijn droom; zij raadt hem aan den
knaap te doen opzoeken, en den volgenden morgen geeft hij

dan ook een zoodanig bevel aan den patih.

Ook Arja Wangsa geeft aan drie van zijn dienaren opdracht
om den knaap te zoeken: vinden zij hem niet, zoo zullen zij

voorden gedood. Na veel zwerven en steeds den weg vragend,

komen deze ten slotte in Alas-alasan, waar men hen verwijst

naar een groot huis met een kapokboom ervoor; zij gaan daar-

heen en vinden er een schoonen knaap, die zegt Ki Desti Pe-

ngarang te heeten, en vraagt, wat hun wensch is. Zij brengen
dan Arja Wangsa's bericht over en verzoeken hem haastig mee
te gaan; maar hij weigert, ondanks het aandringen van de bood-

schappers, en zegt, dat Arja Wangsa maar bij hem moet komen.
Hierop wordt een der dienaren zoo toornig, dat hij zijn kris trekt

en den knaap steekt, zoodat het bloed ten hemel spuit; als hij

zijn dolk terugtrekt, is Ki Desti Pengarang met huis en al ver-

310 dwenenr hij is nl. gevlucht naar Alas Sétran, en neemt daar zijn

intrek bij Nini Moeni. De dienaren staan nu in twijfel, wat zij

zullen doen; onverrichterzake naar huis keeren durven zij niet,

en zoo blijven zij zoeken in het Sétran-woud, doch te vergeefs. —
Ook de mannen, die van den patih van Gagelang opdracht

hadden, om den knaap te zoeken, vinden hem niet, en zonder

iets uitgericht te hebben, keeren zij aan het hof terug.

Arja Wangsa wordt radeloos van verdriet, dat zijn dienaren

wegblijven en zijn wensch niet vervuld wordt, en hij besluit zijn

woonplaats te verlaten en naar de pasétraan te gaan; vol liefde

denkt hij nog eens aan Sela Brangti en, als allen 9lap>en, gaat

hij op weg. Bij ongeluk stoot hij met zijn voet tegen Ragadjiwa

en Si Boetatil, die hem nu, hoewel zij vol vrees zijn voor de in
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Alas Sétran huizende geesten, in den donkeren nacht volgen.

Zoodra Arja Wangsa daar gekomen is, keert hij tot zichzelf in,

om Sjiwa op tfe roep>en, en allerlei geesten verschijnen voor

hem, in w^onderlijke gedaanten: sommige niets anders dan hoof-

den, andere alleen voeten, weer andere hebben vlammende
oogen of steken de tong uit en likken hem de voeten. Dan ver-

schijnt ook Batara Sjiwa, in indrukwekkende gestalte, en

vraagt, wat de wensch is van zijn kleinzoon Inoe van Koripan.

Arja Wangsa antwoordt, dat hij Ki Desti Pengarang zoekt,

waarop Sjiwa zegt, dat hij zijn verzoek inwilligt. Nu vertoont

zich een oude vrouw, die zegt Nini Moeni te heeten; zij is de

grootmoeder van Ki Desti Pengarang, en heerscheres over het

geestenrijk. Zij vraagt of Arja Wangsa in staat is haar te ver-

schaffen 1 78 met spijzen gevulde bamboezen borden, 1 70 in

hun geheel geroosterde kippen en 1 73 schotels met koek en ge-

bak; kan hij dat, zoo is zij bereid om haar kleinzoon naar Sela

Brangti te zenden. Arja Wangsa roept nu wederom Batara Sjiwa

op, en onmiddellijk is alles aanwezig. Thans gelooft Nini Moeni,

dat hij inderdaad de prins van Koripan is, maar zij heeft nu nog
een anderen wensch, nl. door hem geliefkoosd te worden op de

wijze der menschen. Arja Wangsa wijst er heiar op, dat dit een

vloek over hem zou kunnen brengen, doch zij stelt hem gerust,

en door haar bovennatuurlijke macht doet zij daar een prachtig

paviljoen verrijzen, en verandert zij zichzelf in een schoone, jon-

ge vrouw. Arja Wangsa ontbrandt dan in hartstocht, hij draagt

haar naar binnen en kust en liefkoost haar; haar kleed glijdt af,

zoodat haar glanzende leest te zien komt. Dan echter voorkomt
zij zijn verdere liefkozingen, daar (zegt zij) hij nog geen ge-

meenschap gehad heeft met Tjandra Kirana, en zij belooft Ki

Desti Pengarang voor hem te doen verschijnen en te zullen zen-

den naar Sela Brangti, die daardoor ziek zal worden en slechts

door Arja Wangsa zal kunnen worden genezen. Arja Wangsa
dankt haar en kust haar en neemt afscheid, daar het thans dage-

raad wordt; hij treft Ragadjiwa en Si Boetatil aan, die van vrees

in een drogen put zijn weggekropen, en bij het verlaten van het

geestenrijk vindt hij ook zijn drie andere dienaren, die, nog

altijd op zoek naar Ki Desti Pengarang, onder een boom zitten

te wachten op den morgen.
Nini Moeni zendt thans haar kleinzoon naar Arja Wangsa

met opdracht, al diens bevelen uit te voeren; deze laatste ont-

vangt zijn zoon met kussen en omhelzingen, en verzoekt hem
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naar zijn moeder Sela Brangti te willen gaan met de boodschap,
dat zijn vader vol liefde naar haar uitziet, en dat zij alleen door
een geneesmiddel van zijn vader genezen kan. De knaap vol-

voert dien last, hij treft Sela Brangti slapend aan en strijkt haar
driemaal over het hoofd, zeggend, dat alleen Arja Wangsa in

staat zal zijn haar genezing te brengen. Dan keert hij terug tot

zijn vader, deelt hem mee, dat de opdracht vervuld is, en ver-

wijdert zich weer naar Alas-alasan.

Sela Brangti wordt ziek wakker, zij voelt zich loom en moe,
en wil niet eten; haar gelaat, vroeger schitterend als de volle

maan, is geheel veranderd. De dienares waarschuwt haar broe-

der Demang Oerawan en deze gaat terstond op zoek naar een
geneesmiddel; Batara Goeroe, bij wien hij eerst komt, verwijst

hem naar de kluizenaars, maar ook deze kunnen niet helpen.

Bedroefd keert hij naar Karang Singapadoe terug, en besluit nu
zich tot Arja Wangsa te wenden: misschien dat die helpen kan,
daar hij iemand is, die veel ascese deed.

In Karang Kawangsan gekomen, maakt hij daar onder

320 tranen zijn verontschuldigingen voor zijn vroeger gepleegde ge-

welddaad, en vertelt, hoe Sela Brangti plotseling ziek werd, en

hoe haar krachten nu nog voortdurend afnemen. Arja Wangsa
is zeer bewogen, doch verklaart zelf geen geneesmiddel te ken-

nen, en hij verwijst hem naar Ki Desti Pengarang, een kundig

doehoen in Alas-alasan. Terstond gaat Demang Oerawan daar-

heen, maar Ki Desti Pengarang zendt hem weer terug naar Arja

Wangsa: buiten dezen toch is er niemand, die Sela Brangti zou

kunnen genezen. Weer gaat Demang Oerawan terug, en na

nog eenige tegenwerpingen gaat Arja Wangsa thans mede, en

wordt alleen gelaten met de zieke Sélai Brangti. Hij bootst de

stem na van Demang Oerawan en zegt, op raad van den genees-

heer, haar zijn sepah te willen geven; zij slaat dat af, en wijst

hem op het gevaarlijke en goddelooze van zijn daad, doch Arja

Wangsa kan zijn hartstocht niet langer bedwingen en omhelst

hacir en geeft haar zijn betelpruimpje.Dan opent zij voor het eerst

de oogen en bemerkt, dat 't Arja Wangsa is, die haar liefkoost;

zij stoot hem vcin zich af en verweert zich uit allé macht, maar
hij laat niet af en blijft haar omhelzen, en in zijn geluk is 't hem,
of hem de volle maan is ten deel gevallen. Zij over-

weegt dan bij zichzelf, of misschien deze Arja Wangsa
dezelfde zou kunnen zijn als Adipati Tambak Baja, en
om hem op de proef te stellen, zegt zij, dat zij al gehuwd
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is. Hij lacht daar om, en vraagt hacir, hem dan te zeggen
wie haar man is : hij zal haar dan bij dezen brengen. Eerst
zwijgt zij, maar als hij toornig wordt en aanhoudt, vraagt zij

hem, op zijn woord van edelman, haar te brengen bij haar echt-

genoot Tjèkèlwanèngpati. Op het hooren van dezen naam om-
helst Arja Wangsa haar opnieuw, en raadt haar, aan dezen
Tjèkèl niet meer te denken: deze toch is gesneuveld door de
hand van Mésa Kagoengan Sira Pandji Poelang Asmara, die op
zijn beurt weer werd gedood door hemzelf, Arja Wangsa. Als
Sela Brangti die woorden hoort, wil zij zich het leven benemen,
en haar geliefden Tjèkèlwanèngpati in den dood volgen, maar
Arja Wangsa weerhoudt haar en troost hacir door de eindelijk

alles ophelderende verklaring, dat voor Tjèkèlwanèngpati de
vervanger is: Adipati Tambak Baja, en voor Adipati: Sira Pandji,
en voor dezen: hijzelf, Arja Wangsa. Dan gaat Sela Brangti een
licht op, zij begrijpt, dat Arja Wangsa slechts een andere naam
is voor Tjèkèlwanèngpati, en vol vreugde werpt zij zich in zijn

armen; tot diep in den nacht blijft hij haar lieve woordjes toe-

voegen, teedere wijsjes zingt hij voor haar, en zijn stem is als

het gegons van bijen in den dageraad; eindelijk laat Sela Brangti

zich verbidden, en te zamen slapen zij tot den morgenstond.
Des anderen daags bemerkt Demang Oerawan, dat Sela

Brangti van haar ziekte genezen is, en vurig verlangt hij, dat

ook hem spoedig een dergelijk geluk zal ten deel vallen.

Na zeven dagen in Karang Singapadoe te hebben doorge- 330
bracht, voert Arja Wangsa zijn vrouw in schitterenden stoet

naar zijn eigen verblijf, door een groote menigte bewonderend
aangestaard. Sela Brangti bemerkt vol medelijden, hoe haar

broeder Demang Oerawan hoe langer hoe meer gaat lijden onder
zijn hartstochtelijke liefde voor Ratna Wilis, en hoe zijn gelaat

hoe langer hoe bleeker wordt. Haar man schijnt dit niet te zien,

en wanneer Demang Oerawan op zekeren dag weer een bezoek
brengt aan Karang Kawangsan, zegt zij, in Arja Wangsa's bij-

zijn, tot haar broeder, dat hij beter zal doen, zijn bezoeken elders

te brengen, daar het wel blijkt, dat hij niet beschouwd wordt als

van gelijken rang met de lieden van Karang Kawangsan. Ter-
wijl zij dit zegt, ziet zij haar man toornig aan. Deze laatste ver-

schrikt, niet begrijpend, wat haar boos heeft gemaakt, en zoodra
Demang Oerawan vertrokken is, vraagt hij, wat toch de reden
van haar toorn was , daar hij immers al haar wenschen vervullen

wil. Dan vraagt zij hem, Demang Oerawan te doen huwen met
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Ratna Wilis, en hij is daartoe terstond bereid, doch verzoekt dcrt

maar buiten hem om te regelen, daar hij zelf voor eenige dagen
op jacht wil gaan. Na een teeder afscheid van zijn vrouw vertrekt

hij dan ook den volgenden morgen; en als het avond geworden
is, slaapt hij, bewaakt door zijn dienaren, op een witten steen,

die overhuifd wordt door de neerhangende takken van een wa-
ringinboom.

Sela Brangti is intusschen terstond naar Karang Singapadoe
gegaan, om haar broeder af te halen en naar het paleis van
Ratna Wilis te brengen ; Demang Oerawan is opgetogen en voelt

zich als een doode, die uit het graf is opgestaan; hij verschuilt

zich bij Ratna Wilis achter een pilaar, en zoodra zijn geliefde

alleen gebleven is, bedwingt hij zijn hartstocht niet langer, hij

komt te voorschijn en omhelst haar. Zij verschrikt hevig en roept

om hulp, doch hoe zij zich ook verzet met knijpen en krabben,

hij blijft haar liefkozen en met teedere woorden overreden; nog
verweert zij zich weenend, maar ten slotte geeft zij toe en hij

draagt haar in zijn armen naar Sela Brangti 's paleis.

3iO Terwijl Arja Wangsa op jacht is, zendt hij zijn dienaren

naar Wiraboemi, om de prinsessen, die nog altijd daar zijn, te

halen; zelf keert hij naar huis terug, waar het huwelijk van De-
mang Oerawan met Ratna Wilis feestelijk voltrokken wordt;

Ratnawati schikt zich onderdanig in de nieuwe verhoudingen en

sluit vriendschap met Ratna Wilis.

In Wiraboemi aangekomen, vernemen Arja Wangsa's be-

dienden daar van den stadhouder Arja Gadjah Sinangling, dat de-

ze moeilijkheden verwacht, doordat de vorsten van Poetraséna en
van Goenoeng Bantara wraak willen nemen over den dood van
hun broeder, den vorst van Goenoeng Kendang; terstond keeren

dan de gezanten met de prinsessen terug en brengen in Gage-
lang het bericht van den te verwachten aanval over. Sela Brangti

ontvangt vol vriendelijkheid' de prinses van Wiraboemi,
Angloeng Mandira, en de andere vrouwen, en wil zelfs niet dat

zij haar met de sembah naderen, want dit zou een vloek over haar

kunnen brengen.

Arja Wangsa is zeer bekoord door de schoonheid van Angloeng
Mandira, en als het avond geworden is, ontwaakt de lust in hem
om haar te bezoeken; Sela Brangti is hierover verstoord, doch
hij weet haar te sussen en gerust te stellen. Als hij bij de prinses

van Wiraboemi komt, zit deze te weenen over den dood van haar

ouders; hij troost haar en liefkoost haar, en, hoe zij ook tegen-
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stand biech, ten laatste voegt zdj zich naar zijn wensch en valt in

zwijm. — Korten tijd daarna is het de prinses van Djagaraga,
Tjandraningroem, die Arja Wangsa's hartstochtelijke begeerte

gaande maakt, en hoe deze zich ook eerst verzet en zelfs voor-

geeft, dat zij aan een steenpuist lijdt, ten slotte moet ook zij zich

aan hem geven.

De vorst van Singasari ontvangt bericht, dat de heerschers

van Poetraséna en van Goenoeng Bantara, die den bijstand ge-

nieten van een machtigen en onkw^etsbaren \alana, Bandjar Ke-
poepoengan geheeten, tegen zijn rijk optrekken; hij zendt on-

middellijk een gezantschap met een brief naar Gagelang om hulp
te vragen. Daar w^eet men reeds van de komst der vijanden, en
tot groote vreugde van den vorst nemen Arja Wangsa en zijn

broeder op zich den vijand te verslaan. Besloten wordt, dat Arja
Prabangsa en Arja Soeta Semi met Panta Wirajoeda en het leger

var Wiraboemi naar Singasari zullen gaan; Wiradjaja zal trach-

ten als spion in het vijandelijk leger te komen, ten einde bericht

te geven welke richting het inslaat. Zoodra hij bij den vijand

komt, biedt hij daar zijn diensten als krijgsman aan, en zegt te

heeten Gadjah Poelangsi; men vertrouwt hem niet recht, doch
neemt hem toch aan, daar Bandjar Kepoepoengan voor hem
instaat. Het leger slaat den weg in naar Singasari, en Wiradjaja 350
geeft hiervan terstond bericht aan Arja Wangsa, die zich daarop

onmiddellijk met Dem.ang Oerawan ook daarheen spoedt. —
In Singasari heeft de vorst de leiding geheel overgelaten aan

Arja Prabangsa, die besluit geen uitval naar de vijandelijke

legers te doen, doch in de vesting de komst van zijn ouderen

broeder af te wachten. — Buiten de versterking wandelen

Bandjar Kepoepoengan en Gadjah Poelangsi vertrouwelijk hand

in hand rond, en doen zich te goed aan arak, vóór zij met de

bestorming zullen beginnen. Zij worden van uit de vesting hevig

beschoten, en wanneer Gadjah Poelangsi door een werptuig ge-

troffen wordt, ontsteekt hij in toorn en gaat Bandjar Kepoepoe-

ngan te lijf; eerst denkt men, dat het slechts spel is, maar het

blijkt ernst, en een algemeen gevecht ontstaat, waarbij ook de

vorsten van Poetraséna en Goenoeng Bantara ingrijpen. Wira-

djaja weet den strijd dapper vol te houden, en uit de vesting koint

Arja Prabangsa met zijn leger hem te hulp; te rechter tijd verschij-

nen ook Arja Wangsa en Demang Oerawan met hun troepen uit

Gagelang, en de strijd eindigt met een volledige nederlaag der
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vijandelijke legers; de vorsten van Poetraséna en Goenoeng
Bantara sneuvelen. — In den strijd waait Arja Wangsa's kleed

omhoog, en een witte vuurgloed wordt zichtbaar aan zijn dijen,

en hierdoor wordt Demang Oerawan vast overtuigd, dat Arja
Wangsa dezelfde is als Inoe Kartapati.

Van den buit wenscht Arja Wangsa niets voor zich te be-

houden; de beide prinsessen van Poetraséna en Goenoeng Ban-
tara worden aan Arja Prabangsa toegewezen, en den vorst van
Singasari worden kostbare geschenken aangeboden. Deze, die zeer

verheugd is over de redding van zijn rijk, en die aan allerlei din-

gen merkt, dat Arja Wangsa iemand is van vorstelijken bloede,

besluit hem zijn dochter Ratna Koemoeda agoeng ten huwelijk

aan te bieden; Arja Wangsa slaat het aanbod hoffelijk af, daar

hij reeds gehuwd is, en stelt voor, het meisje als vrouw te geven

aan Arja Prabangsa. De vorst stemt hiermee in, en met weidsche

pracht en praal wordt het huwelijk gesloten. Hierna keeren Arja

360 Wangsa en Demang Oerawan terug naar Gagelang; Arja Pra-

bangsa en Arja Soeta Semi blijven te Singasari.

In Gagelang woonde een zekere IBanjak Santika, een zoon

van den mantri Arja Djambalika; deze had in den tijd, toen Sela

Brangti voor haar huwelijk nog in Karang Singapadoe woonde,

een amourette gehad met een van hare dienciressen ; sinds de ver-

huizing van Sela Brangti naar Karang Kawangsan zagen de bei-

de gelieven elkaar niet meer; toen echter Arja Wangsa naar Si-

ngasari vertrokken was, zocht Banjak Santika zijn minnares weer

op. en had omgang met haar. Rangga Narawangsa, wien door

zijn meester tijdens zijn afwezigheid de bewaking van zijn huis

is opgedragen, betrapt hen 's nachts; hij werpt een speer naar

hen en doodt de vrouw, en in een daarop volgend tweegevecht

verslaat hij ook den man. De vorst, die hiervan hoort, keurt de

handelwijze van Narawangsa goed.

Een geweldig k^lana, met name Goeling Patirat, zeer groot

van gestalte, met zwaren baard en knevel en lange haren, en

oogen, rood als saga-boontjes, en alleen kwetsbaar aan de heup,

is van Palèmbang overgestoken naar Java, en wil het heele land

aan zich onderwerpen. Hij verovert achtereenvolgens Kembang
Koening, Woelangit, Blambangan, Tjemara, Poedak Sategal,

Pandjarakan, Sanggora, en andere kleinere rijken, en trekt dan

op tegen Mataram, dat hij eveneens onderwerpt. Vol schrik

hooren de vorsten van Singasari en Gagelang van zijn nadering;
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in Gagelang weet geen van de mantns raad, zoodat de vorst be-
sluit te vluchten. Maar Arja Wangsa ontsteekt hierover in toorn,
en verklaart zich, alleen met zijn broeders, borg voor de veilig-

heid van het rijk; en terstond zendt hij zijn dienaar Wiradjaja
naar den l^alana toe, om te spionneeren, tegen w^elk der vier rij-

ken hij eerst optrekt. In Mataram aangekomen, v^oont Wiradjaja
onder de menigte verborgen, een beraadslaging bij van den \a-
lana met zijn bevelhebbers, en hoort zoo, dat besloten v^ordt,

eerst Gagelang aan te tasten. Hij gaat dan snel naar Singasari,
om den vorst te verwittigen, en zendt tegelijk een bode met een
brief naar Gagelang. In Singasari was de vorst reeds tot het be-
sluit gekomen om te vluchten, doch Arja Prabangsa verzet zich
hiertegen, en verklaart liever te willen sterven dan zijn naam be-

zoedeld te zien; als zij deze trotsche woorden hooren, worden al-

len stil, als wajangpoppen na het dooven van de lamp. En zoodra
Arja Prabangsa de tijding, die Wiradjaja brengt, vernomen heeft,

besluit hij, met Arja Soeta Semi naar Gagelang te gaan, om zijn

broeder Arja Wangsa te helpen.

In Gagelang heeft de beschrijving van het woeste uiterlijk

van den J^alana groote ontsteltenis veroorzaakt; de komst van
Arja Prabangsa doet den moed van den vorst wel weer een weinig
herleven, maar hij blijft toch ongerust: Arja Wangsa en zijn broe-

der zijn toch nog jong, Goeling Patirat daarentegen is een bejaard

krijgsman.

Weldra nadert het vijandelijk heir en legert zich op korten

afstand van de stad; een der mantns van den \a.lana verschijnt

len hove met een brief, waarin geëischt wordt, dat het rijk zich

zal onderwerpen, en dat ten teeken daarvan de prinses van Ga-
gelang zal worden uitgeleverd. Zijn komst verwekt groote ont-

steltenis door de ruwe wijze, waarop hij zich door de menigte

dringt, en door allerlei verwaten inbreuken op de adat; Arja

Wangsa wordt toornig hierover, en op zijn wenk laat Wirajoeda

den vreemden mantri zijn kracht voelen, door zoo hevig op diens

dij te drukken, dat hij die niet meer op kan lichten.

De vorst van Gagelang blijft intusschen twijfelmoedig: hij 370

is er niet zeker van, dat Arja Wangsa opgewassen zal blijken

tegen den onkv^tsbaren \alana, en hij draagt zijn patih. op, Arja

Wangsa's vermogens op de proef te stellen. De laatste verandert

zich daarop in het bijzijn van den patih. in een vogel, die rake-

lings langs diens hoofd vliegt, doch niet door hem blijkt te kun-

nen worden gegrepen; daarna neemt hij, tot verbazing van den
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patih, zijn eigen gedaante weer aan. Ook Arja Prabangsa zal een
proefstuk leveren; hij spreekt met Arja Wangsa af, dat deze zich

van al de vrouwen van den \alana zal meester maken, en dat hij

zelf in dien tusschentijd diens kv/etsbare plek zal uitvorschen. Hij

neemt daartoe de gedaante aan van de prinses van Gagelang, en
verzoekt den patih. hem naar den l^alana te leiden als teeken van
de onderwerping van den vorst; onder vreezen en beven voldoet

de patih aan het bevel; hij biedt, in de pasanggrahan van Goeling
Patirat gekomen, dezen de quasi-prinses als panoengJ^oel van den
vorst van Gagelang aan, en maakt zich daarna zoo vlug mogelijk
uit de voeten. De \alana ontbrandt terstond in liefde voor de
schoone « prinses » , en overstelpt haar met betuigingen van zijn

genegenheid; de <( prinses » echter verweert zich kwansuis te-

gen zijn liefkozingen, en eischt, dat hij haar eerst een bewijs zal

geven van zijn liefde, door haar zijn kwetsbare plek bekend te

maken. Hij denkt, dat zij dit alleen uit bezorgdheid voor hem
vraagt, en deelt haar zijn geheim mee, en terstond verandert daar-

op de (( prinses » in een vechthaan, die kraaiend boven in een

waringin-boom vliegt. Dan neemt Arja Prabangsa zijn eigen ge-

daante weer aan, en wordt onmiddellijk door den kalana en diens

gevolg van alle kanten omsingeld en aangevallen; hij blijft echter

ongekwetst, en weet nog het kunststuk te volbrengen om de

punt van de kris van den \alana te raken en deze in tweeën te

splijten; daarna verdwijnt hij. Vol sombere voorgevoelens verwij-

dert Goeling Patirat zich, en besluit zijn plan op te geven. — On-
dertusschen heeft Arja Wangsa, in de gedaante van den \alana,

zich naar diens vrouwenverblijf begeven, en noodigt alle gema-

linnen — twee prinsessen van Mataram, en voorts prinsessen

van Kembang Koening, Martajasa, Tjemara, Woelangit, Pan-

djarcikan, PoedakSategal,Ngleboer, Sanggora—uit, om zich met
hem te gaan vermaken in een tuin in de vlakte. Vol vreugde gaan

de prinsessen, die in hem den \alana zien en zich verwonderen
over zijn ongewone vriendelijkheid, mee; de paleiswachten laten

hv.n ongehinderd door. Arja Wangsa komt zoo in Gagelang aan,

en herneemt eerst daar wederom zijn eigen gedaante; dan gaat hij

zijn opwachting maken bij den vorst, en stelt dezen gerust over

den afloop van den komenden strijd. — Goeling Patirat, die, in

zijn paleis teruggekeerd, daar al zijn vrouwen mist, en verneemt,

wat er gebeurd is, ontsteekt in ziedenden toom en beveelt nog
dien eigen avond tegen Gagelang op te trekken.

380 In den morgen begint de vreeselijke strijd, het opvliegen-
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de stof verduistert het zonlicht, en al hooger en hooger worden
de stapels van lijken. De jonge prins van Gagelang, Singa Man-
tri. die verlof heeft gekregen, om aan den strijd deel te nemen,
wil zich partij stellen tegen een der mantri's van den \alana,
maar Wirajoeda is hem voor en doodt den tegenstander, diens
lichaam in tweeën splijtende, zooals men een bamboe splijt;

ook de andere onderbevelhebbers van den k.alana worden gedood,
en ten laatste moet ook Goeling Patirat tegen Arja Wangsa het

onderspit delven: hij wordt in de heup getroffen, ploft met een
zwaren slag neer, en sterft; het zware hoofd wordt afgehouwen,
en op een gouden schaal, onder een gelen doek, aan den vorst

aangeboden; deze laat het vervolgens weggooien midden op de
aloen-aloen.

Arja Wangsa ontvangt van den vorst den titel Pangéran Adi-
pati, en tevens het bestuur over de aloen-aloen; in plechtigen stoet

wordt hij naar Karang Kawangsan teruggeleid, en ieder is vol

bewondering over zijn koninklijke houding. Van de buitgemaak-
te prinsessen geeft hij er eenige aan zijn broeder, aan Demang
Oerawan en aan Arja Soeta Semi; zelf vat hij liefde op voor de
oudste prinses van Mataram en brengt den nacht bij haar door.

Ten bewijze van zijn erkenning van Pangéran Adipati's ver- 390
diensten, wil de vorst van Gagelang thans uitvoering geven
aan zijn voornemen om hem te doen huwen met zijn dochter.

Pangéran Adipati neemt het aanbod vol vreugde aan,

maar Sela Brangti en haar hofdames verbergen haar misnoegen
nieh- Nadat een gansche week lang, zoowel aan het hof

als in het Karang Kawangsan, schitterende feesten gevierd

zijn, worden bruid en bruidegom in kostelijke gewaden getooid;

Pangéran Adipati neemt een teeder afscheid van Sela Brangti en
van zijn andere vrouwen, en betuigt de eerste nog eens zijn on-

veranderlijke, trouwe liefde; dan trekt hij in optocht naar het hof,

waar het huwelijk met de Raden Galoeh met alle gebruikelijke

ceremoniën voltrokken wordt. Zeven dagen lang brengt hij bij

zijn nieuwe vrouw, die zich eerst tegen zijn liefkozingen verzet,

in mingenot door, en daarna keert hij weer naar Sela Brangti te-

rug; deze ontvangt hem stroef, maar opnieuw bezweert hij haar,

dat zij alleen zijn wezenlijke vrouw is.

Hij raadt vervolgens zijn broeder Arja Prabangsa niet te lang

weg te blijven van zijn schoonvader in Singasari, daar deze geen

andere zoons heeft. Arja Prabangsa denkt, dit hoorend, aan zijn

eigen in droefheid verkeerende ouders, en de tranen komen hem
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in de oogen; ook Pangéran Adipati zelf voelt zich ontroerd, en
Ratna Wilis dringt er weenend bij hem op aan, om naar hun eigen

lang terug te keeren. Maar hij wil hierover niet spreken, en wel-

dra vertrekt Arja Prabangsa, vergezeld van Arja Soeta Semi,

naar Singasari, na nog een afscheidsbezoek gebracht te hebben
aan den vorst van Gagelang.

In Singasari worden zij door den vorst met blijdschap ont-

vangen; Arja Prabangsa krijgt den titel Raden Arja Adimangga-
la, en tevens wordt hem het bestuur over het rijk toevertrouwd;

hij voert de heerschappij met groote kracht, zoodat voorspoed

heerscht in het geheele land.

Ook Gagelang is zeer welvarend onder het bestuur van Pa-

ngéran Adipati, het rijk is als een juist ontloken bloem, die over-

al heen haar liefelijken geur verspreidt; de op den J^alana ver-

overde landen brengen cijns op, en iedereen is welgemoed. Met
uitzondering alleen van de Raden Galoeh ; wel wordt zij nog door

haar echtgenoot bezocht, doch alleen plichtmatig, want zijn lief-

de voor Sela Brangti is grooter; en wanneer bovendien de laatste

zwanger wordt, en Adipati's liefde daardoor nog toeneemt

400 en zich in allerlei liefderijke zorgen uit, verandert de jaloezie der

Raden Galoeh in haat, en zij besluit Sela Brangti door laster in

het verderf te storten. Haar dienares Kèn Bajan raadt haar, voor

haar intrigue gebruik te maken van de omstandigheid, dat Pan-

doe Rasmi, een zuster van dien Banjak Santika, die (zooals bo-

ven verhaald) vroeger een amourette had met een van Sela

Brangti's dienaressen, sedert dien tijd een hevigen wrok koestert

tegen Sela Brangti, maar toch nog altijd gemakkelijk toegang bij

deze heeft. De Raden Galoeh laat nu door een teekenaar een

portret maken van Banjak Santika, zij ontbiedt vervolgens Pan-

doe Rasmi, en draagt deze op, dat portret heimelijk neer te leg-

gen onder het hoofdkussen van Sela Brangti. Zoodra dit ge-

schied is, zinspeelt Kèn Bajan in een gesprek, dat zij met een van

Sela Brangti's dienaressen heeft, op lasterlijke wijze erop, dat

toentertijd het niet een dienares van Sela Brangti, doch deze zelf

was, die overspel pleegde met Banjak Santika; zij spreekt daarbij

van een van dezen bestaand portret, en zorgt bij dit alles, dat

Pangéran Adipati dit gesprek wel moet hooren. Toorn komt in

dezen op, zoodati hij den heelen nacht niet slapen kan, en, nog

vóór het licht is, begeeft hij zich naar Karang Kawangsan.
Ook Sela Brangti heeft, gekweld door een angstig voorge-

voel, den nacht slapeloos doorgebracht; juist is zij even inge-



sluimerd als Pangéran Adipati binnenkomt en terstond het portret

vindt. Hij ontsteekt in woedende drift, en slaat en bespuwt haar;
Sela Brangti begrijpt, dat zij het slachtoffer is van lasterpraat, en
zij wijst haar dienaressen, die haar willen bijstaan, terug. Pa-
ngéran Adipati laat Demcing Oerawan ontbieden en daagt hem
uit tot een tweegevecht; deze weigert echter, zeggend, dat, zoo
hijzelf of Sela Brangti op eenige wijze gezondigd hebben, hij hen
moet dooden, doch eerst na rechtvaardig onderzoek. Pangéran
Adipati noemt hem laf en jaagt hem heen, en aan Ragadjiwa
draagt hij op. Sela Brangti weg te brengen naar de pasétrcan;

nauwelijks echter is dit bevel uitgevoerd, of berouw grijpt hem
aan, en het vermoeden komt in hem op, dat hier laster in het

spel is.

Ondertusschen is Sela Brangti op weg naar het geesten-

rijk; zij kan nauwelijks loopen, en waggelt en slingert heen-en-

weer als een door den wind geschudde pinangpalm. Plotseling

valt het haar in, dat Pandoe Rasmi den vorigen nacht in het pa-

leis heeft doorgebracht, zij begint de tegen haar opgezette intri-

gue te doorzien, en wanhoop vervult haar: hoe eer zij door de
duivelen verslonden wordt, hoe beter ! Zoodra zij aan een groo-

ten kapokboom komt, waar de pasétraan begint, komen de hoe-

tas met luid gekrijsch op haar af; ook de vorstin van het gees-

tenrijk verschijnt en vraagt, wat zij misdreven heeft, dat zij zoo

door haar echtgenoot behandeld wordt; en tevens zegt zij haar,

niet ongerust te zijn, daar zij wel voor haar zal zorgen. Dan ver-

wekt zij diepe duisternis met donder en bliksem. Batara Kala be-

merkt dit; hij daalt uit den hemel neer, en voelt deernis met
Sela Brangti.

Pangéran Adipati is alleen achtergebleven in de paséhan; het

wordt duister om hem heen en hij valt in zwijm; dan hoort hij de

stem van Batara Kala, die tot hem zegt: (( Moge een ziekte u

aantasten, daar uw hart niet rechtvaardig is; slecht is het van u,

dat gij uwe vrouw zonder behoorlijk onderzoek verstooten

hebt ! » Vol schrik vinden Pangéran Adipati 's bedienden hun

meester in zwijm liggen; zij roepen de prinsessen te hulp, doch

deze zijn diep bedroefd over Sela Brangti 's vertrek en weigeren

te komen. De vorst van Gagelang hoort van het voorgevallene;

hij is een zeer bekwaam man, en zendt een geneesmiddel voor

Pangéran Adipati, doch dit helpt niet. Eindelijk komt Pangéran 410

Adipati uit zijn bezwijming bij; de herinnering aan het gebeurde

komt in hem op, en hij hoort, dat Demang Oerawan in toorn met
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zijn vrouwen en al zijn volgelingen naar Lasem is afgetrokken.

Hevig berouw kwelt hem, en hij geeft zijn dienaren bevel, zijn

vrouw terstond weer terug te gaan halen uit de pasétraan; zij

keeren evenwel onverrichter zake terug: het geestenrijk is een
ondoordringbaEir woud geworden vol doornen. Dan wordt Pa-

ngéran Adipati wanhopig, en zwaar ziek.

In Lasem wordt Demang Oerawan door den vorst vriende-

lijk ontvangen, en, of hij wil of niet, hij moet den vorst reeds nu
in het bestuur van het rijk opvolgen. Als de vorst naar Sela

Brangti vraagt, weent Demang Oerawan tersluiks en antwoordt,

dat zij gehuwd is met Pangéran Adipati, een legerhoofd van den

vorst van Gagelang.

In het geestenrijk bevalt Sela Brangti van een schoonen

zoon, dien zij noemt Mésa Tandraman. Ook Raden Galoeh,

Pangéran Adipati 's andere echtgenoote, blijkt zwanger, en als

haar tijd vervuld is, baart zij een zoon, die op zijn moeder lijkt en

genoemd wordt Raden Tjitra Angloeng Baja.

Zoodra Arja Prabangsa in Singasari de jobstijding ver-

neemt van de verstooting van Sela Brangti, de ziekte van zijn

broeder en het vertrek van Demang Oerawan, haast hij zich

met Soeta Semi naar Gagelang. Daar ligt Pangéran Adipati nog

altijd zwaar ziek, en Arja Prabangsa besluit, daar geen enkel

middel baat, naar een kluizenaar Tjandrama Sakti op den berg

Indrakila tb gaan. Hij verandert zich in een arend en na eenigen

tijd te hebben rond ge2:weefd, daalt hij neder op den berg Arga

Sela; daar keert hij tot zichzelf in en roept op bovennatuurlijke

wijze den berg Indrakila te voorschijn. De kluizenaar kent het

doel van zijn komst reeds, nl. een geneesmiddel te krijgen voor

den prins van Koripan, doch (zegt hij) niemand is in staat dit te

verschaffen, daar dit niet van deze wereld is; alleen Arja's groot-

vader, Batara Kala, is bij machte, hieraan te helpen. Als echter

Arja Prabangsa den kluizenaar bezweert, hem toch niet onge-

troost te laten heengaan, vraagt deze hem, of hij zich in staat

rekent, zes maanden lang niet te eten of te slapen; Arja Prabang-

sa verklaart zich dasirtoe bereid, ook al ware 't een jaar lang. Dan

zendt de kluizenaar hem naar den voet véin den berg; hij zal

daar een vierkanten vijver vinden, waaruit hij twee lotusbladeren

moet nemen; op het eene moet hij gaan zitten en met het andere

zich dekken, en zich zoo af laten drijven in de Zuidzee. De klui-

zenaar geeft hem zijn ascetenmuts, daar hij als boeteling ge-
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kleed moet zijn, en dringt hem op het hart, om Batara Kala, zoo
die hem verschijnt, niet op zijn vragen te antwoorden.

Arja Prabangsa doet, zooals hem is gezegd, en na zes
maanden wordt hij, op zee meedrijvend met eb en vloed, door
Batara Kala opgemerkt; deze werpt een ring in het water, waar-
uit een eiland van diamant ontstaat, dat glanst als de opkomen-
de zon. Arja Prabangsa laat zich daardoor evenwel niet verlok-

ken, en zwijgt. Na zeven dagen vraagt Batara Kala hem, wat hij

wenscht, maar nog altijd spreekt de asceet niet, en na drie maal
te vergeefs zijn vraag gesteld te hebben, verklaart Batara Kala
zich bereid alles te doen, wat hij verlangt. Dan eerst zegt Arja
Prabangsa : (( Help mij, o Sjiwa, acin een geneesmiddel voor
mijn broeder Pangéran Adipati ! », en Batara Kala's ant-

woordt luidt: (( O Tjarang Tinangloeh, het geneesmiddel, dat

gij zoekt, is de bloem van de welriekende Gandapoera, doch de-
ze bevindt zich niet op aarde, en alleen het kind van de verstoo-

ten vrouw van uw broeder is in staat die te vinden ; keer daarom
terug ! » Het diamanten eiland verdwijnt, Arja Prabangsa sluit

zijn oogen, concentreert al zijn gedachten op Gagelang, en ter-

stond is hij daar terug, en vertelt aan Pangéran Adipati, die in-

tusschen steeds zieker geworden is, zijn wedervaren.
Ragadjiwa en Si Boetatil worden nu weer naar de pasétradn

gezonden, om Sela Brangti te halen; zij zijn echter zoo bevreesd,

dat zij besluiten, den nacht maar ergens anders door te brengen,
en dan naar huis terug te gaan en te zeggen, dat zij Sela Brangti

niet hebben kunnen vinden. Zij komen in een bosch en raken
daar, van vrees steeds elkander vasthoudend, aan het dwalen, en
worden telkens door allerlei dieren overvallen, gehavend en ge-

wond. Eindelijk belanden zij, zonder 't te willen, toch in de pa-

sétraan en komen daar in aanraking met de geesten, en nemen,
als kikkers over den grond kruipend, de wijk naar een drogen
put. Mésa Tandraman, die in dien tijd tot een knaap is opge-

groeid, hoort het geschreeuw der beide dienaren, komt op hen
af, en beveelt hen, uit den put te komen; vervolgens neemt hij

hen mee naar zijn moeder. De dienaren herkennen in Mésa Tan-
draman hun meester, zooals die in zijn jeugd was, en ook Sela 420
Brangti herkennen zij, en zij vertellen haar alles van de ziekte

van haar man, en verzoeken haar met haar zoon mee te komen,
daar alleen Mésa Tandraman in staat is, het medicijn te vinden

voor Pangéran Adipati, die door de goden voor zijn fout zoo

zwaar gestraft is. Sela Brangti geeft Mésa Tandraman, die zeer
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verlcingend is zijn vader te bezoeken, verlof om mee te gaan,

maar zij drukt hem op 't hart, niet lang weg te blijven, en zich

steeds te herinneren, dat hij de zoon is van een verstootene, en

zich niet in te laten met de emdere vorstelijke telgen.

Om beurten dragen nu de dienaren Mésa op hun schouders,

en zoodra zij aan het hof zijn gekomen, wordt Mésa door Arja

Prabangsa, die hem terstond herkent van wege zijn gelijkenis

met zijn vader, bij Pangéran Adipati gebracht. Deze kan niet

opstacin, doch kust zijn zoon en vraagt hem weenend vergiffenis;

en hij biedt hem zijn paard en kris aan, zoo hij voor hem het me-
dicijn wil zoeken. Als, na eenige hooghartige aarzeling, Mésa
zich daartoe bereid verklaart, ontbiedt Pangéran ook zijn ande-

ren zoon Tjitra Angloeng Baja, en beveelt dezen, om zijn broe-

dei op den tocht te vergezellen. Het paard Si Rangga-Ranggi
wordt voor Mésa Tandraman opgetuigd, en wanneer het dier

hem bemerkt, hinnikt het en likt het zijn voeten.

Terstond vertrekken dan de beide prinsen, rijdend doo*

wouden en over bergen. Bij alle kluizenaars vragen zij naar de

geurige Gandapoera-bloem, doch overal te vergeefs, en daarop

besluit Mésa bij zijn moeder inlichting te vragen. Terwijl zijn met-

gezel buiten wacht, gaat hij alleen de pasétradn binnen, en ver-

haalt zijn moeder, welke opdracht hij bezig is te vervullen; zij

tracht hem ervan af te houden, om dit te doen samen met den zoon

van de prinses van Gagelang, maar hij is onverzettelijk, en

vraagt raad en inlichting aan de vorstin van het geestenrijk. Deze

deelt hem mee, dat het medicijn niet op Java is, doch dat het wel-

licht te vinden is in den hemel; zij leert hem daartoe door het

luchtruim te vliegen en ook, hoe hij anderen dat vermogen mee
kan deelen; voor hij vertrekt, vermeiant zij hem op zijne hoede te

zijn, daar hem onheil dreigt. Bij zijn jongeren broer teruggekeerd,

leert Mésa hem door de lucht te zweven (door zoowel hem als

zijn paard met zijn eigen tranen in te wrijven) ; dan verheffen

zij zich en vliegen zij naar de Zuidzee, waar zij neerdalen op het

eiland Tambini, Mésa Tandraman op een uitstekende punt van

het eiland, zijn broeder juist in het midden. De laatste wekt door

zijn schoonheid de belangstelling van alle vrouwen op; ook de

vorstin ontbrandt in liefde voor hem en doet hem in haar paleis

komen, waêir zij zeven dagen en nachten onafgebroken in minge-

not bijeenblijven.

Mésa is op het eiland neergekomen bij een grooten vijge-

boom, en terstond komt een woeste ralisasa op hem af met een
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uitgerukten boom als wapen. Mésa verweert zich met de kris Si

Kalamisani en doodt den boeta, en op datzelfde oogenblik is de

op dezen rustende vloek weggenomen, hij wordt weer de god,

die hij was, nl. Sjiwa, de beheerscher van den hemelschen tuin

Bandjaran Sari, en hij biedt uit dankbaarheid Mésa zijn diensten

^an. De welriekende Gandapoera is (zegt hij) geen bloem, maar
bloed uit de borst van de nimf Soekarba, welke hemelsche jonk-

vrouw er de aanleiding van was, dat hij, Sjiwa, door god Indra

vervloekt werd. Hij neemt nu op zich, Mésa Tandraman tot haar

te brengen, maar drukt hem op het hart, haar niet ter wille te

zijn, vóór zij hem de Gandapoera beloofd heeft.

Te paard vliegen zij door de lucht en komen weldra aan de

poort van den hemelschen tuin; hier laat Mésa Tandraman zijn

paard achter, en treedt te voet binnen. Terstond ziet hij daar

zeven nimfen van uitnemende schoonheid en uitgeleerd in alle

verleidingskunsten, die zich vermaken in een gouden paviljoen,

onder aanvoering van de schoonste van alle, Déwi Soekarba.

Mésa Tandraman geraakt buiten zichzelf op het zien der schoone

meisjes, en ook de hidadaris zijn verrukt; zij komen op hem af

en begroeten hem met verleidende en complimenteuse woorden ;

Déwi Soekarba omhelst en kust hem, zij beschrijft hem de

heerlijkheid van het mingenot, dat hem met haar wacht, en

tracht hem mee te troonen. Maar hij verzet zich, en verklaart

haar pas ter wille te zullen zijn, als hij de Gandapoera-bloem
heeft; hierop belooft zij hem die, zoo hij zeven dagen lang bij

haar blijft. Dan betoomt Mésa zijn hartstocht niet langer, hij over- 430
stelpt haar met liefkozingen en geeft zich geheel over aan zijn

driftig verlangen. In schijn verzet Déwi Soekarba zich nu tegen

zijn vrijmoedigheid, doch te vergeefs, Mésa is geheel bevangen
door de zinnenbedwelmende schoonheid van den hemelschen
tuin, allerlei lieve en vleiende woordjes fluistert hij haar toe,

haar kleed glijdt haar van het lichaam en ten laatste geeft zij

zich aan hem. — Na zeven dagen herinnert hij haar aan haar
belofte, maar zij smeekt hem nogmaals zeven dagen te blijven,

daar zij nog niet verzadigd is van zijn liefko2dngen ; Mésa stemt

toe, doch na zeven dagen verzoekt zij hem weer hetzelfde, en
wederom kan hij de verleiding niet weerstaan en blijft. — Dan
echter komt op zekeren dag de gedachte aan zijn vader en aan
diens ziekte in hem op, en hij begint te weenen; Déwi Soekarba
tracht hem met lieve woordjes te sussen, maar hij is ontroost-

baar; dan laat zij hem vrij en staat zij hem toe te vertrekken,
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maar zij zinspeelt er op, dat zij wellicht zwanger zal zijn, en
met schrik vraagt zij zich af, wat haar vader, zoo die het ver-
neemt, hiervan zeggen zal. De andere bidadari's hooren deze
woorden en zij haasten zich aan god Indra te gaan vertellen, dat
zijn dochter omgang heeft gehad met een man, en nu zwanger
is. Indra ontsteekt, als hij dit hoort, in hevigen toorn en be-
veelt alle goden en geesten dien man in den tuin Bandjaran Sari
te grijpen. Maar juist op datzelfde oogenblik komt Batara Kala
den hemel binnen; hij bemerkt wat er staat te gebeuren, en
besluit daarom zich aan Indra te vertoonen, en hem mee te

deelen, dat Déwa Soekarba zich heeft misdragen met zijn klein-

zoon van Koripan, en dat hij deze twee daarom met elkander
wenscht te doen huwen. Indra staat sprakeloos van verbazing,
doch stemt toe; het bruiloftsfeest wordt evenwel uitgesteld tof

het kind geboren zal zijn.

Mésa Tandraman blijft vol verlangen aan zijn zieken vader
denken; zijn mond is wel vroolijk, maar zijn hart vol droefheid,

en hij besluit te vertrekken; hij richt allerlei zorgvolle verma-
ningen tot zijn geliefde en verzoekt haar dan om de welriekende

440 Gandapoera-bloem. Zij neemt daarop een turkooizen doosje,

steekt zich met een naald in de borst, en de Gandapoera-bloem
komt te voorschijn, zóó sterk geurend, dat Mésa Tandraman
een oogenblik zijn bewustzijn verliest. Zij geeft hem dan het

medicijn in het doosje, dat alleen door hemzelf geopend zal

kunnen worden, neemt op teedere wijze afscheid van hem, en
vermaant hem op zijn hoede te zijn, daar hem gevaar dreigt.

Mésa draagt haeir nog op, hun kind, zoo het een jongen is, te

noemen Mésa Koesoema, bestijgt dan zijn paard en daalt naar

de aarde neer.

Aan het hof der vorstin van Noesa Tambini treft hij zijn

broeder Angloeng Baja aan, die vol vreugde verneemt, dat het

medicijn gevonden is. Samen gaan zij dan naar Java; bij den berg

Lawoe gekomen, stelt Mésa Tandraman voor, een bad te

nemen, en Tjitra Angloeng Baja, die zich schaamt om met
leege handen bij zijn vader te komen, besluit, deze gelegen-

heid aan te grijpen om zich van het geneesmiddel meester te

maken, en zijn broeder te dooden. Zoodra zij dan hun kleeren

en wapens hebben afgelegd om te baden, grijpt Tjitra heime-

lijk de kris Kalamisani, valt zijn broeder onverhoeds aan en

doorsteekt hem; Mésa valt dood neer, met een glimlach op zijn

glanzend gelaat. Tjitra neemt haastig met het juweelen doosje
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de vlucht; de kris laat hij bij het lijk achter. En het paard Si

Rangga-Ranggi houdt daarbij de wacht en likt het bloed uit

de wond; een fijne regen begint te vallen, een lichtglans ver-

toont zich en schijnt recht op het lijk, de donder rommelt zacht,

het water van den vijver golft, en de hemel bedekt zich, de zon
verduisterend.

Batara Kala wordt hierop opmerkzaam, hij ziet wat gebeurd
is, en spreekt den wensch uit, dat Mésa zal herleven. Deze
wensch gaat in vervulling: Mésa staat op, hij begrijpt, dat het
zijn broeder is, die hem gedood had, bestijgt zijn pacird en be-
geeft zich naar de pasétraan.

Dienzelfden nacht heeft zijn moeder Sela Brangti een
naren droom, en vol angstige voorgevoelens gaat zij naar de
vorstin van het geestenrijk, om te vragen hoe 't toch met haar
zoon is. Deze stelt haar gerust, en eenige oogenblikken daarna
komt Mésa Tandraman werkelijk daar aan; hij wordt door Sela

Brangti vol vreugde verwelkomd, hij vertelt haar alles wat hem
is overkomen, en blijft nu op verzoek van zijn moeder bij haar.

Als Tjitra Angloeng Baja bij zijn vader komt, vindt hij

dezen nog zieker geworden. Hij vertelt het medicijn gevonden
te hebben en reikt zijn vader het doosje over; omtrent Mésa
Tandraman kan hij (zegt hij) geen berichten geven, daar zij

onderweg van elkaar zijn afgeraakt. Reeds de geur, die uit het

doosje ontsnapt, doet den zieke goed, maar als Pangéran Adi-
pati het daarop wil openen, kan hij dat niet. Anderen probee-
ren het na hem, maar slagen evenmin, en ook Tjitra Angloeng
Baja blijkt niet in staat om het te doen, ja, het doosje kan zelfs

met een bijl niet opengehakt worden. Dan komt een ernstig

vermoeden in Pangéran Adipati op; toornig verklaart hij, dat

Tjitra niet de vinder kan zijn van het doosje, en hij bespuwt
dezen vol verachting en jaagt hem weg. Zijn beide dienaren
zendt hij naar de pasétraan, om zijn anderen zoon te verzoeken
bij hem te komen.

Bevend van angst gaan Ragadjiwa en Si Boetatil weer op
weg, en zoodra zij Mésa bemerken, brengen zij uit de verte

hun boodschap over, maar Mésa weigert hardnekkig, en wee-
nend moeten de dienaren terugkeeren.

Mésa Tandraman deelt de ontmoeting met Pangéran Adi-
pati 's dienaren mee aan zijn moeder en aan de vorstin van het

geestenrijk, en deze laatste wijst er op, dat het gewenscht is,

dat hi]^ niet lang talme met naar Daha te gaan, want anders zal
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dit rijk en heel Java dcx>r den vorst Sotja Windoe veroverd wor-

den. Als Sela Brangti dat hoort, is zij terstond bereid naar Daha
te gaan, en de vorstin van de pasétraan geeft haar den raad,

haar zoon eerst nog zijn vader te laten bezoeken: spoedig zal

zij dan zooweel met haar zoon als met haar man v^eer vereenigd

worden.

Zooals droog vuilnis weggewaaid wordt door den wind,

zoo is op een enkel woord van de vorstin van het geestenrijk Sela

Brangti plotseling verplaatst naar het vorstelijk hof van Daha.

Daar is de vorst van Manggada weer verschenen, om opnieuw
te dingen naar de hand van de prinses Tjandra Kirana, nadat

hij zich de hulp heeft verworven van ,een zekeren Krangjang
Narapaksa, die geweldig sterk is en onkwetsbaar. Wanneer Sela

Brangti eensklaps aan het hof te Daha aankomt, wordt zij

door haar ouders met open armen ontvangen; hun vreugde is

onbeschrijfelijk, en vol belangstelling vernemen zij, dat zij uit

Gagelang komt. Maar als de vorst, die opmerkt, dat zij er uit-

ziet als een vrouw, die reeds gehuwd en moeder is, hoort, dat

zij getrouwd is met een edelman van het hof van Gagelang,

ontsteekt hij in hevigen toorn en zendt haar weg naar haar eigen

paleis.

Zoodra Pangéran Adipati vernomen heeft, dat Mésa Tan-
draman weigert bij hem té komen, gaat hij zelf, op zijn olifant

gezeten, en ondersteund door zijn broeder en door Arja Soeta

Semi, naar de pasétraan, en ontmoet daar zijn zoon. Deze
raakt, op het zien van zijn zieken vader, vervuld van; medelij-

den; hij opent het doosje en smeert den inhoud op diens ge-

zwollen lichaam, — en terstond is de volledige genezing inge-

treden. Vol dankbaarheid kust Pangéran zijn zoon; dan vraagt

hij waar diens moeder is, en verneemt met droefheid, dat deze

spoorloos verdwenen is.

Hij besluit thans met al zijn vrouwen en heel zijn gevolg

naar Wiraboemi te gaan; aan het hof te Gagelang heerscht hier-

over groote ontsteltenis, en de kroonprinses van Gagelang is

wanhopig van berouw over al het kwaad, dat zij gesticht heeft.

Mésa Tandraman, die van de vorstin van het geestenrijk af-

scheid heeft genomen, vergezelt zijn vader op zijn tocht. Onder-

weg toont Pangéran Adipati zich zeer bedroefd over de verdwij-

ning van Sela Brangti, voortdurend denkt hij aan haar en hij
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spreekt niet, en in de buurt van Wiraboemi gekomen, gaat hij

plotseling, midden in den nacht, heimelijk weg, alleen gevolgd

door Ragadjiwa en Si Boetatil, die zeer verschrikken over dit

heengaan op een dergelijk ongewoon uur; zij slaan de richting

naar Daha in. Des morgens wordt de verdwijning van Pangéran

Adipati bemerkt, en, daar Arja Prabangsa het waarschijnlijk

acht, dat zijn broeder in vermomming zijn vrouw is gaan zoe-

ken, besluit hij eerst de vrouwen naar Wiraboemi te brengen,

en vervolgens, eveneens vermomd, Pangéran Adipati te gaan op-

sporen.

In den hemelschen tuin Bandjaran Sari schenkt Déwi Soe-

karba, als de tijd van haar zwangerschap vervuld is, juist op
den middag, op den vijftienden der maand, het levenslicht aan

een zoon, die schoon is als de opkomende zon; op het oogen-

blik van de geboorte steekt een orkaan op met geweldigen don-

der en bliksem; alle gewas in den hemel slaat om, en het paleis

der goden schudt op zijn grondvesten. Batara Indra krijgt be-

richt van de geboorte, en haastig, zonder ceremonieel, spoedt

hij zich naar Bandjaran Sari. Hij ziet, dat zijn kleinzoon zeer

schoon is en een glans verspreidt als een pop van edelgesteen- 450

ten, en, in overeenstemming met den wensch van den vader,

noemt hij het kind Mésa Indra Koesoema Joeda. De wichelaars

onder de goden voorspellen het kind groot geluk: hij zal hemel
en aarde besturen en niemand zal hem evenaren. Op zekeren

dag, juist op den middag, worden de goden opgeschrikt, en de

waarzeggers verklaren, dat op dat oogenblik god Soekma zijn

oppermacht deed neerdalen op den in den hemel geboren klein-

zoon van Indra.

In Daha tracht de vorst den koning van Manggada, die de

hand van Tjandra Kirana vraagt, tevreden te stellen, door hem
Raden Galoeh adjeng als vrouw aan te bieden; doch hij weigert

dit en vsdl beslist de oudste dochter; dat deze reeds getrouwd
is, is voor hem geen hezwaai : voor dien echtgenoot is hij niet

bang ! Ten einde reiad verzoekt dan de vorst zijn zuster, de

vorstin van Pcinggoeng Wétan, om haar invloed op Tjandra

Kirana aan te wenden en deze tot het huwelijk over te halen;

de prinses echter weigert beslist, en in haar wanhoop dreigt zij

zelfs zich te dooden. En aan de goden brengt zij offers van wie-

rook, ten einde te verkrijgen, dat Pangéran Adipati spoedig

terugkome.
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Zoodra Pangéran Adipati in Daha aankomt, verandert hij

zijn naam in Bra Wisamarta, en mciakt zich door zijn toover-

macht onzichtbaar; hij loopti ongezien de heele stad door, en
zijn dienaren, die ook onzichtbaar zijn, vermaken zich door op
de markt van de kooplieden alles weg te rooven, wat hun be-

haagt. In het paleis gekomen, bemerkt Bra Wisamarta met
groote vreugde, hoe Tjandra Kirana offers brengt aan de goden
voor zijn spoedige komst. Als zij des avonds weer komt offeren,

spreekt hij hacir toe en wil weten, wat haar wensch is met haar
offers. Zij verschrikt door die stem en vraagt, wie de onzicht-

bare is, die haar toespreekt, en als Bra Wisamarta dan voor-

geeft god Lcirasmara te zijn, bekent zij, dat zij haar offers

brengt voor de spoedige behouden terugkomst van haar gelief-

den echtgenoot: komt deze niet spoedig, zoo zal zij zich van
het leven berooven. Dan neemt Pangéran Adipati zijn eigen

gedaante weer aan, en wil haar omhelzen; zij echter voelt, hem
ziende, haar wrok over het in Gagelang gebeurde weer boven-
komen, en weert hem af; maar ten slotte schenkt zij hem ver-

giffenis en samen smaken zij volop de vreugde van het weer-

zien na zoo lange scheiding.

Demang Oerawan zegt den vorst van Lasem vaarwel, en

trekt met heel zijn gevolg naar Daha, waar hij met groote

vreugde door zijn ouders ontvangen wordt. Als hij echter den
vorst van Manggada v/eer aan het hof ontwaart, ergert dit hem
dermate, dat hij zich toornig in zijn eigen verblijf terugtrekt.

Ook Arja Prabangsa, Arja Soeta Semi en Mésa Tandraman
zijn, op zoek naar Pangéran Adipati, naar Daha getrokken,

en hebben zich, met hun dienaren, als gamfeoefi-spelers ver-

momd. Voor zij de stad binnengaan, rust Arja Prabangsa uit

onder een tenggoeli-hovm en verandert zijn eigen naam en die

van zijn gezellen: zelf heet hij voortaan Soerana; Arja Soeta

Semi wordt Soerata; Mésa Tandraman: Soeta Nagara; Nara-

wangsa: Naratjitia; Wiradjaja: Soeragempita ; Wirajoeda: As-

toekoeasa ; Bagoestjili : Tjilimolik. Hierop trekken zij de stad

in, waar hun verschijning groote ontroering wekt; men ver-

dringt elkander en klimt op allerlei verhevenheden om hen te

zien, en op het marktplein geven de vrfeemdelingen een op-

voering van het spel Djaran goejang, die algemeenen bijval

vindt. De faam hiervan verbreidt zich, en nieuwe vertooningen

worden gegeven voor de mantris, voor den patïh, en eindelijk
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ook voor de vorstelijke familie; ook Tjcindra Kirana en Ratoe
Meis van Panggoeng Wétcin zijn hierbij tegenwoordig. De gam- 460
boeh Soeta Nagara vervult bij deze vertooning een vrouwenrol
onder den naam Sela Brangti, Soerata speelt voor Demang
Oerawan, en de inhoud van het stuk komt geheel overeen met
het gebeurde te Gagelang, beginnend met de episode, toen

Demang Oerawan met zijn kris Arja Wangsa stak ; hierop volgt

de scène van die liefde van Arja Wangsa voor Sela Brangti en
van Demang Oerawan voor Ratna Wilis, daarna wordt Arja
Wangsa's ziekte vertoond en zijn gang naar het geestenrijk, en
als ten slotte Ki Desti Pengarang verschijnt en over Sela Brang-
ti's hoofd strijkt, herkent Tjandra Kirana in den speler Soeta

Nagara haar zoon. Zij is tot tranen toe geroerd en zendt on-
middellijk een dienares, om naar de namen der spelers te ver-

nemen; Arja Prabangsa deelt die mee, nadat hij zich eerst

heeft vergewist, dat de prinses inderdaad Sela Brangti is. Zoo
weet hij dus nu, dat deze zich in Daha bevindt, doch omtrent

Pangéran Adipati ontbreekt nog altijd elk bericht.

Op zekeren dag hoort Ratoe Mas van Panggoeng Wétan,
dis nog altijd pogingen aanwendt om Tjandra Kirana tot een

huwelijk te bewegen met den vorst vcin Manggada, in de ver-

trekken van de prinses de stem weerklinken van een man, die

de prinses liefkozende woorden toevoegt; zij denkt, dat dit een

met toovermacht begaafde schaker zal zijn, en bericht het aan
den vorst, die in hevigen toon; ontsteek*^. fiij ontbiedt het hoofd

van zijn politie-dienaren, Banjak Perada, en draagt dien op
den insluiper te gaan dooden; wanneer deze zich evenwel des

nachts daarheen begeeft, wordt hij door de beide dienaren van

Pangéran Adipati afgewacht en zoo geducht afgerost, dat hij

de wijk moet nemen. De vorst is woedend hierover en besluit

nu den voorvechter van den vorst van Manggada, Krangjang

Narapaksa, er op af te zenden. Pangéran Adipati verneemt dit,

en na zijn angstige vrouw getroost te hebben, wacht hij den ge-

vreesden voorvechter af en weet dien te verslaan. Als de vorst

van Daha dit hoort, staat hij sprakeloos van verbazing, en hij

gaat thans de hulp inroepen van ieder, die zich in staat acht, den

maling agoena te dooden. Weldra komt, tot groote vreugde van

den vorst, de gamboehspeler Soerana zich hiervoor acinmelden.

Ondertusschen is uit Koripan de prins Kartaboeana aange-

komen, die, in opdracht van zijn van droefheid geheel verma-

gerden vader, op onderzoek uit is naar zijn verdwenen broeders;
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van den vorst vcin Daha kan hij geen enkele inlichting krijgen,

doch in den tooneelspeler Soerana ontdekt hij een sprekende
gelijkenis met zijn broeder Tjarang Tinangloeh.

Doordat var» de laatste drie bladen van dit hs. het grootste

deel uitgescheurd is, ontst2iat hier een Icicune ; uit de nog gespaar-

de stukken valt op te maken, dat een gevecht plaats heeft tusschen

Pangéran Adipati (Tjèkèlwanèngpati) en Soerana (Tjarang Ti-

nangloeh) ; v/aarschijnlijk eindigde het hs. met een algemeene
herkenning.

Cod. 2284.

De vorst Sotja Windoe roept zijn geheele gewapende
macht bijeen, en pleegt overleg met zijn vazallen, daar hij voor-

nemens is, om de prinses van Daha te doen schaken. Hij beveelt

zijn krijgsoverste Rangga Lawé Hidjau dit plan ten uitvoer te

brengen, en de vorst van Toemasik geeft zijn poenggawa Rang-
ga Lawé Poetih opdracht om mee te gaan.

Aan het hof te Daha heerscht in dezen tijd groote en al-

gemeene vreugde; Tjandra Kirana weet zich door iedereen be-

mind te maken, en zij brengt een verzoening tot stand tusschen

Raden Inoe en diens andere vrouw, de prinses van Gagelang.

Juist treffen de vorsten toebereidselen voor een pleiziertocht naar

Segara Kidoel, als plotseling Kertala verschijnt met het bericht,

dat de vorst Sotja Windoe, met medewerking van andere vor-

sten uit het Oosten, een expeditie tegen het Westen voorbereidt;

vier groote rijken zijn het, die aan den krijgstocht zullen deel-

nemen, nl. Madanda, Toemasik, Noesantara en Sanggora, en

bovendien vier kleinere: Blambangan, Blitar, Tetegal en Pa-

kambangan. Groote vrees maakt zich van allen meester; de

vorsten van Koripan en van Gagelang zijn er zelfs voor, om
voor deze overmacht de wijk te nemen, maar Inoe ontsteekt

hierover in hevigen toorn, woedend gebarend als een zich kron-

kelende slang, en met Tjarang Tinangloeh verklaart hij liever

te sterven dan zich aan den vorst Sotja Windoe te onderwerpen.

De vorst van Koripan geeft dan toe, doch doet tegelijk afstand

van de regeering en belast Inoe onder den naam Ratoe anom
Koesoema Joeda met het bestuur over het rijk; Mésa Tandraman
wordt gesteld over Wiraboemi en krijgt den naam Raden Arja
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Mangkoe Nagara; de prins van Wiraboemi bestuurt voortaan
het rijk Mataram, onder den titel Sénapati; Poenta krijgt den
naam Adipati Koemitir, Kertala's naam wordt: Adipati Mang-
gada, die van Prasanta: Adipati Kandang, en die van Si Boe-
tatil: Adipati Djoeminah. — De andere vorsten volgen het voor-

beeld van den koning van Koripan en worden eveneens baga-
Wan; Goenoeng Sari krijgt nu het bestuur over Daha, onder
den titel Praboe anom Daha, Raden Tjitra Angloeng Baja
wordt Praboe anom van Gagelang, en Tjarang Tinangloeh
Praboe anom van Singasari. Tatik wordt adipati van Soeka-
wati, Kémang adipati van Soekawana, Si Toeli adipati van
Tandjoengpoera. Met een schitterend toernooi en een feeste-

lijken maaltijd worden deze bestuurswisselingen gevierd.

De beide door den vorst Sotja Windoe uitgezonden voor- 10
vechters uit het Oosten zijn intusschen, door de lucht vliegend,

in Daha aangekomen, waeir de adipati' s, door voorteekens ge-

waarschuwd, ijverig de wacht houden; zij vallen echter in

diepen slaap, doordat de beide rangga's tooverformulieren

uitépreken. De roovers dringen dan ongehinderd het slaapver-

trek van Ratoe anom Koesoema Joeda binnen, en zien daar

dezen en Tjandra Kirana liggen, in diepen slaap verzonken.

Zij wakkeien de prinses in een kleed, en voeren haar mee zon-

der dat haar echtgenoot iets merkt. Adipati Koemitir echter

wordt wakker en schrikt, denkend dat zijn heer opnieuw ge-

schaakt is; met kloppend hart gaat hij het paleis binnen en

maakt zijn meester wakker, en zoodra deze bemerkt, dat de

Raden Galoeh verdwenen is, valti hij in zwijm. Weldra is dan

het geheele hof in groote ontroering. Tjarang Tinangloeh komt
half gekleed te voorschijn, en hoorend wat gebeurd is, stelt hij

terstond al zijn magische kracht in werking, en vliegt door de

lucht de roovers achterna. Na een hevig gevecht laten de beide

rangga's de prinses vallen en gaan op de vlucht. Praboe anom
Singasari wil de prinses grijpen, doch tegenover zijn broeder

gevoelt hij schroom om haar aan te raken, hij verandert zich

daarom in een arend en vangt haar op met zijn vleugels; ach-

tervolgd door de beide rangga's keert hij zoo naar Daha terug.

Daar is Praboe anom Koripan uit zijn bezwijming bijgeko-

men, en met Praboe anom Daha en Raden Arja Mangkoena-

gara, die ook de droevige tijding hebben vernomen, gaat hij

Tjarang Tinangloeh bijstaan.^ Juist zijn de beide rangga's ier

in geslaagd om Tjandra Kirana weer van de vleugels van den
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vogel Djantajoe weg te nemen, als Praboe anom Koesoema
Joeda verschijnt, en met zijn broeder en zoon hen achtema-
vliegt. De beide roovers verwekken een hevigen stormwind,
waartegenover Arja Mangkoenagara donder en bliksem te voor-
schijn roept, waardoor de wind stil wordt; dan doen de beide
rangga s een dichte duisternis neerdalen en daarin duizenden
gedaanten als zijzelf, zoodat hun vervolgers in de war raken,
maar Arja Mangkoenagara schept dan licht aan den hemel,
zoodat alles weer helder wordt; hierop doen de rangga's een
zee ontstaan, en duiken daarin weg, de drie prinsen echter ver-

anderen zich in draken en volgen hen. Nu scheppen de scha-

kers een stad van vuur en gaan die binnen, doch Raden Arja
doet regen neerdalen, zoodat het vuur wordt uitgebluscht. Dan
valt de prinses en wordt opgevangen door Ratoe anom Koe-
soema Joeda. Op hetzelfde oogenblik breekt de dag aan, en de
drie vorsten keeren met de prinses naar Daha terug. Daar
heerscht groote vreugde over de redding van Tjandra Kirana;

haar vader, de hagaWan van Daha, kust haar, zeggende: (( O
mijn kind ! welk een smart treft u toch ten gevolge van mijn
gelofte

;
groot is de straf van wege god Soekma ! »

De beide rangga^s durven niet onverrichter zake naar Sotja

Windoe terug te keeren en blijven in het bosch. Wanneer Pra-

boe anom Singasari en Arja Mangkoenagara hen daar komen
opzoeken om hen te bevechten, trachten zij den strijd te ont-

wijken door zich achtereenvolgens te veranderen in katten,

hagedissen en zwarte honden; te vergeefs evenwel, zij worden
gevangen en gedood.

Thans zendt Ratoe anom zijn aanvoerder Adipati Koemitir

als spion naar het leger van Sotja Windoe, ten einde te weten

te komen, hoe talrijk dit is, en wie ervan aan 't hoofd staat.

Koemitir vermomt zich, om dien last te volbrengen, en dringt

zelfs door tot in het eigen verblijf van den vorst Sotja Windoe.

Zoodra hij genoeg informatie verzameld heeft, keert hij terug

naar Daha, waar hij de legers van Ratoe anom reeds bijeen

vindt, en waar juist een topèng-voorstelling plaats heeft. Zijn

mededeeling luidt, dat het leger van Sotja Windoe uitermate

talrijk is, onder drie dappere aanvoerders: Djasanta, Matjanna-

gara en Ganapoera; over de voorhoede staat de vorst van Ma-

danda, over den rechtervleugel de vorst van Toemasik en over

den linkervleugel de vorst van Noesantara, allen met de noodige

adjudanten en poenggawa^s. Allen, die het hooren, zijn vol
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verbazing over wat Adipati Koemitir meedeelt, tn nogmaals
tracht de oude vorst van Koripan zijn zoon tot toegeven te bewe-
gen, maar deze ontsteekt opnieuw in woede als hij dit hoort, en
hij bepaalt, dat reeds den volgenden dag het leger op zal trek-

ken. Hij troost Tjandra Kirana, die gaarne met hem mee ten 20
strijde zou zijn getrokken, en sust haar met lieve, vleiende
woordjes, tot zij in slaap valt.

Den volgenden morgen trekt het leger met vliegende vaan-
dels en luide muziek op. Ratoe anom beschikt, dat men den
vijand zal afwachten aan deze zijde van de rivier Loehoer, en
hem pas zal aanvallen, wanneer hij dien stroom oversteekt; over
de voorhoede stelt hij Praboe anom Singasari, over den rech-

tervleugel Karta Boeana, en over den linkervleugel Praboe
anom Daha, ieder met' een der andere vorsten als adjudant.

Zoodra de vorst Sotja Windoe met zijn leger aan de rivier

komt, geeft hij, hoewel hij weet dat de vijand aan de andere
zijde wacht, onbesuisd het bevel om over te steken. Ratoe anom
neemt terstond deze kans waeu:, en doet zijn troepen tot den
aanval overgaan, waardoor groote verwarring ontstaat in het

leger van Sotja Windoe, dat ongedekt is en niet in staat om
zich te verweren; met groote verliezen cian manschappen neemt
het dan ook de wijk. Onmiddellijk daarop doet Ratoe anom
zijn leger weer teruggaan tot in de vlakte, om daar den tegen-

stander, die intusschen nu reeds een vierde deel van zijn macht
verloren heeft, af te wachten. De vijand loopt in dien strik, hij

steekt de rivier over en stelt zich op in een slagorde, die den
vorm heeft van een hand; daartegenover gebruikt Ratoe anom
de slagorde Boeaja mangoe. Neergeknield wachten de scharen

van Ratoe anom den aanval af; op een afgesproken sein ver-

heffen zij zich en gaan stormloopen, en de legers stooten op
elkaar als bergen, die over elkander tuimelen. Na hevigen strijd

moeten de Oostdijken wijken, zij trekken terug als het water

van de zee, wanneer de eb intreedt; de voorvechters en adipati s

houden nog stand, maar niemand van hen is in staat, eenig

voordeel te behalen op de vorsten uit het Westen; de mees-

ten van hen sneuvelen, de vorst van Noesantara gaat op de

vlucht. Ook Sotja Windoe zelf delft het onderspit in zijn twee-

gevecht met Ratoe anom Koesoema Joeda en neemt smadelijk 30
de wijk; Praboe anom Singasari grijpt' hem echter en brengt

hem gevankelijk bij zijn broeder, die, onder een waringinboom

gezeten, uitrust van den strijd. Ondertusschen is Arja Mang-
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koenagara, die bestemd is om koning te worden over het Oos-
terland, met eenige andere edelen de vervolging begonnen
van den vorst van Noesantara; na dien te hebben ten onder
gebracht, zal hij naar Sotja Windoe's rijk gaan, om daar de
noodige maatregelen te treffen.

Ratoe anom neemt met het geheele leger den terugtocht

aan naar Daha, en w^ordt daar door de vier oude vorsten en door
den koning van Lasem met vreugde verwelkomd. Groot is ook
de vreugde der vrouwen, ja, er heerscht een algemeene blijd-

schap, en Praboe Daha geeft uiting aan zijn groote liefde voor
Ratoe anom, hij herdenkt nog eens zijn vroegeren twist met
hem, en tevens hoe 't alleen aan Ratoe anom te danken is, dat

Daha en Gagelang behouden zijn gebleven. Maar deze ant-

woordt, dat de vier rijken zijn als vier eieren in één kippennest,

werd één van deze door een steen getroffen, zoo zouden alle

vergruizeld worden, blijft er echter één behouden, zoo gaat 't

allen wel. — De gevangen genomen vorst Sotja Windoe, die

vol angst afwacht, wat over hem beschikt zal worden, wordt
aan een paal gebonden; daarna wordt hij door steeniging om
hel leven gebracht, en zijn lijk in het water geworp>en.

Zoodra Arja Mangkoenagara in Sotja Windoe's rijk aan-

komt, onderwerpt de bevolking zich ; drie oude poenggawas
echter, reeds tandeloos en wit van haar, zijn daartoe niet bereid;

met 400 van hun gezellen overleggen zij wat te doen, en onder

het drinken van groote hoeveelheden arak verbinden zij zich

tegenover elkander, de zaak van hun heer trouw te blijven tot

in den dood. Zij vallen het leger van Arja Mangkoenagcura aan,

doch worden door de overmacht overrompeld, deels vluchten

zij, deels worden zij gedood ; de drie oude poenggawas
vechten onvervaard door, tot zij den dood vinden door d€'

hand van Arja M^ngkopnagara. Deze regelt vervolgens het

bestuur over het rijk, hij stelt de zonen of broeders der gesneu-

velde adipatfs in de opengevallen plaatsen, en toont zich mild-

dadig jegens de behoeftigen. De permaisoeri van Sotja Windoe
is met alle bijvrouwen haar gemaal in den dood gevolgd; haar

eenige dochter, de schoone prinses Ratna Komala, wordt door

Arja Mangkoenagara tot zich genomen, zij streeft tegen en ver-

zet zich uit alle macht, maar hij weet haar met allerlei teedere

woorden te sussen, tot zij ten laatste toegeeft en hem ter wille is.

Kort daarna onderwerpt zich de vorst van Noesantara, en

de andere vazallen van Sotja Windoe doen evenzoo en leve-
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ren, ten bewijze daarvan, de prinsessen uit; de voornaamste van
deze zijn: de kroonprinses van Noesantara, drie prinsessen van
Madanda, twee prinsessen van Bonang, twee princessen van
Blitar, en voorts prinsessen van Blambangan en Tetegal. Wel-
dra komt Arja Mangkoenagara in Daha aan, en wordt daar
met groote vreugde verwelkomd; alle aan hem uitgeleverde

koningsdochters mag hij behouden; alleen verzoekt Ratoe anom
hem, ééne van haar af te staan aan zijn broeder Tjitra Angloeng
Baja; hij willigt dat verzoek in, en biedt zijn broeder de mid-
delste prinses van Madcinda aan. — In afwachting van het
vertrek naar Segara Kidoel, dat bep)aald is op den zevenden
dag van nieuwe maan, verleent Arja Mangkoenagara, behalve

Ban Ratna Komala, ook nog zijn gunsten aan de oudste prin-

ses van Madanda en aan de prinses van Noesantara.

Zoodra alle toebereidselen voltooid zijn, en al wat noodig
is om de geloften te vervullen, gereed is, neemt de tocht naar

de Zuidzee een aanvang; de vorsten en hun gevolg zijn gekleed

in kostelijke, gebatikte gewaden en met schitterende sieraden

getooid ; zóó trekken zij heen onder luide muziek, en de achter- 50

blijvenden zien hen met droefheid gaan. Onderweg vermaakt
men zich op allerlei manieren: men maakt jacht op wilde dieren,

die levend aangeboden worden aan Ratoe anom, maar op zijn

bevel weer worden losgelaten; men plukt pas ontloken bloemen
en geurige vruchten; men trekt langs ruïnes van oude steden,

die nu verlaten en vervallen zijn, en men vermeit zich in de ver-

^v'aarloosde tuinen; alleii baden zich in een vijver, en met strik-

ken wordt jacht gemaakt op vogels. Wanneer de Zuidzee be-

reikt is, beveelt de hagatüan van Koripan, dat daar een pasang-

grahan en andere gebouwen opgericht zullen worden, en dat

al zijn jonge gezellen hier feestvertooningen zullen gaan geven;

ook moet een lusthuis in zee gebouwd worden. Ratoe anom
wijst voor dit laatste werk Praboe Singasari en Arja Mangkoe-
nagara aan, die zich bereid verklaren om de zee droog te ma-

ken. Ondertusschen wordt een feestmaaltijd gehouden, waar-

voor allerlei dieren worden geslacht, wajang- en dansopvoerin-

gen worden gegeven met gamelanspel in de bosschen langs het

zeestrand en in de open ruimten tusschen de rotsen, dag en

nacht door. Alsl de tijd van volle maan gekomen is, voert, op

verzoek van de permnisoen van Korioan. de prinses Ratna Ko-

mala met de andere Oostelijke prinsessen een reidans uit in het
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60 maanlicht: zij vervaardigt daarvoor een pop, die zij al dansend
dekt met haar gordeldoek, en zij zingt daarbij een weemoedig
lit d, waardoor zij alle aanwezigen tot tranen ontroert.

Den volgenden morgen verzamelen alle vorsten zich aan
het zeestrand: Ratoe anom zal met zijn broeder Praboe Singa-
sari de zee afdammen, de een den Westkant, de ander (tn
Oostkant, en vervolgens zal Arja Mangkoenagara het ingedijkte
stiuk leegscheppen. Ratoe anom richt zich met zijn magische
kracht tot Sjiwa en spreekt den wensch uit, een raksasa te

worden, een zoodanige evenwel, die geen vrees aanjaagt. Ter-
stond verandert hij in een reusachtig monster, hij gaat de zee
in tot hem het water tot de knieën reikt en laat zich dan voor-

over vallen. Allen zijn ontzet, en hadde hij niet den wensch
uitgesproken, niet vreesaanjagend te zijn, zoo zouden alle

aanwezigen zeker ziek zijn geworden van angst. Praboe Singa-
Sjtri doet van zijn kant desgelijks onder aanroeping van Indra,

en de zee is als het ware door hen beiden ingedijkt. Daarop
concentreert Raden Arja zijn gedachten op Déwi Soekarba en
op zijn grootmoeder, de vorstin van de pasétraan, en door zijn

magische kracht verandert hij in een draak met drie koppen,
daalt dan met geopendfen bek in zee af, en spuit het water zoo-

lang uit, tot het afgedamde stuk droog is. De prinsessen en
haar gevolg komen zich daar dan vermaken met het zoeken van
schelpen en kleine zeedieren.

Patih Mangkoeboemi maakt met zijn gezellen nu een be-

gin met het bouwen van het lusthuis; men vindt daarbij in den
grond allerlei kostbaarheden en oude wapens, en Adipati Djoe-

minah wekt weer den algemeenen lachlust op, doordat hij,

door een zeedier gestoken, van pijn in het rond springt als een

dronken Hollander. Veertig etmalen duren de feestelijke toe-

bereidselen, met dansvertooningen en wajangopvoeringen. Dan
worden, op voorstel van den hagaWan van Koripan, met volle-

dig ceremonieel de huwelijken gesloten van Raden Karta Boeana

en Raden Singa Mantri met de beide prinsessen van Daha,

Raden Galoeh adjeng en Raden Galoeh Oewé.
Het schitterende lusthuis, vervaardigd van het kostelijkst

materiaal, en met de meest waardevolle versierselen getooid, en

prachtig gestoffeerd, is nu gereed, en van wege den vorst van

Koripan worden honderd goudgehoornde runderen aangebracht,

en evenveel van den vorst van Daha. Een groote staatsiewagen

wordt vervaardigd, en vier kleine, en verscheidene honderden
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palankijnen; en wederom worden topèng- en wajang-opvoe-
ringen gegeven. Hierna wordt Ratoe anom Koesoema Joeda als

bruidegom schitterend getooid in gebatikt gewaad en met kost-

bare versierselen, en met hem Praboe Daha, Praboe Singasari,

Arja Mangkoenagara en Praboe Gagelang. En ook de voor hen 70
bestemde prinsessen worden feestelijk gekleed, en wel voor
den eerste Tjandra Kirana van Daha als permaisoeri, de prin-

ses van Gagelang eveneens als permaisoeri, Angloeng Man-
dira van Wiraboemi als padoe\a mahadéwi, en andere prinses-

sen als gemalinnen van minderen rang; voor Praboe Daha
wordt de prinses van Koripan als permaisoeri uitgedost, en ver-

scheidene andere prinsessen als hare bijvrouwen; voor Praboe
Singasari is als permaisoeri bestemd de prinses van Singasari,

en andere prinsessen worden zijne echtgenooten van minderen
rang; Arja Mangkoenagara ontvangt eveneens verscheidene

prinsessen tot echtgenooten, en als de voornaamste van deze:

Ratna Komala; Praboe Gagelang eindelijk krijgt als permaisoeri

de prinses Poespawati.

De ex-koning van Koripan houdt een grooteni hofdag,

waarbij een ontelbare menigte aanwezig is. Hij verneemt van
Patih Mangkoeboemi, dat alle toebereidselen en ook de brug

bij het lusthuis gereed is, en hij draagt nu aan de bagawan's
van Daha en Singasari op, zich met hun geheele gewapende
macht te posteeren bij de verplaatsbare versterking aan den
voet van die brug; wanneer hij zelf, bagawan van Koripan,

daar dan zal komen, zullen zij een gevecht met elkaar begin-

nen. Aan de voormalige vorsten van Gagelang en van Lasem
beveelt hij, de wacht te betrekken bij de verplaatsbare ver-

sterking aan de Oostzijde; zoodra hij dan daar zal verschijnen,

moetien ook zij den strijd tegen hem aanbinden. De vorsten

volvoeren dit bevel, zij begeven zich nciar de aangewezen plaat-

sen, en nemen staken van poear-hout en rotan mee; zoodra

zij daar zijn aangekomen, laten zij daar honderden van vaandels

en vlaggen oprichten en luide muziek maken. Adipati Kan-
dang en Adipati Djoeminah krijgen de zorg over de 200 buffels,

en de opdracht, om, zoodra het gevecht van den hagawan
v.'-n Koripan met de bagawan' s van Daha en Singasari levendig

zal zijn geworden, die dieren los te laten. Adipati Manggada
en Adipati Koemitir worden aangesteld tot scheidslieden, en
zij moeten, zoodra het tot vechten komt, dit niet toelaten en
tusschenbeiden komen ; Patih Mangkoeboemi krijgt het toezicht
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over alle benoodigdheden, en de prinsen Karta Boeana en
Singa Mcintri hebben opdracht bij den bagawan van Koripan
te blijven.

Hierop wordt een luisterrijke stoet gevormd onder den ex-

vorst van Koripan en de andere vorstelijke paren, met vaandels

en stcindaarden en kostbare palladia; vele legerafdeelingen van
allerlei slag trekken mee, afgewisseld door troepen dansers,

wajangvertooners en topèngspelers. Voor den bagawan van
Koripan uit wordt de standaard met het teeken van den witten

aap gedragen. Zoodra de voorhoede in aanraking komt met de
gewapende wachtposten onder de ex-vorsten van GageLng
en van Lasem, begint rnen elkaar met steenen en droog 2Kind

te werpen en met stukken hout te slaan; velen loopen bloeden-

de wonden op. De aanvoerders trachten de vechtenden te

scheiden, doch zonder gevolg; het gevecht wordt nog heviger

en de versterking stort in; eerst Adipati Manggada en Koemitir

slagen er in de partijen den strijd te doen staken. Dan verschijnt

de vorst van Koripan met zijn gevolg; de bagawan s van Gage-
lang en van Lcisem sluiten zich bij hem aan, en zoodra men
gekomen is in de buurt van de versterking van de ex-vorsten

van Daha' en Singasari, begint ook daar de strijd. Midden in

h.t gevecht laten Adipati Kandang en Adipati Djoeminah de

200 runderen los, en jagen die op de vechtenden in; allen slaan

nu op de vlucht en trachten zich te verbergen of werpen zich

in zee. In de verwarring raken ook de beMe Adipatfs te water;

Djoeminah, die niet zwemmen kan, houdt zich vast aan den nek
en aan de h^ren van zijn makker, en door dezen bang te maken
voor haaien, weet hij hem aan te zetten tot de uiterste

krachtsinspanning, tot groot vermaak van allen die het zien; zoo-^

dra hij het droge bereikt heeft, komen de buffels op hem af en
80 stooten hem met de horens; men redt hem dan uit zijn benarde

positie en jaagt de karbouwen tegen de verplaatsbare verster-

king in, die daardoor instort.

De bagawan van Koripan en alle andere vorsten met hun
gemalinnen en hun geheele gevolg begeven zich nu naar het

lusthuis, dat terrasvormig is met zeven étages, en nemen daarop

in opvolging vani rang plaats; allen wisselen van kleederen en

tot groot vermaak der vier bagawan' s, die ieder in een afzon-

derlijk paviljoen gezeten zijn, baden zij zich in water, dat uit

zeven fonteinen stroomt. Raden Arja Mangkoenagara wordt

door zijn grootvader, den bagawan van Koripan, tot vorst over
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het rijk van Sotja Windoe verheven, met den titel: Praboe anom
Koesoemaningrat

.

Terwijl met allerlei feestelijkheden deze verheffing gevierd
wordt, daalt plotseling de hemelsche tuin Bandjaran Sari op
aarde neer, juist vóór de plaats, waar de vorsten zich bevinden,
tot groote verbazing van allen, die er getuigen van zijn. Nadat
de patih te vergeefs getracht heeft toegang te krijgen tot den
tuin, zendt de vorst van Koripan er zijn kleinzoon Praboe anom
Koesoemaningrat heen, en op diens kloppen gaat de poort ter-

stond open, en de nimfen herkennen onmiddellijk Mésa
Tandraman in hem. Overmeesterd door de herinneringen aan
den tijd, dien hij met zijn geliefde Déwi Soekarba hier heeft

doorgebracht, valt hij even in zwijm, doch komt weldra weer
bij, en, door hem geleid, gaan de nimfen het geheele vorstelijke

gezelschap uitnoodigen om zich in den lusthof der goden te

komen vermaken. Daar worden hun, terwijl zij gezeten zijn in 90

een gouden paviljoen, allerlei heerlijke vruchtten aangeboden
en een feestmaal wordt aangericht ; het drinkgelag duurt tot den
avond. Dan geven de hemelnimfen het verlangen te kennen
om eens te zien, hole men zich op de aarde vermaakt, en ter-

stond geeft Ratoe anom Koesoema Joeda bevel, dat Adipati

Kandang en Adipati Djoeminah de wajang zullen vertoonen.

Alles wordt daarvoor in gereedheid gebracht, doch de beide

vertooners zijn nergens te vinden, en eerst na veel zoeken ziet

men ze, in een gat onder het vorstelijke paviljoen dronken in

elkanders armen rustend; zij worden wakker geschud en begin-

nen dan de vertooning, waarbij zij later door Praboe SingEisari

en Praboe Daha worden afgelost. Opgevoerd wordt de verban-

ning van de zwangere Sela Brangti naar het geestenrijk en de

ziekte van Pangéran Adipati, verder hoe Mésa Tandraman en

Tjitra Angloeng Baja samen op zoek gaan naar de bloem Gan-
dapoera Wangi, hoe Mésa Tandraman gemeenschap heeft met
de nimf Soekarba en met het geneecmiddcl naar de aarde daalt,

waar dit hem door zijn broeder ontroofd wordt. — Alle toe-

schouwers zijn diep ontroerd, en de vorstin van Gagelang en

haar zoon toonen zich hevig beschaamxd.

Den volgenden morgen verzoeken de nimfen om ook de

dansen der aéirdbewoners eens te mogen aanschouwen; de ha-

gawan van Koripan willigt dit verzoek in, de gamelan wordt

gespeeld en er heeft een dansvertooning plaats in twee partijen,

aan de eene zijde in opvolgenden rang Ratoe anom, Karta
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Boeana, Praboe Singasari, Praboe Daha en Singa Mantri, aan
de andere zijde Ratoe Sotja Windoe, Praboe Mataram, Pra-

boe Gagelang en de prinsen van Madanda en Toemasik. — Op
verzoek van den bagawan van Koripan zal Ratoe anom ook nog
een dans vertoonen, genaamd poelir{})\ hij staat op, maakt
zijn hciren los, schort zijn gewaad op, schudt zijn gordeldoek,

brengt zijn kris in orde, en als een pronkende pauw doet hij al

tandakkend drie schreden; dan groet hij eerbiedig de baga-

wan s, staat recht, met de linkerhand in de zijde, met de andere

hand het teeken van den aap Vasthoudend, en vraagt: (( Wie
kan zeggen, wie ik ben, zonder dat ik mijzelf noem? » Als

Praboe Singasari antwoordt, dat niemand daartoe in staat is,

verklaart hij: » Ik ben Kantjana van Daha, genaamd Raden
Galoeh Lasmi emas poeri, Tjandra Kirana, de onvergelijkelijk

schoorde en goede. » Dan laat hij heti teeken los, doet weer drie

100 ^chreden, wendt zich en schudt zijn gordeldoek, — prachtig om
te aanschouwen. Ook de prinsessen geven een dans ten beste,

eveneens in twee groepen, en wel aan de Oostzijde Ratna Ko-
mala met alle prinsessen uit Oosterland, en Tjandra Kirana

aan de andere zijde met de prinsessen uit het Westen. De laatste

danst ook nog alleen, eveneens met ééne hand in de zijde, en

met de andere het teeken van den aap vasthoudend; zij stelt

daarbij voor Raden Inoe Kartapati Oendakan Rawisrangga, ge-

naamd: Ratoe anom Koesoema Joeda.

Hierop neemt de ex-vorst van Koripan met alle andere

vorsten afscheid van de hemelnimfen; zij dragen haar op, hunne
groeten over te brengen aan Déwi Soekarba, en verlaten dan,

door de nimfen uitgeleide gedaan, den tuin, die door de magi-

110 sche macht van Ratoe Sotja Windoe weer verdwijnt en zijn oude

plaats vóór het paleis van Déwi Soekarba inneemt.

Allen gaan nu weder naar het paviljoen, en vandaar uit

wordt de stoet gevormd voor den terugtocht; driemaal trekt

men om het lusthuisi heen, en daar nu de geloften vervuld zijn,

keeren, op bevel van Ratoe anom, alle vorsten naar hun landen

terug.

In het rijk Keling heerscht als vorst een afstammeling van

Pandoe, een zeer machtig, rijk en schrander man, met name
Anjakra Boeanawati; vele vorsten brengen hem cijns op, in de

eerste plaats zijn broeder Anjakra Koesoema Widjaja. Hij heeft

vier kinderen: twee zoons, schoon als Batara Kamadjaja, nl.
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Pangéran Soekma Widjaja en Pangéran Soera Widjaja; en tweie

dochters, Déwi Koesoema Poeri en Ratnawati, in schoonheid

niet onderdoend voor hemelnimfen.
Déwi Soekarba voelt zich, terwijl zij met haar zoon Mésa

Déwa Indra Koescema in den tuin Bandjaran Sari verblijf houdt,

er door gekrenkt, dat Mésa Tandraman een andere vrouv^ geno-

men heeft en aan haar niet meer denkt. Om hem daarvoor te

straffen, daalt zij uit den hemel neer naar Hindostan; zij begeeft

zich daar naar het paleis van den prins Soekma Widjaja, en
verschijnt dezen in zijn slaap in de gedaante van Ratna Komala,
de vrouw van Ratoe Sotja Windoe. Vol bewondering vraagt de

prins wie zij is, en zij antwoordt: (( Ik ben de vorstin Sotja Win-
doe )) . Op hetzelfde oogenblik is Déwi Soekarba weer verdwe-

nen.

Hevige verliefdheid maakt zich nu meester van prins Soek-

ma Widjaja; hij wordt bleek en mager, en zijn vader, die dit

bemerkt, stelt hem voor in het huwelijk te treden met een der

prinsessen van Keling. Maar de prins weigert dit beleefd, en

zegt alleen te v/illen trouwen met een prinses van Java, de

schoondochter van den vorst van Koripan. De vorst houdt nu
raad met zijn vazallen en met zijn patih Singa Partala, en be-

sloten wordt, veertig van de schoonste en aanzienlijkste vrou-

wen van Keling bijeen te brengen, en ééne of meerdere van
deze aan den vorst van Koripan aan te bieden in ruil voor zijn

schoondochter; v/eigert hij dit, zoo zal geweld gebruikt worden.

Eerst doet de vorst nog een poging om zijn zoon tot andere

gedachten te brengen, maar weldra begrijpend, dat de eigen-

lijke bedoeling van den prins is, tot een oorlog met Java te

komen, geeft hij de noodige bevelen om een talrijk leger en een

groote vloot uit te rusten. Aan het hoofd daarvan wordt ge-

plaatst Maharadja Djajalengkara, vorst van Mantjapadanam; de

paüh blijft' tehuis tot bewaking van het rijk. Na veertig dagen

bereikt de vloot Poelau Pertja, en achtereenvolgens komen alle

vorsten, die van Atjèh, van Déli, van Rokan, van Batoebaró

en Siak, van Bengkoeloe, van Indragiri, van Djambi, van Pa-

lèiribang, hun onderwerping aanbieden; en allen leveren als

teeken van onderhoorigheid prinsessen uit. Dan gaat de tocht

naar Padjadjaran; zoodra de vorst van dit rijk van de komst der

Klinganeezen verneemt, tracht hij nog maatregelen te nemen,

om 2ich te verdedigen, maar het is te laat; twee mantns van

Djajalengkara verschijnen aan het hof met een brief, waarin de
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120 keus wordt gelaten tusschen onderwerping of strijd, en de vorst

van Padjadjciran moet voor de overmacht wijken.

Ondertusschen heeft de vorst van Keling al die vazallen

opgeroepen, die bereid en in staat zijn om met hem den tocht

naar Java te doen, vliegend door de lucht. Verscheidene vorsten

geven aan dien oproep gehoor, o. a. de vorsten van Golconda,
van Nagapadanam, van Tandjaoer, van Goedjarat, van Beri-

galen; allen hebben wondervoertuigen, godenwagens, wónder-
paarden, vogels, runderen en dergelijke; de vorst zelf met zijn

gemalin, zijn vier kinderen en gevolg, doet den tocht in een

wonderpaleis, de maligai pantjapoera, die, een gouden berg

gelijkend, door de lucht vliegt. In drie dagen heeft men Pa-

djadjaran bereikt, waar deze verschijning groote opschudding
onder de bewoners verwekt, en waar weldra de leider van de

expeditie ter zee, Djajalengkara, zijn opwachting komt maken
bij zijn vorst, en dezen verslag doet van de onderwerping der

vorsten van Soematra en van Padjadjciran. Terstond zendt nu
de koning twee Vcui zijn vazallen naar Koripan met een brief,

waarin een voorstel tot ruil wordt gedaan.

In Koripan was intusschen reeds een afgezant verschenen

van den adipati van Banjoemas, met een brief, berichtend, dat

de vorst van Keling met zijn door de lucht vliegend wonder-

kcisteel, aan de Oostzijde van Padjadjaran is neergekomen, en

dat dit kasteel nu rondom is versterkt met grachten en burchten

en geworden is tot een stad, Martapoera geheeten. De brief

eindigt met het verzoek, den bode spoedig terug te zenden met
bericht, wat tegen dezen vijand te doen. Ratoe anom antwoordt,

dat de adipati van Banjoemas, in afwachting van hulp, zoo

lang mogelijk ter plaatse moet standhouden, en eerst in geval

vai' nood moet terugwijken in Oostelijke richting.

Nauwelijks is de bode vertrokken, of de beide vazallen

van den vorst van Keling dalen, tot groote ontsteltenis van allen

die het zien, uit de lucht neer; zij maken hun opwachting bij

Ratoe anom Koesoema Joeda, en reiken hun brief over. De
vorst van Gagelang leest den brief voor, die een aanbod van

vriendschap inhoudt van den koning van Keling aan den vorst

van het Oosten, en een voorstel, om veertig prinsessen van

Keling, benevens alle in Poelau Pertja buitgemaakte vorsten-

telgen, te ruilen tegen de gemalin van den vorst Sotja Windoe.

Praboe Sotja Windoe ontsteekt in hevigen toorn over dit voor-

stel, doch hij onderdrukt zijn gramschap van wege die tegen-
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woordigheid van den vorst. — Ratoe anom biedt den gezanten

sirih aan en antwoordt, dat hij niet over deze prinses kan be-

schikken, daar zij gehuw^d is met PreAjoe Sotja Windoe, die

zelf regeerend vorst is. De gezanten v^enden zich nu tot dezen,

doch hij antwoordt niet terstond, maar noodigt hen eerst tof

een gastmaal, dat drie etmalen duurt; daarna geeft hij te ken-

n' n, dat hij, zooals behoorlijk is, zijn bescheid eveneens per

brief zal bekend maken. De gezanten begrijpen echter de be- 130

teekenis van deze woorden, en verklciren zich niet bereid om
een brief mee te nemen; zij vragen onmiddellijk en duidelijk

antwoord. Hierop verklaart dan Praboe Sotja Windoe, dat na

zijn dood zijn vrouw en zijn rijk voor den vorst van Keling

mogen zijn; zoolang hij echter leeft, wenscht hij een onbevlekten

naam te dragen. — Zonder afscheid te nemen, en dreigend, dat

hun vorst de vier rijken zal komen verwoesten, bestijgen daarop

de gezanten hun wonderdieren en verdv^rijnen door de lucht

naar Martapoera. Daar doen zij hun vorst verslag van hun tocht,

en deze geeft terstond bevel, om alles gereed te maken voor

een veldtocht tegen den zevenden van rieuwe maan.
Ratoe anom zendt thans zonder verwijl Praboe Mataram

en Adipati Koemitir vooruit naar Djagciraga, op welke plaats

de adipati van Banjoemas reeds is teruggeweken, om bij dezen

den moed levendig te houden, tot hijzelf met de hoofdmacht

ral zijn aangekomen. Dan trekt hij zoo haastig mogelijk zijn

heele leger bijeen, ^en drie dagen later aanvaardt hij den tocht

naar Djagaraga, hijzelf en alle andere vorsten vergezeld door

hunne gemalinnen, en tot buiten de vesting uitgeleid door de

vier bagawans en door den vorst van Lasem. In Djagaraga 140

wordt Ratoe anom feestelijk ontvangen, en alle méiatregelen

worden genomen, om niet onverhoeds door de mannen van

Keling overvallen te worden.

Wanneer, tegen den zevenden van nieuwe maan, alle toe-

beieidselen gereed zijn, aanvaardt het leger van Keling den

tocht tegen Koripan; paarsgewijs gezeten in hun wondervoer-

tuigen, trekken de vorsten op, in indrukwekkenden stoet, met

vele vaandels en tal van paarden en olifanten; de beide prinsen

staan aan het hoofd van de twee vleugels. In Mataram wordt

halt gehouden.
Zoodra het gerucht hiervan tot Djagaraga is doorgedron-

gen, geeft Ratoe anom aan de onderbevelhebbers allerlei aan-

wijzingen omtrent de bewapening en de manieren om verster-
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kingen aan te leggen, en hij beveelt het leger op te stellen aan
de eene zijde tot de Zuidzee, en aan de andere zijde tot aan de
Noordzee, opdat de vijand niet zal kunnen omtrekken. Wanneer
Adipati Koemitir er op wajst, dat de vijand de kunst verstaat

om door de lucht te vliegen, krijgt Praboe Sotja Windoe op-
dracht om zijn gezellen eveneens in die kunst te onderrichten.

En voorts besluit Ratoe anom, met eenige van zijn voorvech-

J50 ters, die hij daartoe op laat roepen, des nachts heimelijk het

vijandelijk leger te overvallen; hij verdeelt zijn troep daartoe in

vier afdeelingen, die de legerplaats van de Klinganeezen ieder

uit een der w^indstreken zullen aantasten, en wel precies te mid-
dernacht; zij zullen zich voordoen als v\^aren zij ten getale van
duizenden, en volkomen het uiterlijk van den vijand aannemen,
en zich noemen (( duivels van Mataram ». — Alles geschiedt

stipt naar de bevelen van Raton anom: precies te middernacht
heeft van alle kanten tegelijk de aanval plaats, overal klinkt de
kreet: « Wij zijn de duivels van Mataram ! » en overcJ wordt

de slagorde doorbroken, daar de mannen van Keling meenen,
dat hun eigen kameraden onder elkander aan het moorden zijn

en als krankzinnigen met elkaar vechten; als met den dageraad

de strijd ophoudt, zijn vele vorsten en edelen gedood en ge-

wond, en van het gewone volk wel tienmaal honderdduizend
man.

De vorst van Keling verneemt vol droefheid deze slechte

tijding, en besluit zonder verder talmen tegen den vijand op te

rukken; vooraf echter zendt hij nogmaals een bode met een

brief naar den koning van Koripnn, waarin hij wederom zijn

vriendschap aanbiedt, zoo de vorstin goedschiks aan hem wordt

afgestaan; maar wederom weigert Praboe Sotja Windoe om in

die voorwaarde te treden. Dan begint de strijd; onder luide

krijgsmuziek raken de legers slaags, het opvliegende stof ver-

duistert het zonlicht, en het oorverdoovende wapengedruisch

overstemt alles; nu eens moet het eene leger wijken, dan weer

160 het andere; de in woede ontstoken aanvoeders bevechten elkaar

met magische strijdmiddelen: wanneer een der aanvoerders van

Keling door het afschieten van een tooverpijl een regen van

steenen verwekt, weet de leider van de tiegenpartij zijn mannen
daartegen te beschermen door een koperen hemel boven hen te

spannen; als een orkaan dan dat koperen scherm wegneemt/ en

er vuur uit den hemel daalt, verwekt vorst Sotja Windoe een

zwsren regen, die het vuur dooft; een windpijl van de tegen-
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partij waait echter den regen weer weg, en thans dalen zwermen
bijen op het slagveld neer; na zeven etmalen, als een regen van
gloeiende kolen beide partijen doet wijken, wordt rust gehou-
den, — Weldra echter wordt de strijd weer hervat, en de vorst

van Keling geeft zijn broeder het uitdrukkelijk bevel het thans

tot een beslissing te brengen; daar hij evenwel vreest, dat, zoo
de mannen van Djagaraga de nederlaag lijden, de prinses Ratna
Komala haar gemaal in den dood zal volgen, geeft hij in over-

weging, om de prinses samen met haar broeder Raden Karta

Boeana te laten ontvoeren.

Aan het Noordelijke front wordt de strijd met afwisselend

geluk gevoerd: Praboe Sotja Windoe wordt in de borst getrof-

fen, rook komt daciruit te voorschijn en vuur, dat opvlamt tot

aan den hemel, en hevige donderslagen weergalmen; hemzelf

deert echter niets, en hij weet zijn tegenstander levend gevan-

gen te nemen. Tezelfdertijd doodt Praboe Daha den Klinganee-

schen aanvoerder, die hem bestrijdt. Adipati Djoeminah daaren- 170

tegen wordt door de mannen van Keling in het nauw gebracht

en eindelijk gevangen genomen en met ketens geboeid. Praboe

Singasari snelt Praboe Gagelang, die in gevecht gewikkeld is

met Djajasengara, te hulp, hij draait den Klinganeeschen aan-

voerder zoolang als een tol in het rond, tot deze duizelig wordt,

en neemt hem dan gevangen. Vervolgens begint een tweege-

vecht tusschen Praboe Singasari en Radja Djajalengkara; zij be-

strijden elkaar met allerlei tooverkrachtige wapens en nemen
de gedaanten van griffoenen aan, maar na drie etmalen is de

strijd nog onbeslist.

Ook aan den Zuidkant is het succes van den strijd ver-

deeld; Adipati Koemitir komt te staan tegenover Radja Doer-

gamala, doch weigert tegen hem te strijden, deiar deze (zegt hij)

een vrouw is, en hij zijn naam niet wil bezoedelen; hij vraagt

hem daarom een ander in zijn plaats te roepen. Doergamala

vemst hierop in te gaan en zegt zijn zoon te zullen halen; hij

roept dan zijn makkers op en verzoekt hun, hem te hulp te snel-

len, zoodra hij teeken geeft; dan neemt hij de gedaante aan van

een jongeling, en sttelt zich weer als partij tegenover Adipati

Koemitir. De strijd neemt een aanvang, doch terstond roept

Doergamala zijn makkers te hulp, en als gieren, die op lijken

azen, komen deze aangesneld; vol woede weert Adipati Koemitir

zich tegen de overmacht, tot al zijn wapens gebroken zijn; dan

wordt hij overmand en gevangen genomen. — Ook Praboe Ma-
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taram komt tegenover een overmacht te staan en ten slotte wordt
ook hij gegrepen en samen met Adipati Koemitir naar een
onderaardschen kerker geleid. — Nu houdt het Zuidelijke leger
geen stand meer en slaat op de vlucht naar Djagaraga.

Ondertusschen heeft Praboe Singasari heimelijk de gevan-
genis, waarin Adipati Djoeminah opgesloten zit, weten te be-
reiken. Hij tikt daartegen, en terstond gaat de gevangenis open;
hij wrijft over de ketens, die daarop in stukken vallen, en sa-

men gaan hij en de Adipati naar Ratoe anom, en deelen dezen
het gebeurde mede. Wanneer die op zijn beurt vertelt, hoe het
Zuidelijke leger de wijk heeft moeten nemen, en hoe Praboe
Mataram en Adipati Koemitir gevangen zijn genomen, geeft

Praboe Singasari in overweging, het geheele leger op Djagciraga

terug te trekken; en hij verklaart zich bereid om de beide ge-

vangenen te gaan verlossen. Snel vliegt hij naar de legerplciats der

Klinganeezen, maar vindt nergens den kerker; doch door het

uiten van een tooverspreuk reikt zijn gezicht tot in den hemel
en tot de zesde verdieping den grond in, en hij bemerkt de bei-

de vorsten onder den aéirdbodem ; met een magisch edelgesteen-

te als toorts begeeft hij zich daarheen en bevrijdt hen. Eerst

zijn de beide vorsten te beschaamd om hun redder te durven ver-

gezellen naar Ratoe anom, maar eindelijk gacm zij toch mede, en
Ratoe anom ontvangt hen genadiglijk en verheugd.

Zoodra de vorst van Keling uit de rapporten der ver-

schillende onderbevelhebbers het verloop van den strijd

vernomen heeft, draagt hij aan Radja Kanda Karnita op, om de

beide vorsten, die in de handen van den vijand zijn gevallen, te

gaan bevrijden; wat de gevangen genomen Javaansche aanvoer-

ders betreft, deze beveelt hij vóór hem te brengen. Kanda Kar-

nita vliegt door de lucht naar de gevangenis, waarin de beide

vorsten opgesloten zitten; hij weet door het uitspreken van een

mantra de bewakers in slaap te maken, verbreekt door wrijving

de boeien, en voert daarop de beide aanvoerders met zich mee
naar zijn vorst. Als zij daar verschijnen, komen juist de andere

onderbevelhebbers rapporteeren, dat zij de gevangen genomen

Javaansche aanvoerders niet meer in de gevangenis hebben ge-

vonden; blijkbaar zijn zij door hun makkers be^/rijd. De vorst van

Keling staat versteld over de groote begaafdheid van zijn tegen-

stander, en beveelt, als verweer tegen de concentratie van den

vijand, ook het eigen leger geheel op de hoofdmacht samen te

trekken.
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*s Konings broeder, Anjakra Koesoema Widjaja, neemt op
zich om, te zamen met den oudsten prins Pangércm Soekma Wi-
djaja en eenige andere vorsten, er op uit te gaan, om de prinses
Sotja Windoe te schaken. Ratoe anom heeft echter hiervan 480
reeds bericht gekregen en zijn maatregelen genomen : de vorstin
Sotja Windoe met al haar schatten, en ook de vrouwen van de
andere vorsten en edelen bergt hij in het juweelen doosje Asta-
gina, dat hij daarop toevertrouwt aan Praboe Sotja Windoe
en Praboe Singasari; de andere edelen krijgen de opdracht alle

poorten en toegangen streng te bewaken. Praboe Sotja Windoe
en Praboe Singasari vliegen met het doosje de lucht in; de eerste

had er wel mee naar het godenverblijf willen vliegen, doch hij

schaamt zich voor zijn vrouw Déwi Soekarba en voor zijn, uit

deze geboren, zoon, daar het wel zou schijnen, of hij bij zijn

eigen kind hulp kwam vragen. Zij dalen in zee af en nemen de
gedaanten aan van draken, die al honderden van jaren ascese

verrichten en daar als twee groote eilanden naast elkander lig-

gen, — De Klinganeesche vorsten sluipen als dieven het paleis

van Ratoe anom binnen en vinden daar alle toegangen bewaakt
en ook de paséban vol edelen, doch zij zien geen enkele der

vorstinnen; daar ook Praboe Sotja Windoe en Praboe Singasari

zich daar niet bevinden, begrijpen zij, dat deze de vorstinnen

hebben weggevoerd en ergens verborgen houden. Zij verdeelen

zich nu in groepen van twee, en besluiten overal, op en in de
aarde, in de lucht, in de zee, de verdwenenen te gaan zoeken. Te
vergeefs echter; het eenige wat Koesoema Widjaja en Soekma
Widjaja zien, is een groep van twee ascese verrichtende dra-

ken, die echter duidelijk de teekenen vertoonen, daar al hon-

derden van jaren te liggen. — Na zeven dagen komen, volgens

afspraak, allen bijeen in de zee, om aan Koesoema Widjaja van
hun nasporingen verslag te geven ; als het blijkt dat alles nutte-

loos geweest is, wordt hiervan bericht gezonden aan den vorst

van Keling. Deze is ten hoogste verbaasd over de groote toover-

macht van de beide edelen van Djagaraga; hij doorschouwt

met magischen blik de hemelen, de aarde en de zee, en be-

merkt de beide nagas ; hij begrijpt, dat deze de beide gezoch-

ten zijn en beveelt ze te vangen en voor hem te brengen. De
Klinganeesche vorsten nemen nu ook de gedaanten aan van dra-

ken met van een tot zeven kopp>en, en een hcJven dag lang be-

vechten zij met hun tienen de beide naga's, die roerloos blijven

liggen. Dan verandert Koesoema Widjaja zich in een Taksasa,
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in volledige wapenrusting ; de anderen volgen zijn voorbeeld, en
te zamen overvallen zij de beide draken en brengen hun tal van
wonden toe; een vervaarlijke strijd begint, het zeewater spuit

op tot in den hemel en wordt rood van bloed. Snel verwekt dan
Praboe Singasari een diepe duisternis, waarin hij met zijn mak-
ker naar dien hemel verdwijnt; als het duister weer optrekt, lig-

gen daar in de zee nog de door hen verlaten naga-gedcianten,

die op hun bevel den strijd met de ral^sasas nog een etmaal voort-

zetten, tot zij sneuvelen; en dan eerst, wanneer de ral^sasa's te

vergeefs zoeken, waar de prinsessen verborgen zijn, bemerken
zij , dat de door hen bevochten monsters gewone draken geweest

tzijn. Overal sp>euren zij nu verder naar de twee Javaansche vor-

sten, en eindelijk ontdekt Soekma Widjaja hen onder de don-

kere wolken: snel gaan de Klinganeezen op hen af in de gedaan-
190 ten van griffioenen, en opnieuw begint een geweldige strijd met

allerlei magische wapenen.
Praboe Singasari vliegt naar Djagaraga om Ratoe anom

te verwittigen, en deze weet door een tooverpijl een orkaan te

ontketenen, die de griffioenen her en der verspreidt; snel ver-

trouwt dan Praboe Sotja Windoe zijn vader het juweelen toover-

doosje toe, om zelf den vijand verder te gaan bevechten.

Het rumoer van den strijd dringt door tot in den hemel, tot

grr/ote ontsteltenis der goden, en Batara Kala, die juist op aar-

de is en bemerkt, dat de vorst van Koripan in strijd gewikkeld

is met den vorst van Keling, draagt terstond de goden op, om
aan den zoon van Déwi Soekarba, Mésa Indra Déwa Koesoe-

ma, mee te deelen, dat hij zijn grootvader en vader in Koriï>an

te hulp moet komen. Wanneer Mésa Indra Déwa Koesoema dit

bevel ontvangt!, zit hij juist aan de rechterhand van zijn groot-

vader, god Indra; deze hoort vol droefheid de tijding, doch be-

rust in de scheiding. Déwi Soekarba evenwel verzet zich tegen

zijn vertrek en tracht hem terug tie houden door hem er op te

vijzen, dat hij een door zijn vader verlaten kind is. Maar Mésa
Indra Déwa Koesoema v^l daar niet van hooren, en na een teeder

afscheid van zijn moeder en grootvader, vertrekt hij met een

gevolg van zes-en-dertig goden. Om er zich van te vergewissen,

dat de strijd nog voortduurt, vliegt hij eerst met vier van zijn

gezellen, in de gedaanten van roofvogels, daairheen en weet dan

door een krijgslist te bewerken, dat de Klinganeezen den strijd

staken; vervolgens biedt hij met zijn vier volgelingen zijn dien-

sten aan Ratoe anom aan, die hoogelijk verwonderd is, dat
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iemand hem zoo met list en onware voorstellingen komt bijstaam.

Door zijn tooverkracht schept Mésa Indra een paleis, waarin al-

len, na hun giewone gedaanten te hebben hernomen, komen uit-

rusten; vol bewondering vragen de edelen van Koripan zich af,

of zij goden of halfgoden voor zich hebben. Weldra blijkt het,

dat hun helper de zoon is van Mésa Tandraman en Déwi Soe-
karba, en vol liefde en ontroering begroeten zij elkander. Na een
feestelijken maaltijd verzoekt Ratoe anom zijn kleinzoon met
hen mee naar de aarde te dalen, om, zoo hijzelf en de andere
aardsche vorsten in den strijd mochten omkomen, de vorstin-

nen naar het godenverblijf te brengen, opdat deze niet in de
handen van de Klinganeezen zullen vallen. Allen dalen nu neer

nacur de aarde.

Daar heeft zich ondertusschen de vorst van Keling met zijn

bij hem gebleven zoon Pangéran Soera Widjaja nacir Djagaraga
begeven, om te trachten zich meester te maken van de vorsten,

aan wie Ratoe anom de bewaking van de stad heeft toever-

trouwd; zij komen daar aan juist op 't oogenblik dat midden in

den nacht ook gezctnten van de vier bagawan's verschijnen, die

komen informeeren hoe de strijd van Ratoe anom tegen den
vorst van Keling verloopt. Door het uitspreken van een mantra
brengt Anjakra Boeanawati alle vorsten en adipatis in slaap;

geholpen door zijn zoon, bindt hij ze, plaatst ze in een wónder-
paviljoen, vliegt er mee terug naar rijn legerplaats, zet ze daar

gevangen en trekt den toovercirkel van Lakscimana om hen
heen.

Den volgenden morgen is er groote ontsteltenis in Djagara- <ii(^(^

ga over het verdwijnen der aanvoerders; ook Ratoe anom schrikt

zeer, als hij bij rijn terugkomst in Djagaraga de verdwijning ver-

neemt. Mésa Indra Déwa Koesoema daalt met zijn gevolg ten

Oosten van Djagaraga neer, en schept door zijn magische kracht

daar een volledige stad met al wati daartoe behoort; hij en zijn

volgelingen kleeden zich schitterend naar Javaanschen trant en

gaan zoo hun opwachting maken bij Ratoe anom; hun verschij-

ning in de stad wekt groote ontroering en een talrijke menigte

loopt te hoop om hen te bewonderen. Vol vreugde doet Ratoe

anom rijn kleinzoon neerzitten aan zijn rechterhand, en aan

Praboe Sotja Windoe reikti hij het juweelen tooverdoosje over,

om dit te openen, daar ook de prinsessen verlangend zullen rijn

den zoon van Déwi Soekarba te rien. Praboe Sotja Windoe
volvoert dezen last, en brengt daartoe het doosje achter een gor-
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cKjn, dat neergelaten wordt; weldra verschijnen dan de vorstin-

nen en begroeten onder tranen en omhelzingen Mésa Indra als

hun redder.

Thans bieden Praboe Singasari, Praboe Daha en Praboe
Mataram zich aan om de ontvoerde vorsten en adipatfs te gaan
zoeken; i.ij komen in de pasanggrahan van den vorst van Ke-
ling, die juist in hevigen toorn uitvaart tegen zijn broeder, zijn

oudsten zoon en hun gezellen, die onverrichter zake zijn terug-

gekeerd van hun tocht om de vorstin van Sotja Windoe te

schaken. De dtie Javaansche vorsten bemerken weldra de ge-

vangenis en ook hun verwanten, doch sdj kunnen, hoe zij zich

ook inspannen, den tooverkring niet overschrijden, zelfs niet

door de lucht; na drie etmalen begrijpen zij, dat het de wil der

goden is, dat zij ditmaal hun doel niet bereiken, en, hoewel
z«er bevreesd voor den toorn van Ratoe a om, .besluiten zij

terug te keeren. Inderdaad ontsteekt Ratoe anom in hevige gram-
schap, en draagt nu aan zijn zoon Praboe Sotja Windoe dezelfde

taak op. Wanneer deze, die zich niet boven zijn ooms wil stel-

len, zich tracht te verontschuldigen, wordt de woede van Ratoe

anom nog heviger, zoodat de paséhan ervan schudt. Hij zal nu
zelf er op afgaan, ook al mocht hij bij zijn poging omkomen,
want evenals vroeger, toen de vorst van Tanah Wétan hem
tot een huwelijk met zijn dochter wilde dwingen, is hij nog
van oordeel, dat het beter is te sterven dan de schande op zich

te laden, zijn verwanten in den steek te hebben gelaten,

— dit zeggende, spuwt hij vol verachting op den grond. Dan
komt bedarend en op bescheiden wijze Mésa Indra zich aan-

bieden voor den tocht, en samen met Batara Indra Déwa
Soekma begeeft hij zich naar de legerplaats V2in Keling. Hij

bemerkt daar den cirkel van Laksamana, die alleen door een

afstammeling der hooge goden kan overschreden worden, en

begrijpt nu, waarom Praboe Singasari en de zijnen geen suc-

ces hadden, en tevens, dat zijn vader zich hierom aan de op-

drachii onttrok, daar hij zich niet boven zijn ooms wilde stellen.

Door de tooverkracht van Mésa 's blik gaat de gevangenis open,

de ketenen vallen in stukken, en Mésa maakt zich aan de ge-

vangenen bekend als behoorend tot het geslacht van de vorsten

van Koripan; wanneer dan echter de gevangenen mee willen

gaan, kunnen zij hun voeten niet van den grond krijgen en

den tooverkring niet overschrijden. Eerst nadat Batara Indra

Déwa Soekma den grond in het rond heeft weggegraven, slagen
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zij er in zich vrij te bewegen, en na een etmaal zijn allen bij Ra-
toe anom aangekomen, die nog altijd met het geheele hof in de
paséhan zit, onbewegelijk, zonder spreken, en zonder eten o^
drinken. Hij verwelkcwnt hen thans met groote vreugde, en door
de vriendelijke woorden van Mésa Indra wordt zijn stemming
zoozeer versmacht, dat hij de tegen zijn zoon en tegen de edelen
va.i Singasari en Daha gesproken harde woorden terugneemt.

Praboe Sotja Windoe overweegt bij zichzelf, dat al de el- ^dO
lende van dezen oorlog het gevolg is van zijne weigering om zijn

vrouw af te staan aan den vorst van Keling ; hij besluit nu op die

weigering terug te komen en zelf Djagaraga te verlaten, voor het
rijk van Koripan zal zijn te gronde gegaan. Nauwelijks heeft
hij evenwel dit voornemen bekend gemaakt, of een algemeene
ontsteltenis is er het gevolg van, en allen, de permaisoeri van
Koripan aan het hoofd, stellen alles in het werk, om hem tot

bedaren te brengen, en hem op zijn besluit terug te doen keeren ;

ten laatste gelukt dit, en Ratoe anom en zijn vrouw omhelzen
vol vreugde hun zoon.

In dezen tijd bevalt de echtgenoote van Praboe Singasari

van een zoon, die Kertanagara genoemd wordt, en later van een
dochter, Sekar Tadji; ook de permaisoeri van Daha baart twee
kinderen, een zoon, Raden Parbata Nagara, en een dochter. Ra-
den Galoeh Kantjana Sari. Ratoe anom is hierover ten zeerste

verheugd, en viert deze gebeurtenissen met een schitterend feest.

Ook de aanwezigheid van zijn kleinzoon Mésa Indra Déwa Koe-
soema is hem een voortdurende bron van vreugde, geen oogen-
blik wenscht hij van dezen gescheiden te zijn, zoodat hij zelfs

een slaapvertrek voor hem laat inrichten naast zijn eigen slaap-

kamer. Ja, hij neemt het besluit, daar hij zelf reeds oud gewor-
den is, hem tot vorst over het rijk van Koripan en het geheele
eiland Java aan te stellen; Mésa evenwel weigert om zijn jeugd:

zoolang Ratoe anom leeft, wenscht hij diens dienaar te blijven,

en na diens dood raadt hij aan Praboe Singasari, Praboe Daha en
zijn eigen vader Praboe Sotja Windoe als vorsten te doen opvol-

gen. Allen, die dit hooren, zijn bekoord door Mésa Indra 's be-

scheidenheid en prijzen zijn juist inzicht.

Op het vernemen van de tijding, dat de vorsten van Kori-

pan uit hun gevangenschap verlost zijn, besluit de koning van
Keling nu zelf tegen Ratoe Anom op te trekken, opdat er een

eind aan den strijd kome. Ratoe anom krijgt bericht van de na-

dering van den vijand, en hij zendt terstond zijn leger daar tegen
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220 in onder aanvoering van Mésa Indra Déwa Koesoema. Een he-

vige strijd ontbrandt, en de gewonden en doeden zijn talrijk,

doch geen van beide peirtijen beheiah een beslissend voordeel.

Anjakra Koesoema Widjaja neemt zijn toevlucht tot allerlei -won-

derwapenen, doch Praboe Singasari en Praboe Daha weten daar
altijd iets gelijkwaardigs tegenover te stellen. Ook de tweege-
vechten tusschen de aanvoerders blijven onbeslist, en dit ziende,

snelt Mésa Indra te hulp en, na een diei>e duisternis te hebben
doen nederdalen, neemt hij, geholpen door Batara Indra Déwa
Soekma, tiwee van de vijandelijke aanvoerders gevangen en
plaatst deze midden op het slagveld met den tooverkring van
Rama's broeder Laksamana er om heen, zoodat alleen een der

hooge goden bij hen kan komen. Dan trekt de duisternis op, en
nauwelijks hebben de Kiingcineezen bemerkt, dat twee van hun
vorsten gevcingen zitten midden op het veld, of het geheele leger

gaat op de vlucht. Hierop wdl de vorst van Keling, uitzinnig van
woede, zich zelf in den strijd werpen, doch zijne onderbevelheb-
bers gedoogen dit niet ; een van deze sneuvelt echter na langen
en harden stirijd door de handen van Praboe Singasari, de andere,

Doerga Narmala, komt te staan tegenover Praboe Daha, en deze,

bemerkend dat zijn tegenstander eigenlijk een vrouw is, wil hem
niet dooden, daar dit zijn naam zou bezoedelen, maar hij neemt
hem gevangen en laat hem naar Mésa Indra Déwa Koesoema
brengen, die hem bij de andere vorsten binnen den toovercir-

kel opsluit.

Na negen dagen slrijdens, als ook de beide prinsen van
Keling geen voordeel kunnen behalen, wordt het gevecht ge-

staakt, en de vorst van Keling zendt zijn beide zonen uit, den
eerste om de gevangen vorsten te verlossen, den tweede, om
zich te vergewissen, of inderdaad, zooals het gerucht gaat, de

vorst van Korip>an goddelijke hulp uit den hemel heeft ontvan-

gen. De eerste komt bij den magischen ring en kan daar niet

overheen komen, en na veel vruchtelooze pogingen moet hij

onverrichter zake naar zijn vader terugkeeren ; de tweede komt
onder vermomming in het leger van Koripan aan, maar wordt

onmiddellijk door Mésa Indra herkend, daar hij zich onder

goden, niet onder menschen bevindt ; hij moet overhaast dè

vlucht nemen, en raadt zijn vader aan, ter dege overleg te

plegen, daar einders de afloop ongunstig zal zijn. De vorst

van Keling begeeft zich nu zelf naar dien tooverkring, doch

ook hij kan dien niet overschrijden ; hij komt dan tot het

120



besef, dat alleen een god van gelijken rang als die den kring

trok, daartoe in staat zal zijn, en hij gaat daarom op weg naar

zijn goeroe Déwa Soekmanasa, om diens hulp in te roepen. Na
een reis van verscheidene dagen door de lucht komt hij aan het

godenverblijf van Soekmanasa, terwijl deze juist audiëntie geeft

aan de goden en geesten van het Westen, en terv^jl men druk

aan het feestvieren is. Als hij met het noodige ceremonieel is

ontvangen, verhaalt de vorst van Keling in diep)e verslagenheid

aan zijn goeroe, hoe hij strijd voerde met den vorst van Korip>Eai

en hoe hij in grooten nood is komen te verkeeren, daar zijn te-

genpartij hemelsche hulp heeft gekregen van Batara Indra.

De goeroe vraagt een uitstel van veertien dagen, daar hij eerst

alle goden en geesten van het Westen bijeen moet brengen; tiij

stelt den vorst van Keling ondertusschen gerust en onthaalt hem
op passende wijze.

Ratoe anom verwondert zich zeer, dat er geen aanval meer 230

volgt van de zijde van den vijand, en hij beveelt allerlei toebe-

reidselen voor een onderneming gereed te maken, ten einde den

vijand in den waan te brengen, dat weer strijd op handen is, en

zoo achter diens plannen te komen. Anjakra Koesoema Wi-
djaja, die met de andere vorsten reeds dertig dagen lang in groo-

te onrust op zijn broeder zit te wachten, weet niet v>'at te doen en

besluit zich tot verdediging te bepalen. Terwijl de beraadsla-

ging nog voortduurt, komt Ratoe anom met Praboe Singasari,

Praboe Daha en Praboe Sotja Windoe heimelijk bij de leger-

plaats der Klinganeezen, en als hij bemerkt dat de vorst van Ke-

ling zelf niet aanwezig is, besluit hij diens vrouwen te ontvoeren:

zelf neemt hij de gedaante aan van den vorst van Keling, Praboe

Singasari en Praboe Sotja Windoe die van de beide prinsen; zij

gaan vervolgens het vrouwenverblijf binnen, en terwijl Ratoe

anom zich met de vorstin bezighoudt, beveelt hij de andere prin-

sessen met zijn zoons mee te gaan naar het vliegende wonderpa-

leis. Inderdaad echter voeren de beide javaansche vorsten de

prinsessen naar Djagaraga, waar hun komst groote opschudding

verwekt, en waar de prinsessen weldra tot het besef komen, dat

zij de slachtoffers zijn van een list van den vijand; ook de vor-

stin van Keling merkt bij het afscheid nemen eenig verschil op

tusschen Ratoe anom en haar werkelijken echtgenoot, en zij

schaamt zich zeer, denkend aan de vrijheden, die zij den pseu-

do-vorst van Keling veroorloofd heeft. En als Ratoe anom weer

in zijn eigen paleis is teruggekeerd, ontvangt zijn vrouw hem
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daar met voorgewende boosheid over zijn onuitroeibare amou-
reuse neigingen.

Na veertien dagen heeft Déwa Soekmanasa alle toebereid-

aelen gereed, en met een heirleger van goden vliegt hij met groot

geweld naar de acirde ; op het hooren vcin het geraas schrikken
de Klinganeezen hevig, denkend, dat de vijand nadert, maar
zoodra zij hun vorst bemerken, zijn zij uitermate verheugd; zij

deelen de ontvoering der prinsessen mede, en terstond maakt
Déwa Soekmancisa zich op, om deze en ook de geveingen geno-
men vorstten te bevrijden. Hij verdwijnt uit aller oogen en heeft

**0 weldra den magischen kring, die als vuur glanst, bereikt. Voor
zijn goddelijke macht wijkt de toovercirkel vaneen, en zonder

verwijl voert hij de drie vorsten met zich mee naar de legerplaats

der Klinganeezen, waar zij met uitbundige vreugde begroet wor-

den.

Nadat Mésa Indra Déwa Koesoema zich vergewist heeft,

wie de goden zijn, die de tegenpartij zijn komen helpen, laat

hij het sein geven om den volgenden dag den aanval te begin-

nen. Onder geweldig geraas, waarbij de aarde schudt, stooten

de beide godenlegers op elkaar; Mésa Indra Déwa Koesoema en

Déwa Soekmanasa begirmen een tweegevecht,beidenop een won-
derpaard gezeten; nu eens zijn ze in de lucht, dan weer op de

aarde. Geen van beide partijen kan eenig voordeel behalen; Dé-
wa Soekmancisa schept door zijn magische kracht een heirleger

van griffioenen, maar Mésa Indra jaagt deze door een orkaan

uiteen, zoodat ze alle in de Roode Zee vallen. Anjakra Boeana-

wati daagt Praboe anom uit, en de strijd is zoo hevig, dat de

hemel verduistert en de goden bevreesd worden.

Dan daalt Sjiwa nciar de aeirde neer, en voorziende, dat alle

goden in den hemel partij zullen kiezen voor een der strijdende

grr./^pen, besluit hij dit te voorkomen, door de tegenstanders met

elkaar te verzoenen. Midden op het slagveld staand, roept hij alle

strijdende goden tot zich, en hij berispt Déwa Soekmanasa en de

onder dezen dienende geesten, dat zij zich inlieten met den twist

tusschen de Klinganeezen en de vorsten van Koripan, daar zij

toch wisten, dat de laatsten in hun recht zijn. Vol schaamte hoo-

ren de goden zijn verwijtingen aan, en ook de vorst van Keling

erkent zijn schuld. Dan brengt Sjiwa een verzoening tusschen

beide partijen tot stand, en spreekt zijn wensch uit, dat de beide

dochters van Praboe Daha en Praboe Sing£isari zullen worden
uitgehuwelijkt aan de zonen van den vorst van Keling, en dat
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wederkeerig diens twee dochters zullen huwen met Zonen van de
beide Javaansche vorsten. Allen stemmen hiermee in, en Sjiwa
veardwijnt weer naar zijn hemel.

Ratoe anom noodigt nu Déwa Soekmanasa en de vorsten
van Keling naar zijn paleis te Djagaraga, en onthaalt hen daar
op schitterende wijze. Ter eere van de gasten worden de paren,
die in het huwelijk verbonden zullen worden, en de andere prin-

sessen, benevens de danseressen schitterend getooid, en allen 250

verzamelen zich in de paséhan. De goden en vorsten staan ver-

baasd over de schoonheid der vrouwen, en bewonderen den
dans, op de maat van de muziek uitgevoerd door negen danse-
ressen, die zich trippelend in een rij bewegen, terwijl zij haar
sjerpen schudden, als vlinders, die op gaan vliegen; vijf etma-

len duren de dansen en allerlei eindere vertooningen, en al het

volk loopt te hoop om het schoone schouwspel te zien. De prin-

sessen Kantjana Sari en Sekar Tadji voeren te zamen een afzon-

derlijken dans uit, de eene beginnend aan den Westkant, de an-

dere aan den Oostkant, en de overige prinsessen en de vrouwen
der adipatVs verdeelen zich in twee partijen, die ieder eene der

boevengenoemde prinsessen volgen. Pcingéran Soekma Widjaja
is zoo buiten zichzelf van bewondering, dat hij zijn oogen niet af

kan houden van Raden Kantjana Sari, en evenzoo vergaat het

Pangéran Soera Widjaja ten opzichte van de prinses Sekar Tadii,

Déwa Soekmanasa sluit hechte vriendschapsbanden met Ratoe
anom, Mésa Indra Déwa Köesoema en de andere vorsten, en
vertrekt dan met heel zijn stoet van goden weer naar den hemel.

Thans zendt Ratoe anom zijn stadhouders over de Weste-

lijke rijken weer ieder naar zijn eigen residentie terug, om daar

de orde te herstellen en de welvaart te doen herleven; zelf trekt

hij met alle andere vorsten van Java en met den vorst van Ke-
ling naar Koripan. Onderweg bewonderen de vorstelijke perso-

nen vol weemoed de bouwvallen van burchten uit den ouden tijd,

die men op de reis voorbijtrekt; de adipatis maken jacht op aller-

lei wald en bieden dit hun heer Ratoe anom aan; deze verdeelt

den jachtbuit onder de vorsten van zijn gevolg, het vleesch wordt

gereedgemaakt en door het, gezelschap genuttigd.

Patih Mangkoeboemi wordt vooruitgezonden, om de vier 260
bagaWan s te verwittio^en vcin Ratoe anom 's komst, en mee te

deelen, dat deze zijn kleinzoon uit den hemel, Mésa Indra Déwa
Köesoema, meebrengt, en dat de vorst van Keling, met wien

door Sjiwa's tusschenkomst vrede gesloten is, weldra zal volgen.
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in Koripan wordt terstond alles in gereedheid gebracht om het

hooge gezelschap waardig te ontvangen; oud en jong loopt uit

om Mésa Indra Koesoema te zien, en de vier bagawan s mét
hunne gemalinnen en de vorst en de vorstin van Lasem trekken

den stoet een eind weegs tegemoet. Vol vreugde en ontroering

begroeten de vorsten elkander, en allen zijn opgetogen van be-

wondering over de schoonheid van den zoon van Praboe Sotja

Windoe bij Déwi Soekarba. Zoodra allen in de paséhan gezeten

zijn, verhaalt Ratoe anom heel het verloop van den krijg, hoe
beide partijen hulp kregen van de goden en hoe ten slotte Sjiwa

een verzoening tot stand bracht.

De vorst van Keling heeft intusschen zijn zoon Pangéran

Soekma Widjaja nciar Padjadjarcui teruggezonden, om daar het

vliegende wonderpaleis te halen en tevens den vorst van Pa-

djajciran op te dragen mee te trekken naar Koripan. Zoodra het

tooverpaleis is aangekomen, bestijgt de vorst van Keling met
zijn gemalin, zijn kinderen en zijn dienciren de maligai, en
reeds in een etmaal bereikt hij, door de lucht vliegend, Koripan;

met e«n geluid als van een donderslag komt het tooverpaleis daar

neer, een halven dag gaans buiten die stad. Daar voegt zich

weldra de vorst van Padjadjaran bij hem, met zijn zoon Raden
emas Tandoeran en verder gevolg ; en terstond zendt nu de vorst

van Keling eenige gezanten naar Ratoe anom en de vier baga-

wan* s met kostbare geschenken vem goud, zilver, allerlei stoffen

en juweelen, voorts fraaie geschenken voor de vorsten van Daha
en Singasari, met de groeten der beide prinsen, en vierhon-

derd dienaressen voor de prinsessen vcin Daha en Singasari. De
gezanten worden met alle ceremonieel ontvangen en krijgen

opdracht om van allen den dank aan den vorst van Keling terug

te brengen. De geschenken worden onder de beide prinsesjes

verdeeld, en daar deze niet begrijpen, dat het verlovingscadeaux

zijn, schromen zij niet die te aanvaarden, ja de verdeeling geeft

zelfs aéinleiding tot een uitbarsting van jaloezie van de twee
meisjes, die elk zooveel mogelijk trachten te verwerven.

570 Nadat gedurende drie dagen allerlei toebereidselen gemaakt
zijn, zendt Ratoe anom een deputatie naar den vorst van Keling,

om dezen te verzoeken, met zijn gemalin, zijn kinderen en ver-

der gevolg aan het hof te vallen komen. Weldra geeft de vorst

vcin Keling gehoor aan deze uitnoodiging, en in luisterrijken op-

tocht trekt hij naar de paséban van Koripan, wacir hij door de vier

vorsten-in-ruste, den vorst van Lasem en de verdere hoogere per-
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sonagiën vriendelijk en met onderscheiding wordt ontvangen.

Overeengekomen wordt, dat een aanvang zal gemaakt worden

met de huwelijksfeesten op den zevenden dag van nieuwe maan.
Nauwelijks is de vorst van Keling weer in zijn eigen verblijf te-

ruggekeerd, of daar verschijnt een door Ratoe anom en de haga-

Wans van Daha en Singcisari gezonden contra-deputatie met de

geschenken, die moeten dienen als bruidschat voor de prinses-

sen van Keling.

Zoodra de zevende dag van nie-Twe mcian is aangebroken,

wordt zoowel binnen als buiten de stad het feest ingezet met wa-

jangopvoeringen, topèngvertooningen en deuis; groote feestma-

len worden aangericht en ook de goden nemen deel in de al-

gemeene vreugde: sommige zijn er, die een waaierdans uitvoe-

ren als pronkende pauwen. Van heinde en ver stroomt de gehee-

le bevolking samen in uitbundige vroolijkheid, en overal waar

Adipati Gc^noeng Kcindang en Adipati Djoeminah zich vertoo-

nen, is het lachen onbedaarlijk.

Na veertien dagen kleeden de vorstinnen van Singasari en

Daha haar dochters Kantjana Sari en Sekar Tadji in schitterend

bruidsgewaad; ook Anjakra Boeanawati laat zijn zonen naar

Javaanschen trant voor de bruiloft tooien, waarna zij in een

luisterrijken stoet en met een talrijk gevolg zich naar Koripan

begeven. Nadat de prinsen door Ratoe anom en de vaders der 280
bruiden ontvangen zijn, voeren zij hun vrouwen zevenmaal in

staatsie rond en verdwijnen daarna in hun particuliere vertrek-

ken. Den volgenden dag worden de prinsen Kertanagara en Par-

bata Nagara als bruidegoms getooid, en ook zij trekken, op een

witten olifant gezeten, in plechtigen stoet naar de woonplaats

van hun bruiden, die, door de vorstin van Keling schitterend op-

geschikt, hen in vol ornaat afwachten. Nadat de huwelijken ge-

sloten zijn, wordt luidruchtig en vroolijk feest gevierd, en de

vorst van Keling geeft met milde hand geschenken aan allen.

Drie dagen later heeft het plechtige bad der gehuwden plaats, «?n

na een nieuwe maand van vreugde en feestbetoon neemt de over-

zeesche vorst hartelijk en onder tranen afscheid, om terug te

keeren naar zijn rijk Keling; zijn beide dochters met hun echt-

genooten, de prinsen van Singasari en Daha, neemt hij met zich

mede; zijn zonen met hun vrouwen blijven achter. Aan zijn 290

broeder Anjakra Koesoema Widjaja draagt hij op naar Padja-

djaran terug te keeren en zich daai naar Keling in te schepen;

zelf met zijn gemalin en kinderen betrekt hij zijn tooverpaleis, en
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na een mantra te hebben uitgesproken, vliegt hij door de lucht

naar zijn residentie terug; tien vorsten uit zijn gevolg vergezel-

len hem op hun toover-rij dieren. In Keling wordt hij door zijn

patih Singa Pertala plechtig verwelkomd, en na twee maanden
komt daar ook het leger, dat de reis over zee deed, behouden
aan.

De Javaansche vorsten geven den wensch te kennen, om
Mésa Indra Déwa Koesoema, wanneer deze naar den hemel te-

rugkeert, daarheen te vergezellen, daar zij gaarne diens moeder
Déwi Soekarba willen ontmoeten. Ratoe anom wendt zich daar-

om met zijn magische kracht tot Sjiwa, en deze zendt tweehon-
derd wagens, om door de lucht te vliegen; honderd daarvan wor-
den gebruikt om allerlei geschenken op te laden, in de andere
nemen de vorsten zelf plaats. Karta Boeana, Singa Mantri en de
beide Pangéran's van Keling blijven achter tot bescherming van
de bagaWan s en van het vorstenpaar van Lasem; de andere vor-

sten maken allen de reis mede, hun vrouwen en de andere prin-

sessen wederom in het tooverdoosje. God Indra, gewaarschuwd
door de geesten, die zich buiten het godenverblijf vermaken en

het gezelschap hebben zien komen, verwelkomt allen hoffelijk,

en brengt hen bij zijn dochter Déwi Soekarba. Een maand lang

duurt dit feestelijk ibezoek ; dan keeren allen weer naar de aarde

terug, met uitzondering van Mésa Tandramstn en Mésa Indra Dé-
wa Koesoema, die in den hemel blijven, de eerste echter slechts

voor drie maanden. Op aarde teruggekeerd, brengt Ratoe anom
cian de vier hagawans, Eian den vorst vein Lasem en cicin hun
gemalinnen den groet over van Indra, Déwi Soekarba en de an-

dere goden, en overhandigt hun de door deze voor hen meege-

geven geschenken. — Na drie maanden keert ook Praboe Sotja

Windoe uit het godenverblijf terug.

300 Tlians wordt Ken Bajan in het huwelijk verbonden met

Djoeroedèh, Kèn Scinggit met Poenta, en Ken Pasangon met
Kertala ; de eindere dienaren krijgen hooge staatsambten.

De prinses van Gagelang is bedroefd, omdat haar zoon

achtergesteld is bij Praboe Sotja Windoe, en zij wordt gekweld

door berouw over de vroegei* door haar verspreide lasterpraatjes

over Kèn Sela Brangti; deze laatste bemerkt dit en uit medelij-

den met haar mededingster, maéikt zij haar echtgenoot Ratoe

anom daar heimelijk op opmerkzaam. Ratoe anom verwijst haar

naar haar zoon Praboe Sotja Windoe, en van diens vrouw Ratna

Komala weet zij gedaan te krijgen, dat van Praboe Sotja Win-
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ck>e*s vrouwen, voorzoover die trwee aan twee zusters van elkaar

zijn, er telkens eene aan Tjitra Angloeng Baja wordt afgestaan.

Dan nemen alle vorsten afscheid van elkaar, om naar hun
eigen land terug te keeren en daar het bestuur weer ter hand te

nemen; ieder jaar komen allen hun opwachting maken aan het

hof van Korip>an en brengen daar hun schatting c^.
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HOOFDSTUK IL

Historische motieven in de Pandji-verhalen.

Voor wij in dit hoofdstuk er toe overgaan, om een nader
onderzoek in te stellen naar den historischen achtergrond der

Pandji-verhalen, is het nuttig, ons eerst zooveel mogelijk ervan
te vergewissen, welke verwachting wij in het algemeen van den
aard van dat historisch fond moeten koesteren, tevens om in ver-

band daarmee eenig begrip te krijgen van de eischen, die rede-

lijkerwijs gesteld mogen worden aan de bewijsvoering bij het

aanwijzen van de geschiedkundige motieven, die wellicht in de-

ze verhalen verwerkt zijn. Indien wij toch de meening geuit vin-

den, dat deze verhalen inderdaad als historische romans zijn te

beschouwen ^), moeten wij dit dan zóo opvatten, dat wij een
tot in de details in streng geschiedkundig verband gehouden
schildering hebben te verwachten van een bepaald, ruimer of

nauwer genomen, milieu, waarin de auteur zich de helden en
heldinnen van zijn verhaal heeft gedacht? Of — het andere
uiterste— is er veeleer kans, dat deze verhalen ons in hoofdzaak
doen kennis maken met fantastische of althans anders-dan-histo-

rische personen en feiten, die dan slechts hier en daar door een
zwakken en nauw zichtbaren draad aan de historie verbonden
zijn? — Het feit alleen al, dat niemand van hen, die tot hiertoe

aan de Pandji-verhalen meer dan vluchtige aandacht schonken,

getroffen werd door een besliste en tot in onderdeden doorgaan-

de gelijkenis met een bepciald historisch tijdvak, en de omstan-

digheid voorts, dat datgene, wat acin motieven van historischen

aard reeds werd blootgelegd, niets van beteekenis bijdraagt tot

de verklaring van deze romans in hun geheel, wijst de richting

aan, waarheen naar alle waarschijnlijkheid het antwoord op de

gestelde vraag zal neigen. Maar bovendien zijn er nog andere

omstandigheden, die eveneens noppen om van het geschiedkun-

dig gehalte van de25e verhalen geen zeer hoog denkbeeld te

(1) Zie Brandes, Iets over een ouderen Dipanegara, enz., in T. B. G., XXXII.

blz. 377.
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hebben, en die ons recht geven te meenen, dat, daargelaten wat
de Pandji-verhalen oorspronkelijk geweest zijn, de redacties,

zooals die voor ons liggen, slechts in heel betrekkelijken zin his-

torische romans genoemd kunnen worden. Reeds een opper-

vlakkige lezing en vergelijking toch van verschillende verhalen

toont een zoo groot gemis aan stabiliteit in de karakteriseering

der handelende personen als individuen, en brengt zoo sterke

symptomen aan den dag van geringe belangstelling voor een

eenigermate juiste localiseering der feiten in tijd en ruimte, kort-

om, ons treft dciarin een zoo gr<x)t gemis aan historisch besef,

dat het vinden van een gedetailleerde schildering van een we-
zenlijk samenhangend geschiedkundig fond a priori onwaar-

schijnlijk moet worden geacht.

De wanhoop, die den prins van het land, dat gewoonlijk

Koripan genoemd wordt, overvalt door de verdwijning van de

voor hem bestemde vrouw; zijn eindelooze, vergeefsche tochten

her en der om haar te zoeken; en ten slotte het elkander weer-

vinden en herkennen van beide gelieven, — er kan geen twijfel

aan zijn, of uit den overvloed van avonturen en verwikkelingen

komt dit motief nacir voren als de eigenlijke kern van den Pandji-

roman. Het eigenaardige is nu evenwel, dat alleen reeds de lezdng

van ons referaat vEin de Hi\ajat Tje\èl Wanèngpati noodwendig
den indruk moet wekken, dat dit gegeven niet éenmcial, maar
verscheidene malen, ja telkens weer opnieuw gebruikt wordt.

Altijd is het dezelfde voorstelling, dat de beide schoone vorsten-

telgen van goddelijken oorsprong, die in het verhaal bestemd zijn

om met elkaar te huwen, eerst voorgoed en ongestoord ver-

eenigd worden, nadat de minnacir zijn bruid of de echtgenoot

zijn vrouw heeft gezocht en weergevonden, of bevrijd uit de

macht van een vreemden, in begeerte naar Tjatndra Kirana ont-

branden indringer, — mciar telkens is er variatie in de wijze van
beschrijving en in de omstandigheden niet alleen, maar herhaal-

delijk ook in een of meer der acteurs in dit drama : nu eens wordt

de prinses door een boozen reus geschaakt, dan weer verdwijnt

zij uit eigen beweging of wordt zij opgenomen door een hevigen

stormwind ; meermalen ook komt het niet tot een bep>£icJde ont-

voering, maar wordt alleen verhaald van een machtigen, vreem-

den vorst, die aanzoek doet om de hand van Tjandra Kirana, en

die, na haar weigering, met geweld van wapenen of met andere

middelen zijn wensch tracht te verwezenlijken. Soms g£iat de af-

v^jking zelfs heel ver, en is 't niet meer Tjandra Kirana, die door
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haar schoonheid de begeerte van den vreemden vorst opwekt,
maar een heel andere prinses, en het is dan ook niet meer Inoe
van Koripan, maar een gansch andere held, die de redding
brengt. En deze eigenaardigheid is niet een trek, die speciaal aan
den Tjèkèlwanèngpati eigen is, integendeel, cille redacties ver-

toonen in meerdere of mindere mate hetzelfde verschijn-

sel, en bij een vergelijking van al deze zoo sterk wis-

selende beschrijvingen, waarvan men toch ook weer met
groote zekerheid voelt dat zij inderdaad repetities zijn van
een thema, ontkomt men niet aan den indruk, dat de aandacht
van de auteurs van deze verhalen in de eerste plaats ging naar

het drama zelf (wat dit dan ook zijn moge), en dat de namen
der dramatis personae en hun karakteriseering als individuen

voor hen bijzaak waren.

Een ander verschijnsel gaat hiermee j^arallel: wanneer wij

de vele geographische namen, die ons in den grilligen gang de-

zer verwarde verhalen voor oogen komen, met eenige aandacht

bezien, komen wij al gauw voor de zonderlingste combinaties te

staan. Wij bedoelen niet reeds nu te wijzen op de, zoover onze
kennis reikt, nergens in de historie steun vindende en toch in de
Pcindji-romans vrijwel onwrikbaar vaststaande voorstelling van
vier of vijf, in nauwen samenhang naast elkeiar bestaande, rijken,

welker namen wisselen van de eene naar de eindere redactie, en
die bovendien, eigenaardig genoeg, als aanduidingen voor van
elkaar te onderscheiden landen, neimen voeren, die in de historie

veelal als synoniemen gelden: het is toch altijd denkbaar, dat een
betere kennis van de oude Javaansche geschiedenis ons als his-

torisch zou doen cianvaarden, wat ons nu totaal onhistorisch

moet toeschijnen. Maar uiterst gering lijkt deze kans toch wel,

wanneer wij (zooals in verscheidene Maleische verhalen en in

den Javaanschen Djajalengl^ara ) zien, dat de vier rijken Kori-

pan, Daha, Gagelang en Singasari gesteld worden als gelijktijdig

eenerzijds met Madjapahit, andererzijds met Mendang Kamoe-
lan ! Zoo iets kan toch alleen beteekenen, dat bij auteurs en be-

langstellende lezers van deze verhalen van historisch besef wei-

nig sprake is geweest, of beter : dat de behoefte aan het stellai

van juist tijdsverband bij deze stof niet gevoeld werd. Groe-
peering van namen, zooals wij bijv. aantreffen in den Tjèkèl'

wanèngpati ^

)

, waar als schatplichtig aan den koning van Oos-

(1) Zie boven, blz. 32.
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terland genoemd worden : de vorst van Bangawan, de vorst van
Noesantara en de vorsten van Madanda en van Toemasik, en
alzoo incomparabilia als gelijksoortige grootheden naast elkaar

worden gesteld, — of de mededeeling in den Djajalengkara, dat
het rijk van den prins van Djenggala ligt ten Westen van Ma-
laka^ ten Oosten van Soerati en ten Noorden van Mesir ^), —
plaatsen als deze bev^jzen £ifdoend, dat voor een goed deel de
historische en geographische namen in deze verhalen niet meer
zijn dan : namen.

Het resultaat nu van onze onderzoekingen klopt geheel met
wat wij op grond van het boven gezegde moesten verwachten:
wij meenen voldoende gronden te kunnen aanvoeren, om op een
zestal punten identiteit te durven stellen van personen en feiten

uit de Pandji-verhalen met gebeurtenissen en figuren uit de Ja-
vaansche geschiedenis, doch het zal blijken, dat deze punten,
v^rre van te zamen te vormen een, zij het ook slechts schemati-
sche, aanduiding van een historisch tafereel, niet meer ople-
veren dan een reeks van, geheel op zich zelf staande, geschied-
kundige data, waarvan het eerste en het laatste door een tijd-

ruimte van eeuwen gescheiden zijn.

Wij gcian er thans toe over deze identificaties naar tijdsorde

mee te deelen en te bespreken ; de twee eerste ervan zullen ons
niet lang behoeven bezig te houden: de verdienste, deze te h^-
ben aangewezen, komt niet ons, maar anderen toe ; wij bepalen
er ons toe van hunne redeneering verslag te doen en, waar mo-
gelijk, nog eenige argumenten bij te brengen, waardoor deze ge-

lijkstellingen hechter gegrondvest worden. Wat in het algemeen
de bewijsvoering aangaat, uit het boven aanerevoerde is het dui-

delijk, dat aan zeer strenge eischen bezwaarlijk zou 2njn te vol-

doen, en dat in verscheidene gevallen van iets, dat ook maar in

de verte op een mathematisch betoog lijkt, geen sprake zal kun-
nen zijn. Toch vertrouwen wij den lezer ten slotte van de juist-

heid onzer zienswijze wel te overtuigen, raaax voor het oogenblik
is het ons genoeg, zoo wij er in slagen, op al deze punten bij

hem een zeker gevoel van instemming te wekken ; en wij 2njllen

ons tevreden moeten stellen dit te bereiken langs dezen weg,
dat wij telkens beginnen met een min of meer treffende alge-

meene gelijkenis aan te wijzen, om deze dan verder te versterken

door eenige steunargumenten, die de waarschijnlijkheid der iden-

(1) Cod. 1871, Leidsche b'niversiteitstibl.. dl II, blz. 327.
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tificatie tot een bepaalden graad van zekerheid verheffen. Zóo
is het trouwens ook, dat wie ons op dit gebied voorgingen hunne
taak hebben opgevat.

1. Njahi gedé Poetjangan = Erlanggas dochter

Sjri Sanggramawidjaja.

In 1885 leverde Kern een vertaling en bespreking van een
Sanskrit-inscriptie in Oud-Javaansche karakters ter eere van ko-
ning Erlangga, gebeiteld in de voorzijde van een steen, die zich

thans in het museum te Calcutta bevindt. Hierin is voor ons de
volgende passus van belang: « Nadat hij zijne vijanden door
groote geestkracht, door zijne heldendaden, alsook door allerlei

midcfelen van staatskunst, ten onder gebracht had, heeft Zijne
Majesteit Erlcmgga, nu hij een groot vorst geworden was, cian de
helling van den heerlijken berg Pügawat eene heilige kluizenarij

laten maken, hetzij om zijne macht te toonen of uit onverbreke-

lijke trouw aan eene gelofte om de goden gunstig te stemmen
en te bevredigen » ^)

.

Prof. Kern teekende hierbij aan, dat Pügawat beteekent

{( rijk aan betelpalmen », en hoogstwaarschijnlijk slechts een
vertaling is van een oorspronkelijke Javaansche benaming, en

deelde mee, dat het hem niet gelukt was een bergnaam op te

sporen, die als een Javaainsch synoniem vcui Pügawat zou kun-
nen gelden. Nog in hetzelfde jaar echter kon hij een inlichting

van Van der Tuuk publiceeren, die opmerkte, dat Pü^aWat in de
Pandji-romans bekend is als Poetjangan (d. i. Betelbosch),

(( genoemd als kluis van eene ongetrouwde vorstin van Kori-

pan )) , en in de door Roorda uitgegeven Wajangverhalen aange-

duid als Kepoetjangan ^)

.

Inderdaad behoort tot de bekendste figuren uit de Pandji-

verhalen de ongehuwde zustier van den vorst van Koripan, de

tante vcui Pcindji, die als ascete in een kluis op den berg Poetjang-

an woont ; in den Tjekèlwanèngpati ^) heet zij Ni Rara Soetji

(de reine Maagd) , of Njahi gedé Poetjangan (de hooge Vrouwe

(1) Kern. Verspreide Geschriften, dl. VII. blz. 96.

(2) B. K. I. 1885. blz. 563.

(3) Zie boven. blz. 23-24.
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van het Betelbosch) ; de auteur van den Djajaleng^ara ^) noemt
haar Kili Soetji, of Rara Pandita (de reine kluizenares) , ook wel
Njahi gedé Djenangan (de hooge Vrouwe met den rozekrans).
Op dezen zelfden Betelbosch-berg trekt zich ook de vorsti van
Djenggala (Koripan) terug, om er als kluizenaar te gaan leven,

wanneer hij de zekerheid meent te hebben, dat zijn zoon Pandji
in de golven is omgekomen ^)

.

Dat Van der Tuuk goed had gezien met zijn identificatie

van het asceten-verblijf op den Poetjangan uit de Pandji-romans
met de door Erlangga gestichte kluizenarij , werd op verrassende
wijze bevestigd, toen in 1913 Kern ook de zich op de achterzijde

van bovengenoemden steen bevindende, in het Oud-Javciansch
gestelde, inscriptie in vertaling bekend maakte. Deze inscriptie

bleek toch niet meer of minder te zijn dan de stichtingsoor-

konde Vcin de op de voorzijde van den steen genoemde
heilige kluizenarij; en behalve het jaar der stichting

(963 Sjaka), vermeldt zij ook des konings beweegre-
den tot deze daad, de vervulling nl. van een gelofte, die hij

in zijn jeugd, in uiterst moeilijke omstandigheden, had afge-

legd; wat voor ons thans echter het belangrijkste is, ook de Ja-

vaansche naam van de plaats, wéiar de kluizenêirij gebouwd
werd, wcnrdt vermeld, en deze is — als in de Pandji-verhalen
T— Poetjangan !

Aan Dr. Rouffaer komt de eer toe het eerst op deze plaats

in de inscriptie van 963 te hebben gewezen, nl. reeds in 1909, in

eéne mededeeling in een Directie-vergadering van het Bata-

vie^sch Genootschap ^
) , en bij diezelfde gelegenheid vestigde

hij de aandacht op verscheidene omstandigheden, die de iden-

tificatie van Erlangga met den, in de traditie genoemden, groot-

vader (of over-grootvader) van Pandji nog versterken; maar
bovendien deed hij een welgelukte poging om de plaats, waar
deze « Pinangpalmberg » lag, nader te bepalen, en wees hij als

zoodanig aan den Penanggoengan, den Noordelijken voorberg

van den Ardjoena. Als argumenten hiervoor noemt Rouffaer

vooreerst de mededeeling van den met den toestand ter plaatse

goed bekenden heer Moquette over heti veelvuldig voorkomen
van den wilden pinangpalm aan de lagere hellingen van dezen

berg, en verder de aanwezigheid van verscheidene oudheden,

(!) B. K. I. 1853; zie de lijst van eigennamen tegenover blz. 151.

(2) Roorda, De lotgevallen van Raden Pandji. B. K. l., 1864, blz. 10.

(3) Zie Not. B. G. lXLVII (1909). blz. 180 en vlg.
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waarvan de dateering uitsluitend naar den tijd van Erlangga
heenwijst. Een dezer oudheden, die te Djalatoenda, aan den
Westelijken voet van den berg, draagt het jaartal 899 SjsJca, en
is herkend als de grafplaats van Erlangga's vader Oedajana; aan
den Oostelijken voet ligt een daarmee geheel overeenkomende
graf-badplaats, te Belahan, en Rouffaer oppert hieromtrent het

vermoeden, dat zij Erlangga's eigen grafstede is. Hier toch

stond vroeger een, zich thans in het museum te Modjokerto be-

vindend, beeld, voorstellend den god Wisjnoe, rijdend op zijn

wêhana, den Garoeda ^) ; en dr. Rouffaer meiakt het nu zeer

waarschijnlijk, dat dit niet een gewoon godenbeeld is, maar een

portretbeeld van koning Erlangga in de gedaante vcin Wisjnoe.

De wêuroe sympathie van Erlangga voor het Wisjnoeïsme is be-

kend genoeg : de Calcutta-inscriptie van 963 noemt hem een ver-

schijningsvorm van Wisjnoe en zijn zegelmerk is de Garoeda;
en de vorst, die in de traditie der Babad's als grootvader van
Pandji wordt opgegeven, draagt daar den naam Resi Gen^ajoe

(d. i. Kluizenaar Garoedavogel) , en behalve cian dezen laatste,

worden cK>k aan zijne ongehuwd gebleven dochter, in diezelfde

overlevering, kluizenaars-neigingen toegeschreven.

Prof. Krom sloot zich bij Rouffaer's hypothese omtrent de
beteekenis van de grafplaats van Belahan £ian ^) , er tevens nog
op wijzende, dat in ieder geval in deze buurt een plaats te zoeken
is, waarvan hij vroeger ^) waarschijnlijk had gemaakt, dat er

iemand begraven ligt, omtrent wien hij op geheel andere gron-

den tot de conclusie was gekomen, dat dit Erlangga moet zijn.

Er is nog een andere omstandigheid, die als argument kan
gelden om Erlangga's dochter te vereenzelvigen met Pandji 's

tante, die als ascete in den hof van Poetjangan leefde. De heer

P. V. van Stein Callenfels heeft hierop gewezen in het Oudheid-
\undig Verslag over 1918, Bijlsige E, waar hij een gissing voor-

draagt omtrent de redenen, die Erl€ingga er toe kunnen hebben
gebracht, om de ten koste van zooveel moeite en inspanning tot

stand gebrachte eenheid van zijn rijk weer op te geven ; hij vestigt

er in dit stuk de aandacht op, dat ook de traditie in Babad's en
Pandji-verhalen gewag maakt van een splitsing van het rijk,

juist in dezen tijd : Erlangga verdeelt zijn gebied, — en ook de

(i) Zie de afbeeldingen in T. E. G., LVI, blz. 442, en In W. Fruin-Mees,

Geachiedenia van Java, dl. I (1920), blz. 39.

(2) T. B. G. LVI, 'blz. 442.

(3) T. B. G. LV. blz. 5%.
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overlevering vermeldt een uiteenvallen van het rijk na Resi Gen-
/ajoe, of (met tusschenvoeging van een naam) een geslacht

later.

Hier doet zich nu echter een merkwaardige afwijking voor:

terwijl het historisch zoo goed als veiststaat ^), dat Erlangga het

rijk verdeelde in twee deelen, Djanggala en Kediri, spreekt de
traditie in de Bcibad's en Pandji-romans altijd van een verdeeling

in vieren ^) . — Is nu evenwel — vragen wij — de tegenspraak

tusschen historie en traditie wel zoo groot als zij op het eerste

gezicht lijkt ? Of beter : is het niet mogelijk, een omstandig-

heid aan te wijzen, die, zoo zij wellicht al niet mag gelden als

oorzaak van de afwijking, daarop toch eenig licht werpt ? — Wij
meenen van wel.

Omtrent Erlangga's verdeeling van zijn rijk en de v^djze,

waarop die geschiedde, zijn wij ingelicht door Zang 68 van de
Nagarakjsrtagama , waarmee te vergelijken is de bekende Sans-

krit-inscriptie van het Mahaksobhyabeeld te Simpang ^), stro-

phe 5; op beide plaatsen wordt ons meegedeeld, hoe een heilig

toovenaar de verdeeling vcin Java door allerlei magische
middelen tot stand bracht, — doch beide plaatsen zijn al

even duüster. Wij zullen hierop later terugkomen, en

hopen dan een aannemelijke verklaring te kunnen voorstellen;

hier, waar het er ons alleen om te doen is, om alles aan te voeren,

wat de vereenzelviging van Erlangga met den vader van de klui-

zenares van Poetjangan kan versterken, wijzen wij alleen op het

volgende. Er valt niet aan te twijfelen, of de hofpoëet van Ma-
djapjahit spreekt van een verdeeling van het rijk in tweeën ; hij

schrijft: a tot dezen grooten heilige nu werd het verzoek gericht

om 't land in tweeën te deelen » ; en alles geschiedde (( toen het

land Java twee koningen had » . Doch hoe brengt de heilige man
deze verdeeling tot stand? Het gedicht zegt, dat hij dit deed

(. in West-Oostelijke richting tot aan zee in tweeën, en in

Noord-Zuidelijke richting, niet ver, zoover als het door de zee

gescheiden is. » Indien men nu een oogenblik het gestelde ver-

band met de verdeeling in tweeën weg wil denken en deze woor-

den op zichzelf beschouwt, zal men moeten erkennen, dat het

(1) Zie P. V. V. Stein Callenfels, Een hypothese omtrent de motieven, die Er-

langga bewogen kunnen hebben tot de üerdeeUng van het rijk- (Oudheidkundig

Verslag, 1918. Bijlage E., blz. 40).

(2) Meermalen ook in vijven; zie bijv. Not. B. G. 1914. CXXX.

(3) Kern, Verspr. Geach., dl. Vil, blz. 187.
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moeilijk zou zijn een betere beschrijving dan deze te bedenken
voor een verdeeling — in vieren! Eerst v^ordt Java (d. i. Oost-
Java) verdeeld in West-Oostelijke richting, tot aan zee, in tv^ee-

ën, dat is dus, volgens de lange as van het eiland, tot aan streiat

Bali ; vervolgens «in Noord-Zuidelijke richting, niet ver».
Vrage: wat kunnen deze woorden eigenlijk anders beteekenen
dan de aanduiding van een nieuwe verdeelingslijn, loodrecht op
de eerste? « Niet ver », zegt de dichter, en dit spreekt van zelf,

dacir de as Noord-Zuid van Java nu eenmaal kort is !

Verdeelde dus Erlangga zijn rijk in vieren ? Dit is hoogst on-
waarschijnlijk, en wij zouden dit ook geens2dns willen beweren;
doch wel, dat zonder moeite in deze beschrijving een verdeeling

in vieren gelezen kan worden, ja dat de tekst daartoe eigenlijk

noopt, en dat dus de afwijking tusschen historie en traditie op dit

punt zeer wel verklaarbaar schijnt en niet kan worden gebruikt

tegen de, trouwens door alle vroeger gememoreerde argumen-
ten nauwelijks te betwijfelen, gelijkstelling van den « Kluize-

naar-Garoedavogel » uit de Babad's met den Erlangga der histo-

rie.

2. Pandji = Kamésjwara, koning Van Doha.

De verdienste veui deze identificatie komt, zooals wij in

onze Inleiding reeds met een enkel woord vermeldden, toe aan

Raden Ng. Poerbatjaraka; in een artikel Historische gegevens uit

de Smaradahana ^) deelt deze mee, hoe hij bij de bestudeering

van dit Oud-Javaansch gedicht van Mjxje Dharmmadja stuitte

op de beide zangen 38 en 39, die z. i. voor de historie vcin Oud-
Java zeer 'belangrijk zijn.

Het gedicht vangt aan met een aanroeping van den Liefde-

god, tevens een verheerlijking van den regeerenden vorst Ka-
mésjv^^ra, en brengt vervolgens een bewerking van de Voor-In-

dische legende vcin het verbrêinden van Kama ; in het kort luidt

de inhoud, naar Poerbatjaraka's opgave, als volgt. Op een
oogenblik, dat Sjiwa bezig is ascese te doen op den Himalaja,

worden de goden verontrust door den reuzenkoning Nilaroedra-

ka, die den hemel wil verwoesten. De goden, die weten, dat al-

leen een kind met een olifantskop hen zal kunnen helpen, roepen

(1) T. B. G.. LVIIl, blz. 461. vlg.
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den bijstand in van Kama, opdat deze Sjiwa zal storen in zijn

boetedoening en zijn minnelust opwekken, om bij zijn gemalin
Oema een zoodanig kind te verwekken. Eerst weigert de Min-
negod, maar op het voortdurend aandringen geeft hij, ondanks de
tegenwerpingen van zijn vrouw Rati, aan het verzoek gehoor; hij

begeeft zich naar de plek, waar Sjiwa in zijn ascese verdiept is,

en treft dezen met al zijn bloemenpijlen. Sjiwa's gedachten
gaan hierdoor naar zijn vrouw Oema, maar wanneer hij, omkij-

kend, bemerkt hoe Kama juist met een nog krachtiger pijl op
hem mikt, ontsteekt hij in toom en kijkt den Liefdegod aan met
zijn vuurgezicht, waardoor deze geheel verbrandt. Ontzet gaan
alle goden, met Indra aan het hoofd, neiar Sjiwa, om vergiffenis

af te smeeken voor den ongelukkigen Kama. Sjiwa's antwoord
luidt, dat hij Kama nooit meer als een mensch zal doen herle-

ven, doch hem een verborgen plaats zal toestaan in het hart van
itederen méin, en Rati, wanneer zij haar echtgenoot in den dood
zal zijn gevolgd, een plaats in het hart van iedere vrouw. —
Nauwelijks heeft Rati vernomen, dat haar man op den Himalaja

hel leven heeft verloren, of zij begeeft zich naar de plaats waar
Kama verbrand ligt, en, na teedere klachten te hebben geuit,

werpt ook zij zich in het vuur. In den hemel vindt zij haar man,
den Minnegod, terug, en daar zij nu geen lichamen meer heb-

ben, om zich in liefde met elkander te vereenigen, dringt Kama
in het hart van Sjiwa en Rati in dat van Oema. In deze beiden

ontwaakt daéirdoor een verlangen naar elkander, zij vereenigen

zich en weldra wordt Oema zwanger. Door een list weten de

goden te bewerken, dat het kind, dat de vrucht is van deze ge-

m^aischap, geboren wordt met een olifantskop. Zoodra nu de

reuzenkoning Nilaroedraka verneemt van de geboorte van dit

kind vém Sjiwa en Oema, met name Ganésja, besluit hij zijn aan-

val te verhaasten, en weldra is de hemel in rep en roer; op last

van Sjiwa wordt dan de zuigeling Ganésja naar het strijdperk

gebracht, en tegen dit kind, dat in den strijd hoe langer hoe groo-

ter wordt, legt de reuzenvorst het af.

In de zangen 38 en 39 wordt nu verder verhaald, hoe Oema,
begaan met het droevig lot van Kama, die toch eigenlijk er de

bewerker van is geweest, dat Sjiwa in liefde voor haar ontstak,

haar echtgenoot verzoekt zijn vloek terug te nemen en uit de

cisch van den Minnegod weer een mensch te doen ontstaan. Haar
wensch wordt verhoord, en achtereenvolgens worden nu eenigc

incarnaties van den Liefdegod en zijn gemalin vermeld en be-

137



sproken; van belang is v<x)r het oogenblik voor ons alleen de

derde incarnatie. Hier worden wij verplaatst naar « Java 's mid-

denland », en Kama incsurneert zich dacur in een vorst, die uit

Sjri Szuiadharmma ^) gesproten is ; hij is « een jonge wereld-

beschermer op Java )), en zijn naam is Sjri Kamésjwara, « om-
dat hij Kama is, neergedaald om koning te worden » ; schitte-

rend is zijn hofstad, die « door het volk bezongen en Dahana ge-

noemd )) wordt. Ook Kama's gemalin daalt op aarde neer, en

wel naar Djanggala; daar is 2nj (( als het ware een bloem onder

de vrouwen »
; gelijk de stralen der maan (^a^ikirana) is zij

daar, « zoodat zij door het volk koningin Kirana (d. i. konin-

gin Straal) genoemd wordt ».

Er is hier dus sprake van een vorst Sjri Kamésjwara in Da-
hana, een jongen wereldbeschermer op Java, gehuwd met een

prinses uit Djanggala, die als het ware de bloem is onder de
vrouwen, en die als koningin Kirana heet, — waarlijk, het kan
geen oogenblik verwondering beuren, dat Poerbatjeurcika hier ver-

band zag met de Pandji-verhalen. ((Wanneer wij nu» — 2:egt hij— (( in een gedicht, dat ongeveer in den bloeitijd van KaJiri ver-

vaardigd werd, een zekere ^ri Kirana Ratu aantreffen, die (( Ko-
ningin van Dahana » genoemd wordt, dan meenen wij wel te

mogen aannemen, dat die Kirana Ratu niemand anders is dein

de tegenwoordig nog bij de Javanen overbekende « Candra-Ki-

rana », m. a. w., dat de overlevering, wat betreft Candra-Kira-

na, op een historischen grondslag berust. Weliswaar noemt de
traditie haar een kroonprinses van KaJiri, getrouwd met den
kroonprins van Janggala, hetgeen in strijd is met wat onze gege-

vens berichten, nl. dat Kirana Ratu een prinses ( ? ) van Janggala

was, getrouwd met koning Kame^wara van Dahana of KaJi-

ri ( ?) , maar in dit opzicht mag men aan de overlevering niet te

veel waarde toekennen, daar die van onjuistheden en onwaar-

schijnlijkheden pleegt over te vloeien » ^) . — En omtrent de ver-

eenzelviging van Kamésjwara met Pandji merkt hij op, dat blij-

kens zang I, strophe 6, pada 1 van het gedicht, de eerste ook
den titel pandji voert. Daar toch lezen we: (( in den strijd zijt gij

(Kamésjwara) de jonge, wakkere leeuw-held apanji gurèng ra-

na ». — Hij concludeert dan : (( Als de overlevering nu zegt.

. (I) HoogstwaarscHijnalijk = Sjri Isjanadharma = Mpoe Sindok. Zie Poerbatja-

raka, 1. c. blz. 472, noot I.

(2) T. B.G. LVIII. blz. 478.
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dat de echtgenoot van Candra Kirana Panji is, en als wij nu we-
ten, dat Ratu Kirana de vrouw is van koning Kame^wara I, die

zich ook Panji of ibeter Apanji noemt, dan bestaat m. i. alle re-

den om acin te nemen dat Koning Kame^wara I inderdciad de

Raden Panji van de overlevering is, vooral wanneer men zich

herinnert, dat hij bekend staat als een echte Don Juan, terwijl

men dit als vanzelf in verband brengti met den naam Kame^wara,
d.i. Heer der liefde » ^)

.

Dit alles klinkt inderdaad reeds aannemelijk genoeg, en van
den Don Juan-trek in de Pandji-figuur mag het onnoodig heeten

eenig bewijs bij te brengen; deze trek is gemeen aan alle redac-

ties van den roman: altijd is hij de lieveling en de onder allen

uitverkoren held der vrouwen; waar hij verschijnt, verdringen

allen zich om hem te zien, en geen enkele vrouw is in staat om
op den duur weerstand te bieden aan de bekoring, die van hem
uitgaat; — doch de overeenstemming met den Kamésjwara uit

de Smaradahana gaat verder. Is deze laatste een incarnatie van
den Minnegod, ook Pandji is dit: de jonge god, die in de Hikjajat

Tjèkèhoanèngpati naar de aarde neerdaalt, om daar zijn avon-

tuurlijke loopbaan te beginnen onder den naam Inoe Kertapati,

heet: Déwa Indra Kamadjaja, en evenzoo is het in het geliikna-

mige handschrift te Batavia Asmara Djaja, die zich nacir de aar-

de incarneert en Pandji wordt ^) ; in den roman Pandji Soesoe-

pan Mésa Kelana is Tjcindra Kirana een inccimatie v£in Kama
Rati ^) ; en in den Djajalengl^ara wordt Pandji door den god Na-
rada onderwezen in de magische wetenschap der liefde *). In

tal vcin Pémdji-verhalen draagt Inoe namen, dieop verband waJ2:en

met den Liefdegod en min of meer als synoniemen kunnen gel-

den van Kamésjwara; zoo heet hij in den Naja Koesoema: Raden
Oendakan Agoeng Asmara ^), in den zooeven genoemden
Pandji Soesoepan Mésa Kelana : Asmara Djaja ; in het Middel-
Javaansch Pandji-verhaal Wanghang Widéha ®) heet de held :

^akaradhwadja (d. i. Liefdegod). En daarnaast is in den Tjè-

kèlwanèngpati een van de namen, waaronder Tjandra Kirana
(van wie herhaaldelijk wordt verteld, dat zij er uitziet als de go-

din Rati) bekend is: Séla firangfï.

(1) L. c. blz. 485.

(2) V. Ronkel. Cat. blz. 35.

(3) JuynboU. Cat. Mal. blz. 83.

(4) Cod. 1871 V. d. Leidsche Universiteitabibl. dl. II, blz. 27.

(5) Juynboll. Cat. Mal blz. 80.

(6) Juynboll. Cat. Suppl I. bit. 205.
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Wat Kamésjwara's titel Pandji betreft, ook hierbij kan nog

eeïi stap verder worden gedaan; niet alleen toch de titel pandji

wijst op overeenkomst, maar heel Kamésjwara's naam Apandji

soerèng reina komt onveranderd voor in het Maleische verhaal

Mésa oerip Pandji Djaja Lelana, waar Inoe heet: Soerèngrana

Pandji Koesoema Indra ^).

Zoo kan er wel geen twijfel zijn aan de juistheid van Poer-

batjaraka's conclusie : Kamésjwara van Daha uit de Smarada-
hana en de hoofdfiguur uit de Peuidji-verhalen zijn een en de-

zelfde persoonlijkheid. Anders is het even^vel met de vraag, wie

nu de vorst van Daha is, die in het gedicht van Dharmmadja ver-

heerlijkt wordt. Er zijn nl. twee vorsten van dien naam bekend,

onderscheidenlijk regeerend in 1038, 1051 , 1062 en in 1 107. Op
dit punt is nog geen overeenstemming verkregen ; Prof. Krom ^)

acht hier een non liquet op zijn plaats, doch helt over tot de mee-
ning, dat Kamésjwara II de bedeelde fjersoon is ; Poerbatjeuraka

daarentegen deed in zijn bovengenoemd artikel een poging om
Kamésjwara I als zoodanig aan te wijzen, en zulks op grond van
het feit, dat hij verband meent te zien tusschen de titulatuur van

dezen vorst en den inhoud der Kama-legende ; het gestelde ver-

band wordt echter door Dr. Bosch onhoudbaar geacht ^).

3. Pandji = Ken Arok. j Tjandra Kirana '= Ken Dedes.

Aangaande Ken Arok, den stichter van het huis van Toe-
mapel,zijn wij ingelicht door de beide voornaamste bronnen voor
de oude Javaansche geschiedenis; bij alle overeenstemming op de

hoofdpunten is er echter nogal verschil in de wijze, waeirop Zang
40 van de Nagarak_ertagama en het zoo sterk legendarisch ge-

tinte inleidende stuk van den Pararaton hem aan ons voorstellen.

Prapantja's gedicht is zeer sober over hem, en verhaalt alleen,

dat in 1 104 Sjaka een vorst geboren werd, Ranggah Radjasa ge*

heeten; hij was niet uit een moederlijf ter wereld ge-

komen, doch van goddelijken oorsprong, een zoon van
Sjiwa ; als vazai van den vorst van Kediri woonde
hij te Koefaradja, ten Oosten van den Kawi ; in 1144

(1) V. Ronkd. Cet. blz. 66.

(2) Over de dateering van eenige Kawi-geschriften. T. B. G. LVII, 517.

(3) T. B. G. LVIII. 491. f



waagde hij het de vaan van den opstand te verheffen te-

gen Kertadjaja, zijn leenheer; hij overwon dezen en vereenigde
daarop Kediri weer met Toemapel, zoodat, na de verdeeling van
het rijk door Erlangga, thans weer een rijk ontstond, dat geheel

:(of voor het allergrootste deel ^) met het oude gebied van Er-
langga overeenkwam; na een luisterrijke regeering stierf hij in

11 49. — Noch de in veel opzichten weinig vleiende karaktertee-

kening, die de Pararaton van hem geeft, noch de onregelmati-
ge wijze, waarop hij aan zijn vrouw komt, noch zijn geweldda-
dige dood worden in het gedicht vermeld, en als voor de hand
liggende verklaring van dit stilzwijgen merkt Kern op, dat de
hofdichter Prapantja zal hebben begrepen, dat hij de chronique

scandaleuse van den stichter der dyncistie moest laten rusten. —
Uit den Pararaton leeren wij Ken Arok kennen als geboren uit

het huwelijk van god Brahma met een aardsche vrouw; voorts is

hij een incarnatie van Wisjnoe, en bovendien nog plechtig aan-
genomen zoon van Sjiwa; nog voor zijn geboorte sterft de aard-

sche echtgenoot van zijn moeder, en de menschen schrijven de-

zen ontij digen dood toe aan de bovennatuurlijke gevaarlijkheid

van Kèn Arok als ongeboren vrucht; nauwelijks is hij ter we-
reld gekomen, of zijn moeder legt hem te vondeling, hij krijgt

dan achtereenvolgens verschillende pleegouders, die allen groote

liefde voor hem koesteren, doch voor wier zorg hij zich weinig

dankbaar toont: hij is n.1. een echte deugniet en door allerlei wan-
gedrag haalt hij zich veel vijandschap op den hsJs en staat hij

aan allerlei vervolgingen bloot, waaraan hij evenwel altijd op
wonderdadige wijze weet te ontkomen; onderwijl leeft hij al

rondzwervend van diefstal en straatroof, hij is verslaafd aan het

spel, maakt zich schuldig aan doodslag en belaagt alle vrou-

wen, die hem in den weg komen. Eindelijk weet hij door tus-

schenkomst van een juist uit Voor-1 idië gekomen Brahmaan aan

het hof te komen vcin Toenggoel Ametoeng, die in dien tijd Toe-
mapel bestuurde als vazal van den vorst van Kediri, Deze
Toenggoel Ametoeng nu had een buitengewoon schoone vrouw,

Kèn Dedes geheeten, die hij met geweld geschaakt had, en nau-
welijks heeft Kèn Arok haar gezien, of hij ontsteekt — zijn ge-

woonte getrouw— in hartstochtelijke liefde voor haar, en besluit

haar tot eiken prijs de zijne te zullen maken. Hij weet zich een

(I) 21ie Prof. Krom, Een Sumairaansche inscriptie van Koning Kitanagara. —
Veral. en Meded. der Kon. Academie van Wetenschappen; afd. LeüerJ^. (1917),

blz. 315-317.
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uitmuntende kris te verschaffen, en ruimt dan op zeer arglistige

wijze Toenggoel Ametoeng uit den weg; kort daarna huwt hij de

weduwe en slaagt er weldra in, ook de m£iatschapp>elijke positie

van den vermoorde in te nemen. Op het oogenblik dat hij Kèn
Dedes huwde, weis zij zwangar van een kind v£ui haar eersten

echtgenoot, een zoon, die bij zijn geboorte Anoesapati wordt

genoemd ; Kèn Arok krijgt dciarop bij Kèn Dedes nog vier kin-

deren. Weldra is zijn macht zoo stevig gevestigd en sdjn invloed

zoo groot, dat hij het waagt, zich onafhcinkelijk te verklaren,

waardoor oorlog ontstsiat met den vorst van Kediri, die hier Dan-
c/ang Qendis heet ; Kèn Arok overwint dezen en breidt zijn ge-

zag uit over Kediri. Hij sterft geen natuurlijken dood: Noesapati,

de zoon uit Kèn Dedes* eerste huwelijk, merkt verschil op in de
wijze, waarop zijn vader hem en de andere kinderen behandelt;

door navragen, o. a. bij zijn moeder, komt hij te weten, wiens

zoon hij eigenlijk is en hoe zijn vader stierf, en hij wreekt dezen

laatste door Kèn Arok door sluipmoord te laten ombrengen; vol-

gens den Pararaton gebeurde dit in 1 1 69.

Wanneer wij nu de verschillende gegevens nagaan, die kun-
nen worden bijeengebracht, om de overtuiging te wekken, dat

Pandj i en Kèn Arok verschillende namen zijn voor éene per-

soonlijkheid, dan wijzen wij er in de eerste plaats op, dat de

Malat ^) den nziam van Kèn Arok 's stiefzoon Anoesapati kent

als naam voor den Pandji zelf, en dat deze Anoesapati ook in den
Pararaton het epitheton pandji dreiagt ^

) ; ook mag het even opge-

merkt worden als eenigszins een aanduiding van een overeen-

komstig milieu, dat de zoons van Bango Samparan, door wien

Kèn Arok als pleegzoon werd aangenomen, eveneens alle den
titel pandji in hun néiam voeren ^) . — Doch dit ïdjn betrekkelijk

kleinigheden, waaraan men op zichzelf niet te veel gevecht hech-

ten mag; van oneindig meer belang is een welhaast doorloopende

overeenkomst in de kcurakterteekening en de beschrijving van
den levensloop van Kèn Arok en Pandji. Deze valt inderdaad

£ian te toonen.

Dat Kèn Arok in de beide geschiedkundige bronnen wordt

(1) Juynboll. Cat. Suppl. l. blz. 182.

(2) Pararaton, 13:2. Sang Anusapati papimjinira sang apanjy Anengah. — (Wij

citeeren den Pararaton naar den tweeden, door Prof. Krom bewerkten, druk, doch
den tekst zelf naar de bladzijden en regels van de eerste uitgave).

(3) Pararaton. 3: 25.
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beschreven als te zijn van goddelijken oorsprong, zagen v^ij hier-

lx>ven; maar ook Pandji stamt uit ouders, die goden zijn: in het

eerste deel van den Tjekèlwanèngpati is hij een incarnatie van
den god Kamadjaja, die een zoon is \an Batara Naja Koesoema
en de godin Nila Oetama, en over het verband, dat er bestaat

tusschen hem en den Liefdegod hebben wij hierboven reeds uit-

voerig gesproken. Maar de overeenkomst is nog nauwer, want
meermalen — reeds Brandes heeft, niet verzuimd hierop te wij-

zen ^) — wordt Pandji voorgesteld als een verpersoonlijking

van Wisjnoe; de Djaja.lengk.ara bv. zegt het uitdrukkelijk: ((Pan-

dji en Tjandra Kirana, — dat zijn Wisjnoe en Sjri )) ") ; over den
band eindelijk, die er bestaat tusschen Pandji en Sjiwa geeft al-

leen reeds ons referaat van den Tjèk.èlwanèngpati voldoende

licht: meerdere plaatsen zijn er aan te wijzen, waar Sjiwa hem
zijn (( zoon » noemt.

Kèn Arok is bovenmenschelijk gevaarlijk, en doet den echt-

genoot van zijn moeder sterven nog vóór hij zelf geboren is ; als

eeii mogelijke herinnering aan dezen trek mogen wij wel wijzen

op de plaats in ons referaat ^), waar verhaald wordt, hoe de
vorst van Sotja Windoe in Oosterland in een droom gewaar-

schuwd wordt voor het groote onheil, dat hem dreigt van den nog
heel jongen Inoe, die eens heel Java aan zich zeJ onderwerpen;
zijn ministers raden hem haastig in te grijpen: thans (zeggen zij)

is het nog een klein vuurtje, maar later zal *t wellicht een groote

brand zijn, waaraan geen blusschen meer is ! Inoe wordt dan in

zijn slaap opgelicht, doch wanneer hij voor den vorst van Sotja

Windoe wordt gebracht, weigert hij, zoo jong als hij is, te vol-

doen aan 's vorsten wensch om zijn schoonzoon te worden; de

koning ontsteekt dan in hevigen toorn en gaat hem te lijf met
speer, kris en zwaard, doch te vergeefs: Inoe is hem te machtig,

hij is onkwetsbaeir *)

.

Als de kleine Kèn Arok door zijn moeder op de pahadja^

ngan te vondeling is gelegd,komt daar bij toeval een dief voorbij,

Lèmbong geheeten, en deze ziet dacir iets lichten; hij gaiat er op
af en bespeurt een weenend kind, en naderbij gekomen, blijkt

't hem, dat 't de kleine Kèn Arok is, die dat licht van zich af

()} Pararaton, blz. 66.

(2) Cod. 1871 dl. II. blz. 153.

(3) Zie boven blz. 33.

<4) VIg. ook: Roorda. De lotgevallen van Raden Pandji; B. K. I. 1864. blz.

13, en Juynboll. Cat. Suppl. I, blz. 183 en 208.
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geeft; ook later, als Kèn Arok in dienst is gekomen bij Djang-^

gan en des nachts in het alang-alang-veld ligt te slapen, vef-

SF>reidt hij zulk een sterk licht, dat zijn meester schrikt, meenend
dat er iets in brcoid is geraakt. En ook Kèn Dedes is lichtversprei-

dend; zij heeft (zegt haar vader in zijn verschrikkelijke verwen-
sching tegen den onverlaat, die haar schacikte) de J^arma amama-
dangi geleerd, d.i. de kunst om licht te geven ; en wanneer aj
later met den man, die haar schaakte, Toenggoel Ametoeng, ge-

trouwd is, en Kèn Arok ziet haar voor 't eerst, dan wordt, terwijl

zij van hacir wagen stijgt in den lusthof Bobodji, door een toeval

haar bloote dij zichtbaar tot op haar schoot, en Kèn Arok ziet

daar een rooden vuurgloed. — Deze trek nu, het lichtgevend

vermogen van de beide hoofdpersonen, die in het verhaal be-

stemd zijn om met elkaar te huwen, is in de Pandji-verhalen zoo
gewoon, dat men zonder overdrijving kan zeggen, dat hij een

van de het eerst opvallende eigenaardigheden van deze romans
is; het is onnoodig hierbij lang stil te staan of bewijsplaatsen er-

van cian te halen, trouwens in een ander verband zullen wij hier-

op terug moeten komen. Herinneren wij alleen eraan, omdat
hier de overeenkomst met een van de hierboven uit den Parara-

ton aangehaalde plaatsen zoo frappant is, dat in den Tjèl^èlwa-

nèngpati van Pandji verhaald wordt, dat, wanneer in den strijd

zijn kleed omhoogwaciit, een witte Vuurgloed zichtbaar

wordt ^ )

.

Acin Kèn Dedes worden in den Pararaton de hoogste epi-

theta toegekend: zij is eene meesteresse, het beste puik der vrou-

wen; de ellendigste man, die haar tot de zijne kan mciken, wordt
wereldveroveraar ^) ; — in onze romans nu is Tjandra Kirêina

.

eveneensi bestemd om heerscheres te worden over geheel Java ^
)

,

en zij is de veelomstreden prijs voor tal van helden en eerzuchti-

gent alle vrouwen overtreft zij in schoonheid, zij is de hooge
Viouwe van Daha, het onvergelijkelijk pronkjuweel der wereld;

en zooals eigenlijk de inhoud der Pandji-verhalen een reeks is van
avontuurlijke tochten, cÜe alleen ten doel schijnen te hebben om
Inoe's geschaakte of verdwenen verloofde terug te vinden, zoo
verhaalt ook een goed deel van het eerste hoofdstuk van den Pa-
raraton, wat Kèn Arok zoo al te doen had, eer hij het bereikte om

1

(1) Zie boven blz. 82.

(2) Pararaton, biz. 58.

(3) Zie boven blz. 28.
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te huwen met de blijkbaar voor hem bestemde Ken Dedes, die

door Toenggoel Ametoeng wederrechtelijk geschaakt was.
Wat voorts het karakter van de beide figuren, Pandj i en

Ken Arok, betreft, dit is volkomen identiek: beiden worden ons
voorgesteld als meer dan menschen, als wezens, die niet met de
gewone maat gemeten kunnen worden en boven alle zedelijke

en maatschappelijke wet staan; beider karakter vertoont een

wonderlijk samengaan van dezelfde, schijnbaar radicaal aan
elkaar tegengestelde, eigenschappen: een zekere drieste losban-

digheid, tot gewetenloosheid toe, vooral in den omgang met
vrouwen, en daarnaast weer eigenschappen, die niet nalaten te

imponeeren, en waarmee zij blijkbaar altijd weer ieders bewon-
dering en liefde weten te wekken. In den Pararaton is Kèn Arok
een dief, een struikroover, een vrouwenschender en een speler;

Pandj i heeft precies diezelfde ondeugden in niet mindere mate :

in de Hik.ajat Anom Mataram lezen wij bijv., dat Inoe, na zich-

zelf en zijn dieneiren andere namen te hebben gegeven, gaat Ie»-

ven van het berooven vcin reizigers ^) ; in den Koeda Soemirang
is het Tjandra Kirana, die manskleederen actndoet, zich Pandji

noemt, en dan aan haar gezellen last geeft, om ieder, die van
Koripém. komt, te berooven ^) ; van Pandji's onverzadelijke be-

geerte naar telkens weer andere vrouwen zijn alle redacties let-

terlijk vol: in alle landen, die hij op zijn eindelooze tochten ver-

overt, worden hem de prinsessen uitgeleverd, die alfcijd jong 2ijn

en schoon, en juist huwbaar, en die altijd, na korter of langer

weerstreven, verblind door den glans van zijn overweldigende

schoonheid, zich voegen naar zijn onstuimig verlangen; en de

hartstocht voor het dobbelspel, die in Kèn Arok zoo groot is, dat

Lx)hgawé, de Brahman van overzee, die op zoek naar hem is,

de speelhuizen af moet gaan, om hem te vinden, ontbreekt ook

in Pandji niet : Wcinneer, ergens in den Tjekèlwanèngpati '),

Inoe, gegriefd door de houding van den vorst van Daha, dit land

wil verlaten, tracht Goenoeng Sari tevergeefs hem met allerlei

middelen daarvan terug te houden, doch slaaert ten slotte, door

hem tot dobbelspel uit te noodigen : die verleiding is Pandji te

machtig !

De traditie, zooals die is neergelegd in de Babad's, is wei-

nig mededeelzaam over Pandji: de Babad Tanah Djawi noemt

(1) van Ronkel. Cat. blz. 53.

(2) van Ronkel. Cat. blz. 48.

(3) Zie boven blz. 60.
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alleen zijn naam als zoon van Lemboe Amiloehoer en vader van
Koeda Laléjan ; de metrische redactie echter van den Adji 5a^a
is iets uitvoeriger, en geeft behalve den naam éene enkele bij-

zonderheid, en wij mogen dus wel aannemen, dat deze voor de
figuur in buitengewone mate typeerend is. Hier wordt meege-
deeld ^) : « De vorst van Jenggala (Lemboe Amiloehoer) stierf,

de regeering overlatende aan zijn zoon, die, toen hij Verliefd tüas,

zeer in de war was ; ook Pandji werd opgevolgd, en wel door
vorst Laléjan ». — Inderdaad — vrij doelden er reeds op in onze
inleiding — men typeert de Psmdji-figuur, wat zijn liefdeleven

betreft, niet volledig, door hem te beschrijven als den enkel-en-

alleen door lagen hartstocht gedreven, zuiver zinnelijken Don
Juan; zeker is hij dit, maar, vreemd genoeg, is hij tegelijkertijd

een figuur van romantische sentimentaliteit, de representant van
den bijna idecilen, hooggestemden minnaar, van den ridderlij-

ken held, wiens heele wezen zoozeer vervuld is van zijn éenige

geliefde, dat ziekte hem overvalt en zijn verstand beneveld'wordt,

zoodra hij van haar gescheiden is. Zoozeer hebben de Pandji-

verhalen ook dezen laatsten trek gemeen, dat men juist aan de-

ze schijnbaar onverzoenbare tegenstelling altijd de Pandji-fi-

guur herkent; tot in sommige namen komt deze trek tot ui-

ting : in den Koeda Soemirang is Pandji 's neiam : Kelana Edan
Sabandjar Sira Pandji Merga Asmara ^), in den Anom Mata^
ram heeti Inoe's dubbelganger Asmaradjaja in een later stadium

van het verhaal: Larasmara ^). In den Middel-Javaanschen
Wasèng valt Pandji, wanneer hij verneemt, dat de prinses van
Daha geschaakt is, in zwijm ^); volgens den Nieuw-Javaan-
schen Pandji Ngrona\oeng is hij (( wanhopig en verbijsterd

door het verlies van Nawang Resmi » ^). In ons referaat *)

zagen wij, hoe de latere Inoe, thans nog god Indra Kamadjaja,
\ran\zinnig verliefd wordt op Nila Kantgana, en later, wanneer
beiden op aard© geïnceimeerd zijn, en Inoe verneemt, dat Tjan-

dra Kirana verdwenen is, valt hij in zwijm ^) ; na drie dagen
eerst komt hij weer bij, en hoorend, dat zijn geliefde niet gevon-

(1) Geciteerd door Brandes. in T. B. G. XXXll, biz. 414. Zie ook blz. 415. ivoot.

(2) Juynboll, Cat: Mal. blz. 90.

(3) V. Ronkd. Cat. blz. 53.

(4) Juynboll, Cat. Suppl 1, blz. 209.

(5) Vreede. Cat. blz. 171.

(6) Zie boven blz. 29.

(7) 2Je boven blz. 65.
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ckn is, wordt hij k.^ank.zinnig van smart, hij weent en lacht beur-
telings en ziet ieder voor zijn geliefde aan; met hoe teedere

zorg hij ook omringd wordt, niets baat, hij slaapt niet en wei-

gert alle voedsel. — In den Djajalengkara en in het voor dit

d^l daarmee geheel parallel gaande, door Roorda uitgegeven,

Pandji-verhcial is de voorstelling volkomen dezelfde ^) ; ook
de Sassaksche verhalen Toetoer Monjèh en Tjilinaja vertoonen
dezen trek in alle duidelijkheid ^).

Deze eigenaardigheid nu ontbreekt ook in het levensbe-

richt van Kèn Arc4c niet ; wat de Pararcdon ervem vertelt is wel-
iswaar kort en sober, zooals de heele kroniek sober is en ietwat

nuchter ,vooral als men dezen verhaaltrant zou vergelijken met
den sentimenteelen stijl en de zichzelf telkens repeteerende over-

dndigheid van de romans, doch de passage is toch treffend

genoeg en de identiteit met de eenige in den Adji Sak<i omtrent
Pandji vermelde bijzonc^heid schijnt ons onmiskenbaar.
Wanneer Kèn Arok aan het hof van Toenggoel Ametoeng
gekomen is, ziet hij voor het eerst diens schoone vrouw Kèn
Dedes, als zij een uitstapje doet naar den tuin Bobodji ; door
een toeval wordt dan haar bloote dij zichtbciar tot op haar

schoot, en Kèn Arok bemerkt daar een vuurgloed. (( Hij raakte

(stetat er) daard<x>r in de war ; en dan, zij weis zoo volmsiakt en
onvergelijkelijk schoon, dat hij Verliefd werd, en niet wist hoe
hij het had » ')

.

Een vrij sterk sprekende parallel van de Pandji-verhalen

met de geschiedenis van Kèn Arok ligti ten slotte nog in de

volgende episode: wanneer Kèn Arok besloten heeft 2dch van
Kèn Dedes meester te meiken, en haair mem, den a^oetüoe -van

Toemapel, die haar op onrechtmatige wijze verworven had, te

dooden, gaat hij, op aanraden van zijn pleegvader Bango Sam-
paran, naar Loeloembang, om daar bij den smid Poe Gandring
een uitmuntende kris te bestellen ; deze vraagt daarvoor een

jciar tijd, maar Kèn Arok v^l zoo lang niet wachten: in vijf

maanden moet de kris gereed zijn. Zoodra die tijd verloopen

is, komt Kèn Arc4c het wapen halen, méiar vindt den smid er

nog aan bezig; hij ontsteekt dan in hevige woede, grijpt de kris

en dcK)dt Poe Gandring er mee; met diezelfde kris wordt daar-

op Toenggoel Ametoeng omgebracht.

(1) B. K. 1. 1864, blz. 9 en 17.

(2) B. K. I. 1906, blz. 20 en 31. en 1913, blz. 27.

(3) Pararaton, blz. 58.
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In den T')èk,èlwanèngpati is weinig te vinden, dat be-

schouwd zou kunnen worden als een herinnering aan deze epi-

sode; wel is ook hier de kris Inoe's wapen, dat als het ware onaf-

scheidelijk bij hem behoort ^), en waeurmee hij telkens den ont-

voerder van zijn geliefde bestrijdt en doodt; maar als een meer
uitvoerige parallel schijnt te kunnen gelden een plaats in den
Djajaleng\ara ^) : hier wordt verhciald, niet van Inoe zelf, maar
van zijn vader, die hier Djajèngrana heet, dat hij zijn patïh Koe-
dana Warsa naar Noesa Kambangan (d. i. Bali) zendt, om uit

ef-n staf, dien hij meekrijgt, een kris te doen maken. Ook hier

neemt het maken van de kris veel tijd, de patih. blijft lang weg,
zoodat Djajèngrana ongeduldig wordt; als hij eindelijk terug-

komt, heeft de patih. drie krissen en een patrem bij zich, die ver-

vaardigd zijn door een smid, die hier Empxoe Djaja Nama heet ;

maar de broeder van den smid heeft een haam, die weer sterk

aan het verhaal in den Pararaton herinnert : hij heet Gendhing
Bali. Met een van deze krissen doodt dan Djajèngrana den vorst

van WanJan in een strijd, die weer gaat om het bezit van een

vrouw, hier de prinses van Madjapahit, Tédja Swara, die aan

Djajèngrana ten deel valt.

Wanneer vrij later, op deze jjcissage in den Pararaton terug-

komend, er den achtergrond vcin zullen hebben Eiangewezen, zal

't nog duidelijker blijken, hoe juist deze episode voor het vast-

stellen van de identiteit van Pandji en Kèn Arok van groote

waarde is.

4. Goenoeng Sari's tocht overzee = de Pamalajoe

uit den Pararaton (1197).

Onder de episoden, die, zoo niet in alle, dan toch in ver-

scheidene Pandji-verhalen voorkomen, en — wat zeker van

groot gewicht is — niet alleen eigen zijn aan een bepaalde groep

van redacties, maar gevonden worden zoowel in de Middel-Ja-

vaansche als in de Maleische en Nieuw-Javaansche romans, be-

hoort deze, dat in een zekere pheise van het verhaal de held of

(1) Zie boven blz. 35 en 61.

(2) Zie B. K. I. 1853, blz. 151. 153. 154.
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een van zijn verwanten besluit zich een vloot te laten bouwen
en een expeditie te ondernemen tegen den vorst van Malajoe; hij

overwint dien en keert dacirop terug, een prinses (of meerdere

prinsessen) als buit met zich meevoerend.
Reeds op het eerste gezicht is er meer dein een reden, om

in dezen trek een herinnering te zien aan de expeditie, die Ker-

tanagara, de laatste koning van Toemajjel-Singasari, in 1 197

Sjaka uitzond tegen Soematra. Voor vAj evenwel hierop nader

ingaan en gedetailleerd op de punten van overeenkomst wijzen,

brengen wij even kortelijk in herinnering wat de geschiedbron-

nen ons over dezen, als Pamalajoe bekend staanden, tocht mee-
deelen.

In den Pararaton ^) wordt verhaald, dat Sjri Kertanagara,

na een zekeren Bhaja te hebben overwonnen en gedood, in zijn

zorgeloosheid er tc« overging om op een tijdstip, waarop hij had
behooren in te zien, dat voor hem van meer dan éene zifde moei-

lijkheden gingen dreigen, zijn rijk bijna geheel van troepen te

ontblooten, door een expeditiecorps uit te zenden tegen Malajoe.

Zijn rijksbestierder Apandji Aragani Ring een eindweeors mee,

tot Toeban, en keerde vandaar weer huiswaarts. Van hetgeen

de expeditie uitricht, vernemen wij geen enkele bijzonderheid;

het leger blijft bijna twintig jaar weg en komt pas terug na den

dood van Kertanagara, kort nadat de tuchtijrings-expeditie der

Chineezen tegen Java op een fiasco was uitgeloopen. De Parara-

ton vertelt dat aldus: (( Een tien dagen later ongeveer kv/amen

de troepen, die Malayu waren gaan veroveren, terug met twee

prinsessen. Een van hen, prinses Dara pe/ak werd door raden

Wijaya tot binihaji (selir) gemaakt : de oudste, Dara jingga,

huwde met (een) déiva en werd de moeder van den koning van

Malayu, Tuhan Janaka, wiens J^asir-k.asir Cn Marmadéwa was,

en die als koning Aji Mantrolot heette » ^).

De Nagarakertagama bericht ons in Zang 41 en 42, in vol-

maakte overeenstemming hiermee, d^t Kertanagara, na eerst

een « gemeenen snoodaard » (hier Tjaja geheeten) te hebben

overwonnen, in 1 197 beval een krijfrstorht te ondernemen te'^en

het land Malajoe. Daarna echter v^jkt het gedicht op meerdere

punten van de kroniek af: een eerste afv^djking is hierin gelegen,

dat het gedicht nos een tweede expeditie vermeldt, tegen Bali,

in 1206, en verder worden de resultaten van den eerstgenoem-

(1) Pararaton, 18: 24 en vlg.

(2) Pararaton, blz. 92.
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den tocht hier veel uitgebreider voorgesteld dan in den Parara-
ton. Waarschijnlijk niet zonder groote overdrijving ^) wrorden
in de Nagarakertagama als de landen, die zich eerbiedig voor
den vorst van Java buigen, behalve Soematra ook genoemd: het
schiereiland Malaka, Borneo, Goeroen (v^^at dit dan ook zijn

moge), Soenda en Madoera. Van een mede terugbrengen van
twee veroverde prinsessen wordt in het gedicht niet gerept.

Wanneer wij nu nagaan, wat in de verschillende Pandj i-re-

dacties aan te wijzen is, dat zich hiernaast laat plaatsen, dan
vinden wij, dat van de Middel-Javaansche verhalen de Malat
den duidelijksten parallel geeft op dit punt; hier gaat de prins

van Daha, Wiranantadja, op zoek naar zijn ontvoerde zuster;

hij komt te Toehan, scheept zich daar in en bereikt het land

Tandjawi ; de koning van dat rijk verheft hem tot vorst van Ma-
lajoe en gaat zelf als bagawan leven "). De andere Middel-Ja-
vaansche romans geven ook wel een herinnering aan dezen
tocht, doch ze bepalen zich meer tot het vermelden van het

bloote feit, en geven geen bijzonderheden, die de identificatie

kunnen versterken. In den Mantri Wadak. gaat eveneens de prins

van Daha zijn zuster, die hier door een storm is meegevoerd, zoe-

ken, en bestrijdt op zijn tocht de vorsten van Magada en Tandja-

wi ^) ; in den Smarawédana is het de prins van Geglang, die de
prinses van Daha gaat zoeken, hij komt daarbij achtereenvol-

gens in Tandjoengpoera, Wantipoera, Tatar, China, Malajoe,

Keling, Nangkaho en Palèmhang ^) ; de Wasèng eindelijk

noemt als de landen, die Pan dj i, bij zijn zoeken naar de verdwe-

nen prinses van Daha, verovert, o. a. Tandjawi, Tandjoengpoe-
ra, Toemasik, Inangl^aho ^)

.

Van de Maleische redacties noemen wij eerst den TjèJ^èl-

Wanèngpati: daarin zien wij, dat Goenoeng Sari, diep bedroefd

over de verdwijning van zijn zuster, deze gaat zoeken en zich

daarbij Pandji noemt, voluit: Mésa Oeloen Sira Pan dj i Pandai

Roepa; hij verovert de rijken aan zee, en gaat dan naar Toeban,
waar hij een vloot iaat bouwen; daarop trekt hij uit tegen ver-

schillende vorsten, doodt o. a. den koning van Tandjoengpoera,

neemt diens schoone dochter tot vrouw, en keert dan terug naar

en zijne aanteekening op zang 42 v. d.

Nagarakertagama

.



Toeban, na nog Bangka Pandjang veroverd te hebben '). — In

den Naja Koesoema heeft de prinses van Daha zich in een man
veranderd en den naam aangenomen van Tjarang Mésa Kambar
Sari; zij zwerft overal rond, rijken onderwerpend en prinsessen

me;t zich meevoerend, en komt ten slotte ook in het land Mala-
joe, waar zij blijft onder den naam Sira ratoe anom ing Mala-
joe ")

. — Ook de uitgebreide Hikjajat Ratoe anom bevat een epi-

sode, die hier te vergelijken is; de verwardheid en ingewikkeld-
heid van dit verhaal is weergaloos ten gevolge van het feit, dat
de meeste der hoofdfiguren hier worden voorgesteld door twee
of drie personen, in dier voege, dat namen, die in andere redac-

ties gelden als verschillende namen voor een persoon, hier even
zooveel afzonderlijke persoonlijkheden aanduiden. Toch is in

het vetband, dat ons bezighoudt, nu wel te begriJF>en, wat be-

doeld wordt, wanneer wij lezen, dat op een gegeven oogenblik
eenige der hoofdpersonen in Gagelang bijeen zijn, en zij dan den
buit in ontvangst nemen, die hun afgezanten in Maleische lan-

den hebben gemaakt, vooral als wij daarbij zien, dat die buit

bestaat uit verscheidene prinsen en prinsessen, o. a. eene prin-

ses van Palèmhang ^). En over Asméiradjaja (die een dubbel-
ganger is van Inoe) wordt in dit verhcial meegedeeld, dat hij,

bij zijn zoeken naar de prinses van Daha, te Toeban komt, en
vandaar (hier niet naar Malajoe, maar) naar Bali gaat *).

De latere Javaansche verhalen zijn minder duidelijk op dit

punt, doch alle herinnering eraan ontbreekt toch niet; in den
Koeda Narawangsa gaan Pandji en zijn neef Woekir Sari te za-

men de verloren prinses van Kediri zoeken, en de laatste treedt

daartoe in dienst bij den vorst van Malajoe ^).

Plaatsen v^j nu al deze passages uit de Pandji-romans naast

elkaar, en vergelijken wij ze met wat de historische bronnen ons

omtrent de door Kertanagara georganiseerde expeditie leeren,

dan zien wij, dat ook de romans vrijwel constant spreken van een

gelukten tocht ter verovering van Malajoe (voor zoover zij hier

andere namen noemen, zouden deze nog grootendeels te ver-

klaren zijn uit de afwijking, die hierboven in de Nagaral^erta-

gdma opgemerkt werd), terwijl de redacties, die op dit punt het

(1) Zie boven blz. 66.

(2) Juynboll, Cat. Mal. blz. 81.

(3) V. Ronkel. Cai. blz. 57.

(4) V. Ronkel, Cat, blz. 58.

(5) Vreede. Cat. blz. 162.
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uitvoerigst zijn, bovendien meedeelen, dat de expeditie ging

via Toeban. In den Pararaton zagen wij reeds, dat ook daar de

expeditie (cJthans tot etcin de kust) geleid v^erd door iemand, die

den titel pandji voerde; en voorts, dat, al had deze tocht tegen

Malajoe kennelijk met een andere bedoeling plaats, men door

de bewoordingen van het verhaal in de verleiding zou komen
aan te nemen, dat het voornaamste resultaat ervan was het buit-

maken van twee prinsessen, immers de meevoering van Dara

pe/ak en Dcira djingga wordt uitdrukkelijk (ja bijna uitsluitend)

de vermelding waard geacht. En eindelijk, wanneer wij in de

Pararafon-passage, die meedeelt, dat Dara Djingga de moeder
werd van den koning van Malajoe, terwijl haar zustier door Ra-

den Widjaja tot vrouw genomen werd, met Prof. Krom ) een

herinnering mogen zien aan een verwantschap van het vorsten-

geslacht van Malajoe met het Javaansche koningshuis, waarop
ook elders wel gedoeld wordt, dan geeft toch eigenlijk wat wij

lezen in de boven bijeengebrachte Pandji-gegevens, goed bezien,

vrijwel dezelfde voorstelling.

Om al deze redenen schijnt 't ons toe, dat aan de rechtma-

tigheid van de vereenzelviging der feiten, die wij aan het hoofd

dezer beschouwing plaatsten, niet ernstig te twijfelen valt.

5. Pandji = Raden Widjaja.

Een andere episode, waarvan ook in verschillende redac-

ties — Middel-Javaansche zoowel als Maleische en Nieuw-Ja-

vaansche — parallelplaatsen zijn aan te wijzen, en waarvan wij

dus ook mogen vermoeden, dat zij niet een toevallige uitweiding

is, maar tot het min of meer oorspronkelijke geraamte veui

deze romans behoort, verhaalt hoe een of meerdere vreem-

de vorsten — veelal van overzee — , wier namen veelvuldig

wisselen, aanzoek doen om de hand van een prinses uit een der

vier, in de Pandji-verhalen altijd voorkomende, rijken. Wan-
neer de hand van de prinses geweigerd wordt, omdat zij reeds

verloofd is, ontstaat er strijd; de vreemde vorsten — of, zoo er

slechts een pretendent is, deze in bondgenootschap met ver-

scheidene anderen of ook wel met zijn vazallen — trekken te-

il) Zie Krom. o. c. blz. 335.
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gen het rijk op; de Javaansche vorst, verschrikt en in het nauw
gebracht, roept dan de hulp in van Pandji, meestal ook van diens

broeder of broeders,en de indringers worden verslagen.—Zooals

te verwachten is, zijn lang niet alle redacties even duidelijk op dit

punt; wij zullen alleen de meest sprekende parallellen vermel-

den; wanneer de identificatie, die wij op het oog hebben, een-

maal aannemelijk zal zijn gemaakt, zal ieder, die dit wenscht,

gemakkelijk kunnen vaststellen, dat ook andere redacties zwak-

kere herinneringen aan deze episode bewaard hebben.

In den Malat wordt de vorst van Mataram verliefd op de

afbeelding van de prinses van Geglang. Wanneer zijn huwelijks-

cianzoek, op aandrang van den vorst van Malajoe (prins van
Daha) en Mésa Prabangsa (Pandji's halfbroeder) , wordt afge-

wezen, trekken de vorsten van Mataram, Lasem, Tjamara en
Padjang tegen Geglang op. Pandji, uit Singasari te hulp geroe-

pen, doodt de vorsten van Mataram en Padjang; de vorst van
Malajoe doet den vorst van Lasem sneuvelen; de vorst van Tja-

mara onderwerpt zich ^). — De Mantri Wadal^ verhaalt van
een huwelijksaanzoek van de vorsten van Lasem, Mataram,
Tjameu-a, Mataoen en Padjang, die allen dingen nacir de hcuid

van de prinses van Geglang, die echter geweigerd wordt, daar

zij reeds verloofd is met Widjajapati, den prins van Daha. In

den strijd, die daiarop volgt, wordt de vorst van Geglang bijge-

staan o.a. door Pandji; vier vorsten worden gedood, alleen die

van Tjamara kan vluchtend zijn land bereiken ^) . — In den
Wangbang Widéha luidt de hiermee te vergelijken plaats zeer

in 't kort als volgt: de vorst van Lasem trekt met zijn broeders,

de vorsten van Mataram en Kabalan, en met zijn zwagers, die

in Tjamara, Padjang en Manoengkoeli regeeien, tegen Daha
op, om de prinses te winnen. De vorst van Daha wordt tegen

her. bijgestacin door zijn vazallen en vooral door Pandji, die

vier van de vorsten verslaat; de beide anderen, de vorsten van
Manoengkoeli en Tjamara, onderwerpen zich ^). — Ook in

den Smarawédana is het de vorst van Lcisem, die cictnzoek dc«t

om de hand van de prinses, thans weer van Geglang. Het aan-

zoek wordt geweigerd, daar de prinses reeds verloofd is met
den prins van Mamenang. In den strijd, die nu ontbrandt,

wordt de vorst van Djakerta gedood door den prins van Daha,

(1) Juynboll, Cat. Suppl I, blz. 185-186.

(2) Juynboll, Cat. Suppl 1, blz. 1%.

(3) Juynboll, Cat. Suppl !, blz. 206.
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die van Mataram door den prins van Gegleing, en de vcffsten

van Kertasoera, Semarang en Lasem door Pandji. De vorst van
Mataoen onderwerpt zich ^) .

Van de Maleische verhalen komen hier vooral in cianmer-

king de Tjèl^èlwanèngpati en de Koeda Soemirang. In het eer-

ste verhaal is het een geweldig Kelana uit Palèmbang, die over-

steekt naar Java om dit geheel te onderwerpen; hij verovert

achtereenvolgens Kembang Koening, Woelangit, Blambangan,
Tjamzura, enz. en ten slotte ook Mataram. Dan trekt hij op tegen

de vier rijken, en zendt een bode naar Gagelang, om de onder-

werping en, ten bewijze daarvan, de uitlevering der prinses te

eischen. De bevreesd geworden vorst wil toegeven, doch Pandji

en zijn broeder dulden dat niet en laten 't op een gevecht aan-

komen; in dien strijd wordt de Kelana overwonnen en ge-

dood ^). — In den Koeda Soemirang wordt de prinses van
Gagelang ten huwelijk gevraagd door den vorst van Sotja Win-
doe ; als zij geweigerd wordt, trekt deze vorst tegen Gagelang
op met zijn broeders, de vorsten van Tjemara (elders in den-

zelfden roman: Tjemara-Tjipang) , Poedak Sategal, Blamban-
gan, Poedak Siwan en Wantipoera. Al die vorsten worden ver-

slagen door Pandji met zijn twee broeders en door de prinses

van Daha (in mannengedaante) en haar broeder ^).

Het Nieuw-Javaansche verhaal Djaja.leng\ara geeft de epi-

sode in eenigszins anderen vorm: de vorst van Kediri wordt

aangevallen door de koningen van Mataoen en Djagaraga, ver-

bonden met de vorsten van Magada, Blitar, Blora, Djipang,

Panataran, Lasem, Lamongan, Padjang en Toeban. Pandji

wordt te hulp geroepen, en de vorst van Kediri belooft hem,
zoo hij er in slaagt den vijand te overwinnen, de hand van de

prinses Sekar Tadji (Tjandra Kirana). Pandji neemt de op-

dracht aan en behaalt de overwinning * ) •

Wie nu, dfe Pandji-verhalen lezendmet het bepaalde doel

om naar mogelijke historische motieven te speuren, deze aan
elkaar evenwijdig loopende passages voor zich krijgt, kan, dunkt

ons, niet nalaten te denken aan de tuchligingsexi>editie van de

Chineezen tegen Java en aan wat daaraan voorafgaat. Wij zijn

hieiover vrij goed ingelicht door den Pararaton, die op alle

(1) JuynboU. Cat. Suppl 1, blz. 201.

(2) Zie boven blz. 82—85.

(3) Juynboll. Cat. Mal, blz. 93.

(4) Cod. 1871. dl. I. blz. 426 en vlg. ; dl. II. blz. 97 en vig.
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hoofdpunten bevestigd wordt doca: de Chineesche berichten ^),

en brengen nu eerst kortelijk de feiten in herinnering, om daar-

na op eenige punten van overeenkomst te wijzen.

Kertanagara, bekend om zijn lichtzinnige zorgeloosheid

in staatszaken, blijkend uit de uitzending van een exp>editie

tegen Soematra, terwijl het in het land verre van rustig was, en

uit het feit, dat hij den trouweloozen Banjak Widé (later: Arja

Wiraradja) , in stede van hem in zijn buurt en onder scherp toe-

zicht te houden, benoemde tot stadhouder vein Madoera, zette

als het ware de kroon op zijn onverstand door den keizer van

China, Kublai Chan, grievend te beleedigen. Deze besluit dciar-

op Java te tuchtigen, en bereidt een expeditie voor, die echter

door allerlei omstandigheden vertraagd wordt en eerst tegen het

eind van 1214 op Java aankomt. Waeirschijnlijk zonder dat de

Chineezen het wisten, had daar juist een geheele ommekeer
plaats gegrepen: in ditzelfde jaar nl. had Wiraradja, die op Ma-
doera voortdurend was blijven kuipen te zamen met zijn ouden
vriend Dj,ajakatwang, onderkoning van Kediri, eindelijk zijn

tijd gekomen geacht, en den laatstgenoemden overgehaald,

thans op te staan tegen Kertanagara. Djajakatwang verdeelt

zijn troepen in twee afdeelingen en zendt de eene daarvan, en

wel de slechtste troepen, langs den Noordkcint, de keurtroepen

zendt hij langs een zuidelijken weg tegen Singasari. Kertana-

gara schenkt geen geloof aan de geruchten omtrent den afval

van Djajakatwang: deze is toch immers zijn vriend en boven-

dien nog de schoonvader van een van zijn dochters ! Wanneer
het^ juiste begrip van den toestand tot hem doordringt, is het

te laat; hij tracht nog te redden wat er te redden valt en zendt

wat hij aan troep>en tot zijn beschikking heeft, onder zijn beide

schoonzoons Widjaja en Arddharadja (de laatste is de eigen

zoon van zijn tegenstander !), tegen het vijandelijke leger, dat

uit het Noorden nadert; terwijl die echter in den strijd gewik-

keld zijn, komen onverwacht de keurtroepen van Daha langs

den onbewaakten Zuidkant op Sing£isari éif, overweldigen den
J^raton en dooden den vorst met zijn rijksbestierder. — Onder-
tusschen is ook in het Noorden Raden Widjaja (zijn mede-be-
velhebber liet hem begrijpelijkerwijs in den steek) voor de over-

macht moeten wijken, hij slaagt er nog in door een uitval een

(I) Zie Pararaion, blz. 102 en vlg.

155



van de twee ^) dochters van Kertahagcira, waarmede Hij ge-

huwd was, uit de handen der Dahaërs te bevrijden, daarna

neemt hij de vlucht, gevolgd door enkele getrouwen, en komt
na allerlei moeilijkheden en omzwervingen terecht op Madoera

bij denzelfden Wiraradja, die eigenlijk de bewerker van den

val van zijn schoonvader is geweest. Deze ciarts-intxigant maakt

nu weer terstond Volte jace, en begint samen met Widjaja een

hinderlaag te leggen aan zijn vriend van zooeven, den nieuwen

heerscher over Singaseuri-Kediri, Djajakatwang. In schijn onder-

werpt zich Widjaja aan zijn vroegeren vijand, die hem in zijn

dienst neemt en zoo volop gelegenheid geeft om van alle ver-

houdingen goed op de hoogte te komen ; hij weet zich Djajaka-

twang 's gunst te verwerven en het zelfs zoover te brengen, dat

hem een plaats wordt aangewezen, waar hij een eigen nederzet-

ting kan stichten; deze nederzetting op de woeste gronden van

Trik wordt het later beroemde Madjapahit. — Ondertusschen

groeit voortdurend in hem het verlangen om zich op den over-

weldiger van zijn rijk te wreken, ma£ur Wiraradja houdt hem
nog tegen, ten einde het juiste oogenblik af te wachten: weldra

zal zich een buitengewoon goede gelegenheid vo rdoen, daar

hij, Wiraradja, zijn vriend den koning van Tatar (China)

zal overhalen tot een expeditie tegen Daha, door hem bedriege-

lljk voor te spiegelen, dat hem dan de schoone prinsessen van
Toemapel, die op het geheele eiland Java haars gelijken niet

hebben, ten deel zullen vallen. Zloodra de Chineezen nu geland

zijn en uit het Noorden cianvéJlen, trekken de troepen van Ma-
djapahit en Madoera van den Oostkant tegen Deiha op, en Djaja-

katwang geraakt in het nauw; de Chineeïren overmannen hem
en nemen hem gevangen, en haastig dringt Widjaja den kfaton

binnen en bevrijdt ook de jongste van de twee piinsessen, die

vroeger in handen van de Dahaërs gebleven wztö, en voert haar

mee naar Madjapahit. Daeur komen nu echter — zoo verhaalt

altijd nog de Pararaton — de Chineezen, om de beide beloofde

prinsessen op te eischen; ook thans weet de sluwe Wiraradja

raad: de voornaamste Chineezen worden in een hinderlaag ge-

lokt en afgemaakt, en ten gevolge daarvan ontstaat zoo groote

verwarring in het expeditie-leger, dat het op de vlucht gaat en

overhaast Java verlaat.

(I) De Nagarak.crtagama vermeldt vier dochters van Kertanagara als vrouwen

vffin Raden Widjaja.
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Plaatst men nu wederom naast de boven uit de Pand]i-ver-

halen naar voren gebrachte episoden dit hijtorisch relaas, dan

valt een zekere algemeene gelijkenis op: ook hier zien wij een

vreemden vorst van overzee, die een krijgstocht onderneemt te-

gen Java; van elders weten wij, dat het doel van dezen tocht is,

wraak te nemen over een aangedanen smaad, maar de Pararaton

vermeldt dit motief niet, en wil ons doen gelooven, dat de

eenige bedoeling was twee uitnemend schoone prinsessen te

verwerven; in de romans wordt het ten huwelijk gevraagde

meisje geweigerd, omdat zij reeds verloofd is met Pandj i of een

van diens naaste verwanten, — maar ook in den Pararaton zijn

de Javaansche prinsessen niet vrij meer, doch gehuwd met Wi-
djaja, en evenals de naar de hand der prinses dingende vorst in

de Pandji-verhalen, heeft ook hier de leider der Chineezen-ex-

peditie bondgenooten, althans hij houdt ze daarvoor, nl. Wira-

radja van Madoera en Widjaja van Madjapahit; in beide ge-

schriften eindelijk loopt het slecht met den vreemden vorst af :

in den Pararaton is het o.a. Widjaja, die hem tot de vlucht noopt,

in de romans vooral Pandji, en het mag even op>gemerkt worden,

dat in den Mantri Wadak de naam Widjaja (pati) voorkomt als

naam voor den broeder en medestrijder van Pandji.

Terstond moet hier worden toegegeven, dat hiermee nog

n'ets anders is aangewezen dan een zekere gelijkenis, die zich

t' t eenige algemeene hoofdtrekken bepaalt, en zelfs, dat er ook

gemakkelijk vele afwijkingen zijn te constateeren tusschen de

voorstelling van den Pararaton en die van de romans. Zoo is t

bijv. duidelijk, dat in het geschiedwerk de keizer van China w^l

bondgenooten heeft, zoolang de strijd gaat tegen Daha, maar

daarna, wanneer de prinsessen ojïgeëischt worden, juist geheel

alleen staat; maar men zal dan tevens moeten erkennen, dat er

in dit speciale geval voor versA'arring alle reden is. De heele ge-

beurtenis, zooals de Pararaton die meedeelt, heeft (deels door

den natuurlijken loop der dingen, maar vooral ook door de vol-

slagen onbetrouwbaarheid van zoowat alle acteurs in dit drama)

merkwaardig veel van een quiproquo: er is hier een expeditie,

di^ uittrekt om den Javaanschen vorst Kertanagara te tuchtigen;

de vorst van Java wordt gevangen genomen, maar dan merkt

men, dat men den verkeerde voorheeft, en dat de gezochte al

dood is ! een van de legerhoofden vEin Kertanagara, tevens zijn

schoonzoon, Arddharadja, is eigenlijk op de hand van den vij-

and, want de leider daarvan is zijn vader ! Wiraradja, die van-
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daag Djajakatwang helpt om Singasari ten onder te brengen,

zet morgen een intrigue tegen hem op tcuw ! en de Chjneezen,

die in Wiraradja en Widjaja hun bondgenooten zien, ondervin-

dt n tot hun scha, dat zij hun ergste vijanden zijn !

Maar vooral, een niet te verwéiarloozen en misschien, in ver-

band met het boven aangevoerde, wel afdoend steunargument

voor de juistheid van de voorgestelde identificatie zijn wij ge-

neigd te zien in het volgende : wzmneer wij in de, uit de Peindji-

verhalen aangehaalde, plaatsen de namen der vreemde vorsten

nagaan, dan merken wij daar bij rlle verschil toch ook eenige

overeenkomst op ; in vier van de zes gevallen is daarbij een vorst

van een land: Tjemara, dat in een van die redacties op een an-

dere plciats wordt genoemd: Tjemara-Tjipang, welken naam wij

in den Djajalengkora dan weer terugvip dien als: Djipang; en
bijna altijd is het van alle vorsten juist deze van Tjemara,
die niet gedood wordt, doch zich onderwerpt en naar zijn land

terugkeert. — Wie is nu deze vorst van Tjemara? Als naam van
e<^ r rijk is het ons onbekend, doch het woord tjemara beteekent

in het Javaansch, volgens het woordenboek van Gericke-Roorda,

o. a. : (( staart, valsch haar dat men in den haarwrong steekt om
hem dikker te maken » . Is het nu een al te fantastische onder-

stelling, wanneer wij, in verband met de boven opgemerkte ge-

lijkenis, in dezen naar zijn land vluchtenden vorst van Tjemara,

den heerscher meenen te zien over de (( staarten », d. i, over de

Chineezen; vooral wanneer wij zien, dat deze naam Tjemara
dan nog weer voorkomt, verbonden met Tjipang, en dat deze

combinatie elders weer gelijkgesteld wordt met Djipang, d. i.

Japan?

6. De vorst Van Wirahoemi = Bhré Wirahhoemi, + 1 328 Sjal^a.

De vorst van Wiraboemi is een figuur, die in verscheidene

Pandji-verhalen voorkomt, en in de meeste daairvan (het zijn

vooral Maleische redacties) is de voorstelling deze, dat Pandji

(of een van zijn broeders of andere verwanten) op een van de

v^lo tochten, die hij onderneemt, ook optrekt tegen een vorst

van dit rijk ; deze laatste lijdt de nederlciag, en een jonge prin-

ses, soms bovendien een prins, wordt aan den overwinnziar

uitgeleverd.
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Uit den Tjèkèlwanèngpati ^) brengen wij in herinnering,

dat Kelana Praboe Djaja (d.i. Tjarangtinangloeh) oprukt tegen

dcii vorst van Wiraboemi, die een schoone dochter heeft, Ang-
loeng Mandira, en een jongen zoon, Singa Prijambada. In een

hevigen strijd wordt de vorst van Wiraboemi overwonnen en ge-

'iood; de prinses en de prins worden door den Kelana op zijn

verderen tocht meegevoerd. — In den Naja Koesoema is het

Tjandra Kirana, die in mannengedaante en onder den naam
Tjarang Mésa Kambar Sari, Wiraboemi verovert ; zij huwt daeu:

Ken Nawang Boelan, die een prinses is van Singasari, maar
aangenomen dochter van den vorst van Wiraboemi ^). — De
Koeda Soemirang heeft deze episode in volmaakt denzelfden

vorm, met dit onderscheid, dat hier de prinses, die door Tjan-

dra Kirana (in mannengedaante) bemachtigd wordt, de eigen

dochter is van den vorst van Wiraboemi ^). — In den Pandji

Soesoepan Mésa Kelana is het de prins van Daha, Parbata Sari,

die, al zoekend naar zijn zuster, een krijgstocht onderneemt te-

ge i den vorst van Wiraboemi, dien verslaat, en zijn dochter

Raden Poespa Kentjana huwt *). — Ook de Djaran Kinanti

Asmarandana levert een volkomen parallel van deze plaats,

dcK:h hier is het weer Inoe zelf, die den vorst van Wiraboemi be-

strijdt en doodt; hij huwt de schoone prinses Oedajasi, en de

prins van Wiraboemi, Doerpasina, sluit zich bij hem aan ^). —
Hel verhaal Ratoe anom Mataram vertoont ook op dit punt al

zijn vroeger vermelde ingewikkeldheid, maar in wezen is 't toch

ongetwijfeld weer hetzelfde, wanneer wij lezen, dat de in een

man veranderde prinses van Singasari op haar omzwervingen in

Wiraboemi komt, en dat daar de prinses Poespawati (die eigen-

lijk de prinses van Daha is) als penoengkpel aan haar uitgele-

verd wordt ^).

Doch de Maleische verhalen staan niet alleen in de vermel-

ding van deze episode ; ook in den Middel-Javaanschen Smara-

wédana wordt verhaald, dat Pandji naar Geglang gaat om den
vorst van dit land bij te staan in een strijd tegen de vorsten van

Wiraboemi, Magadha en Baloengboengcin. De vorst van Wira-

(1) Zie boven blz. 58.

(2) Juynboll. Cat. Mal. blz. 81.

(3) Juynboll. Cat. Mal. blz. 93.

(4) Juynboll. Cat. Mal. blz. 85.

(5) V. Ronkel. Cat. blz. 43.

t6) V. Ronkel. Cat. blz. 54.
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boemi had nl. de hand gevraagd van de prinses van Geglang,

en die van Magadha de hand van de prinses van DjanggeJa,

doch beiden hadden een weigering ontvangen. De drie vorsten

worden nu met Pandji's hulp gedood, en deze laatste huwt hun-

ne dochters ^).

Wenden wij ons nu weer tot den Pararaton, dan vinden wij

daar maar één vorst van Wiraboemi vermeld, nl. Bhré Wira-

bhoemi, den zoon van Hajam Woeroek uit een selir; van hem
wordt verhaald, dat hij als compensatie voor zijn uitsluiting van

de opvolging van Madjapahit (hoewel hij de eenige zoon v/as)

nog tijdens het leven van zijn vader het bestuur kreeg over het

meest Oostelijke deel van het rijk, en na diens dood daar zelf-

standig heerscher werd. De regeering over het eigenlijke Ma-
djai>ahit kwam aan Wikramawcirddhana (ook bekend als Bhra

Hjcmg Wisjésja) , zoon van 's konings zuster en gehuwd met de

(v kroonprinses » Koesoemawardhcini (Bhré Lasem de Schoo-

ne). Toen nu echter Wikramawarddhana in 1322, na den dood
van zijn eenigen zoon afkeerig geworden van de wereldsche

zaken, besloot zich als kluizenaar af te zonderen en op onregel-

matige wijze de regeering overliet aan zijn dochter Soehita, ont-

stond al spoedig twist, daair Bhré Wirabhoemi zich nu in zijn

rechten verkort achtte. Weldra ontbrandt een strijd ^) tusschen

de rijken van Madjapahit en Wiraboemi, of, zcK>als de Pararaton

het uitdrukt en het ook in de Chineesche berichten gevonden
wordt, tusschen het .Westelijk en het Oostelijk rijk ^). Bhré

Wirabhoemi lijdt de nederlaag, hij moet vluchten op een schip,

maar wordt achterhziald en gedood.

Alweder is, wanneer wij de aanhalingen uit de Pandji-ver-

halen plaatsen nsiast deze passage uit den Pararaton, een gelijke-

nis, zij 't dan ook weer slechts in eenige hoofdtrekken, onmis-

kenbaar: altijd gaat de strijd tegen een vorst van Wirahoenii,

die gedood wordt; en in den Smarawédana is deze verbonden

met een vorst van Baloengboengan , waarbij op te merken valt,

dat juist Balambangan moet behoord hebben tot het deel van het

rijk van Madjapahit, dat aan Bhré Wirabhoemi werd toegewezen

als schadeloosstelling voor zijn uitsluiting van de opvolging.

Maar vooral, ook de voor elk Pandji-verhcial onmisbare trek

ontbreekt niet in den Pararaton : ook hier toch valt aan den

(1) Juynboll, Cct. Suppl I, blz. 200.

(2) Zie Dr. N. J. Krom, De iroonabestijfing van Suhita. T. B. G. LVII, blz. 23.

(3) Partsraton. 31 : 5.
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overwinnaar in den strijd een vrouw ten deel ! Na te hebben

vermeld, dat het Oostelijke rijk het verloor, gaat de Pararaton

voort : (( Bhré Daha werd door Hyang Wi^esa geschaakt, en

naar het westen gevoerd » ^ )

.

Wanneer wij nu de resultaten van ons onderzoek nog eens

over2den, en de positieve waarde daarvan voor de kennis van het

Pandji-vraagstuk nagaan, dan is het duidelijk, dat die geheel

afheingt van het standpunt, waarop wij ons plaatsen. Voorzoover

het onze bedoeling was een poging te doen om Pandji als histo-

rische figuur te determineeren, en den tijd, waarin hij leefde,

v^ït te stellen, moet erkend worden, dat ons onderzoek een mis-

lukking Wcis : in plaats van een eenheid vonden wij een veelheid

van personen, wier leven valt in ver uiteenliggende perioden van

de lOde tot de 1 4de eeuw; ja wellicht is dit tijdperk nog te nauw
genomen, want de methode, die wij bij ons onderzoek wel moes-

ten volgen, geeft ons om zoo te zeggen geen enkelen waarborg,

dat voortgezet speuren niet nog zou kunnen leiden tot identi-

ficaties, vallend daarvóór of daarna. — Stelden wij ons doel ech-

ter beperkter, het tot oplossing brengen nl. van de vraag, of in-

derdaad een bepaalde samenhang tusschen de Pandji-verhalen

en de historie aannemelijk te maken valt, en voorts van het pro-

bleem, waar het oorsprongsland van deze verhalen te zoeken is,

dan gelooven wrij, dat ons onderzoek beslissend mag worden

genoemd. Er is inderdaad contact met de geschiedenis, en wel

bepaaldelijk met de Javaansche geschiedenis ; na wat Brandes,

Hazeu en anderen hierover in het midden brachten, is dit laatste

resultaat weliswaar niet verrassend, macir als versterking van

hun betoog heeft het toch zijn waarde : de Pandji-roman is over-

gebracht van Java naar Achter-Indië, en niet omgekeerd.

Het is nu zeker belangwekkend, om even de Kambodja-

sche redactie, die meegedeeld is bij Moura ^), te plaatsen naast

de Indonesische verhalen, niet om de algemeene overeenkomst

vast te stellen (dit is reeds vroeger geschied, en wij krijgen nog

wel gelegenheid om op bepsialde punten te vijzen) , maar om na

te gacin, of— en zoo ja, in welken vorm — de hierboven gevon-

(1) Pararaton, blz. 177.

(2) J. Moura. Le Royaume du Cambodge. (1882-1883). dl II. blz. 416-445.
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den Javaansche historische motieven in dat Achter-Indische

verhaal worden teruggevonden. Het blijkt dan, dat die, met
uitrondering van de punten 2 en 6, alle in den Ruong Eynao
terugkeeren, zij 't dein hier en daar ook met eenige afwijking.

Erlangga's dochter, de kluizenares van Poetjangan, komt
ook hier voor, doch zij is hier niet Pandji's tante, maar de prin-

ses van Daha, de door Pandji gezochte geliefde zelf, en zij heet

hier Onacan ^) ; op raad van haar goddelijken voorvader Patta-

rac-cala (Batara Kala) wordt zij non in een kJuizenarij op een

heuvel, en zij ontvangt daarbij den naam Chi-Enang. Moura ver-

taalt dit ten onrechte met (( religieuse de Enang » ^) : immers het

is juist het Siameesche woord enang ^), dat (( non » beteekent,

en Van der Tuuk wees er reeds op, dat dit het uit het Javaansch

overgenomen éndang is.

Onder de meest sprekende aanwijzingen, düe wij aanvoer-

den, om Pandji in verband te brengen met Kèn Arok, behoor-

den het lichtgevend vermogen van deze beide figuren en van

hunne vrouwen, en verder het met zooveel nadruk vermelde

« in-de-war » zijn, het in zwijm vallen, de waanzin van Kèn
Arok-Pandji bij zijn liefde voor Kèn DeJes-Tjandra Kirana.

Vooral van den laatsten trek is de parallel in den Ruong Eynao
zeer duidelijk : na de eerste ontmoeting reeds met zijn nicht Bos-

saba (Poespa) keert Eynao (Inoe) naar zijn verblijf terug « Ie

coeur et 1' esprit bouleversés ; il venait de s'éprendre d'une pas-

sion violente pour sa cousiije et il s'en élbignciit avec une visible

tristesse >^ *) . En wanneer later Bossaba voor hem verloren schijnt,

daar zij met een ander zal gaan huwen, wordt hij wanhopig

( (( Eynao fut pris du plus violent désespoir » ) , van alle kanten

troost men hem, maar te vergeefs : (( Eynao n'écoutciit rien et sa

volonté de s'oter la vie paraissait irrévocable » ; als dan de dag

van Bossaba's huwelijk is aangebroken, valt hij in zwijm. — Dat

Pandji en zijn geliefde licht uitstralen, vinden wij in den Ruong
Eynao niet uitdrukkelijk vermeld, maar een herinnering eraan

mogen wij toch wel zien in de volgende passage: Eynao heeft

besloten zijn geliefde te schaken, en dringt met geweld door tot

bij het vrouwenverblijf. Waar het geheel donker is. Dan volgtu

(( Eynao y entra, et malgré Tobscurité qui régnait dans cette

(1) In den Djajalertg^ara is Déwi Onengan de zuster van Pandji.

(2) Moura, o. c. blz. 435.

(3) Vgl. D. J. B. PaUegoix, Dictionarium linguae Thai swe Siamensis, i. v.

(4) Mcnjra. o. c. 11. blz. 417.
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tour, il aper9Ut la princesse blottie dans un coin et seule » . Hij
voert de prinses, die haar bewustzijn verloren heeft, naar een
donker woud, en zoodra zij daar weer bijgekomen is, herkent
ook zij van haar kant terstond haar neef (( malgré Tobscurité de
la nuit )) ^).

Den tbcht overzee naar Sumatra vinden wij hier terug in de-
zer voege: Eynao, die thans den naam Pandji heeft aangenomen,
komt met zijn gezellen, al zoekend naar zijn verloren geliefde,

aan het strand der zee. (( lis réunirent des navires et partirent

pour Tile de Mulaka, oü ils furent accueillis avec de grands
egards )) ^). Dat hier, evenals trouwens in verscheidene Indo-

nesische Pandji-verhalen, Malaka voor Malajoe staat, kan —
wij zagen 't boven reeds — steun vinden in den Nagarakertaga-

ma, waar ook de verovering van het schiereiland Malaka wordt
opgegeven als resultaat van de pamalajoe, en is hier bovendien
volkomen natuurlijk, wanneer men de zaak beschouwt van
Kambodjaasch standpunt.

Van die episode eindelijk, waarin wij een herinnering aan
de patjinan wilden zien, vinden wij hier een voorstelling, die

geheel overeenkomt met die in de Javaansche en Maleische ver-

hal'^n, maar wat vooral van gewicht is: het ons zoo belangrijk

toeschijnende en moeilijk anders dsui bij aanname van Javaan-

sche origine te begrijpen argument voor de identificatie ontbreekt

ook hier niet, — de vorst, die deze exj^itie op touw zette,

wordt hier genoemd (( roi de Chamara )) ^).

Merkten wij in het begin van dit hoofdstuk op, dat de zes

door ons besproken punten van samenhang met de historie vol-

komen los van elkacir schijnen te staan, naarmate wij met onze

beschouwingen vorderden, moet het duidelijk zijn geworden, dat

daarin toch wel een zekere eenheid aanwezig is, en voorts, dat die

eenheid juist gevormd wordt door wat wij het Pandj i-thema bij

uitnemendheid noemden. Zonderen wij toch de beide het eerst

genoemde punten uit, dan zien wij, dat de vier overigen allen

handelen over het schaken, veroveren of tegen een aanval verde-

digen van een prinses (of van meerdere prinsessen) : Kèn Arok

(1) Moura. 1. c. blz. 423.

(2) Moura. 1. c. blz. 429.

(3) Moura 1. c. blz. 434.
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verwerft zijn vrouw Kèn Dedes, door Toenggoel Ametoeng, die

haar wederrechtelijk be2Kit en ze dus als 't ware hem onthield,

uit den weg te ruimen; de pamalajoe kan opgevat worden (wij

vestigden er de aandacht reeds op, dat de Pararaton daar zelf

eenige acuileiding toe geeft) als een tocht ter verovering van
twee prinsessen; Raden Widjaja heeft zijn vrouwen eerst te ver-

overen op Djajakatwang, en later nog eens opnieuw te verdedi-

gen tegen de Chineezen; Bhra Hjang Wisjésja eindelijk voert

krijg tegen Bhré Wirabhoemi, men mag zeggen o. a. om het

bezit van een vrouw, want, nadat zijn tegenstander is gedood,
voert hij de prinses Bhré Daha met zich mede nacur het Wes-
ten.—Welbeschouwd en met terzijdelating van bijkomstigheden,

hebben wij dus hier niet met vier motieven te doen, doch met
een motief, en de vraag, waar wij het prototype van het voor-

naamste thema der Pandji-verhalen te zoeken hebben, heeft nu
iets scherper omlijning gekregen. Moet het gezocht worden in

een van de aangevoerde historische motieven, waaraan dan in

den loop der tijden de andere zouden zijn vastgehecht ten gevol-

ge van dert (( sens instinctif des affinités qui, ici comme dans

tant d'autres arrangements de contes populaires, aurait (a) guidé

les conteurs » ^) ? En, zoo ja, komt dan wellicht in de allereerste

plaats in aanmerking het geval van Kèn Arok en Kèn DeJes,
persoonlijkheden die, wat hun karakter en levensloop betreft, de
meest doorloooende gelijkenis vertoonen met de beide hoofdfi-

guren uit de Pandji-romans? — Of moeten wij nog een stap

verder gaan en alle historische motieven voorloopig laten voor

wat zij zijn, en op een gansch ander gebied uitzien naar een
achtergrond voor de verhalen ?

Speculatie kan niet helpen om deze vragen te beantwoor-

den ; daarvoor is noodig een nieuw onderzoek van de romans uit

een geheel ander gezichtspunt, en wij hopen dat in het volgend

hoofdstuk te geven. Maar wel mogen wij reeds nu opmerken,
dat de eerste onderstelling, waarbij als eigenlijk fundament voor

de Pandji-verhalen de inleiding van den Pararaton zou worden
aangewezen, weinig waarschijnlijks heeft. Want terstond moet
de vraag rijzen, om welke reden de beide het eerst genoemde
historische motieven, die met de andere hoegenaamd niets ge-

meen hebben, in deze romans zijn opgenomen; d. w. z. wat
daarin Erlangga's 'dochter en koning Kamésjwara van Daha

(1) E. Cosquin, Le lait de la mère et Ie coffre flottant; in Revue des question»

historiques, Année 42, (1908). blz. 354.
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eigenlijk komen doen. En bovendien: voor het begrijpen van den
zin der Pandji-romans en het blootleggen van de oorzaak van
hun wonderlijke vitaliteit en hun nog merkwaardiger uitstralings-

vermogen, baat een verwijzen naar het eerste hoofdstuk van den

Pararaton al heel weinig. Wij mogen immers al met Breindes

van meening zijn, dat het grootste deel van wat dacirin omtrent

Ken Arok verteld wordt, dient om (( zijn grootheid en zijn

eigentlijke wezen in het licht te stellen » ^), zoodra het er op
aankomt, om het verhaalde in zijn details te begrijpen en te ver-

klaren, worden wij ons bewust, dat dit geheele hoofdstuk voor

ons niet meer of minder is dan éen groot raadsel.

(i) Pararaton, blz. 46, noot 4.
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HOOFDSTUK III .

Mythische tre\k.en in de Pandji-verhalen.

Ook wie, zonder gewaarschuwd te zijn door de beide

p>assages, die wij in onze inleiding aanhaalden uit de in de

Encyclopaedie van Ned. Indië voorkomende artikelen over

Javaansche en Maleische literatuur, volkomen argeloos zich aan

de lezing zou zetten van onze inhoudsopgave van den Tjekèl-

wanèngpati, kan, naar het ons voorkomt, daarmee nog niet ver

gevorderd zijn, of de gedachte aan de cianwezigheid in dit ver-

haal van een natuur-, en wel speciaal een maan- or zonne-

mythe moet bij hem opkomen ; wellicht kan door den verbij s-

terenden overvloed van allerlei episoden en bijzonderheden, die

een gansch ander karakter schijnen te dragen, dit vermoeden

weer tijdelijk op den achtergrond worden gedrongen, doch wel-

dra zal hij dan bij de lectuur opnieuw getroffen worden door

kleine trekken, die, op zich zelf soms vcin weinig belang, door

het verband waarin zij voorkomen of door een min of meer con-

stante herhaling aan beteekenis winnen en de vroeger gerezen

gedachte weer wekken en versterken. Onder de in dit opzicht

onmiddellijk de aandacht trekkende eigenaardigheden van het

verhaal behooren vooreerst deze, dat de beide hoofdfjersonen

worden geboren juist op den veertienden van de maand, als de

maan vol is, en dat hunne geboorte wordt eiangekondigd door

en vergezeld gaat van allerlei ongewone natuurverschijnselen ;

voorts moet ook van zelf opvallen de nu al meermalen vermelde

wonderlijke eigenschap van Pandji zoowel als van zijn geliefde,

dat er een schitterende lichtglans van hen uitgaat ; en eindelijk

wijzen ook hun namen in die richting. — Bezien wij dteze

gegevens iets meer van nabij.

Indra Kamadjaja en zijn zuster Nila Kentjana worden als

tweelingen-godenkinderen geboren op den veertienden dag der

maand ; midden in den nacht doen zich zoowel geweldige als

lieflijke natuurverschijnselen voor : het dondert, terwijl een
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zachte wind opsteekt, aan den hemel verschijnt een regenboog,
alle bloemen verspreiden haar geuren, de maan verduistert, en
tegen den morgeii worden de tweelingen geboren, die — zegt

het verhaal — schoon 2djn als de zon en de maan ^) . Later, als

broeder en zuster een onweerstaanbare liefde voor elkaar hebben
OF>gevat, en zich daarom met goedvinden van hun vader incar-

neeren nacir de aarde, om daar geboren te worden als prins van
Koripan en prinses van Daha, zien wij wederom hetzelfde ge-

beuren. Van Inoe wordt thans niet uitdrukkelijk gezegd, dat

zijn geboorte juist bij volle maan plaats heeft, maar de begelei-

dende teekenen zijn vereer dezelfde of zelfs in nog sterker kleuren

geschilderd : beurtelings boven de zee en boven het land breekt

een hevige orkaan los, met donder, stortregen en bliksem, hoo-

rnen storten om, heel Java schudt, zoodat ieder denkt, dat de
dag der opstanding aangebroken is, want de menschen bevroe-

den niet, dat nu de groote Vorst staat geboren te worden ; als de
storm bedaard is en de bloemen geurend ontluiken, baart de vor-

stin van Koripan een schoonen prins, die een licht verspreidt

als van de peis opkomende zon, — zóó sterk is zijn glans, dat

de oogen dien niet kunnen verdragen"). De geboorte van de
prinses van Daha, d.i. de naar de aarde nedergedaalde Nila

Kentjana, gaat gepaard met soortgelijke wonderteekenen, en
heeft plaats op den veertienden van de maand ; zij is schoon als

de volle maan en ook zij straalt een schitterend licht uit. — En
niet alleen van Pandji en zijn vrouw wordt de geboorte op deze
wijze verhaald : ook zijn kleinzoon, de door Mésa Tandraman
bij de hemelnimf Déwi Soekarba verwekte held Mésa Indra Koe-
soema Joeda, wordt juist in het midden van de maand geboren,

en vcin het jonge kind wordt gezegd, dat het schoon is als de
opkomende zon en glanst als een pop van edelgesteenten, en
ook de wonderteekenen zijn weer dezelfde : een orkaan steekt

op met geweldigen donder en bliksem, alle gewas in den hemel
slaat om, het paleis der goden schudt op zijn grondvesten ; nau-
welijks is de storm bedaard, of alle bloemen openen zich en
verspreiden haar liefelijkste geuren ^).

Wij moeten hier terstond opmerken, dat de wonderbaarlijke

eigenschap van het uitstralen van een lichtglans niet alleen is toe-

(1) Zie boven blz. 18.

(2) Zie boven blz. 27.

(3) Zie boven blz. 95.
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bedeeld aan enkele hoofdpersonen; ook de figuren vcin het tweede
plan missen deze niet, zij 't dan ook, dat de glans, die van deze

uitgaat, wel iets minder schijnt te zijn. Wanneer wij bijv. van
Pandji lezen, dat, als in den strijd zijn kleed omhoog waait, daar

een vuurgloed zichtbaar wordt ^) , en dat, als een van Goenoeng
Sciri's bedienden hem de haren zal knipp>en en dacirbij het hoofd

aanraakt, daaruit een vlam te voorschijn schiet, die den dienaar

geheel verblindt "), dan wordt van zijn broeders en zusters en
verdere verwanten, in termen die iets matiger aandoen, ver-

haald, dat zij glanzen als <( gouden poppen » of als <( poppen
van ivoor, ingelegd met goud ».

Ook in de namen is deze eigenschap vastgelegd ; veelal

wordt er in uitgedrukt de glans van edelsteen of goud, soms
ook worden zon en maan uitdrukkelijk genoemd : zoolang de
latere prinses van Daha in den hemel is bij haar ouders, heet zij

Nila Kentjana ( Sciffier-goud ) , later op de acirde is haar naam
Kentjana Ratna, wat met het voorgaande vrijwel synoniem is,

en ook Tjandra Kirana (Manestraal) ; en haar broeder en min-

naar heet, nadat hij in Koripan geïncarneerd is, o.a. Rawi-sa-

rzingga (Zonnelicht) ^) . In de ncimen van alle dienaren van den
jongen Indra Kamadjaja komt het woord roel^ma (goud) voor,

en in die van zijn zuster's dienstjuffers woorden als bintang

(ster) en anggara (Sl^r. kool, gloeiende kool ; naam van de
planeet Mars).

Dat de hoofdj>ersonen in den Tjekelwanèngpati wel met de
zon en de maan vergeleken worden, kwam al uit in wat hierbo-

ven over hun geboorte meegedeeld werd ; men zou geneigd zijn

hieraan niet te veel gewicht te hechten, wcire 't niet, dat het

grootere beteekenis kreeg in verband met het reeds aange-

voerde, en vooral ook doordat 't niet iets op zich zelf staands

is, maar vrijwel constant geschiedt : Inoe is als de maan, die

door de wolken schijnt ; waar hij verschijnt met zijn neef, den
prins van Daha, zijn zij als volle manen ; het gelaat vcin Sela

Brangti (Tjandra Kirana) schittert als de maan, wanneer die vol

is ; en als Pandji en zijn broeder de stad Gagelcing binnentrek-

ken, loopt heel de bevolking uit, om de schoone helden te zien :

(1) Zie boven blz. 82.

(2) Zie boven blz. 42.

(3) Zie Van der Tuuk, Kort verslag der Maleische HSS., toebehoorende aan de

Royaï Asiaüc Society te Londen. B. K. I. (1866). blz 469. aant. 8.
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het is (zegt de verhaJer) of zon en macin op aarde zijn neerge-

daald. Bijwijlen is het dan ook, of wat in deze beschrijvingen

bedoeld wordt, niet langer is : vergelijking, doch : bepaalde ge-

lijkstelling ; als, in het begin van het verhaal, Kamadjaja terug-

keert van het bezoek aan zijn ouders, bij wie hij voor het eerst

zijn zuster Nila Kentjana ontmoette, zegt hij tot zijn dienaren als

verklaring voor zijn diepe ontroering : a Toen Ik zooeven bij

mijn Vader was, zag ik de maan, die opging over dit gansche

land ! )) ^) En in den nacht na dit bezoek kunnen noch hij zelf

noch zijn zuster slapen, zóó ontroerd worden beiden door het

gezicht van de helderschijnende, volle maan ").

Een andere trek, die ook al zijn mogelijke waarde in dit ver-

band ontleent aan het feit, dat hij zoo vaak voorkomt, is de ter-

mijn van zeven dagen, van den duur dus van een maanphase.
In dit opzicht doet zonder twijfel ons referaat nog niet volkomen
recht aan den tekst, want zeker zijn er nog tal van gevallen van

dezen trek, die wij in ons overzicht niet hebben opgenomen ;

maar ook nu reeds zal men getroffen zijn door deze telkens wea:
zich voordoende eigenacirdigheid. Wanneer de vorst van Kori-

pan besloten heeft om met zijn gemalin naar Noesasari te gaan,

ten einde de goden daeir om kinderzegen te bidden, vertrekt hij

op den zevenden van nieuwe maan ^) ; de legermacht der

Dahaërs, die uittrekt naar den berg Sela Mangling om de ge-

roofde Tjandra Kirana te verlossen, verlaat Daha op den zeven-

den dag na de verdwijning der prinses, en na zeven dagen heeft

men de plek bereikt, wacir de booze hoeta zich ophoudt'') ;

Tjarangtinangloeh en zijn zuster komen, op zoek naar hun broe-

der Inoe, aan den berg Arga Sela, en zij doen er zeven dagen
over om den top te bereiken '')

; als Pandji en zijn broeder van
uit Wiraboemi naar Gagelang trekken om Tjandra Kirana te

zoeken, beginnen zij alweer hun tocht op den zevenden vcin

nieuwe maan ^), en wanneer Pandji haar eindelijk vindt, en zij

zich, na lang weerstreven, aan hem gegeven heeft, voert hij hciar

na zeven dagen mee naar zijn eigen paleis ^) ; Pandji blijft haar

(1) Zie boven blz. 20.

(2) Zie boven blz. 21.

(3) Zie boven blz. 24.

(4) Zie boven blz. 37.

(5) Zie boven blz. 44.

(6) 21ie boven blz. 68.

(7) Zie boven blz. 79.
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echtex niet trouw, hij ontsteekt in liefde voor de prinses van Ga-
gelang en bij deze brengt hij wederom zeven dagen door ; als

Pandji's zoon Mésa Tandraman, zoekend nazir een geneesmiddel

voor zijn zieken vader, in den hemel komt bij de nimf Soekcirba,

wil deze hem de begeerde Gandapoera-bloem wel geven, doch

onder voorwaarde, dat hij zeven dagen bij haar zal blijven ^)
;

en in de laatste episode van den roman zien wij alweer hetzelfde:

de expeditie van den vorst van Keling tegen Java zal uittrekken

op den zevenden van nieuwe maan ^) , en wanneer later de strijd

ontbrand is, duurt die zeven etmalen ! ^) — Men zal bezwaar-

lijk aan een trek, die op deze wijze telkens weer naar voren

komt, zonder nader onderzoek beteekenis kunnen ontzeggen.

Hetzou nu gemakkelijk vallen, om uit de eindere redacties van
den Pandji-roman een lange lijst van plaatsen samen te stellen,

die op volkomen dezelfde wijze op een zeker verband met zon
en maan wijzen, doch wij achten dit onnoodig : eenmaal dat de

aémdacht er op gevestigd is, vallen deze trekken zioo in 't oog,

dat ieder lezer van welk Pandji-verhaal ook ze onmiddellijk zeJ

herkennen ; dat in het eene verhaal een bep>aalde figuur Kentja-

na Ratna heet, en in een anderen roman Ratna Koemala, maakt
geen onderscheid ; namen als Tjandra Kirana, Tjandra Sari,

Nawang Woelan mag men in zeker opzicht als synoniemen re-

kenen ; en wanneer wij naast den zooeven uit den Tjèl^èlwa-

nèngpati aangehaalden trek, dat Inoe en Tjandra Kirana niet

kunnen slapen door het zien van de volle maan, passages plciat-

sen uit den Middeljavaanschen Adjar Piï^atan, het Maleische

gedicht Ken Tamboehan en het Sassaksche verhaal Tjilinaja,

•waar het nu eens de held, dan weer de heldin van het verhaal is,

die droomt, dat hem (of haar) de maan in den schoot valt, dan
is toch ongetwijfeld de gedachte, die daarachter ligt, dezelfde.

Komt al in het eene verhaal een bepaalde trek duidelijker uit dan
in het andere, gerust kan toch verklaard worden, dat de gege-

vens, die ons in dit hoofdstuk bezighouden, algemeen zijn, en

dat de Tjè^èlwanèngpati in dit opzicht geen uitzondering is,

maar eenvoudig spyecimen.

Intusschen, hoeveel gewicht men nu ook aan deze trekken,

en vooral aan het vereenigd voorkomen daarvcin, zou willen

(1) Zie boven blz. 91.

(2) Zie boven blz. 111.

(3) Zie boven blz. 113.
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hechten, meer dsui een vrij groote mate van weieurschijnlijkheid,

dat in onze verhalen een over zon en maan fantaseerende mythe
verwerkt is, ligt er niet in ; het bewijs daarvan mag men eerst

geleverd rekenen, indien men er in zou slagen, een bej^aalde

mythe op te sporen, waarvan het ciannemelijk kan worden
gemaakt, dat zij als prototype van den roman te beschouwen is.

Dit laatste nu schijnt evenveel met behulp van de boven aange-
wezen eigenaardigheden onmogelijk : allereerst treft als moei-
lijkheid daarbij de weifeling, die ten opzichte van één der
figuren (Inoe) te constateeren valt, die nu eens met de zon in

verband gebracht wordt en dan weer met de maan wordt verge-

leken ; macir afgezien dciarvan blijven deze trekken toch ook zoo
in het algemeene en hebben zoo weinig markants, dat men wel
moet toegeven, dat er geen vorm van maanmythe te bedenken
valt, waarin zij niet zouden pcissen.

Anders is dit evenwel bij een episode aan het begin van den
reeds meermalen genoemden roman Djajalengliara ; behalve
toch dat wij hier alle bovengenoemde eigenaardigheden terug-

vinden, doch nu in veel nauwer verband met elkaar gebracht en
als het ware in een kort bestek opeengedrongen, hier zijn boven-
dien, in innigen samenheing daarmee, trekken aanwezig, die

oogfïnschijnlijk van geheel anderen aard zijn en aan het verhaal

een uitgesproken en goed herkenbare physionomie geven. Wij
moeten deze episode ^ ) , waarop v^j bij ons verder onderzoek nog
meermalen terug zullen komen, en die de geschiedenis behan-
delt van de aan Pandji voorafgaande generaties, hier in het kort,

maar toch met behoud van alle noodige details, meedeelen :

In het rijk Mendang Kamoelan regeert de vorst Djajaleng-

kara ; hij is gehuwd met Tjandra Lata, van wie hij tv/ee kinderen

heeft, een dochter Ratna Pambajoen en een zoon Raden Soe-

brata ; bovendien heeft hij buiten echt nog drie oudere zoons. De
voorspoed van zijn regeering wordt gestoord doordat een zekere

Djajasengara, adipati van Mendang agoeng, die wrok koestert,

daar hem de hand van 's vorsten dochter geweigerd is, in

opjstand tegen hem komt ; de eigenlijke oorzaak evenwel van het

onheil, dat Djajalengkara treft, ligt dieper : het is een kastijding

van hooger hand voor de bloedschendige gemeenschap, waar-
in hij leeft met zijn eigen oudere zuster, Tjandra Swara. —

(!) Zie B. K. I. 1853, blz. 47-69, en 1854, blz. 151-168.
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Terwijl de opstandelingen veld winnen, erkent de vorst zijn

schuld acin de rampen, die het rijk treffen, en daar de hem toe-

beschikte tijd bijna verloopen is, wil hij zijn zonde boeten door

met zijn vrouwen en rijksgrooten ten hemel te varen ; hij neemt
den nciam aan van Kala Soerja, verandert ook de namen vem zijn

volgelingen, en belooft dat hij, na volbrachte boete, in een

nieuwe incarnatie weer tot den strijd zal terugkeeren. Na zijn

verscheiden zal het rijk Mendang Kamoelan in een woestenij

veranderd worden, en hij draagt daarom zijn zoon Soebrata op
om met zijn broeders dienst te gaan zoeken bij 's Vorsten neef,

die over Madjapahit heerscht. Na deze beschikkingen begeeft hij

zich naar zijn gemalin Tjandra Lata, macikt haar met zijn voor-

nemen bekend en voert haar vervolgens met zich naar bed.

Ondertusschen is in Mendang agoeng de opstcindeling

Djajasengara met zijn bondgenooten bijeen ; men is op het punt
te besluiten op den volgenden dag den beslissenden aanval op
Mendang Kcimoelan te doen, als een zekere Bramana Sekti, die

van overzee daarheen gekomen was, zich daartegen verzet : hij

verklaart, dat het noodig is eenig geduld te oefenen, daar de
Godheid uitstel heeft verleend van het vonnis des noodlots, dat

over Djajalengkara voltrokken zal worden, tot de eerstvolgende

volle maan, dat is tot over zeven dagen ; zoo men eerder aanviel,

zou men zelf te gronde gaan. De adipati wil echter vEin geen
uitstel hooren, en eerst zijn vrouw Mahéswara slaagt er in hem
ervan te overtuigen, dat het afwachten van de volle maan nood-
zakelijk is. Dan komt evenwel de vrees in hem op, dat Djaja-

lengkara zelf vóór dien termijn tot den aanval zal overgaan, en
op raad van zijn bondgenooten tracht Djajasengara nu zijn vrouw
te bewegen, naar den koning van Mendang Kamoelan te gaan,

dezen tot overspel te verlokken en zóó over te halen, niet vóór de
naderende volle maan den strijd te beginnen. Eerst wil Mahés-
wara daar niet van hooren en toont zij zich beleedigd door het

voorstel, maar ten slotte geeft zij toe en laat zij zich vinden om
de krijgslist te beproeven ; bij Djajalengkara gekomen, veinst zij

zich aan hem te onderwerp>en en weet zij tegelijk zijn hartstocht

op te wekken ; weldra echter wordt voor haar het spel ernst : zij

vergeet haar echtgenoot en ontbrandt in vurige liefde voor Dja-

jalengkara. Deze belooft haar weliswaar den strijd niet te begin-

nen vóór volle maan, doch hij houdt zich niet aan zijn woord ;

weldra geeft hij het sein tot den aanval, die voor den afvalligen

adipati geheel onverwacht komt. Eerst wordt de strijd met afwis-
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selend geluk gevoerd, tot ook Djajalengkara zelf met de zijnen

ten strijde trekt ; zijn vaandel, dat zwcirt van kleur is, met wit

afgezet, wordt voor hem uitgedragen, en na een verwoed gevecht

wordt de oproerige adipati door den vorst zelf gedood ; het lijk

valt dezen echter niet in handen, maar verdwijnt in het eigen

oogenblik, als belooning voor de standvastige boete van den
adipati.

Kort dciama is de nacht der volle maan daar en de tijd van

*s Vorsten hemelvaairt is gekomen ; hij verdwijnt met zijn vrouw
en zuster, zijn volgelingen bestijgen den brandstapel en hunne
zielen volgen hem na. Ook zijn dochter Raden Pambajoen wil

met haar vader sterven, doch dit wordt haar niet toegestaan ; zij

verandert dan in een groote slang en bewaakt van nu aan den
\raton, die doodsch en verlaten achterblijft. >Want Soebrata volgt

het bevel van zijn vader op en verlaat met zijn vrouw en broeders

het rijk ; hij bouwt schepen en na een reis van zeven dagen komt
hij in Garoeda en bereikt weldra het hof van Madjapahit.

Daar is op dat oogenblik de vorst aan het beraadslagen met
zijn zoon Raden Tédjangkara en met andere rijksgrooten over een

opstand, die uitgebroken is onder leiding van een zekeren Lem-
boe Soeranggana, toemenggoeng van Djenggala. Juist heeft men
besloten om gewapenderhand tegen den oproerling op te treden,

als Soebrata daar met zijn broeders verschijnt en zich bekend
maakt. Hij deelt mee wat te Mendang Kamoelan gebeurd is,

vertelt, hoe hij vervolgens in zeven dagen over zee daarheen
gekomen is, en verzoekt nu in dienst te mogen treden. De vorst

van Madjapahit weent over den dood van zijn bloedverwant,

neemt Soebrata's aanbod aan en zegt dezen zijn intrek te nemen
bij zijn neef Tédjangkara. De beide prinsen sluiten terstond

vriendschap, en Soebrata drukt zijn wensch uit om mee op te

trekken tegen den opstandigen Lemboe Soeranggana, — De
ware reden van diens afval was hierin gelegen, dat de prins van
Madjapahit, Tédjangkeira, in ongeoorloofde betrekking stond tot

zijn (Soeranggana's) vrouw Mahéraras, die van haar zijde

eveneens vurige liefde voor den prins had OF>gevat en in hacir hart

haar echtgenoot den dood toewenschte. — Weldra ontbrandt de
strijd en het leger der opstandelingen lijdt de nederlaag ; het is

Soebrata, die den aanvoerder Lemboe Soeranggana overwint en
doodt ; het lijk verdwijnt aanstonds, als belooning voor vol-

brachte boete. Uit dankbaarheid voor zijn aandeel in de over-

winning geeft de vorst van Madjapahit aan Soebrata de
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heerschappij over Djenggala en honderd schoone vrouwen, onder
welke ook Mahéraras ; als Tédjangkara echter acin Soebrata zijn

groote liefde voor Mahéraras bekent, staat deze haar aanstonds

aan zijn neef af en vertrekt vervolgens naar het hem toebedeelde

rijk.

Na eenigen tijd besluit de vorst van Madjapahit, die behalve
zijn bovengenoemden zoon Tédjangkcira ook nog een dochter

heeft, Tédja Swara geheeten, die buitengewoon schoon is en om
wier hand vele vorsten te vergeefs hebben gedongen, 2dch met
zijn vrouw Pandan Sari ter hemelvaart voor te bereiden ; weldra
draagt hij de regeering over aan zijn zoon Tédjangkara en ver-

dwijnt met zijn vrouw en enkele getrouwen.

Zeeven jaar later keeren ook Soebrata en zijn drie broeders

naar den hemel terug ; de vier zonen van Soebrata (behalve deze

zonen is_er nog ééne dochter, Rcira Soetji, die ongehuwd blijft en
als kluizenares gaat leven op den berg Poetjangan) gaan dit uit

Djenggala aan Tédjangkara, die in Madjapahit regeert, meedee-
len ; deze doet hen daarna opvolgen in de verschillende deelen

van het rijk van hun vader en verandert daarbij hun namen :

Lemboe Miloehoer wordt bestuurder van Djenggala onder den
naam Djajèng Rana ; Lemboe Mardjaja bestuurt Kediri ot

Mamenang onder den naam Djajèng Nagara ; Lemboe Manga-
remg krijgt het gebied van Oerawan en den naam Djaja Sasana

;

Lemboe Mardadoe gaat heerschen over Singasari onder den
neiam Djajantaka.

Korten tijd daarna komen te Madjapahit vijf overzeesche

vorsten om te dingen naar de hand van 's Vorsten zuster Tédja
Swcira ; Tédjangkara verzoekt haar te kiezen uit de vijf preten-

denten, doch zij is daartoe niet te bewegen en verklaart liever te

vallen sterven dan een van deze te huwen. In de moeilijkheden,

die uit deze weigering ontstaan, stijgt nu Semcir, de trouwe die-

naar van de vorsten van Mendang Kamoelan, ten hemel op naar

Kala Soerja (d.i. Djajalengkara) , om dezen te verzoeken thans

zijn zwarten standaard {toenggoel woeloeng) te doen nederda-

len; alzoo geschiedt, en dit voorwerp hecht zich. in den grond

midden op de paséban van den k/aton van Madjapahit. De
wonderkracht vcin deze vlag veroorzciakt aardbeving en allerlei

rampen, er komt gedurende drie dagen een algemeene sterfte en

het acinhoudend uit- en ingaan bij het begraven der slachtoffers

belet de poorten van Madjap>ahit te sluiten. Daar niemand in

staat is om het voorwerp uit den grond te trekken, beveelt Té-
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djangkara zijn patih, om alle vorsten van Java aan te zeggen,

dat zijn zuster zal ten huwelijk gegeven worden aan v^e er in

zal slagen, de zwarte vlag uit den grond te rukken. Tegelijk

ontvangt hij een ingeving van Batcira Goeroe, dat met zijn eigen

hemelvaart het rijk IVladjap>ahit een einde zal nemen.
De nieuwe vorst van Djenggala, Djajèngrana, heeft intus-

schen zijn patih, Koedcina Warsa, naar Bali gezonden, om uit

een staf, dien deze meekrijgt, een kris te doen maken. Met on-

geduld wacht hij op de terugkomst van den patih, die lemg

wegblijft ; wanneer hij eindelijk verschijnt — hij heeft in zeven

nachten de reis van Bali naar Madjapahit gedaan — heeft hij

behalve één patrem drie krissen bij zich, en een van deze, de

Kala Misani, is voor den vorst bestemd ; de patih deelt boven-

dien nog mee, dat hij de dochter van des smids broeder, Gen-
Jing Bali, tot vrouw heeft gekregen. — Op datzelfde oogenblik

komen cian het hof van Djenggala ook de gezanten uit Madja-

p>ahit cian, die het gevcJ met de zwarte vlag meedeelen en de

uitnoodiging tot den wedstrijd overbrengen. Terstond geeft

Djajèngrana aan die uitnoodiging gehoor, en na een teeder

afscheid van zijn vrouw Mahéswara, zijn andere gemalinnen en

zijn bijwijven (allen zijn ééne maand zwanger), die hem nog
wacirschuwen voor de gevaren, die van de zwarte vlag dreigen,

maakt hij zich met zijn drie broeders op weg ; hij reist den
heelen nacht door en komt des morgens in Madjapahit aan,

waar hij den vorst met de overzeesche pretendenten bijeenvindt.

Weldra begint nu de sajemhara : eerst beproeven de vreemde
vorsten hun krachten, doch te vergeefs ; ook de grootwaardig-

heidsbekleeders van Madjapahit en Djajèngrana 's broeders

slagen niet ; dan treedt eindelijk Djajèngrana zelf naar voren en
hem gelukt het den standaard uit te rukken. De teleurgestelde

overzeesche vorsten berusten evenwel niet in dezen afloop van
den wedstrijd en zij trachten zich met geweld van de prinses

meester te maken, maar de Javcinen, onder leiding van Djajèng-

rana, die met zijn kris Kala Misani gewapend is, verslaan hen
en dcxxlen het meerendeel van hen. Tédja Swara, die schoon is

als de volle maan, valt aan Djajèngrana ten deel, en ook zijn

broeders worden begiftigd met prinsessen uit de overwonnen
rijken ; zoodra Djajèngrana Tédja Swcira ziet, ontbrandt hij in

liefde voor haar, hij voert haar met zich mee naar Djenggala en
laat daar in den kraton een woning voor haar in gereedheid
brengen.

175



Kala Soerja, de voormalige vorst van Mendang Kamoelan,

die zich in den hemel bevindt, besluit zich thans v^eer nacir de

aarde te incarneeren, en v^el in den zcxm, dien Djajèngrana zal

verwekken bij Tédja Swara ; aan zijn zuster Tjandra Swara

drciagt hij op zich nacir KeJiri te begeven bij den daar regeeren-

den vorst Djaja Nagara ; op haar weg ontmoet zij echter god
Narada, die haar tegenhoudt, waarop haar gedaante zich in

tweeën deelt ; de eene helft van haar wezen gaat naar Djaja

Nagara om daar zich te incarneeren in diens dochter, de andere

helft begeeft zich naar den patih van Djanggala, Koedana
Warsa, waar zij als diens dochter herboren zal worden. — Dja-

jèngrana wordt overvallen door een ziekte, die in zeven dagen

hoe langer hoe erger wordt, in den donkeren nacht wordt hij

door zijn gemalinnen, zijn broeders en bedienden bewaakt ; in

een droom krijgt hij een ingeving, dat hij niet zal genezen alvo-

rens het rijk WanJan te hebben bestreden ; zoodra hij ontwaaJct

is en aan deze ingeving denkt, neemt hij de prinses van WanJan
bij de hand en voert haar met zich nciar bed.

Ondertusschen heeft Djaja Scisana, een van Djajèngrana 's

broeders, liefde opgevat voor Ratna Rarangin, een van de gema-
linnen van zijn oudsten broeder, en bezoekt hacir des nachts in

haar slaapvertrek ; lang verzet zij zich tegen zijn onstuimig

verlangen, maar eindelijk geeft zij toe. Rara Soetji heeft hen
evenwel gezien en vol verontwaardiging vertelt zij haar broeder

Djajèngrana het gebeurde ; wanneer later Ratna Rarangin zwan-

ger blijkt, wordt zij op bevel van Djajèngrana omgebracht.

Alvorens Djajèngrana's broeders het bestuur over de hun
toebedeelde rijken gaan aanvaarden, zegt Djajèngrana tot zijn

broeder Djajanagara, vorst van Kediri : (( Zoo ik bij Tédja Swara
een zoon verwek, zal hij Wanèngpati heeten, en indien uwe
vrouw u een dochter schenkt, laat ons die beiden dan met elkan-

der doen huwen. ». Alzoo wordt afgesproken, en na zeven

dagen vertrekken de broeders, ieder naar zijn eigen rijk, Dja-

jèngrana wil thans het huwelijksgenot smaken met Tédja Swara,

maar zij verzet zich daartegen op grond van haar verwantschap

met hem ; ten slotte laat zij zich echter verbidden, en terwijl zij

zijn lust bevredigt, daalt Kala Soerja in hacir neer. Als de tijd

van hciar zwangerschap vervuld is, doen zich hevige natuurver-

schijnselen voor, en zij baart een zoon Koeda Wanèngpati ; de
moeder sterft en haar lichaam verdwijnt. De vorst valt in zwijm
en geeft zich aan zijn wanhopige droefheid over ; eerst na vijf
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mcicinden vertoont hij zich weer in het openbaar en zoekt troost

bij zijn andere gemalin Mahéswara, die het evenbeeld is van de

gestorvene en daarom door hem eveneens Tédja Swara genoemd
v^ordt. — In KeJiri verwekt de vorst bij zijn gemalin een

dochter, die hij Sekar Tadji of Tjandra Kirana noemt. De vrouw
van zijn patih bevalt van een dochter Déwi Angrèni.

Al zal men voorzeker bij den eersten aanblik ook dit verhaal

niet bepaald zeer doorzichtig noemen, het springt toch direct

in het oog, dat hier in een kort bestek vooreerst alle trekken,

waarop wij hierboven opmerkzaam maakten, bijeen zijn, en dat

bovendien andere eigenaardigheden daar als het ware innig mee
verweven zijn, die deels het vermoeden van de aanwezigheid

van een astrale mythe aanzienlijk versterken, deels in ieder geval

aan hef verhaal een zeer sprekend en markant uiterlijk geven.

Wij krijgen hier te doen met drie generaties, die van Djaja-

lengkara, van Soebrata, en van Djajèngrana, die alle drie

G'ehiiv/d zijn of huwen met een vorstin, die in haar naam duide-

liik het maankenmerk draagt, of wier naam althans een glans

of schittering uitdrukt ; van Djajalengkara wordt verder uitdruk-

kelijk te kennen gegeven, dat hij de zon is (hij neemt den naam
aan van Kala Soerja) , en van den zoon van Djajèngrana, den
eigenlijken held van ons verhaal, die weer onder begeleiding van
hevige natuurverschijnselen ter wereld komt, wordt meegedeeld,
dat hij een nieuwe incarnatie is van denzelfden Kala Soerja. En
weer treft ons ten opzichte van deze drie {personen de boven reeds

opgemerkte weifeling tusschen zon en macin : niet alleen toch

dat weer bijna vast als duur van bepjaalde voorvallen wordt oi>ge-

geven : één maand, en : zeven dagen of zegen nachten, — wrij

krijgen hier ook den indruk, dat de duur van deze generaties zelf

op een of anderernanier in verband wordt gebracht met den
mcianomloop : althans voor Djajalengkara is de tijd van volle

maan de fatale termijn, dem moet zijn regeering eindigen : hij

vaart ten hemel en sterft. — Maar bovendien vinden wij hier,

dat het eenige wat van ieder geslacht de vermelding waard wordt
geacht, een voorval is, dat onmiddellijk doet denken aan wat wij

reeds het Pandji-thema bij uitnemendheid hebben genoemd,
een strijd nl. uitgelokt door de begeerte naar een vrouw, en hier

daarmee telkens als zeer teekenende eigenaardigheid verbonden
een ongeoorloofde huwelijksverhouding : Djajalengkara, die

gehuwd is met Tjandra Lata, leeft bovendien in bloedschande
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met zijn zuster Tjandra Swara ; in de volgende generatie is het

Tédjangkara, Soebrata's neef, die een opstiand uitlokt d<x>r zijn

overspelige liefde voor de vrouw van den adipati Soeranggana
;

en een geslacht verder is het Djaja Sasana, die in ongeoorloofde

relatie staat tot een vcin zijn broeder's gemalinnen, Ratna
Rarangin, die haar schuld met den dood boet. Deze Iciatste trek

ontbreekt ook in den Tjèhèlwanèngpati niet : de prins van Kori-

pan en de prinses van Daha, wier eindelijke vereeniging het doel

en als het ware de kroon van het verhaal is, zijn in hun v/are

essentie, d.w.z. als goden, broeder en zuster, en hun huwelijk

is derhalve incestueus. Staat echter in dien roman deze eigenaar-

digheid om zoo te zeggen los in 't verhaal, hier in den Djaja-

lengkara is deze trek innig opgenomen in het verband der elkaar

opvolgende geslachten.

Indien nu het vermoeden juist is, dat in de Pandji-verhalen

een mythologische achtergrond aail te nemen is, moet het voor

ons, gewapend met de kennis vem alle bovengenoemde criteria,

niet onmogelijk meer zijn om te komen tot het herkennen en
vaststellen van het typische daarin, vooral nu, door de verschij-

ning vcin Schmidt's Grundlinien, de over de Austronesische

mythologieën beschikbare gegevens, die tevoren in vrijwel chao-

tische wanorde, over tal van publicatie's verspreid, vóór ons
lagen, in beknopten vorm en overzichtelijke groepeering tot ons
zijn gebracht, en bovendien door den geleerden schrijver reeds

een eerste poging gedaan werd, om in die wonderlijke en raad-

selachtige verhalengroepen systeem en vaste ontwikkelingslijn

aan te wijzen, In ons nadeel kan 't hierbij schijnen, dat Pater

Schmidt in zijn boek de eigenlijke Maleische en Javaansche

gebieden juist niet behandeld heeft, en vvrel om deze reden, dat

door den daar reeds eeuwen heerschenden Islam en de daaraan

voorafgegane Voor-Indische beïnvloeding, de oude inheemsche
volksgodsdienst er geheel verdrongen is ^) ; doch inderdaad is

dit nadeel niet zoo groot : tot de definitieve resultaten van
Schmidt's werk behoort toch zeker dit, dat hij, bij alle niet te

miskennen verschil, een nauwe verwantschap heeft aangetoond
tusschen de mythen van de verschillende Indonesische gebieden,

zooals trouwens ook te verwachten was op grond van de bekende
overeenkomsten in taal en algemeene cultuur. Wij wcigen het

dan ook, om voor een mythologische gedachtenwereld, die ge-

(I) Schmidt. o. c. § 9.
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heel overeenkomstig is aan die, welke cicin de Pandji-verhalen

ten grondslag ligt, te wijzen naztr het gebied van Noord-Celebes,

en als prototype van de kern der romans te noemen : de mythe
van god Kalangi' en god Manimporol^. Deze mythe wordt door

Schwarz en dr. Adriani ^) als volgt meegedeeld :

Volgens het verhaal der zegslieden, woonden god Kalangi'

en god Manimporok in het binnenland, te Tombcisian-atas. Zij

beiden weiren met elkacir bevriend, zij bezochten elkaar dikwijls.

Later daalde Kalangi' nacir de zeekust af en ging de dorpen
stichten van af het gebergte Taréran en verder Westelijk, tot aan
het dorp Poiar en vandaar keerde hij weder in Westelijke rich-

ting terug en bleef wonen te Watoe No 'ai, in de vlakte, die gele-

gen is tusschen de dorjjen Pondang en Lop>a'na. Zoo heeft hij

daar een groot huis opgericht, dewijl hij daar vast verbleef. Ten
tijde dat hij daar woonde, was de oever der zee nog niet dciar,

mciar nog Westelijk van het eiland Tatapaan. Maar omdat hij

de bruinvisschen als 2djne varkens onderhield, en daar hij het al

te lastig vond om telkens heen en weer naar het Westen te gcian

en zijne varkens te voederen, zoo riep hij zijne varkens tot zich

en terstond drong de zee van 't Westen het Icuid binnen en kwam
tot aan den rand van zijn huis. Van toen af te beginnen, had hij

het gemakkelijk met zijne varkens te voederen.

Daarna kreeg Kalangi' verlangen en wenschte zijn vriend

Manimporok te zien ; zoo begaf hij zich dan naar het Oosten ^
)

,

naar zijn vriend, die woonde op den berg, welke thans den nciam

Manimporok draagt. Maar toen hij in het Oosten aankwam, was
Manimporok niet in zijn huis, daar hij het bosch was ingegcian ;

alleen zijn vrouw Kalongkopan was daar. Deze Kalongkopan
was eene zeer schoone vrouw. Toen Kalangi' zag, dat alleen

Kalongkopan te huis M^as, kwam er een booze lust in zijn hart.

Daarop verleidde hij die vrouw, en zeide : « Wel Kalongkopan,
ga toch met mij mede, ik ben een rijk man. Let gij eens op mijn
rijkdom : ik bezit de zee, het groote woud en een groot fraai

huis. Maar uw man heeft alleen slechts het bosch : dacirom,

volg mij toch ! » Toen nu Kalongkopan die woorden hoorde, is

zij terstond met Kalangi' medegegaem.

(1) J. Alb. T. Schwarz, Tontemboansche Telfsten, 1907. Zie: Vertaling, blz. 294

en vig.

(2) Hij ging des nacht», — zoo vermeldt een andere versie van het verhaal.

Z'e Schwarz—Adriani, o. c. blz. 297.
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Het was nog niet lang gele'ien dat zij vertrokken waren, ot

Manimporok kwam terug en de steJcker zocht overal zijne vrouw,

met geween en kommer, die niet meer te zeggen is. Dciar hij,

steeds zijne vrouw zoekende, haar niet meer kon vinden, zoo

hakte hij een Sangkiow-boom om en bekapte hem tot een beeld,

hij maakte het nciar de gedaante van Kalongkopeoi. Toen hij het

had afgewerkt, ging hij het oprichten op den weg aan het uit-

einde van het dorp en verborg zich ter zijde vein den weg. Nog
niet lang had hij zich verborgen, of er kwamen menschen daar

voorbij en zij zeiden :« Wel, dat beeld daar gelijkt bepaald op
Kalbnkopan, maar er is toch iets dat niet goed is gemaakt».
Toen die lieden voorbij waren, kwam Manimporok voor den
dag en sneed hetgeen niet goed was af en ging zich opnieuw ver-

bergen. Weder had het niet lang geduurd, of er kwamen
opnieuw lieden voorbij en zij zeiden : « Wel, als het niet door

dat daar was bedorven, dan was het inderdaad gelijk acin de
gedaante van Kalöngkopan )>. Toen zij voorbij gegaan weiren,

kwam hij weder voor den dag en sneed het verkeerde ervan weg
en ging zich weder verbergen. Alweder niet lang, waren er

opnieuw voorbijgangers en dezen zeiden : (( Wel verbazend !

dat daar is werkelijk als de gedaante van Kalöngkopan ! Er is

wacurlijk niets dat van haar verschilt ». Toen nam dan Msinim-

F>orok het beeld en bracht het naeir zijn huis en ging het oprich-

ten aan den grooten voorstijl van zijn huis.

Daarna ging hij eten koken en zeide : (( Ach, ik moet eerst

nog koken, wie zal er anders koken, helaas ! » Toen hij gereed

was met koken, zeide hij weder : (( Eerst eten, want ik ga weder
op 't pad, als ik weder terugkom, dan ga ik weder koken » . Toen
hij klaar was met eten, ging hij weder heen en begaf zich naar

't bosch. Toen het donker was geworden, kwam hij in zijn huis

terug. Thuis gekomen, 2ag hij dat het eten gereed stond op den
etensbak. Hij zeide : (( Wel verbazend ! wie heeft dit toch ge-

kookt? Ik zal mciar eerst eten, wellicht is de een of ander zoo

vriendelijk geweest om te komen koken » . Den volgenden mor-

gen ging hij weder heen, het bosch in. Toen hij terug kwam,
was er weder voor hem gekookt ; toen kreeg hij vermoeden en
zeide bij zich zelven : « Misschien is het w^el het beeld, dat ik heb
gemaakt, dat miin eten kookt en gereed maakt ; wacht mciar,

morgen vroeg zal ik het wel bespneden »

.

Toen de dag zou aanbreken, zeide hii : « Köm, eerst gaan
tijferen want ik heb haast om te koken » . Daarop deed hij alsot*
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hij de deui sloot en de trap ter 2djde schoof, en verborg zich

ter zijde van het huis. Niet lang daairna 2^g hij, dat het beeld

opstond en kwam koken. Toen klom Manimporok de huistrap

op en maakte (dat beeld) aan het schrikken, zeggende : (( Wel
verbazend, zijt gij hier gekomen, gij zijt het dus, die voor mij

eten kookt en gereed maakt. Ge hebt niets gezegd, anders hadt
crii hier kunnen komen en te zamen met mij eten ». Sangkiow^
zeide : « Genoeg, waarvoor toch zou ik voor u eten koken en
gereed maken, als het niet Wcis opdat ik uwe vrouw zou wor-
den ? » Zoo werden zij dein man en vrouw. Zoo is het.

E,en andere versie van hetzelfde verhaal, waarin Kalangi'

Mololéwo' heet en de naam van de vrouw Kalinowan is, luidt

als volgt ^ )

:

Het gebeurde eens in vroeger tijd, dat er een man was, die

woonde in een dorp in Pasan, hij heette Manimporok. Hij wcis

landbouwer en jager.

Op zekeren keer gebeurde het, dat Manimporok het bosch
inging, om op wilde zwijnen, antilopen en zoo voorts te jagen.

Daartoe liet hij zijne moeder teerkost gereed maken, negen
eieren en negen kluiten of pakjes rijst. Toen dat alles was gereed

gemaakt, ging hij het dorp uit en liep bosch in, bosch uit, totdat

hij kwam in het Westen, in het bosch waar hij heen wilde, op
den berg Lolomboelan. Aldaar begon hij te jagen. Eenige
dagen lang was hij daar, doch ook niet één enkel stuk wild

maakte hij buit. Daarop maakte hij het plan naar een ander woud
te trekken. En zoo ging hij dan op w^eg.

Manimporok nu liep maar steeds door, aldoor te midden
van het groote woud, bergop, bergaf, totdat hij Oostelijk op den
Lengko'an kwam. Daarop begon Manimpvorok opnieuw wild te

zoeken. Wederom was hij eenige dagen daar en maakte niets

buit, ^zelfs geen muis kreeg hij te zien. Ten laatste slaagde hij

erin één vogel te vangen. Toen hij dien vogel had gevangen,

sprak deze hem toe en zeide : <( O mensch, indien gij wilt, dood
mij niet ». Daarop ontstelde de man, over de wijze van doen van
dien vogel en Manimporok zeide : « Waarom moogt gij niet

worden gedood, daar gij toch een vogel zijt? » De vogel ant-

woordde : (( Dood mij niet )) . Daarop bekeek Manimporok dien

vogel goed en zag dat het geen vogel weis, maar eene vrouw

(1) Schwarz-Adriani o. c. blz. 305 en vlg.
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van de uiterste schoonheid. Manimpwrok vroeg aan die vrouw :

(( Wie zijt gij ? » Die vrouw antwoordde : (( Ik drctag den naam
van Kalinowan ». Op hare beurt vroeg KcJinowan : (( En gij,

w^at is uw naam ? » Mcinimporok noemde haar zijn naam. Daar-

op nam Manimporok Kalinowan tot zijne vrouw.

De beide echtgenooten nu gingen vcindacir weg en begaven
zich op reis en kwamen aan een meer of pW, ten Z. O. van
Lahèndong, en zij namen daai een bad. Daarop gingen zij weder
heen en keerden weder terug ; zij volgden den weg, dien

Manimporok wcis gegaan toen hij op zijne heenreis was, totdat

zij kwamen aan den tuin, bij de plaats Wciar Manimporok 's vader

gewoon Wcis jjalmwijn te tappen. Daar nu waren vele dorpsge-

nooten van Manimpxjrok aan het tij feren. Zij werden verheugd,

toen zij zagen dat Manimporok was teruggekeerd, te meer nog,

omdat hij eene vrouw had, namelijk Kalinowan. Daarop ver-

zochten zij Manimporok en zijne vrouw om met hen mede terug

te keeren naar het dorp. Mciar dit hun verzoek werd niet inge-

willigd door Manimporok, en zoo bleven hij en zijn vrouw dan
maar in dien tuin wonen.

Zoo gingen dan die tijferaars nacir het dorp terug en ver-

telden aan de Ouders van Manimporok, dat Manimporok daar

ginds in den tuin was bij de tijferplaats en dat hij totl echtgenoote

had eene schoone vrouw, die hacir gelijke niet had in dit dorp.

Dorh de Ouders van Manimjxyrok verbaasden zich over het ver-

haal, want naar hunne meening was hij verdwenen of gestor-

ven in het woud, daar zij reeds zoo langen tijd niets omtrent

Manimporok hadden gehoord. In het eerst geloofden zij het dan
ook niet. Maar ten slotte begrepen zij, dat het verheial toch waar
Wcis en zoo gingen dan zijne Ouders en een groot aantal lieden,

die hen volgden, heen om Manimporok te ontmoeten.

Zij dan ontmoetten elkander met een onuitsprekelijke blijd-

schap en zij weenden van zielsverlangen. Daarop spraken zij

ervan, om naar het dorp terug te keeren. Zoo gingen zij dein,

toen er een gunstige dag was gekomen, naar het dorp en zij

kwamen daar aan zonder eenige stoornis. Manimporok en zijne

vrouw dan bleven daar in voorspoed woneo.
Het gebeurde eens op een keer, dat de lieden van dat dorp

een feest vierden, naar de gewoonte die zij volgden, jaar op jacur.

Op dien dag nu voerden zij vele spelen uit. Onder degenen die

zich vermaakten, waren er die den èngkèt-dans uitvoerden en
daarom kwamen duizenden menschen kijken. Op dien dag was
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er een schipper, die pais v£in 2djne schuit was gekomen, welke
geland was in de nabijheid vcin dat dorp. Zijn naam was Molo-
léwo'. Deze schipper wilde komen kijken en hij bleef maar al-

door kijken, hoe de lieden van dat dorp zich vermaakten,
namelijk de èng/jèf-dansers. Het was een waar genot. Zoo was
ook die schipp>er vervuld van genoegen bij het zien van de dan-
sers. Na niet langen tijd viel zijn blik op een vrouw, die uiter-

mate schoon was, en daeirdoor kreeg hij begeerte naar haar.

Daarom vroeg hij rond bij de lieden aldaar, \Ae die vrouw wel
was. De menschen zeiden, dat die vrouw Kalinowan was, de
echtgenoote van Manimp>orok.

Het duurde niet lang meer, of de lieden hielden op met
feestvieren en gingen uiteen, een ieder naiar zijn huis. Zoo gin-

gen ook Manimporok en Kalinowan naar hun huis terug.

Mololéwo' nu volgde hen na. Zijne bedoeling Wcis dat hij gast

wilde 2djn in het huis van Manimporok. Toen zij elkacir ont-

moetten, zeide de schipper wat zijn w^ensch wcis, temeer nog
wilde hij vriendschap sluiten met Manimporok. Zoo hoorden
dan Manimporok en zijne vrouw met welwillendheid zijne

woorden aan, en gaven aan zijn wensch gevolg en hij werd door
hen als gast ontvangen. Mololéwo' echter zocht een list, hoe
hij wellicht Kalinowcin zou kunnen ontvoeren. Maar ongelukkig
begreep ManimFK>rok deze bedoeling van hem niet, daarom
gevoelde hij zich maar verblijd, omdat hij een vriend had.

Eenige dagen lang was Mololéwo' daar, toen hij aldus tot

Manimporok sprak : (( Wel broeder, ik zou wel eens wilde-

zwijnenvleesch willen eten ». Dit verzoek van hem werd door
Manimporok ingewilligd en op dienzelfden dag ging hij met
zijne lieden het bosch in, op de wilde-zwijnenjacht. Toen hij

buit gekregen had, keerde hij naar huis terug. Thuis gekomen,
liet hij onmiiddellijk zijne vrouw het vleesch koken. Niet lang
had zij gekocJct, of zij gingen te zamen eten met genoegen.
Eenige dagen verliepen daarna, toen Mololéwo' weder tot Ma-
nimporok zeide : (( Wel broeder, ik heb er genoeg vctn om aldoor

dat wilde-2rwijnenvleesch te eten ; daarom, als ge wilt, ga eens
versch vleesch zoeken ». Op dienzelfden dag nog gingen Ma-
nimporok en eenige zijner gezellen weder op weg, het bosch in,

om te gaan jagen. Op dien dag kregen zij niets, zoodat zij door
den nacht overvallen werden in het bosch en daar dan ook ble-

ven. Dien nacht was Manimporok niet gerust, daar hij aldoor

dacht aan zijn tehuis. Daarenboven werd hem alle rust ontroofd,
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doordat een zijner metgezellen, een priester, aldus tot hem
sprak : « Als het kan, moeten wij morgen terwijl het nog heel

vroeg is, naar huis terugkeeren, want naar hetgeen ik heb ge-

hoord van de vogels, is er iets gebeurd, dat niet goed is ». Daar-

door werd Manimporok nog meer bevreesd en ongerust van

birmen. Het was nog geheel nacht, de hanen hadden nog niet

gekraaid, toen Manimporok en zijne gezellen uit het woud ver-

trokken en naar het dorp terugkeerden.

Toen zij in het dorp waren gekomen, vernam Manimporok
dat zijne vrouw was ontvoerd door zijn vriend Mololéwo', want

Mololéwo' wist, dat dien nacht Manimporok niet meer thuis

kwam, daarom had hij Kalinowan geschaakt. Toen Manimpo-
rok dat begreep, werd hij' bedroefd, zoozeer, dat het naar zijn

gevoelen beter zou zijn te sterven, dan zulk een smart te onder-

vinden. Van toen af, Wciar hij ook henen ging, trachtte hij zich-

zelf te dooden, maar dit kon hij niet volbrengen. Daarop spraken

zijne ouders Manimporok toe met allerlei vriendelijke woorden
en vertroostingen, om daarmede zijn kommer te doen verdwij-

nen, maar daarom gaf hij niets.

Op zekeren keer gebeurde het, dat Manimporok op een

arènpalm klom. In den top gekomen, liet hij zichzelf neder-

vallen, maar hij bekwam niet het minste letsel, zoo ook eenige

volgende dagen. Eens op een keer ging Manimporok het bosch

in, om vogels te gaan vangen. Hij spcinde het net en ving allerlei

vogels. Ten laatste kwam er een parkiet in het net. Toen hij dien

parkiet had gevangen, sprak deze aldus : «O, Manimporok,
dood mij niet, want ik kom van Kalinowan ». Manimporok
antwoordde : « Wat is het bewijs, dat gij van Kalinowan
komt? » Daarop haalde de parkiet den ring van Kalinowan te

voorschijn en reikte dien aan Manimporok over en dit bewees,

dat hij werkelijk van Kalinow^an kwam, want dien ring kende
Manimporok zeer sfoed van den tijd dat zij beiden nog samen
woonden. Dazirop liet Manimporok den parkiet los en droeg hem
op, om over drie dagen weder te komen.

Gedurende eenige dagen wachtte Manimporok op den par-

kiet, macir deze kwram niet. Daarop ging hij weder vogels

vangen. Terwijl hij aldoor vogels ving, die in het net vlogen,

ving hij ook een parkiet. Die parkiet sprak : (( O Manimfx>rok,
dood mij niet, daar ik hierheen ben gezonden door Kalinowan <>

.

Daarop reikte de parkiet aan Manimoorok een pinangdoos over.

EHe pinangdoos werd terstond herkend door Manimporok en
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toen eerst geloofde hij, dat die p>arkiet gezonden was door Kali-

nowan. Toen die pinangdcx^s Kerkend was door Manimporok,

zeide de parkiet tot hem : (( Indien gij nog van uwe vrouw Kali-

nowan wilt weten, luister dan naar hare opdracht aan u, aldus :

Maak gij eene goede schuit gereed, met alles wat dacinn be-

hoort. En gij moet wapenen en krijgsgereedschappen klaar

maken, maar vooral moet gij bijen vangen, alles wat vinnig is

van steek, zooals : kleine bijen, groote bijen, roode bijen, wes-

pen en zoo voorts. En kleed u in boomschors en wrijf uw gelaat

in met houtskcK)l. En breng allemaal ijzeren gereedschappen,

die slecht geworden zijn mede, zooals : messen, kapmessen,

hakmessen, bijlen. Als nu dat alles is gereed gemaakt, volg mij

dan en waar ik neerstrijk, dciar is de verblijfplaats vem Kalino-

wan. Maar als gij Mololéwo' ontmoet, moet gij uzelf gedragen

als een arme man, gij moet u voor hem aanstellen als een gering

en dom iemand. En als hij u ondervraagt, zeg tot hem dat gij die

kapotte gereedschappen wilt laten herstellen ».

Aldus was de boodschap van dien vogel. Toen de parkiet

dit alles had verhaald, was Manimporok verheugd en liet eene

schuit maken en maakte alles, wat gezegd weis, in orde. Zeer

SDoedig was de schuit afgemaakt en Manimp>orok gelastte eenige

lieden met hem scheep te gaan. Toen dit alles was gereed ge-

maakt, ging Manimporok dan onder zeil, den parkiet volgende.

TerMail zij maar steeds doorvoeren, streek die parkiet neder ter

hoogte van een dorp. Daarop ging Meinimporok aan land en

vroeg telkens aan de lieden van dat dorp, die hij ontmoette :

( Welk dorp is dit ? )) Zij antwoordden : (( Dit is het dorp van
Mololéwo' )). Aldus was de list van Manimporok opdat hij niet

door de lieden van dat dorp zou worden herkend.
Daarop zocht hij het huis van Mololéwo'. Al voortloopende,

zag hij in het Westen Mololéwo', bezig met ijzer te smeden.
Wat KcJinowan betreft, die liet hij niet van zich gaan, hij liet

haar steeds op zijn schoot zitten, bang als hij was dat zij zoude
geschaakt of geroofd worden door andere lieden. Maar Kalino-
wan wcis één en al wond op haar lichaam, daar zij aldoor werd
bespat door gloeiende ijzervonken, wanneer Mololév^^' aan het

smeden was. Manimporok vertoonde zich dan aan Mololéwo'
en Kalinowan. Zoodra Kalinowan hem zag, herkende zij hem
terstond als Manimporok. Mciar Mololéwo' herkende hem niet,

daar Manimporok werkelijk als een gering en dom iemand daar
voor hem was gekomen. Daarop vroeg dan Mololéwo' en zeide :
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( Wat is uw reden om hier te komen ? » Meinimporok antwoord-

de : « De reden mijner komst hier is om te vragen, of het mis-

schien ook mogelijk is, dat ik deze bedorven gereedschappen,

die ik bij mij heb, laat maken » . Het duurde niet lang of Kali-

nowan vroeg aan Mololéwo' of zij, als het kon, even mocht
worden vrijgelaten, om Westelijk naar de grens van het erf te

gaan. Dat was eene list van Kalinowan. Maar Mololéwo' zeide :

^^ Dziar vlak voor mij kunt gij wel uwe behoefte doen » . Kalino-

wan antwoordde : « O, daar schaam ik mij voor, daar er iemand
is die er naar staat te kijken. Als er eens niemand bij ons is, dan
kan het zooals gij zegt )).

Zoo dan, omdat er geen eind kwam aan het met aandrang
vragen van Kalinowan, gaf Mololéwo' er ten laatste zijne toe-

stemming voor. Daarop ging dan Kalinowan van den schoot van
Mololéw^o' af. En zoo snel als nog niet eens met het oog kan
worden gewenkt, ging Manimporok heen en greep Kalinowan
beet en liep met haar weg in Oostelijke richting, deed haar

regelrecht in de schuit klimmen en voer weg, zich richtende naar

zijn dorp. Toen Mololéwo' dit zag, maakte hij een vaartuig

gereed en riep lieden om met hem mede te gaan en zij vervolg-

den MajiimpKDrok. Het duurde niet lang, of zij bereikten hem
midden op zee. Aldaar raakten zij slaags ; in het begin was er

geen die overwon, maar zij bleven elkaar gelijk. Langen tijd

wciren zij cian het vechten, toen Manimporok zag, dat zijne

tegenpartij verflauwde. Daarop begon Manimporok de bijen los

te laten, die hij gereed had gehouden, eerst die welke niet al te

vinnig staken. Zoo gingen die bijen die vijanden van hem ste-

ken en zij begonnen te wrijken. Ten laatste liet hij op hen los alle

bijen, die hij bij zich had, en deze staken aldoor hevig zijne

vijcinden, zoodat hunne oogen verblind werden, terwijl tevens

hunne lichamen opzwollen. Daarop begon Mololéwo' bang te

worden in zijn hart en hij eindigde met om genade te smeeken,
maar Manimporok gaf daaraan geen gehoor meer. Ten laatste

sneuvelden Mololéwo' en zijne makkers midden op zee. Aldus
was het uiteinde van Mololéwo'. Van toen af was Manimporok
gerustgesteld in zijn gemoed, daar zijn vijand gestorven was.
Doch hoewel dit zoo was, toch was er iets, dat kommer aan zijn

hart gaf, namelijk dat Kalinowan op haar lichaam vol wonden
was, zoodat de menschen er van walgden om het aan te zien.

Toen ging Kalinowan baden. Toen zij klaar was met baden,
waren plotseling al hare wonden genezen, en haar aangezicht
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was weder geworden als te voren. Daarop voeren zij verder,

naar hun dorp toe, en daar er niets was dat hun beletsel gaf, zoo

kwamen zij in het dorp in goeden welstand. Hierna nu woonden
Manimporok en Kalinowan als man en vrouw in dat dorp en

leefden in rust en vrede. Zoo is het.

Ten einde nu aannemelijk te maken, dat de Pandji-romans

als achtergrond een mythe onderstellen, die treffende gelijkenis

vertoont met deze verhalen uit de Minahassa, en daarbij zoo

groot mogelijke zekerheid te verwerven, dat die overeenkomst

zich niet bepaalt tot eenige toevallige, bloot uiterlijke trekken,

maar de geheele gedachtenwereld, waarin beide verhalen ont-

stonden, dezelfde is, gelooven v^j het best te doen eerst in

't kort ^) mee te deelen, op welke wijze Schmidt in zijn Grund-

linien deze mythe verklaart, en tevens tot welke resultaten ten,

opzichte van de Indonesische mythologieën in het algemeen hij

in dat boek gekomen is. Weliswaar zal het nader blijken, dat de

uitkomsten van P. Schmidt' s onderzoek ons slechts zeer ten

deele kunnen bevredigen, en dat wij met name zijn poging tot

synthese, van hoeveel geleerdheid en vernuft zij ook getuigt, als

mislukt beschouwen, doch dit beteekent niet, dat ook naar onze

meening het inzicht in den mythenschat van de door hem onder-

zochte gebieden door zijne behandeling van deze uitgebreide,

verwarde en moeilijk te hanteeren stof niet aanzienlijk zou zijn

vooruitgebracht. Dat vele van de trekken, die hij kenmerkend
acht voor de geheele Austronesische mythologie, inderdaad

bestaan, houden wij voor niet twijfelachtig, en evenmin dat

deze ons van dienst kunnen zijn om uit te mciken of in de ver-

halen, die ons bezighouden, mythische motieven gevonden wor-

den, en zoo ja, van welken aard zij zijn. Alleen zullen wij ons

genoodzaakt zien van F. Schmidt af te wijken in de verklaring

van sommige — en wel juist de m.eest typeerende — van deze

eigenaardigheden

.

In de mythen van zoo goed als alle door hem in zijn onder-

zoek betrokken deelen van den Archipel — een uitzondering

vormt alleen een in het uiterste Oosten gelegen groep eilcindjes

— meent de geleerde onderzoeker te kurmen aanwdjzen een
oudere, door hem als echt-Indonesisch aangeduide, laag, die

alle kenmerken bezit vcin een volkomen zuivere maan-mytho-

(1) Men zie voor een meer uitgebreide samenvatting: Grundlinien, Kapitel 9.

(Allgemeine Zusammenfassung und Schlussfolgerungen).
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logie ^), en voorts te kunnen aêintoonen, dat zich met dezen

oorspronkelijken verhalenkring, hier inniger, daar oppervlakki-

ger, een andere mythologie, die van vreemden oorsprong zou
zijn, en waarin de zon de hoofdfiguur is, vermengd heeft. In

deze omstandigheid is, nciar Schmidt aannemeUjk tracht te

maiken ^), de reden te zoeken van het in tweeërlei opzicht hybri-

disch kcirakter, dat de Indonesische mythen, zooals wij die thans

vóór ons hebben, zonder onderscheid vertoonen. Vooreerst cicht

hij bijna overal aanwijsbaar, dat zij zijn ontstaan uit een samen-
stooting, een kunstmatige ineenvoeging van een mythologie, die

den maandelijkschen omloop van de maan tot thema heeft, met
een anderen verhalenkring, die den jaarkring van de zon behan-

delt ; weliswaar heeft de laatste zich in vele gevallen « mit sehr

grossem Verstandnis » in de eerste <( eingefügt » ^), en is er

menige mythe aan te wijzen, die zich als een zuivere, organische

eenheid voordoet, maar toch komt overal, bij wat dieper onder-

zoek, zooals Schmidt dat noemt, de « naad » voor den dag. —
Maar de innerlijke tweespalt in deze kunstmatige eenheid uit

zich ook nog in een ander op/dcht : de zuivere maan-mythologie
toch is, volgens Schmidt, asexueel *) , zij kent niet de beteekenis

van de geslachtelijke vereeniging voor de voortplanting, en be-

weegt zich uitsluitend op het gebied van het <( van zelf » ont-

staande : zooals de elke maand afnemende en verdwijnende

maan telkens weer uit zich zelf te voorschijn komt en geleidelijk

uitgroeit tot haar periode van hoogsten glans, zoo is alle ontstaan

naar den gedachtengang der maan-mythologie een worden uit.

zich zelf, zonder voorafgaande paring. De mannelijke figuren,

die in de maan-mythologie optreden, hebben dan ook meestal

geen vrouwen naast zich, of, zoo ze die al hebben, bestaat er

toch tusschen hen — alzoo Pater Schmidt— geen huwelijksver-

houding ; zij staan niet als sexueele wezens tegenover elkaar ^ )

.

In deze maan-mythologie is nu de zon-mythologie met haar

geheel anderen aard binnengedrongen : zij behandelt den schijn-

baren jaarkring van de zon, en in deze verhalen is de zon de
eeuwige, aldoor glorierijk overwinnende, bevruchter van de ont-

vangende aarde. Was in de maan-mythologie de beteekenis van

(1) Schmidt, o. c

(2) Schmidt, o. c

(3) Schmidt, o. c

{4) Schmidt, o. c

(5) Schmidt, o. c
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de p>aring van man en vrouw voor de voortplcinting onbekend,
hier is het juist andersom : de bevruchting door den man is de
scheppingsdaad bij uitnemendheid, en de sexueele drift staat

hier in het middelpunt van de belangsteUing. Het moet nu deze

mythologische strooming geweest zijn, die de sexueele tegen-

stelling, die de Indonesische mcianmythe oorspronkelijk niet

kende, daarin heeft gebracht ; dat in den mengvorm, dien wij

vóór ons hebben, de maan-mythologie het oudere element is,

tracht Schmidt aan te toonen ^), vooreerst door te wijzen op
verhalen, die nog op zuiver maan-mythologisch standpunt staan

en waarin de geslachtelijke tegenstelling niet tot uiting komt ;

voorts dacirdoor, dat in den regel het begin der Indonesische

mythen nog maan-mythologisch gedacht is, terwijl eerst bij den
tweeden of derden maan-omlöop, die daarin geschilderd wrordt,

de zon-mythologie begint « hinein zu spielen » ; en ten slotte

door de omstandigheid, dat, ook wanneer deze laatste eenmaal
is binnengedrongen en min of meer is aanvaard, de karakteris-

tieke vorm en loop van de mythe toch behouden blijven : het

verhaal blijft als het ware een maanmythe, doch met sexueele

voortplanting. Hierin ligt, volgens P. Schmidt, tevens de ver-

klaring van het feit, dat men onder de figuren, die in de mythen
in haar tegenwoordigen vorm optreden, er altijd aantreft, die

dciarin vreemd aandoen, er niet meer in passen en die nog min
of meer schijnen te leven in de sfeer van de oude maan-mytho-
logie : zij kennen de samenleving van man en vrouw niet of

schijnen althans daeirvan een afkeer te hebben. Pater Schmidt
acht het op deze wijze sterk voelbaar, dat het stuk zon-mytho-

logie, dat wij nu in bijna elke Indonesische mythe aantreffen,

niet is een ontwikkeling, een organische voortzetting van de
oude maanmythe, maar iets nieuws, dat daarvan volkomen on-

afhankelijk is, er eerder vijandig tegenover staat en gew^elddadig

daarin is gedrongen "). Herhaaldelijk komt het in de verhalen

uitdrukkelijk tot uiting, dat de zon en de sexueele vereeniging

beide gevoeld worden als iets geheel vreemds, dat men schuwt,

en als iets gevaarlijks, waarvoor vrees gekoesterd wordt ^).

Schmidt heeft dan ook moeite gedaan om aan te toonen, dat in

het eigenlijke Indonesië deze zon-mythologie niet thuis hoort.

(1) Schmidt, o. c. §§ 126. 130. 149.

(2) Schmidt, o. c. § 144.

(3) Schmidt, o. c. § 124.
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hij is van meening, dat hier aan Papoea-invloed te denken is, en
als de poort, waarlangs ze den Archipel zou zijn binnengedron-

gen, wees hij op het uiterste Zuidoosten daarvcin (Zuidwester-

en Zuidooster-eilanden) ^).

In het raam van deze beschouwingen verklaart dan Schmidt
het Kalangi'-Manimporok-verhaal — waarvan hij een kort

overzicht in zijn betoog opneemt — als een maanmythe met
(blijkens het sterk uitgesproken sexueel karakter) invloed van
de zon-mythologie ; het geheel is volgens hem de schildering

van een meermalen herhaalden maanomloop en het thema ervcin

wordt gevormd door de tegenstelling van de wassendfe en de
afnemende maan ^). Kalangi', de wassende maan, woont in het

Westen en bezoekt herhaaldelijk zijn vriend Manimporok, die

in het Oosten woont, en moet daarbij steeds van Oost naar West
reizen ^) : in het Westen verschijnt, na het donker van nieuwe-
maan, de wassende maan als een fijne, smalle streep aan den
hemel en blijkt iederen nacht op hetzelfde tijdstip een eindje

gevorderd op den weg naar het Oosten. Kalangi' treft zijn

vriend echter niet thuis, doch wel diens schoone vrouw Kalong-
kopan : op het oogenblik dat de wassende maan de volle maan
(de schoone Kalongkopan) bereikt, d.i. daarin overgaat, ermee
samenvalt, is de afnemende maan nog niet zichtbaar. Dan ver-

leidt Kalangi' de schoone vrouw en maakt zich met haar uit de
voeten : zéér kort na volle-maan, zijn zoowel deze als de was-
sende maan plotseling verdwenen ; en nu eerst komt de bedro-
gen echtgenoot thuis : de afnemende maan verschijnt aan den
hemel, zoekt tevergeefs de geliefde vrouw, en geeft zich over
aan zijn wanhopig verdriet, waardoor hij zienderoogen verma-
gert en eiken dag een weinig wegkrimpt ; dan zet hij de
gevluchten achterna en verdwijnt. Met den volgenden maan-
omloop komt een nieuw element in de voorstelling ; de diepbe-
droefde Manimporok vindt een Sangl^iow-hooTn en bewerkt dien
tot een beeld, dat hoe langer hoe meer gciat gelijken op zijn

verdwenen vrouw, levend wordt en ten slotte de plaiats van de
geschaakte inneemt : hiermee wordt de terugkeer geschilderd
van de nieuwe maan, die, in langz^mle gradatie, iederen nacht
in glans en omvang toeneemt en ten slotte weer den volkomen

(1) Schmidt, o. c. §§ 486-487.

(2) Schmidt, o. c. §§ 284-285.

(3) Hij reist des nachts. 2üe Schwarz-Adriani, o. c, blz. 297.
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vorm der volle maan acuineemt *). — In de Mo/o/éu?o' -variant

komt deze laatste periode niet voor, en in plaats daairvan wordt

verhciald, dat na de verdwijning van den schaker met de schoone
Kalinowan, Manimporok beiden per schip nazet : de na de

verdwijning van volle maan alleen aan den hemel zichtbaar

gebleven afnemende maan vertoont in den Archipel het beeld

van een bootje, met de concave zijde naar boven, dat al verder

en verder schijnt weg te varen en ten slotte uit het gezicht ver-

dwijnt, — om in den volgenden maanomloop (als wassende
maan) weer te voorschijn te komen. Van nu af nadert Manim-
porok steeds en eindelijk gelukt het hem den schaker van zijn

vrouw te bereiken, terwijl deze aan het smeden is en daarbij de
geroofde vrouw op den schoot houdt : alleen op het oogenblik

van volle-maan kan men in het ééne beeld der volle maan tege-

lijk deze en de beide lichte gedaanten van wassende- en afne-

mende maan zien, in de volle maan vallen zij als 't ware samen,
d.i. op dat oogenblik ontmoeten zij elkander ; de vonken spatten

bij het smeden naar alle kanten, zoodat de schoone Kalinowan
met brandwonden overdekt wordt, (( ein treffendes Bild des

Vollmondes mit den Sternen ringsum ; die Brandwunden, die

Kalinowan davontragt, sind die Flecken an der Vollmond-
scheibe » ' ) . De beide rivalen raken thans slaags met elkaar en
Manimporok wordt overwinnaar door een zwerm van bijen en
wespen los te laten, die zijn tegenstander blind steken en diens

lichaam doen opzwellen : als volle maan voorbij is, blijft alleen

de afnemende maan over, déze is de overwinnaar, — het andere,

bij wassende en volle maan zichtbare, maandeel is thans licht-

loos, d.i. blindgestoken door de bijen, en dit donkere stuk zwelt
al meer en meer aan, naarmate de maan afneemt. — En nog een
derde maanomloop begint : Kalinowan is door de vele wonden
ontoonbaeir geworden, maar door een reinigend bad herwint zij

heel haar vroegere schoonheid : in de donkere phase duikt de
maan onder in de hemelzee en, opnieuw zichtbaar geworden,
gaat zij van dag tot dag weer in sterker glans schitteren.

(1) In een andere versie van dezelfde mythe (Zie Schwarz-Adriani, o. c. biz.

304) wrordt vóui twee beelden gesproken, en Vcin deze wordt gezegd : « Zij beiden wa-
ren uitermate blank, zoodat zij des nachts nooit een lamp gebruikten, daai zij steeds

door hare eigen blsmkheid verlicht werden ». — Het hout van den Sangkiow-boom
(Evodia Minahassae) is zeer wit van kleur. Zie Schwarz-Adriani, o. c. Aanteekenin-

gen, blz. 87.

(2) Schmidt o. c. § 285.
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Aldus Pater Schmidt's interpretatie. — Volkomen bevre-

digend in dezen zin, dat ons hiermee nu over het geheele Mi-
nahassische verhaal in al zijn onderdeelen volledig licht zou zijn

opgegacin, 2^1 zij wel door niemand genoemd worden ; maar aan

den anderen kant ligt daarin toch zooveel aannemelijks, dat men
zich niet kan losmaken van den indruk dat, al bleven dein ook tal

van trekken uit het verhaal onbesproken, zeker de hoofdlijnen en

de heele gang van de mythe ons op ongedwongen wijze verstaan-

baar zijn geworden. Later komen wij op deze kwestie nog terug,

maar .als voorloopig bruikbaar meenen wij in ieder geval

Schmidt's verklaring te mogen aanvaarden.

Het thans door ons te brengen bewijs van de identiteit (of de

zeer nauwe verwantschap) van het hoofdmotief der Pandji-ro-

mans met het Kalangi'-Manimporok-verhaal, moeten wij nu, in

aansluiting aan wat wij zooeven van de algemeene uitkomsten

van Schmidt's onderzoek meedeelden, vanzelf in verschillende

deelen doen uiteenvallen : wij zullen vooreerst pogen eian te too-

nen, dat hier inderdaad een maanmythe aanwezig is, en wel
eene, die op dezelfde wijze de tegenstelling van wassende en
afnemende maan tot thema heeft, en voorts die trekken aanvoe-

ren, die den indruk wekken, dat ook hier een zon-mythologie,

met hacir geheel afwijkend karakter, haeir invloed deed gevoelen;

eerst daarna zullen wij uit overeenkomst in onderdeelen aan-

nemelijk trachten te maken, dat het speciaal een mythe als deze

en geen andere is, die als prototype voor het Pandji-verhaal heeft

gediend. En daar het hierbij nu zal blijken, dat het Javaansche
verhcial in sommige opzichten veel sprekender trekken vertoont

dan de hierboven uit de Minahassa aangevoerde, zal deze verge-

lijking de slotsom, waartoe Schmidt bij zijn analyse van het om-
vangrijke mythen-materiaal gekomen is, in allen deele schijnen

te bevestigen. Dat er eveneens uit blijken zal, dat in verscheidene

andere opzichten de Pandji-romans, die, zooals wij reeds op-

merkten, in een verre van primitieven vorm tot ons kwamen en
in den loop der tijden allerlei invloed ondergingen, afwijkingen

en verschuivingen vertoonen, zoodat de oorspronkelijke zin vaak
nog maar tenauwemood herkend kan worden, spreekt wel van
zelf ; in vele gevallen echter corrigeeren die afwijkingen 2achzelf

of bepalen zij zich tot onderdeelen, zoodat zij den grondvorm
niet aantasten.

Op de algemeene overeenkomst in groote lijnen van de
kern van het Kalangi'-Manimpjorok-verhaal en het Pandji-
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thema, vooral zooals dit in het uit den Djajalengkara meegedeel-

de fragment te zien kwam, behoeven wij niet meer te wijzen, zij

springt terstond in het oog : wij merkten immers al op, dat wij

in het laatstgenoemde verhaal te doen hadden met drie of vier

opeenvolgende generaties, waarvan de duur telkens in verband

schijnt te worden gebracht met den maanomloop, en in ieder

waarvan op in wezen volkomen gelijke wijze een strijd plaats

heeft tusschen twee partijen om het bezit van een vrouw, wier

naam niet onduidelijk te verstaan geeft, dat zij een licht-uitstra-

lende figuur is. — Maar wanneer wij de handelende personen

iets nauwkeuriger bekijken, wordt de gelijkenis nog heel wat

sterker. In de eerste generatie wordt de rol van Manimporok
vervuld door Djajalengkara, immers hij heeft te strijden tegen

den oproerling Djajasengara en overwint dezen ; de strijd gaat

om een vrouw, en weliswaar heeft Djajasengara niet Djajaleng-

kara 's echtgenoote verleid en geschaakt, maar er is toch iets ge-

beurd, dat veel overeenkomst daarmee vertoont : hij heeft aan-

spraken willen doen gelden op de dochter van Djajalengkcira,

wat den laatste blijkbaar in hooge mate ongewenscht voorkwam,
want het huwelijksaanzoek werd geweigerd ; de afgewezen

minnaar berust niet in die weigering, maar wordt afvallig van

zijn vorst en tracht met geweld van wapenen te winnen, wat hem
goedschiks niet gegeven werd. Het verhaal geeft echter ook een

meer directe aanwijzing omtrent de identiteit van Djajalengkara

met de afnemende maan : wanneer hij tegen den afgewezen en

beleedigden pretendent ten strijde trekt, v,^ordt zijn vaandel, d.i.

zijn symbool, vóór hem uit gedragen, en deze vlag wordt ons

beschreven als : zwart Van k^eur, met wit afgezet, — zeker geen

onpassend beeld voor de afnemende maan, die al dicht het tijd-

stip genaderd is, waarop zij geheel ZcJ verdwijnen. — Twee
generaties — wij mogen bijna reeds zeggen : eenige maanom-
loopven — later, als er moeilijkheden ontstaan, doordat over-

zeesche vorsten, alweer volkomen ongewenscht, aanzoek doen
om de hand van Tédjangkara's zuster en, wanneer deze van
geen van allen iets weten wil, een dreigende houding aannemen,
laat in dien uitersten nood, dezelfde Djajalengkara zijn teeken,

d.i. zichzelf, weer naar de aarde neer, wederom een vlag en wel
een donkere, zwarte vlag (toenggoel woeloeng): deze banier,

die dood en verderf om zich heen verspreidt, wordt de inzet vcin

een wedstrijd ; alle vorsten van Java worden oj>geroepen, en

wie haar zal kunnen uitdrukken, zal Tédjangkara's zuster tot
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vrouw krijgen. Niemand echter blijkt in staat om dit te volbren-

gen, tot eindelijk Djajalengkaura's kleinzoon, Lemboe Amiloe-
hoer (Djajèngrana) er in slaagt : de beeldspraak is duidelijk

genoeg, de gevaren van de zwarte vlag deren hèm niet, want hij

en de zwarte vlag zijn identiek, Djajèngrana is opnieuw de
afnemende (bijna reeds geheel verdwenen) maan, die de was-
sende macin, in dit geval voorgesteld door de vijf vorsten vcin

overzee, overwint en de voor hem bestemde en hem naar gods-

oordeel toekomende gade mee naar huis voert. — Dat in het nu
volgend geslacht Lemboe Miloehoer's zoon Pandji, de (( banier »

bij uitnemendheid ^) en de hoofdpersoon van den romein, even-

eens de afnemende maan is, behoeft eigenlijk niet nader betoogd

te worden : op het voortdurend vergelijken, somwijlen zelfs

gelijkstellen, van Inoe met de maan, in ons referaat vcin den
Tjèkèlwanèngpati, wezen wij reeds, en dat hij bepaaldelijk de
8 fnemende phase voorstelt, is thans duidelijk, want hij is een

incarnatie van zijn overgrootvader Djajalengkara : deze laatste

toch daalde in Pandji's moeder neer, en uit deze bovennatuur-

lijke bevruchting is het, dat de held van ons verhaal geboren
werd ; en hoe hij telkens weer zijn vrouw of geliefde tegen de
pogingen tot ontvoering van allerlei tegenstanders te verdedigen

heeft, is bekend genoeg. Maar een scène uit den Tjekèlwanèng-
pati, die volkomen parallel gaat met de episode van de zwarte

vlag in den Djajalengkara, is toch te karakteristiek om ze hier

niet te vermelden. Hier ^) ontsteekt Tjandra Kirana, bij gelegen-

heid van een uitstapje naar het Betelbosch, in hevige begeerte

naar een ree, die zij plotseling voor zich heen ziet loopen ; het

dier (dat ontstaan is uit een gouden ring, dien Batcira Kala uit

den hemel op de aarde geworpen heeft) is echter niet te vangen,

en de prinses v^ordt wanhopig en dreigt zich zelfs van het leven

te berooven, zóó sterk is haair verlangen naar het dier ; ook de
snoevende, malle vrijer van Tjandra Kirana, de vorst van Mang-
gada, spaant zich op alle wijzen in om het dier machtig te worden,
doch alles is vergeefsch. De vorst van Deiha legt nu de gelofte

af, dat al wie in staat zal zijn de ree te vangen, wie hij ook is, de

(1) Ook pandji beteekent : «vaandel», en de volkomen verwisselbaarheid van
de woorden toenggoel en pandji wordt nog eens aardig uitgedrukt in den Djajcdeng-

kara, waar gezegd wordt, dat Pandji Woeloeng en Toenggoel Woeloeng tweeling-

broeders zijn. Zie B. K. I. 1854. blz. 166.

(2) Zie boven blz. 52.
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prinses tot vrouw zal krijgen ; niemand echter slaagt hierin ; dan
verschijnt Tjèkèl en grijpt het dier, of beter : het laat zich onmid-
dellijk vangen, (( het loopt niet ver van hem weg » , dat wil

alweder zeggen : Tjèkèl en de ree behooren bij elkander, zij zijn

na verwant, neen méér : zij zijn een en hetzelfde wezen ! En hoe
wordt ons nu de ree beschreven? Zij is gitzwart, doch met
gouden horens, — en hiermee hebben wij een nieuw en mis-

schien nog sprekender beeld voor de wegduisterende maan, die

met uitzondering van de glanzende horens al geheel onzichtbaar

geworden is.

Nu wij op deze wijze hebben begrepen, dat Pandji en al zijn

voorvaderen in rechte lijn representanten zijn van de afnemende
maan, en wij tevens weten, welke rol deze laatste speelt in de
mythe, die wij op het oog hebben, wordt het meteen duidelijk

wat het zeggen wil, wanneer wij lezen, dat Djajèngrana over-

vallen wordt door een ziekte, die in zeven dagen al langer hoe
erger wordt ^) ; dat Batara Indra Kamadjaja (de latere Pandji)

vermagert van liefdepij n, wanneer hij zijn geliefde zuster moet
missen ') ; dat later Adipatï (Pandji) uitzinnig wordt van smcirt

en langzaam wegteert, wanneer zijn verloofde verdv/enen is ^)
;

dat Arja Wangsa (Pandji), hevig ontroerd door het weerzien
van de lang gezochte geliefde, ziek wordt van verdriet en zóó
vermcigert, dat alleen nog de huid het beendergestel samen-
houdt, wanneer hij haar plotseling weer ziet weggaan *): deze
ziekte en dit verdriet zijn Manimporok's smart, het is het dag
aan dag wegkrimpen der afnemende maan. En hiermee komt
nu tevens vast te staan, dat in den roman ten onrechte Djaja-

lengkara's heengasin in verband gebracht wordt met het oogen-
blik van volle maan ^) ; hier heeft een verschuiving plciats gehad,
doordat de auteur of de afschrijver nog wel eenig besef had van
den cichtergrond van zijn verhcial, maar den juisten zin ervan
niet meer begreep : niet bij de nadering der volle maan verdwijnt

de afnemende maan, doch als de tijd van donkere maan intreedt.

Het verhcial corrigeert zichzelf dan ook, door Tjandra Swara,
die, zooals wij nader zien zullen, de volle maan is, Djajaleng-

(1) Zie boven blz. 176.

(2) Zie boven blz. 22.

(3) Zie boven blz. 65.

(4) Zie boven blz. 75.

(5) Zie boven blz. 173.
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keura's oudere zuster te noemen ; en geheel de mythe getrouw is

ook de voorstelling in het tweede deel van denzelfden roman ^
)

,

waar Pandji's dienaar, Kebo Pendoga, aan den vorst van Kediri

meedeelt, dat van ouder op ouder in het geslacht van zijn meester

het gebeurde, dat zij, zonder wonden en overwinnend uit den
strijd terugkeerend, daarna in zwijm vielen en stierven : telkens

wanneer Manimporok Mololéwo' heeft overwonnen, moet korten

tijd daarna toch ook hijzelf, d.i. de afnemende mcian, verdwij-

nen, en het wordt donker aan den hemel.

Wenden wij ons thans tot de tegenstanders van Pandji en
de met hen gelijk te stellen figuren, dan kunnen wij vooreerst

vaststellen, dat zij, volmaakt zooals de gestelde overeenkomst
met Kalangi' en Mololéwo' dat eischt, ons steeds in malam
partem worden geteekend : nu eens is het een « opstandeling »

of een woeste l^alana, dan weer een booze raksasa of een laffe,

verwaande gek als de vorst van Manggada in den TjèJ^èlwa-

nèngpaii, op zijn mildst uitgedrukt toch nog een vreemde vorst,

wat van het standpunt van den primitieve het ongewenschte
beteekent en het vermoeden van dreigend gevaar inhoudt ; en
allen zijn zij in hartstochtelijke liefde ontbrand voor een vrouw,

die van hen niet w^eten wil en hun niet toekomt, en die zij, hoe
dan ook, in hun macht trachten te krijgen. Ook wat verteld wordt
van de wijze, waarop de beide opstandelingen, Djaja Sengara
en Soeranggana, in den Djajalengkara hun einde vinden, geeft

aanleiding om aan overeenkomst met de mythe uit Noord-
Celebes te denken : hun lijk wordt niet gevonden, macir ver-

dwijnt in het eigen oogenblik, juist zooals in het Mololéwo'

-

verhaal, na het loslaten van den bijenzwerm, het licht van de

wcissende maanhelft geheel wordt uitgebluscht, zoodat Molo-
léwo' spoorloos verdwijnt. Een bepaald en onmiskenbaar bewijs

echter voor de identiteit van Pandji's tegenstanders met de was-
sende maan schijnt wel hierin gelegen, dat (voorzoover wij

konden nagaan) althans van twee van hen (nl. van den al meer-

malen genoemden « oproerling » Djajasengara ^) en van den
vorst van Keling uit den Tjekèlwanèngpati *) nog wordt verteld,

dat zij hun tocht om de schoone prinses te schaken beginnen

juist op den zevenden dag van nieuwe maan !

(1) Cod. I87I der Univ. Bibl.. blz. 110; vlg. ook Roorda, De loigevallen van

Raden Pandji. B. K. 1. 1864, blz. 63.

(2) Zie boven blz. 172.

(3) Zie boven blz. lil. %

196



Zeer waarschijnlijk wordt nu ook, dat wij in den naam.

(Kelana Toendjoeng Séta) ^) van een anderen rivaal van Pandji,

nl. den vorst van Kentjana^) (Goudland), die juist in één
maand Java kan bereiken, eenigermate een tegenhanger mogen
zien van de (( zwarte » vlag, die wij als symbool van Pandji en

zijn voorouders leerden kennen. Maai wij kunnen nog verder

gaan en ook het volmaakte pendant van de (( zwarte vlag »

(toenggoel woeloeng) aanwijzen onder de door Pcindji bestre-

denen, — zij 't ook dat wij hierover de eigenlijk gezegde Pandji-

verhalen moeten verlaten en een gansch ander gebied schijnen

te moeten betreden. In het eerste hoofdstuk van den Pararaton

treffen wij den akpewoe van Toemap>el aan als tegenstcinder van
Ken Arok, d.i. zooals wij in het vorig hoofdstuk hebben trachten

vast te stellen, van Pandji, en hun strijd gaat om de klaarblijke-

lijk voor Ken Arok bestemde vrouw, die door den akpewoe
geschaakt was, wat het verhaal als een gruwel voorstelt, want
de schaker wordt door haar vader op vreeselijke wijze vervloekt.

De naam nu van dezen tegenstander van Pandji-Ken Arok is :

Toenggoel Ametoeng, hetgeen letterlijk beteekent : « een vlag,

die den vorm heeft van een petoeng » (d.i, een stuk bamboe-
riet) ; en is dit, tegenover de e zwarte-vlag » voor de zoo goed
als donkere maan, niet het a priori te verwachten beeld voor de

wassende maan, die na de korte duistere periode weer als een

fijne streep aan den hemel zichtbaar wordt? ")

En — om nu, doorgaand op het gevonden spoor van een

hoogst eigenaardig verband tusschen de inleiding van den Para-

raton en de Pandji-verhalen, tot de derde hoofdfiguur in de

mythe over te gaan — thans wordt het meteen in hooge mate
waarschijnlijk, dat ook de uitnemend schoone vrouw^ van dezen

Toenggoel Ametoeng, die hij geschaakt had, en die de kunst

had geleerd om licht te geven, een mythischen naam draagt :

Dedes is de reduplicatie van den stam des, die de beteekenis

moet hebben van : rein, glanzend ; adoes = baden, zich het lijf

Wcisschen tot reiniging ; does of edoes = verguldsel, het goud
of zilver, waarmee ander metaal verguld of verzilverd wordt ;

loes of eloes = glad gestreken, gepolijst ; aloes = gep)olijst. —
(1) D. i. Roofridder Witte Lotus.

(2) Roorda. De lotgevallen oan Raden Pandji, B. K. I. 1864, blz. 44.

(3) Dit beeld voor de wassende maan komt in de Indonesische mythologie

trouwens ook elders voor. Zie Schmidt, o. c. §§ 275-278.
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Dat met deze — dus ook blijkens haar naam — glans-uitstra-

lende persoonlijkheid bepaaldelijk wordt aangeduid de maan,

wanneer die vol gaat worden, is klaar genoeg, wanneer wij in

den Pararaton op de al meermalen geciteerde plaats lezen, dat,

toen Kèn Arok-Pandji hciar voor het eerst zag en in liefde voor

haar ontstak, zich (( de eerste teekenen der zwangerschap » bij

haar openbaarden ^); het blijkt ook uit de hooge epitheta, die

aan de prinses (( Manestraal » in den Tjèkèlwanèngpati en in

alle andere verhalen worden toegekend, uit haar onovertroffen

schoonheid, en uit het feit, dat bij de beschrijving van het licht,

dat van haar uitgaat, altijd de sterkste termen worden ge-

bruikt ") ; alleen zóó is ook te verklciren de vcw^rstelling in den

Djajalengkora, dat de vrouwen van Djajèngrana allen één maand
zwanger zijn (hetgeen in een maanmythe alleen kan beteekenen,

dat haar zwangerschap geheel vervuld is) , en het feit, dat, wan-
neer Tédja Swara haar zoon Pandji bacirt, zij daarbij sterft en

haar lichaam verdwijnt '): zij is de volle maan, die de afne-

mende maan voortbrengt, doch verdwenen is op het eigen

oogenblik, dat de laatste aan den hemel zichtbaar wordt.

Dat met de vroeger vermelde, in de Pandji-verhalen zoo

geregeld voorkomende, termijnen van zeven dagen en een

maand bedoeld wordt de duur van een maanphase en een maan-
omloop, zal nu wel door niemand meer betwijfeld worden, en

het zou overbodig zijn er hier nog op terug te komen, ware het

niet, dat wij (als nieuw punt van overeenkomst tusschen de

Pandi i-mythe en de Minahassische verhalen) thans opmerken,
hoe dikwijls deze termijn van zeven dagen in de romans ver-

bonden wordt met een reis over zee. Zooals wij boven zagen,

stelt de Kalangi'-Manimporok-mythe zich de woonplaatsen van
zoowel wassende als afnemende maan voor als in het water

pelegen of door de zee omspoeld, en dit in verband met het feit,

dat die beide phasen op deze hemelbreedte het beeld vertoonen

vcin een bootje, dat door de luchtzee vaart. In volmaakte over-

eenstemming hiermee nu lezen wij in den Tjèkèlwanèngpati *),

dat de vorst van Koripan in zijn droefheid over het kinderloos

(1) Par. ed. Brandes—Krom, blz. 57.

(2) In de Tjilinaja dringt haar schijnsel door een drievoudig gordijn. B. K. f.

1913. Blz. 26.

(3) Zie boven blz. 176.

(4) Zie boven blz. 24.
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blijven van zijn huwelijk zich drie dagen niet vertoont (bij de
macinv^isseling blijft de maan drie dagen lang onzichtbaar)

,

vervolgens na een termijn van zeven dagen met zijn vrouw naar

Noesa Seiri vertrekt om daar om kinderzegen te bidden, en deze

reis per schip doet ; in den Djajalengkara ^) bouwen Soebrata en

zijn broeders een vloot om van Mendang Kamoelan naar Madja-

pahit te gaan, en zij komen daar aan na een zeereis van zeven

dagen ; in het door Roorda uitgegeven Pandji-verhaal dobbert

Pandj i zeven etmalen met zijn doode geliefde op de zee rond ^)

,

en in de Tjilinaja zit hij zeven dagen bij haar lijk, waarna het in

een k.ist wordt gedaan en in zee gew^orpen ) . Duidelijk is nu ook,

wat bedoeld wordt, wanneer in de Toetoer Monjèh gezegd wordt,

dat de drie rijken door de zee van elkaar gescheiden zijn ^), en

wciarom in allerlei redacties Pandji zoowel als zijn tegenstanders

genoemd worden vorsten (( van overzee » : uit een overvloed van

bewijsplaatsen noemen wij hier alleen Roorda 's Lotgevallen van

Raden Pandji ^) , waar, resp. op blz. 12 en 48, zoowel Pandji als

zijn rivaal, de Kelana Toendjoeng Séta, zoo betiteld worden.

Wij vleien ons, dat met het tot hiertoe gezegde voldoende

aannemelijk is gemaakt, dat het hoofdthema van den Pandji-

roman in vorm geheel overeenkomt met de aangehaalde mythe
uit Noord-Celebes, en tevens, dat van beide verhalen het lunaire

karakter thans wel vaststaat ; in hooge mate belangwekkend is

het nu, dat uit de Pandji-romans veel duidelijker aan te toonen

valt, dat in deze maanmythe toch ook op een of andere wijze de

zon een rol speelt. Bleek het in dit opzicht hybridisch karakter bij

de Minahassische verhalen, naar Schmidt's opvatting, eigenlijk

alleen daaruit, dat de mannelijke en vrouwelijke figuren in nor-

male f^eslachteliike verhouding tot elkaar staan, hier in de
Pandji-romans zijn de trekken, die op aanwezigheid van de zon-

figuur wijzen, zeer duidelijk ; en ook hier schijnt deze zon-

invloed weder zuiver secundair, want ondanks die aanwezigheid

van de zon gaat het verhaal ongestoord in de oude, door het

maankarakter bepaalde, banen door.

Hier neemt Djajalengkara, die toch zonder twijfel de afne-

(1) Zie boven blz. 173.

(2) B. K. I. (1864). blz. 10.

(3) B. K. I. (1913). blz. 30—31.

(4) B. K. I. (1906). blz. 19.

(5) B. K. I. (1864).
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mende maan is, den naam aan van Kala Soerja, en wanneer hij

zich later in Pandji, den nog ongeboren zoon van Djajèngrana,

zal incarneeren, daalt hij onder dezen naam, d.i. in deze hoe-

danigheid, in Djajèngrana 's vrouw neer ; trouwens, dat Pcindji,

omtrent wiens maankareikter toch ook geen twijfel kan bestaan,

tevens een representant is van de zon, bleek ons reeds uit den

Tjekèlwanèngpati, waar aan Inoe Kartapati, die ook overigens

herhaaldelijk met de zon vergeleken wordt, o.a. de naam Rawi-
srangga (zonneglans) gegeven wordt. Wij zagen boven, hoe,

naar de uiteenzettingen van P. Schmidt, deze vermenging zich

ook moet uiten in een zekere weifeling van de figuren tusschen

het cisexueele en het hypersexueele, en trekken, die hierop

wijzen, schijnen nu inderdaad in de Pandji-verhalen voor het

grijpen te liggen : al meermalen hadden wij gelegenheid te

wijzen op de eigenaardige, onmiddellijk opvallende, ongerijmd-

heid bij de teekening van ïnoe's karakter, die eenerzijds de vóór

alles kuische en zelfs ietwat belachelijk-preutsche minnciar is,

en andererzij ds de verblindende vrouwenveroveraar en genot-

zoeker. Volgens Schmidt 's theorie is de oorzaak hiervan thans

duidelijk en valt deze eigenaardigheid zóó te verstaan, dat

Pandji, in zooverre hij de maan is, of althans het maankarakter

in hem als momenteel overheerschend wordt aangeduid, de

sentimenteele, kuische held is, die voor het huwelijk terugdeinst,

— maar in zooverre hij de representant is van de al-bevruchtende

zon, polygaan is tot het uiterste en de eene schoone prinses na

de andere met de onverstoorbaarheid van een natuurkracht tot

bevrediging van zijn lusten dwingt. Wij wajzen er hier terstond

op : een zuivere figuur uit de, door Schmidt geponeerde,

asexueele maanmythologie is Pandji nooit ; wij voelen van het

begin van het verhaal af de innerlijke noodwendigheid van zijn

vereeniging met Tjandra Kirana, de volle maan ; maar de herin-

nering aan zijn maankarakter schijnt er toch inderdaad in te

liggen, wanneer hij beschroomd wordt, als over zijn aanstaand

huwelijk wordt gesproken, en zegt nooit een vrouw te vallen

aanreiken, vóór hij « de vrouwe van Daha » ontmoet heeft ^),

en in zijn afkeerigheid van ieder avontuurtje, als de in een kring

om hem heen samenscholende meisjes, die door zijn schoonheid

en zijn fraai gamelan-spel bekoord zijn, wat uitdagend-vroolijk

(1) Zie boven blz. 29.
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en opdringerig doen ^). Op voor ons gevoel paradoxale v^ijze

echter komt het kunstmatige van de eenheid, ontstaan door de

samenvloeiing van twee heterogene mythenkringen, uit in de

boven meegedeelde passage uit den DjajalengkaTa, waar Dja-

jèngrcina, overvallen door een ziekte, die in zeven dagen hoe
langer hoe erger wordt, een ingeving krijgt, dat hij niet zal

genezen, alvorens het rijk Wanc/an te hebben bestreden, en dit

dan doet op deze wijze, dat hij met een prinses van dat rijk

mingenot gaat zoeken ; en sterker nog, waar Djajalengkara,

« daar de hem toebeschikte tijd is verloopen », vol berouw over

zijn zondig leven, besluit met zijn gemalin en zijn getrouwen
ten hemel te varen : hij gaat dit aan zijn vrouw Tjandra Lata

meedeelen, en — laat de auteur er Icikoniek op volgen — voert

haar vervolgens (( met zich naar bed ; en terwijl hij zijn wil aan
Tjandra Lata volbrengt, voeren de dienende vrouwen Loenging
Sih en Singarsa een spottend gesprek over 't langdurig mingenot
van hare meesters en over de uiterlijke schoonheden van den
vorst » "). Naar Schmidt's zienswijze ligt de verklaring voor de
hand : Djajalengkara, als de afnemende maan, gaat verdvsrijnen,

wanneer de tijd van donkere-maan nadert ; maar in zooverre hij

de groote Minnaar is, de stralende, alle leven wekkende zon, is

hij onsterfelijk, en zijn ook op dit meest tragische oogenblik zijn

amoureuse neigingen geenszins gedoofd !

Bij de vrouwefiguren uit het drama valt een dergelijke on-

gerijmdheid in de karakterteekening niet in die mate te consta-

teeren, en dit is, in Schmidt's theorie, weer niet verwonderlijk,

wanneer men in aanmerking neemt, dat de verwringende invloed

van de binnengedrongen zon-mythologie, die in de eerste plaats

den nadruk legt op de actieve rol vcin den man bij de voortplan-

ting, en zich de vrouw als de passief-ontvangende denkt, in de
laatste in veel mindere mate voelbacir moet zijn. Wel schijnt ook
hier telkens weer een weifelen tusschen het sexueele en het

asexueele duidelijk merkbaar, maar dit nadert toch veel meer tot

wat wij als het volkomen normale en natuurlijke plegen te be-

schouwen. Veel meer dan Pandji zelf, maken dan ook de figuren
van Tjandra Kirana en haar gezellinnen op ons een indruk van
echtheid en waarheid : wij aanvaarden, en begrijpen zelfs,

Tjcindra Kirana's onweerstaanbaar liefdeverlangen en tegelijk

(1) Zie boven blz. 29.

(2) B. K. I. (1853). blz. 49.
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haar terughoudendheid en schroom, en dat zij, hoe zij ook aan-

getrokken wordt door den verblindenden glans van Pandji's

schoonheid, toch in haar maagdelijke gevoelens gekwetst wordt

dcx>r de passie in de minneklacht op het door Pandji beschreven

blad, dat zij vindt in den tuin Panglipoerlara, — en toornig

wegwerpt ^) ; wij gevoelen het niet als geheel onwaar, wanneer

in de Pandji-verhalen ieder huwelijk wordt voorgesteld als tot

stand komend eenigermate tegen den wil van het meisje, en de

indruk gewekt wordt, dat de voltrekking ervan in de cohabitatie

altijd is een daad van geweld van de zijde van den man, die

eerst in een formeelen strijd den tegenstand van de vrouw moet

breken ") . — Maar onder deze vrouwefiguren is er althans ééne,

in wie de zon-invloed geheel schijnt te ontbreken, en die nog

zuiver en onvermengd schijnt te leven in de sfeer van de oude

maan-mythologie : Pandji's tante, Ni Rara Soetji Poetjangan,

de reine ascete van den Pinangpalmberg , die eeuwig maagd
bleef ^) ; want dat ook zij de volle maan voorstelt, blijkt behalve

uit het feit, dat zij de oudere zuster is van Pandji's vader (d.i. de

afnemende maan), uit haar bijnaam Sang Palangha, d.i. de

e Gevlekte », welk epitheton weer op merkwaardige wijze her-

innert aan de brandwonden, die Kalinowan opliep, toen zij zat

op den schoot van haar schaker, den smid Mololéwo'.

Zooals wij boven zagen, is, naar Pater Schmidt's uiteenzet-

tincT, de zon in de Indonesische mythen, juist doordat die de

eeuwige, onsterfelijke bevruchter en altijd glorierijk overwin-

nende held is, tevens de gevaarlijke, schrikwekkende en ge-

schuwde. In de romans nu komt deze trek evenzeer uit : door

ziin tooverkracht draagt Pandji altijd, in de eerste plaats over

alle vrouw^en, de zege weg ; zoowel zijn eigen namen als die

van de mxet hem gelijk te stellen figuren duiden daarop (men
denke aan : Djajalengkara, Djajèngrana, Wanèngpati, Soe-

rèngrana, Tambakbaja, Diajantaka, enz.), en ook op Pandji's

bovennatuurlijke gevaarlijkheid en in het algemeen op de don-

kere zijde van zijn karakter wezen wij reeds, toen wij zijne

identiteit met Ken Arok trachtten aan te toonen. Het duidelijkst

wellicht schijnt het verband tusschen dezen trek van de Pandji-

figuur en de zon uit te komen in de nu al zoo vazik besproken

(1) Zie boven blz. 54.

(2) Zie de opmerking van Cohen Stuart in B. K. I. (1854), blz. 115, noot 2.

(3) Zie boven blz. 24.
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peissage uit den Djajalengl^arQ. Daar leiat deze, d.i. dus de afne-

mende maan, zijn zwcurten standaard naar de aarde neerdalen,

doch hij doet dit, zoo wordt uitdrukkeHjk gezegd, als Kala
Soerja ; de wonderkracht vcin deze vlag veroorzaakt aardbeving

en allerlei rampen, gedurende drie dagen komt er een algemeene
sterfte, en wanneer Djajèngrcina zich opmaakt om naar Madja-
pcihit te gaan en de vlag uit te rukken, dat wil dus zeggen : de

zon te bevechten, waarschuwt zijn vrouw hem nog eens voor de

gevaren, die hem bedreigen.

Nu zoo wacirschijnlijk is geworden, dat de gelijkenis van
het Pandji-thema met de mythen van Noord-Celebes als een

wezenlijke overeenkomst is op te vatten, en in ieder geval geble-

ken is, dat het in beide verhalengroepen de wassende maan is,

die, tot groote wanhoop van de afnemende maan, diens vrouw
schaakt, is 't wel opmerkelijk, dat de smart van den bedrogen

echtgenoot daarin soms met bijna eensluidende woorden geschil-

derd wordt. In een der versie's van de Kalangi'-Manimporok-
mythe ^) lezen we : (( Manimporok keerde naar huis terug,

steeds weenende, daar Kalongkopan door Kalangi' was ge-

schaakt. En hij nam de mat, waarop Kalongkopan gewoon was
te slapen en haar Scurong en haar baadje, daar Kalongkopan die

niet had meegenomen en daar zoog hij aan, de liefde tot zijn

vrouw daarop overbrengende » . Hiernaast plaatse men nu de

passage uit den Djajalengk.ara ') , waar Inoe bij zijn thuiskomst

zijn geliefde vrouw mist ; als hij hoort, dat Dèwi Angrèni dood
is, omgebracht op bevel van zijn vader, valt hij in zwijm achter-

over en blijft een wijl bewusteloos liggen. (( Toen hij weer tot

bewustheid kwam, stond hij op en ging naar binnen, naar het

slaapvertrek, al ijlende en jammerende om zijn vrouwtje Ang-.

rèni. Kussens, en al wat hij maar vond, nam. hij in zijn armen,

en liefkoosde het alsof het Dèwi Angrèni was. Vervolgens ging

hij naar den tuin, en sprak daar liefkozende tot allerlei bloemen,

waarin hij ook zijn schoone Angrèni meende te zien. Voor alle

toespraak van zijn broeders was hij doof : hij zag en hoorde niets

als zijn vrouwtje Angrèni)). De gelijkenis is onm.iskenbaar ;

maar er zijn bovendien verscheidene andere punten van over-

eenkomst, juist in kleine, maar teekenende trekjes, die het

mogelijk maken, om in de romans bijna stap voor stap de Mina-

(1) Srhwarz—Adriani, o. c. blz. 302.

(2) Zie Roorda. De lotgevallen van Raden Pandji, B. K. I. (1864), blz. 8.
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hassische verhalen te volgen, en die nauwelijks twijfel laten,

dat het een mythe is als deze, en geen andere, die de Pandji-

verhalen tot achtergrond hebben. Dat ook thans weer de zin van
die details in vele gevallen niet meer gevoeld werd, en er vaak
slechts een flauwe en verwarde herinnering van overbleef, kan
o.i. de waarde van de overeenkomst niet te niet doen.

Als de wanhopige Manimporok zijn verdwenen vrouw
ondanks alle nasporingen niet vinden kan, hakt hij een Sang-
^lotü-boom om en bewerkt dien tot een beeld naar hare gedaante,

en, luisterend naar de opmerkingen, die de voorbijgangers

maken, snijdt hij van het beeld telkens hier en daar wat weg,
tot het volkomen het uiterlijk van de verdwenen geliefde weer-
geeft ; tot zijn groote verwondering vindt hij nu voortaan het
eten gekookt ; hij stelt zich dan verdekt op en bemerkt, dat het

Kalongkopan is, die dit voor hem doet ; het beeld wordt dan
levend, en hij heeft zijn vrouw, of beter : een dubbelgangster
van haar, terug. — Deze trek, die, zooals v^j zagen, naar
Schmidt's uitlegging, het in den nieuwen maanomloop weer
langzaam, nacht voor nacht, aangroeien verbeeldt van de was-
sende tot de volle maan, heeft in de Pandji-verhalen zijn weerga
in de telkens weer herhaalde tochten, die F^andji her en der
maakt, om zijn schoone geliefde (als 't ware in langzcime gra-

datie) te zoeken, waarbij hij telkens een prinses verovert, die in

eenig opzicht op de vermiste gelijkt ^) , tot hij ten slotte Tjandra
Kirana zelf terugvindt ; de verschillende prinsessen, die elkaar
alle als zusters bejegenen ^) (wat zij dan ook inderdaad zijn !)

,

zijn te beschouwen als de stadia, die de maan, al wassende, door
te maken heeft, voor zij weer in haar vollen glans aan den hemel
staat. Volmaakt hetzelfde is het ook, wanneer van Djajèngrana
verteld wordt, dat hij, wanneer zijn wanhopige droefheid over
den dood van zijn geliefde vrouw Tédja Swcira wat geluwd is,

troost gaat zoeken bij zijn andere gemalin Mahéswara, die vol-

komen het evenbeeld is van de gestorvene en die daarom door
hem ook met denzelfden nciam genoemd wordt ^ ) . — Doch ook
de wijze, waarop de mythe dit langzaam terugkeeren van de
volle maan verhaalt, schijnt niet zonder spoor gebleven in de

(1) Zie bijv. Djajalengkara, deel I, Cod. 1871 Univ. Bibl., blz. 414; en B. K. I.

1864. blz. 18.

(2) Zie ons referaat, passim; en B. K. I. 1864, blz. 18.

(3) Zie boven blz. 177.
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romans : hieruit is toch zeker het feit te verklaren, dat in de

verhalen voortdurend de vergelijking voorkomt met een glan-

zende en licht-uitstralende pop. Weliswaar heeft bijv. de auteur

van den Tjekèlwanèngpati niet het minste besef meer van de
oorspronkelijke beteekenis van dezen trek, want niet alleen

Tjandra Kirana wordt vergeleken met een pop van goud en
edelgesteente, maar ook Inoe zelf is een ivoren pop, en van al

zijn broeders en zusters wordt hetzelfde of iets soortgelijks

gezegd, doch dit kan alleen gelden als bewijs van den verren

afstand tusschen den oorspronkelijken en den huidigen vorm
der verhalen, tegen de juistheid van het gestelde verband kan
het niet worden ingebracht. In een andere versie toch van dezelf-

de mythe ^) is het niet één beeld, dat Manimporok maakt, maar
het zijn twee beelden, beide gelijkend op Kalongkopan ; beide

zijn uitermate blank, zoodat zij des nachts nooit een lamp ge-

bruikten ; Manimporok wikkelt de beelden in zijde en doet ze

leunen in een hoek der kamer. Welnu, ook deze splitsing van
Manimporok's vrouw in tweeën vinden wij in den roman terug,

met name in den Djajaleng\ara, wa£ir juist deze trek tot de
verder uitgesponnen intrigue van het verhaal wordt : Kala Soer-

ja's vrouw Tjandra Swara zal zich incameeren naar Kediri "),

doch komt op haar weg god Narada tegen, die haar weerhoudt ;

^j deelt zich dan in tweeën, hacir eene helft wordt de prinses

van Kediri, Sekar Tadji, de eindere helft gaat over in Dèwri

Angrèni, de dochter van den patih. van den vorst van Kediri
;

Pandji, hoewel door zijn vader verloofd met de prinses van
Kediri, wil van deze niet weten, daar hij geheel in beslag geno-

men is door liefde voor Dèwi Angrèni, die hij dan ook huwt ;

als zijn vertoornde vader dan Angrèni uit den weg laat ruimen,

wordt Pandji krankzinnig, en gaat met zijn gezellen zwerven,

de wereld rond, ten einde zijn doode geliefde of een evenbeeld

van hacir terug te vinden ; eindelijk vindt hij als zoodanig zijn

vroegere verloofde, Sekar Tadji, want (zegt de verhaler) deze

en Dèwi Angrèni zijn als elkanders spiegelbeeld ^) ; zij zijn niet

één, en ook niet verschillend, zij wisselen elkander af ^); latar

(1) Schwarz-Adriani, o. c. blz. 302-304.

(2) Zie boven blz. 176.

(3) Djajalengkara, II (Cod. 1871), blz. 25.

(4) O. c. blz. 46.
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wcarden zij weder één ^) . — In den Koeda Soemirang treffen wij

eveneens deze verdeeling in tweeën cian, en hier nog duidelijker,

immers in verband gebracht met twee poppen : in dit verhaal

worden twee prinsessen van Daha geboren, Tjandra Kirana en
Raden Galoeh adjeng, en van deze krijgt de eene een zilveren,

de andere een gouden pop ^) ; ook in het door Prof. van Ronkel
beschreven handschrift van denzelfden roman komt deze trek

voor, en hier op een wijze, die nog weer dichter staat bij het

Minahassisch verhaal : immers hier zijn ^— als in de mythe —
de poppen met doelden omhuld, de gouden pop is met oude
doeken bedekt, de zilveren pop in fijne stoffen ingepakt ^)

.

Van het op-de-loer-liggen van Manimporok om te weten
te komen, wie 't toch is, die zijn huiswerk verricht, is de paral-

lel in de Pandji-romans zeer sprekend: een groot deel van den
inhoud van den Tjèl^èlwanèngpati bijv. wordt gevormd door de
beschrijving van de langzame herkenning van Tjandra Kirana

door Ince, welke herkenning zóó geleidelijk in haar werk gaat,

dat de lezer dikwijls in twijfel is of Inoe reeds weet wie zij is of

niet. In enkele redacties is de afwijking van de herkenningsscène

in de mythe al vrij groot, maar toch komt de overeenkomst
bijwijlen treffend uit, zoo bijv. in den zooeven genoemden
Koeda Soemirang ^), waar Inoe voortdurend Tjandra Kirana
bespiedt, die met haar gouden pop zit te spelen ; hij overvalt

haar dan en kust haar, waarop zij haar gouden pop wegwerpt. —
Een wezenlijk verschil zou men geneigd zijn te zien hierin,

dat niet alleen Pandji als 't ware Tjandra Kirana bespiedt, maar
ook het omgekeerde plaats heeft, en Tjandra Kirana samen
met haar broeder Goenoeng Sari alle moeite doet om te weten
te komen, wie de onbekende ridder is, in wien zij zoo sterke

gelijkenis ziet met haar verdw^enen verloofde ^)
;
ja, wij krijgen

den indruk, dat het dikwijls juist Peindji is, die zich schuil

houdt en alles doet om niet herkend te worden ^). Toch is ook
dit niet een fantastische uitbreiding, ja niet eens een verschui-

ving in het verhaal ; men kan er alleen uit opmaken, dat w^ciar-

schijnlijk in onze Pandji-verhalen de beide versie's van de

(1) O. c. blz. 419.

(2) Juynboll. Cat. Mal. blz. 95.

(3) V. Ronkel, Cat. blz. 48.

(4) V. Ronkel. Cat. 50.

(5) Zie boven blz. 58, en vle.

f6) Zie boven blz. 71-72.
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mythe, die wij hierboven meedeelden, zijn dooreengeloopen ;

immers in die redactie, waarin de nieuwe mcian onder den naam
Mololéwo' optreedt, zien wij denzelfden trek. Eenigen tijd na de

ontvoering van KaHnowan komt er een boodschap van haar bij

haar echtgenoot Manimporok door een parkiet, die haar ring als

herkenningsteeken bij zich heeft ( dezen ring vinden wij nog terug

in het door Roorda uitgegeven Pandji-verhaal ^), waarbij hem
wordt opgedragen haar te komen halen, doch onder vermom-
ming : hij moet zijn gelaat insmeren met houtskool en zich

kleeden in boomschors, en zich voordoen als een gering en dom
iemand. In volmaakte overeenstemming hiermee zien v/ij dan in

onze inhoudsopgaaf van den Tjè\èluüanèngpati, dat Inoe, met
zijn dienaren uittrekkend, om zijn geliefde te gaan zoeken, zich

onherkenbaar maakt, zijn eigen naam en die van zijn dienaren

verandert, zich als een gering en dom iemand voordoet en zijn

hoogen staat verloochent : zijn dienaren mogen voortaan geen

k.rama tot hem spreken, maar uitsluitend ngok.o ') ; als hij korten

tijd later in Daha aankomt, vraagt hij daar — bijna met de
woorden van Manimporok in de mythe — welk rijk dit toch is ;

hij ziet er berooid en vermagerd uit, geeft zich uit voor een ver-

doolden zwerver ^), zegt zich niet meer te herinneren uit welk
land hij afkomstig is, en noemt zich een orang hoetan ^)

.

Soms is de vermomming, waaronder nu eens deze, dan
weer die groep personen in de romans schuilgaat, die van too-

neelspelers of gamhoeh-danseis : in ons referaat zijn het Arja

Prabangsa, Arja Soeta Semi en Mésa Tandraman, die zich zoo

verkleeden om Ince te zc-eken '')
; in andere redacties, zooals de

Pandji Soesoepan Mésa Kelana en Mésa Oerip Pandji Djaja

Lelana, is het Goenoeng Sari, die zich zoo vermomt, op zoek

nciar zijn zuster Tjandra Kirana ^) ; in weer andere is 't omge-
keerd Tjandra Kirana, die met heiar gezellinnen zich als gam-
boeh verkleedt en daarbij voordoet als man. Dit optreden van
de helden en heldinnen uit onze romans in de gedaanten van

(1) B. K. 1. 1864, blz. 10.

(2) Zie boven blz. 36.

(3) Zie boven blz. 38.

(4) Zie boven blz. 43. Op volkomen gelijke v.-ijze zegt in de Tjilinaja {B. K. 1.

1913. blz. 32) Pandji. Dehe binnentrekkend: <. Ik kom uit net gebergte, en ben een

zwerveling zonder onderdaik ».

(5) Zie boven blz. 96.

(6) Juynboll, Cat. Mal 87, 88.
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gamhoeh-dansers doet terstond denken aan de ï>assage in de

mythe, waar verhaald wordt, hoe het gebeurde ten tijde van

een feest, waarop men zich vermacikte met den èng/jèf-dans ^),

dat Mololéwo', die hier een schipper is, die pas met zijn schuit

was aangekomen, getroffen werd door de schoonheid van Ma-
nimporok's vrouw Kalinowan, en hoe hij toen begeerte naar

haar opvatte. — Van den in de Pandji-verhalen zoo vaak voor-

komenden trek van Tjandra Kirana's vermomming, soms haar

metamorphose, in een man, veelal met de bijvoeging, dat zij

tegelijkertijd zeer krijgshaftig wordt ^), vinden wij het directe

model niet in de Kalangi'-Manimporok-mythe, maar hij komt
wel voor in een nauw daarmee verwant verhaal, eveneens uit de
Minahassa, over Lintjambéné' (d.i. naar Schmidt's interpre-

tatie : de nieuwe maan, die na donkere-maan als een dunne
streep aan den hemel zichtbaar wordt) ; de mythe verhaalt van
haar, dat zij bevrucht werd door hacir jongeren broeder Moentoe-
oentoe, waarom zij door hacir ouders werd weggejaagd ; zij

besluit dan weg te varen met soldaten, die zij uitrust, en doet

daarbij ook zelf mannel^leeren aan ^).

Onder de punten van overeenkomst, die wij in het vorige

hoofdstuk aanvoerden om te komen tot de gelijkstelling van
Pandji met Kèn Arok, behoorde ook de passage van het doen
smeden van de kris, wacirmee de snoode roover van de schoone,

licht uitstralende vrouw zal worden gedood. In den Pararaton

komt dit verhaal het uitgebreidst voor ^), en ieder lezer moet
wel getroffen worden door het bij uitstek ongerijmde in de
voorstelling, dat Kèn Arok, in door niets gemotiveerde woede,
den smid Poe Gandring, die hem door het vervacurdigen van de
buitengewone kris juist een grooten dienst bewees, verraderlijk

vermoordde. Thans komt echter uit de mythe een verrassend

licht op deze passage vallen : men wordt geneigd te besluiten,

dat Kèn Arok 's boosheid wel degelijk haar reden had, want
evenals deze drie : Manimporok, die met 2njn kapotte gereed-

(1) Zie Schwarz, Ethnographica uit de Minahassa, in: Int. Archiv. f. Ethnogra-

phie XVIII. (1908) blz. 50.

(2) Naja Koesoema, Juynboll, Cai. Mal. 80; Koeda Soemirang, ibidem, 92;

Djaran Kinanti Asmarandana, v. Ronkel, Cat. 43; Koeda Soemirang, ibidem, 48;

Pandji Moertasmara, Vreede, Cat. 165; Ruong Eynao, Moura, o. c. 428, enr.

(3) Schwarz—Adriani, o. c. blz. 333.

(4) Pararaton, II : 25; vert. blz. 59.
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schappen ter herstelling op weg gaat, Djajèngrana of beter zijn

patih Koedana Warsa (die precies in zeven nachten de reis vaui

Bali naar Madjapahit maakt !) en Ken Arok, welke laatsten

beiden een kris gaan bestellen, ééne en dezelfde figuur zijn,

nl. de afnemende maan, zoo moeten ook de mannen, naar wie

hun tocht gaat en de redenen, waarom zij dien tocht doen, in

een bepaald opzicht aan elkaar gelijk worden gedacht. De smid
Poe Gandring, die door Kèn Arok werd gedood, is dan ook niet

langer zijn weldoener, maar zijn vijand en de schaker van zijn

vrouw, d.w.z. hij en de akpeuüoe van Toemapel, Toenggoel

am.etoeng, zijn in zekeren zin één ! — En nu op deze wijze al

meer dan eens van een nauw verband gebleken is tusschen het

eerste stuk van den Pararaton en de Pandji-verhalen, wordt het

ook in hooge mate waarschijnlijk, wat de beteekenis is van de

wonderlijke vlucht vleermuizen, die naar het verhaal in den

Pararaton ^) uit Kèn Arok 's licht uitstralend hoofd kwamen en

den djamhoe-hGom van Djanggan vernielden : is het niet op-

nieuw een aanduiding van Kèn Arok als de afnemende maan,
en vormen de vleermuizen niet de weerga van den bijenzwerm,

dien Manimporok in den strijd op zijn tegenpartij loslaat ?

Niet om nu nog de aanwijzingen voor de nauwe overeen-

komst van de Pandji-rom.ans met de aangehaalde verhalen uit

de Minahassa te versterken, macir uitsluitend voor de volledig-

heid, schenken wij ten slotte nog even aandacht aan een paar

trekjes, heel in het begin en aan het einde van de mythe. Ma-
nimporok gaat op jacht, maar slaagt er niet in om ook mciar iets

te vangen, tot hij ten slotte één vogel in zijn net krijgt ; en ook
in de varianten van de mythe verschijnt Manimporok altijd als

jagende op vogels, ja het is juist op deze wdjze, dat hij aan zijn

vrouw komt, die de gedaante heeft van een parkiet. Hiertegen-

over moet het nu wel treffen, dat ook in de Pandji-verhalen

herhaaldelijk de held en zijn gezellen op vogels gaan jagen,

maar vooral dat in den Tjekèlwanèngpati een van de allereerste

dingen, die van Inoe, als hij volwassen geworden is en zijn

vader plannen beraamt voor zijn aanstaand huwelijk, verteld

worden, is, dat hij het oog houdt op het in orde brengen vem
zijn vogelnetten, en daêima in gezelschap van zijn broeder en
zuster op de vogeljacht trekt ^). — De mythe eindigt met te

(1) Pararaton, 4 : 10; vert. blz. 50.

(2) Zie boven blz. 30.
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verhalen, dat Kalinowan, na uit de handen van haar schaker

verlost te zijn, een bad gaat nemen om van de wonden, die zij,

zittende op den schoot van den smedenden Mololéwo', opliep,

te genezen ; — van het baden vem Tjandra Kircina wordt meer
dan eens gesproken in den Tjekèlwanèngpati ^), zonder dat

evenwel duidelijk blijkt, welke beteekenis daaraan te hechten

is ; op ééne plaats schijnt dit echter wèl het geval te zijn : wan-
neer Pandji Tjandra Kirana uit de macht van den hoeta verlost

heeft en behouden in Daha terugbrengt, is ook voor haar een

reiniging door een bad noodzakelijk, en het is hacir vader, de

vorst van Daha zelf, die daar zorg voor draagt ").

Men zou thans de opmerking kunnen maken, dat juist een

van de meest sprekende eigenaardigheden van wat v^j het

Pandji-thema noemden, in de mythe ten eenenmale ontbreekt :

wij bedoelen het incestueuse in het huwelijk van Pandji met
Tjandra Kirana, die eigenlijk zijn zuster is ; in de mythe toch

wordt van een dergelijke verhouding tusschen Manimporok en

Kalongkopan (Kalinowan) niet gerept. Nu komt deze trek lang

niet overal in de Pandji-verhalen even scherp naar voren ; zeer

duidelijk is hij eigenlijk alleen in den Tjèl^èlwanèngpati en,

zooals v^j boven zagen, in den Djajalengkara ; in het tweede
stuk van het door Roorda bekend gemaakte Pandji-verhaal vin-

den wij een herinnering eraan, waar van Toendjoeng Séta (die

echter de wassende maan voorstelt) verhaald wordt, dat hij

liefde gevoelt voor zijn halfzuster Angrénaswara ^). — Intus-

schen, nu wij eenmaal met den achtergrond van de verhalen

zoover bekend zijn geworden, is het duidelijk, dat hier van een

wezenlijk verschil geen sprake is : het ligt toch voor de hand,

dat de drie maanwezens : wassende-, volle- en afnemende
maan, die tot één maan-omloop, d.i. ééne generatie, behooren,

elkander zeer na bestaan en bijna vanzelf in de verhouding van
broeders en zuster gedacht moeten worden.

Met het tot hiertoe gezegde meenen w^ij — zoowel wat de
groote lijnen betreft, als in de kleine, deels nog geheel onver-

klaarde, details — voldoende overeenkomst te hebben aange-

(1) Zie boven blz. 53. 75.

(2) Zie boven blz. 40.

(3) B. K. I. (\?64). blz. 44. — Ii hst Kambodjasche verhaal zijn Eynao en Bos-

saba neef en nicht.
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wezen tusschen het Kalangi'-Manimporok-verhaal en het

eigenlijk thema van de Pandji-romans, om tot het oorspronkelijk

mythisch karakter van deze laatsten te mogen besluiten. Wij
zullen later, in een afzonderlijke bespreking, trachten de ver-

houding tusschen de Javaansche historie en de romans wat
scherper te bepalen, maar zooveel zal ieder toch, zonder dat wij

daeir reeds nu dieper op ingaan, toegeven, dat de in het vorige

hoofdstuk aangewezen historische motieven van zuiver secun-

dairen aard moeten zijn. Thcins gaan wij er eerst toe over om te

doen zien, in hoeverre wij bij de interpretatie van de mythe
meenen te moeten afwijken van de zienswijze van Pater Schmidt.

Wij zullen daartoe eerst ook van enkele van diens verdere be-

schouwingen verslag doen : juist wacir hij de uiterste conclusies

gaat trekken uit de door hem op verschillende Indonesische ge-

bieden gewonnen resultaten, en waar zijn betoog als het ware
culmineert, gaat, meenen wij, de zwakke stee in de door hem
opgestelde constructie het meest in het oog vallen.

Groote beteekenis wil Schmidt gehecht zien aan de om-
standigheid, dat, terwijl de Minahassische mythe een huwelijk

vcin de afnemende maan met de volle maan aanvaardt, zij een

huwelijk van de wassende maan afwijst en als poging tot trou-

welooze ontvoering voorstelt. Dit verschijnsel staat, volgens

Pater Schmidt, niet op zichzelf ; uit een anderen (verwanten)

mythenkring van N. Celebes haalt hij voorbeelden aan, die een

daarmee overeenkomstig standpunt tegenover de lichtwordende

maan schijnen in te nemen, en hij komt zoo tot het besluit, dat

men in dit opzicht mag spreken van een « svsteem » , van een
bepaalde strooming, die den vertegenwoordiger van de was-
sende maan op dit stuk ongunstig gezind is. Deze eigenaardig-

heid, die Schmidt aldus formuleert, dat de oude maan-mytho-
logie, hoewel in het algemeen van nature vijandig staand

teffenover de sexueele zon-mythologie, de inwerking van de
laatste, zij het schoorvoetend, aanvaardde en toeliet voor de
afnemende phase, maar blijkbaar beslist afwees voor de toene-

mende maan, brengt hij dan in verband met zijn geliefde hyoo-
these. T'olqens welke aan den tijd. waaruit onze ondste mytho-
Inorische documenten dateeren, een primitief monotheïsme m.oet

zün vcorafgee^aan ^), en hii verklaart die eifrenaardigheid daji

Verder hierdoor, dat met den vertegenw^oordiger van de was-

(1) Schmidt. o. c. § § 294—300.
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sende maan zou zijn samengevallen de hooge godheid uit dat

oorspronkelijke ééngodendom ^). Dit hoogste wezen, dat, nazur

Schmidt tracht zian te toonen, ahijd boven alle geslachtelijke

verhoudingen verheven werd gedacht, bleef iets van dit kcirakter

behouden ook nadat het, een geleidelijke degradatie onder-

gacind, in de maanmythologie was opgenomen, en zelfs nadat

de zonmythologie de sexueele tegenstelling in den ouden ver-

halenkring gebracht had. De zon-invloed, die er in slaagde in

de afnemende maan in te dringen, stuitte af op de goddelijke

geslachteloosheid van het hooge wezen, dat zich in de wassende
maan handhaafde ; of wactr (zooals in de Kalangi'-Manimpo-
rok-mythe) de zon haar invloedssfeer zelfs over de weissende

maanphase wist uit te breiden, werd dit toch als iets zoo abnor-

maals gevoeld, dat, voor den vertegenwoordiger van lichtwor-

dende-maan, de mythe het streven naar het bezit van een vrouw
bleef voorstellen als verleiding of p>oging tot incest.

Wat nu in het algemeen de hypothese betreft van het be-

stEian van een primitief monotheïsme, wij geven toe, dat eenige

feiten, die Schmidt ook thans weer in zijn betoog in de Grund-
linien naar voren brengt, niet zonder beteekenis zijn, en er be-

hoeft niet aan getwijfeld te worden, of ook bij de Indonesiërs is

het geloof aan één hoogste Wezen zeer oud ; alles komt hier

echter aan op de waardeering van die feiten en vooral op de
kwestie wat men precies met de uitdrukking (( primitief mono-
theïsme )) wenscht te verstaan. Maar een andere vraag is, of

inderdaad in de mythe, die ons bezighoudt, de omstandigheid,
dat zij een vereeniging van Kalangi' met Kalongkopan als in

hooge mate ongewenscht voorstelt, moet toegeschreven worden
aan het in den representant van wassende maan nog doorwerken
van den invloed van een vroegeren, ongeslachtelijken (( God-
alleen )). Dit moeten wij ontkennen, en het is, meenen wij,

alleen gedreven door de begeerte om overal bewijzen voor zijn

geliefde theorie te zien, dat Schmidt er toe kwam om dit licht

op de feiten te laten vallen.

Indien toch inderdaad met Kalangi' de vroegere hooge
godheid is samengevallen, dan mag wel getuigd worden, dat
van, het kcirakter van den laatste absoluut niets is overgebleven
m de mythe, zooals wij die kennen. Van eenig verzet van de— volgens Schmidt's stelling — op zichzelf reeds asexueele

(l) Schmidt. o. c. § § 132, 148. 290. 292. 465.
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wassende maan, die nu in dit opzicht nog buitengewoon ver-

sterkt moet zijn door de aanwezigheid dacirin van den primitie-

ven god, tegen den sexueelen zon-invloed, bHjkt hoegenaamd
niets : de zinnelijke hartstocht is in Kalangi' werkelijk niet als

minder hevig voorgesteld dan in Manimporok, wel het tegen-

deel ^), en het ligt ook niet aan hem, zoo het snoode plan van
de ontvoering ten slotte mislukte. De godheid uit het oorspron-

kelijke monotheïsme wordt ons door Schmidt voorgesteld als

ook zedelijk een zeer hooge figuur — (( Richter und Wachter
der Sittlichkeit » noemt hij hem herhaaldelijk — ; en wat is

Kalangi' anders dan een onverlaat, die zoo door zinnelijke be-

geerte verblind is, dat hij zelfs de hand uitsteekt naar de schoo-

ne vrouw van den man, die zijn vriend is? En nu tracht welis-

waar Schmidt op meerdere plaatsen aan te toonen, hoe, onder

invloed van de « immer rücksichtsloser gewordene Sonnen-
mythologie » ^

) , het karakter van figuren uit de maanmytholo-

gie veranderen kon, maar een afstand als deze is toch nauwe-
lijks denkbaar. Maar vooral, moet het niet op zichzelf reeds een

zonderling gewrongen redeneering genoemd worden, dat die

mcianfiguur, waarmee de hooge godheid was samengevallen,

juist daardoor de eenige immoreele rol in de mythe zou hebben
gekregen ?

Het is duidelijk, waar de zwakke plek in Schmidt's betoog

te zoeken is : zijne formuleering van de door hem opgemerkte

eigenaardigheid kan niet als juist worden aanvaard. Wanneer
de geleerde schrijver beweert, dat uit de mythe blijkt, dat aan

den vertegenwoordiger der wassende maan <<. zu Recht keine

Frau zukommt », zegt hij te veel ; de mythe verklaart alleen,

dat de ontvoering Van de vrouw Van zijn vriend een afkeurens-

waardige daad was, d.w.z. dat Kalangi' op deze speciale vrouw
geen recht heeft ;

— hetgeen heel iets anders is ! Houdt men dit

in het oog, dan doet zich onmiddellijk een veel eenvoudiger

verklaring op van de eigenaardigheid, waaraan Schmidt zooveel

gevecht hecht, en dan is het ook geenszins verwonderlijk, dat

het juist de licht-wordende maan is, die in onze mythe (en in

daeirmee nauw verwante verhalen) als de wulpsche schaker

(1) Ej is een versie van de mythe, waarin Kalangi', na Kalongkopan te heb-

ben geschaakt, later, wanneer Manimporok twee plaatsvervangsters voor haar heeft

gekregen, ook deze weer komt verleiden ! — Zie Schwarz

—

Adriani, o. c.

bladzijde 304.

(2) Schmidt, o. c. §481.
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optreedt. Eenmaal gesteld toch, dat men in de wisseling der

mafinphgisen aan den hemel een strijd zag van twee partijen om
het bezit van ééne vrouw, wcis door wat men in rerum natura

WciarnEim, de rol, die de verschillende figuren te spelen hadden,

noodwendig en onveranderlijk bepeiald : het is nu eenmaal de

nieuwe, resp. wcissende maan, die zich iederen nacht iets nader

beweegt naar de plaats, waai de volle maan verschijnen zal,

daarbij eiken nacht sterker stralend, d.w.z. in heviger hartstocht

ontbrandend, en die terstond nadat hij de volle maan bereikt

heeft, mèt haar verdwijnt ; dan peis komt de afnemende maan
te voorschijn, die wel van verdriet en hartzeer schijnt weg te

krimpen en eindelijk in uiterste wanhoop scheepgaat om de

verloren vrouw te zoeken. — En verder : dat men er toe kwam
cm in het aan den hemel gebeurende een strijd te zien tusschen

twee mannen om het bezit van één vrouw, waarbij de ééne pre-

tendent sympathiek werd gezien en zijn vereeniging met de

vrouw gebillijkt, terwijl de andere daarvan werd uitgesloten en

zijn poging, om die vrouw te bezitten, als een ten hemel
schreiende misdaad werd voorgesteld, dit kan, naar onze mee-

rang, alleen beteekenen, dat aldus de voor allen verstaanbare

(> taal des lands » was : in het milieu, waarin deze mythe ont-

stond en als ^wacirheid gelden kon, moet de voorstelling gang-

bacir geweest zijn, dat het huwelijk van een bep>aalde vrouw met

dézen man toelaatbaar en gewettigd was, en met genen afkeu-

renswaardig en verboden, — en wel niet als iets persoonlijks en

toevalligs, doch als iets, dat het karakter droeg van een univer-

seel geldende wet * ) . Deze maatschappij moet een rangschik-

king der individuen hebben gekend in verband met de huwelijks-

regeling, zóó dat bepaalde groepen bij elkander behoorden en

andere elkaar afstootten en volmaakt uitsloten : zoo ruim mo-
gelijk geformuleerd, mogen wij besluiten, dat de Pandji-mythe

(1) « Mythen entstehen einzig und allein aus oft und oft, aber gleichmassig

sich wiederholenden, Naturvorgangen >>. — aldus Schmidt's (trouwens te eng ge-

formuleerde) stelling (o. c. § 268), en in denzelfden geest drukt zich Paul Ehrenreich

uit {Die allgemeine Mythologie und ihre ethnologischen Grundlagen, 1910, blz,

109) ; — doch a fortiori moet men dan aannemen, dat de elementen, die

in de mythe gebruikt worden om het wonderlijke in een « Naturvorgang »

te verlflaren, werden genomen uit het aan allen beleende, en üoor allen

en altijd geldende. — Vgl. ook Ehrenreich, o. c. blz. 101 : « jede Wieder-

gabe von Natureindrücken und Vorgangen (muss) in einer Form erfolgen, die

den allgemeinen Lebens- und Kulturverhaltnissen des betreffenden Volks ange-

passt ist. »
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ons hier op het sp>oor brengt van een primitieve, exogame maat-
schappij-organisatie ^).

In verband hiermee rijst nu de vrciag, of ons ook van elders

iets van een zoodanige maatschappij-inrichting in Indonesië in

het algemeen en het oude Java in het bjzonder bekend is ") , en
deze vraag kunnen wij gelukkig bevestigend beantv^oorden

sedert het verschijnen van het belangrijke artikel van Mr. F. D.
E. van Ossenbruggen, De oorsprong van het Jaüaansche begrip

montja-fxit, in verband met primitieve classificaties ^), waeu--

voor deze zelf weer gebruik meigJcte van een baéuibrekende ver-

handeling van Emile Durkheim en Marcel Mauss : De quelques

jormes primitives de classijication (contribution a Vétude des

représentations collectives) * )

.

In Iciatstgenoemde studie hebben de beide Fransche socio-

logen op overtuigende wijze ciangetoond, dat allerlei primitieve

volken in de meest verschillende deelen der wereld, in een be-

paald stadium van hunne ontwikkeling, hun stam-indeeling

hebben genomen als grondslag voor hunne rangschikkingsstel-

sels, of beter gezegd, dat, van wege de fundamenteele, hun
heele denken en doen beheerschende, beteekenis die de stam-
indeeling voor hen had, deze zich als basis voor hun classifica-

ties aan hen heeft opgedrongen. De ontwikkeling van deze stam-
indeeling is overal lang niet dezelfde gev/eest, maar als een veel

voorkomende, ja wellicht algemeene grondvorm is toch te be-

schouwen een verdeeling in twee exogame primaire clans (phra-

tries) , elk weer onderverdeeld in twee of meer secundaire clans,

welke laatste zich vaak weer splitsen in onder-clans, enz. Ter
nadere regeling van het connubium tusschen de beide phratries

zijn deze dikwijls in twee of meer huwelijksklassen verdeeld, in

dier voege, dat slechts lieden uit de overeenkomstige klasse Vcm
beide phratries met elkander mogen huwen. — Alles nu, wat
in den stam bestaat of waarmee de tot den stam behoorenden in

aanraking komen, wordt geacht innig te behooren tot de samen-

(1) Zie over het verband tusschen het incest-begrip en exogamie : E. Durk-

heinn, L,a prohibition de l'inceste et ses origines ; in l'Année sociologiqae, 1

(1898), blz. 28.

(2) Dat in de Minahassa oorspronkelijk exogamie bestond, achtte Wilken
reeds waarschijnlijk. Zie: Verspreide Geschriften, (ed. van Ossenbruggen. I9I2).

deel I, blz. 372 en 375.

(3) Verslagen en Mededeelingen der Konin\l. A k,aJemie Van Wetenschappen ; afd.

L,etter\unde ; vijfde Reeks, derde Deel, eerste stuk. 1917.

(4) VAnnée sociologique. VI (1903) blz. 1—72.
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leving der menschen en volgt de voor deze geldende rcuigschik-

king : zooals de steunleden in phratries en clans zijn gegroe-

peerd, zoo wordt alles, het materieele zoowel- als het meer
abstracte, dieren, planten, levenlooze voorwerpen, eigenschap-

pen, kleuren, natuurverschijnselen, oorlog en vrede, bezighe-

den, enz. eerst onder de phratries en vervolgens onder de clans

ingedeeld ; en men heeft zich dit niet zóó voor te stellen, dat de

maatschappelijke indeeling bloot het model geweest is, dat

gevolgd werd, zij was het kader zelf, dat daarvoor werd gebe-

zigd, in dier voege dait aan elke groep van de bewoners vein het

stamterritoir allerlei zaken werden toegevoegd, die daarmee
voor ons gevoel volkomen heterogeen zijn, echter blijkbaar voor

het gevoel van den primitieve nauw er acui verwcint, ja tot op
zekere hoogte identiek en ermee verwisselbaar. Het is op deze

rangschikkingen, die als kenmerkende eigenaardigheid hebben
een strenge geslotenheid der groepen naar buiten, met binnen

de grenzen van iedere groep een innige verwantschap van alles,

wat daarin is ondergebracht, dat de primitieve wetenschap

steunt, zooals zij zich aan ons vertoont in heiar divinatie-syste-

rnen en allerlei magische prciktijken, en zooals zij ook in de
mystiek tot uiting komt. En acingezien voor den primitieve de

stam de menschheid beteekent, en de mythische voorvader en
stichter van den stam de schepper der wereld is, gaat een zoo-

danige classificatie over in een cosmologie en wordt de stam-

indeeling de basis voor de beschouwing van de geheele wereld

en van alles wat denkbaar is.

Nacirmate een eenigszins hoogere ontwikkeling bereikt

werd, raakte langzamerhand bij vele volken de primitieve stcun-

indeeling als zoodanig op den achtergrond, om ten slotte veiak

geheel te verdwijnen ; als een survival ervan bleven evenwel de
op dit fundament opgetrokken denksystemen bestaan, en, door
steeds voortschrijdende onderverdeeling en opname van telkens

weer nieuwe elementen, groeiden zij uit tot hoogst ingewikkelde
en zichzelf in onderdeden herhïialdelijk tegensprekende classi-

ficaties van al het bestaande en denkbare, die het geheele leven
van den halfbeschaafde beheerschten

.

Naast deze rangschikking volgens de verdeeling van den
stam, komen bij andere volken weer andere systemen voor, die

alles groepeeren naar de voornaamste hemelstreken : Noord,
Zuid, West, Oost, — later ook Zeniith en Nadir, en het Midden,
dat tot alle richtingen gelijkelijk behoort en de eenheid daarvan
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symboliseert. Het verschil tusschen beide systemen is echter

slechts schijnbaar ; immers in de laatstgenoemde stelsels wordt

aan alles (en dus ook cian de verschillende onderdeelen van den

stam) zijn vaste plaats in het heelal toegewezen, zoodat op indi-

recte wijze alle dingen toch ook weer met de verschillende stam-

deelen in verband gebracht worden ; Durkheim en Mauss zijn

er dan ook in geslaagd om, door het aanv^jzen van overgangs-

vormen, aan te toonen, dat deze rangschikking naar hemelstre-

ken niet oorspronkelijk is, maar zich heeft ontwikkeld uit de

eerstgenoemde naar stamdeelen.

Vreemd als deze systemen mogen schijnen, staan zij toch,

volgens Durkheim en Mauss, niet los van de logische stelsels,

bij cultuurvolken in gebruik ; integendeel, beide vertoonen

gelijke karaktertrekken, en de laatste zijn dan ook, volgens hen,

zonder onderbreking uit de eerste voortgekomen. Ook de primi-

tieve classificaties hebben, behalve een practisch, reeds een

sp>eculatief doel ; zij dienen niet alleen tot regeling en richtsnoer

van handelingen, maar ook om de verhoudingen tusschen al het

bestaande begrijpelijk te maken, en evenals de latere systemen

brengen zij alles reeds in zeker hiëréirchisch verband : in de

wijze waarop de phratrie de clans overspant en beheerscht, zien

de schrijvers het prototype van het genus, dat de verschillende

species omvat ^). Het groote en, zoo men wil, eenige wezenlijke

verschil ligt in het feit, dat de primitieve, bij zijn rangschikkin-

gen, dingen, die voor ons gevoel niets met elkaar gemeen heb-

ben, bijeenbrengt, als nauw verwant en, in een bepeiald opzicht,

&cm. elkaar gelijk voorstelt ; en de reden daarvan is hierin te

zoeken, dat hij, onder den invloed van zijn veel meer emotio-

neele denken, anders en vooral gemakkelijker, ja op ons som-

wijlen volkomen verbijsterende wijze, identificeert.

Steunende op dit inzicht heeft nu Mr. van Ossenbruggen

het in hooge malte waarschijnlijk gemaakt, dat de Indonesiërs

en met name ook de Javanen, bij hun p>ogingen tot rangschik-

ken en begrijpen vcin alles, wacirmee zij in aanreiking kwamen,
een ontwikkelingsgang hebben doorgemacikt, geheel analoog

aan den door Durkheim en Mauss van verscheidene andere

volken blootgelegden ; en hij komt op grond dacirvan tot de z.i.

zeer aannemelijke hypothese, dat ook de Javanen oorspronke-

(I) Les phratries ont été les premiers genres; les clans les premières espèce».

Durkheim en Mauss, o. c. blz. 67.
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lijk een stam-indeeling moeten hebben gekend in twee phra-

tries, die ten opzichte van elkaar zich noordelijk en zuidelijk

eener Oost-West loopende lijn hebben gevestigd, en elk weer

onderverdeeld waren in twee clans, zoodat men vier oorspron-

kelijke clans had, waarvan elk een « kwartier » van de door de

stamgroep bezette ruimte in beslag nam ^). Een survival toch

van deze primitieve stamindeeling ziet Mr. van Ossenbruggen

in het Javaansche begrip montja-pat : hoe nl. ook de definities

hiervan uiteenloopen, en hoezeer ook bij de tegenwoordige

Javanen helder begrip te dezen opzichte niet meer blijkt te be-

stacin, alijd wordtt er mee aangeduid een als eenheid gedacht

complex, bestaande uit vier in de richting der kardinale punten

van de windroos om een vijfde punt heen gelegen vestigingen ;

letterlijk beteekent het : (( de verschillende vier », macir tevens :

(( vijf-vier », d.i. vijf punten — vier deelen of richtingen ; naar

Rouffaer's vertaling: de «Heilige Vijf» ^), aanschouwelijk

voorgesteld door een middenpunt met vier punten er om heen,

te zamen een Grieksch kruis vormend. Hoe groot de beteekenis

van dit vijf-vier-begrip eenmaal voor het geheel Indonesische

en speciaal het Javaansche leven geweest is, toont van Ossen-

bruggen (op het voetspoor van Rouffaer) overtuigend aan, door

herinneringen eraan aan te wijzen in het Vorstenlandsch be-

stuursstelsel, in het agreurisch systeem, in het désa-bestuur en

in de mystiek ; zóó sterk is dit, dat men kan zeggen, dat de

Indonesiër zich eenvoudig geen eenheid zonder vierdeeling

denken kon, zooals dan ook van Ossenbruggen vernuftig aan-

toont, dat in het stamwoord pat de begrippen van plaats en

ruimte eener- en van vierdeeling andererzijds nauw met
elkaar samenhangen. Het leerzaamst zijn in dit op2dcht wellicht

nog de divinatie-stelsels ; hieruit blijkt ten duidelijkste, dat de

Javanen, in volkomen overeenstemming met de Australische en
Noord-Amerikaansche stammen, aan welke Durkheim en
Mauss een groot deel van hun materiaal ontleenden, zich een

verband gedacht hebben tusschen de vier windstreken (met te

midden daarvan een centrum) en : de goden en geesten, goed
en kwaad, de tijdrekening, kleuren, ziekten, enz., enz. ^). Dit

(1) V. Ossenbruggen, o. c. biz. 27.

(2) Encyclopaedie V. Ned. Indië, i. v. Vorstenlanden ;
!**« druk, deel IV, blz, 6T2.

(3) Zie H. A. van Hien, De Javaansche Geestenwereld, en de betreliki^ing,

die iusschen de geesten en de zinne/ijlje Wereld bestaat, üerduidelijki door
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kan onmogelijk iets anders beteekenen dan dat zij een rang-

schikkingssysteem hebben gehad, waarbij al het bestaande

ingedeeld werd bij de vier hemelstreken, een stelsel, dat, zooals

de beide Fransche geleerden hebben ciangetoond, ten slotte weer
teruggciat op een verdeeling naar exogame phratries en clans.

Keeren wij nu, in onze opvatting van wat het kader is,

waarin het Minahassische verhaal zich beweegt, aanzienlijk ver-

sterkt door dit, door Mr. van Ossenbruggen langs geheel ande-

ren weg verworven, inzicht in de primitieve Javaansche stam-
organisatie, terug tot den Pandji-roman, en wel eerst tot dien

simpelsten vorm daarvan, die volkomen overeenstemt met de
Kalangi'-Manimporok-mythe, dan moet het duidelijk v/orden
— (( chaque mythologie est, au fond, une classification » ^) —

-

dat £ian deze mythe eenvoudig een zoodanige rangschikking der

mgianphasen ten grondslag ligt, dat de steeds in glans toene-

mende schijngestalten der maan, van af haar eerste verschijnen

tot op het tijdstip, waarop zij in vollen glans aan den hemel
staat, ingedeeld zijn bij de ééne phratrie, — en de afnemende
maan, van af het oogenblik dat deze zich na volle-maan begint

te vertoonen tot zij, al meer en meer wegkrimpend, ten slotte

geheel verdwijnt, in de andere phratrie behoort. De geheele

verhouding der drie mythische figuren tot elkander, en alle

verwikkelingen, die ontstaan, — de onmogelijkheid van een
huwelijk van de volle maan met de wassende maan, en daaren-

tegen de van-zelf-sprekendheid van hare vereeniging met de
afnemende maan — worden uit deze rangschikking op volko-

men ongedwongen en natuurlijke wijze verklaard. Maar tevens

zal dan toegegeven worden, dat hiermee een standpunt bereikt

is, van waar uit de onhoudbaarheid van verscheidene van Pater

Schmidt's beschouwingen terstond in het oog valt, en dat thans

juist van die eigenaardigheden, die hij kenmerkend acht voor

de geheele Indonesische mythologie, een andere en veel een-

voudiger verklaring zich opdringt.

Immers, is het thans nog denkbaar, dat de Indonesische

maanmythologie van asexueelen aaid zou zijn, en de daarin

optredende figuren het huwelijk niet zouden kennen of althans

pétangan's of tellingen, bij de Javanen en Soendaneezen in gebruik.. 1912.

Deel V. blz. 12 vlg.

(1) Durkheim en Mauss, o. c. blz 63.
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oorspronkelijk niet zouden wenschen, nu wij gezien hebben,

dat in deze Minahassische mythe de maanpheisen zijn gedacht

als menschelijke wezens (goden in menschengedaante) , en

gerangschikt volgens de exogame stam-indeeling, d.w.z. op-

genomen in een classificatie, welker eerste beteekenis juist is,

dat zij de huwelijksverhouding regelt? ^) — Schmidt's tegen-

werping ligt voor de hand : volgens zijne theorie toch is de

mythe in kwestie geen (( zuivere » maan-mythe meer, maar is

daarin invloed acinwajsbaar van een vreemde zon-mythologie

met sterk uitgesproken sexueel karakter. Intusschen, deze

tegenwerping schijnt ons toe niet te kunnen baten. Dat de zon
eene rol speelt in de mythe, gaven wij boven reeds toe, en de
aanwijzingen daarvan bleken zelfs in den Pandji-roman veel

sterker dan in het Minahassische verhaal. Doch moeten wij hier-

uit nu besluiten, dat een zuivere, echt-lndonesische maan-
mythologie hier samenvloeide met een zuivere zon-mythologie

van vreemden oorsprong ? — Wat de aanname van dezen
vreemden oorsprong betreft, in zijn bespreking van Schmidt's

(1) Het moet, dunkt ons, opvcdlen, dat in het geheele betoog van P. Schmidt

in dit opzicht een zekere confusie heerscht, en dat hij niet (of althans niet voort-

durend) voldoende onderscheid heeft gemaakt tusschen tv/ee zaken, die inderdaad

niets met elkaar te maken hebben: tusschen de vraag nl. of de figuren, die in een

of ander verhaal optreden, in sexueele verhouding tot elkaar zijn gedacht, en de

andere vraag, of in dit verhaal ook iets blijkt van kennis van den causalen samen-

hang tusschen coitus en conceptie (vgl. Grundlinien, § § 107, 255, 480). Een eenigs-

zins adaequate kennis nu omtrent het mysterie van het ontstaan van nieuw leven is

geenszins bezit der geheele menschheid ; ook thans nog zijn verscheidene volken te

noemen, aan wie het verband tusschen sexueel verkeer en bevruchting niet of zeer

onvoldoende bekend is (vgl. Ferd. Frhr. von Reitzenstein, Der Kausalzusammenhang

zwischen Geschlechtsverl^ehr und Empfangnis in Glaube und Brauch der Natur-

und Kulturvölker, in Zeitschr. f. Ethnologie, 1909, blz. 644 vlg. ; wij laten hier ge-

heel daar de vraag, of de onwetendheid op dit stuk op te vatten is als een wezen-

lijke, absolute onwetendheid, en tevens of men daarin moet zien een survival uit

een voorbijgegaan tijdperk, waarin een dergelijk gebrek aan kennis een algemeen

verschijnsel was; vgl. hierover: P. W. Schmidt, Die Stellung der Aranda unter den

AustraUschen Stammen, in: Zeitschr. f. Ethnologie, 1908, blz. 866 vlg.; en: Carveth

Read, No Paternity, in: Journal of the Royal Anthropol. Society, XLVIII, 1908, blz.

146 vlg.); de sexueele drift zelf echter behoort tot de primaire instincten van den

mensch. Men kan nu — met Pater Schmidt — ieder verhaal asexueel noemen,

waarin nieuw leven ontstaat, anders dan door voorafgaande paring van man en

vrouw, en dan zijn ongetwijfeld tal van Indonesische mythen, die de wisseling der

maangestalten tot thema hebben, en ook de Pandji-verhalen : asexueel; doch dit be-

teekent geenszins, dat de in die verhalen optredende figuren niet in sexueele relatie

tot elkaau- zouden zijn gedacht.
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boek verklaarde reeds Kern ^), zich dacirmee niet te kunnen

vereenigen : hij wees vooreerst op het onwaarschijnlijke ervan,

dat invloed van buiten noodig zou zijn geweest, om de Austro-

ne«sche volken te nopen, ook de zon binnen den kring van

hunne belangstelling te trekken, mciar als o.i. in dezen afdoend

argument vestigde hij bovendien de ciandacht op het feit, dat

alle zon-namen in de door Schmidt behandelde mythen zuiver

Austronesisch zijn, wat wel wonderlijk zou zijn, indien men die

mythische figuur aan de Papoea's of aan welk ander volk ook

ontleend had. — Wij gaan thans een stap verder en spreken de

meening uit, dat de geheele onderstelling van een « zuivere »

maan-mythologie en een (( zuivere » zon-mythologie en vcm een

vermenging van deze beide, voldoenden grond mist. Hoe
Schmidt tot die onderstelling kwam, is duidelijk genoeg : hij

moest wel getroffen worden door het feit, dat in tal van Indone-

sische mythen bepaalde figuren zoowel eene der meian-phasen

(en wel bepcialdelijk de afnemende maan) als de zon voorstel-

len ; hij heeft hieruit geconcludeerd tot een vermenging van

twee verhalen-groepen en zich veel moeite gegeven en heel wat
ingewikkelde en vernuftige redeneeringen eraan besteed, om
telkens het tertium. comparationis aan te wijzen, de brug, die

van de ééne mythologie naeir de andere zou hebben geleid ' ) ,
—

zonder echter zeer overtuigend te zijn. Doch ligt het nu niet voor

de hcind, dat de verklaring van dit — voor ons — zeer zonder-

linge verschijnsel veel eenvoudiger is en alleen hierin ligt, dat

in het Javaansche classificatie-stelsel, dat, evenals alle primi-

tieve rangschikkingssystemen, tevens een cosmologie was, niet

alleen de maanphasen, maar ook de zon was opgenomen, en
dat de laatste — waarom is ons niet duidelijk en zal ons wellicht

nooit duidelijk worden — haar plaats had in denzelfden « sec-

tor )) als de afnemende maan ? — Niet door een moeilijk te ver-

klaren vermenging van twee heterogene mythologieën zijn

afnemende-maan en zon één wezen, zij zijn dit door hun over-

eenkomstige plaats in de ééne, echt-Javaansche cosmologie ; zij

behooren tot ééne phratrie, d.w.z. beide zijn zij deze phratrie
;

in hoeveel opzichten zij ook mogen verschillen, voor den primi-
tieven Javaan zijn zij volkomen verwisselbaar, zij zijn één ^).

(1) Götiingische gelehrte Anzeigen, 1911, blz. 488-500.

(2) Schmidt. o. c. §§ 193-195; 467-472.

(3) In een Javaansche classificatie van allerlei zaken en begrippen onder de tien

cijferteekens, die Mr. van Ossenbruggen in zijn boven besproken artikel meedeeli
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Wanneer Schmidt het dan ook voorstelt, alsof de feiten er op

vsrijzen, dat een vreemde mythologie een algemeene zon-nuance

aan een oudere maan-myhologie zou hebben gegeven, moeten

vji] dit ontkennen ; alleen al de Pand] i-verhalen bewijzen het

tegendeel. Welke maanfiguren toch worden in de verhalen met

de zon in verband gebracht ? Geen andere dan die de afnemende

maan voorstellen, nl. Pandji en zijn voorvaders in rechte lijn :

Pandji's grootvader Djajalengkara is : Kala Soerja, en Pandji

zelf is van dezen Kala Soerja de reïncarnatie, en zijn naam is

dan ook : Rawisrangga. Van zijn tegenstanders, de wcissende-

maan-figuren, wordt zoo iets nergens vermeld, en het is thans

duidelijk, waarom dit ook niet te verwachten is : de zon vertoont

geen phasen als de maan, zij is een altijd zich zelf gelijk blij-

vende, onveranderlijke figuur ; eenmaal dat haar plaats in ééne

phratrie, resp. clan, was aangewezen, was het vanzelf uitgeslo-

ten, dat zij ook in de andere phratrie zou voorkomen ^). Hoe
sterk dus ook het sexueele karakter zij, dat men aan de zon-

figuur zou willen toekennen, het is onmogelijk, dat zij 't ge-

weest is, die aan de geheele mythe haar geslachtelijken aard

kan hebben gegeven : de zon-invloed kan zich nooit verder

hebben doen voelen dan tot haar eigen rubriek in het rangschik-

kingsstelsel ; want— zooals wij reeds opmerkten — het behoort

juist tot de vaste criteria van ieder primitief classificatie-systeem,

dat de verschillende deelen daarvan streng gesloten naast en

tegenover elkander staan.

Maar welke verklaring kan er dan bij onze beschouwings-

wijze gevonden worden voor die eigenaardigheden in den

(blz. 35). worden onder het cijfer I gerangschikt: mannelijkheid, vrouweHjkheid,

zon, aarde, maan, donder, enz. Voor ons moge een dergelijke identificatie vreemd

zijn, het is slechts één van de tallooze, en in den regel onoplosbare raadsels, v^^aar-

voor elk primitief classificatie-systeem ons plaatst.

(1) Behalve natuurlijk in de zeer ingewikkelde, totaal gedegenereerde systemen,

die zichzelf in details wel tegenspreken. — Duidelijk wordt nu ook, hoe het komt, dat

in de Indonesische mythen de maan een veel meer in het oog vallende plaats in-

neemt dan de zon, en tevens waarom de mj^he — zooals Schmidt dat uitdrukt —
ook nadat de zon daarin is gedrongen, toch in de oude maan-banen doorgaat. De
zaak is, dat de gang van de mythe in eersten aanleg bepaald wordt door de claAsifi-

catie, d. i. door de exogame stam-organisatie: het trof nu dat de ééne maanfiguur
door de wisseling van haar gestalten op zichzelf reeds het materiaal leverde voor

een rangschikking, die op verrassende wijze de menschelijke gedragingen in de

stamorganisatie in beeld scheen te brengen ; de zon echter kon slechts ééne plaats

bezetten en had als 't ware een tegenpartij te zoeken.
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Pzindji-roman, die toch duidelijk op een vermenging van een

asexueelen met een hyper-sexueelen verhalenkring schenen te

wijzen ? Waaraan is toe te schrijven dat zonderling tweeslach-

tige in het karakter van Tjcindra Kirana en vooral van Pcindji,

die eenerzijds instinctmatig voor het huwelijk schijnen terug te

deinzen en andererzijds door hevig verlangen naar elkaar ver-

teerd worden, terwijl dan, sterker nog, Pandji plotseling alle

neigingen vertoont en alle allures cianneemt van een gewetenloo-

zen Don Juan ? En wat hiertegenover dan weer te denken van

een figuur als die van Pandji's tante, Ni Rara Soetji, de reine

ascete van den Pinangpalmberg, die toch ook de volle maan is,

en die van geen huwelijk wil weten en eeuwig maagd bleef ?

Stellen wij de bespreking van het asexueele in Ni Rara
Soetji nog even uit, en beginnen wij met het polygame in de

Pandji-figuur. Dat in de romans, zooals wij die kennen, de

held, bij opp)ervlakkige beschouwing, op vele plaatsen den
indruk maakt van een vrouwenveroveraair en een echte lichtmis,

moet worden toegegeven, maar wanneer men juist die passages

iets nauwkeuriger nagaat, wordt het duidelijk, dat hij toch ook
weer niet een Don Juan is in dien zin, dat hij zich door niets in

zijn driftige verlangens zou gebonden achten. Integendeel :

Pandji is de gepredestineerde minnaar en echtgenoot van de

lichtende vrouwefiguur, die de eindere phratrie vertegenwoor-

digt, en blijkt zich dan ook altijd te houden aan de wet der

exogamie ; onder de vele vrouwen, die hij op zijn tochten ont-

moet en die allen in liefde voor hem ontsteken,en die hij ook allen

na korter of langer tijd tot zijn wil brengt, is er geen enkele, die

niet tot de andere groep behoort dan waarin hij zelf leeft ; veelal

moet hij ze zich in strijd veroveren, d.w.z. zij zijn van de andere

phratrie ; en al deze huwelijken zijn dus, strikt genomen, geens-

zins in strijd met de goede zede. Maar sterker : al deze vrouwen
gelijken op elkander als zusters, en zij hebben bovendien ook
allen iets aan zich van Tjandra Kircina ; allen stellen zij, in voort-

durend sprekender wordende gelijkenis, de ééne hartstochtelijk

gezochte geliefde voor ; wanneer men afziet van de volkomen
begriplooze uitwijdingen en toevoegingen van latere copiisten-

bewerkers, kan men zeggen, dat de veelheid slechts schijn is
;

in de vele vrouwen, die Pandji ten deel vallen, zoekt hij de
ééne : zij zijn, zooals wij boven met woorden uit den Djajaleng-

\ara neerschreven, (( als elkanders spiegelbeeld, zij zijn niet één

en ook niet verschillend ; zij wisselen elkander af, later worden
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zij weder één ». In dit licht blijft er (meenen wij) van een

wezenlijke p>olygamie en van hypersexualiteit van de Pandji-

figuur weinig over ^) .

Maar ook de vreemde wijze vcin doen Vcin Pandji en Tjandra

Kirana onderling, die een verterende liefde voor elkciEir hebben
opgevat en zonder elkaar niet leven kunnen, terwijl zij dan toch

weer elkander voortdurend schijnen te ontwijken en vooral

Tjandra Kirana den geliefde als den gehate beschouwt en tot

het allerlaatste toe in die afwijzende houding tracht te volhar-

den, behoeft tenauwernood nog verkleuring, nu wij weten, dat

deze figuren tehuis behooren in verschillende phratries ; beider

gedrag is a priori te verwachten in het milieu van een exogame
stam-inrichting, wacirin wij de Pandji-verhalen geplaatst heb-

ben ; men kan zeggen, dat die houding niet is spontaan en
natuurlijk, maar zuiver ceremonieel of beter : ritueel. Uit een

overvloed van, door Wilken verzameld, matericial ^) blijkt, dat

bij tal van volken in den O. I. Archipel ook thans nog de bruid

en haar familie zich op volkomen analoge wijze gedragen : ook
wanneer het meisje met geheel haar hart het huwelijk verlangt,

eischt de adat, dat zij den schijn aanneemt haar aanstcianden

echtgenoot te haten en niet dan gedwongen aan de huwelijks-

ceremoniën deel te nemen. Wilken heeft verband vastgesteld

(1) Men kan de vraag stellen, of de voorstelling van Pandji's polygamie, zijn

effectief getrouwd zijn met — wij mogen nu wel zeggen — alle vrouwen uit de

andere phratrie, niet mede berust op een misverstaan door latere bewerkers van

den Pandji-roman, van in de (hypothetische) oorspronkelijke redactie gebruikte clas-

sificatoire verwantschapsbenamingen. Deze benamingen vormen een vast begelei-

dingsverschijnsel van de exogame organisatie, en zij geven veel ruimere verwant-

schapsverhoudingen te kennen dan onze daarmee gelijkluidende, bloedverwantschap

aanduidende termen. (Vgl. mr. van Ossenbruggen's noot bij Wilken, Verspr. Geschr.

deel I, blz. 141). Bij een exogame orgéinisatie worden, al naar gelang de verwant-

schap wordt gerekend in moederlijke of vaderlijke lijn, alle mannen van de groep,

waartoe iemands vader behoort, met denzelfden naam aangeduid als die vader zelf,

resp. alle vrouwen van de groep, waartoe iemands moeder behoort, met denzelfden

naam genoemd als die moeder zelf. (Vgl. Durkheim's bespreking van: Kohier, Zar
Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe, Maiterrecht ; in l'Année sociologi'

que 1 (1898), blz. 306-319). Zoo schijnt bij agnatische verwantschap iedere man uit

een bepaalde groep gehuwd met alle vrouwen uit de groep, waarmee connubium b^
staat, wat wel geleid heeft tot het aannemen in de ethnologische wetenschap van

een oorspronkelijk groep>enhuwelijk. — Dit zou er op kunnen wijzen, dal in de exoga-

mie, waarmee wij in den Pandji-roman kennis maken, de verwantschap in agnati-

sche lijn gerekend werd.

(2) Wilken. Verapr. Geschr., deel I, blz. 475-503.
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tusschen deze wijze van doen en het zonder uitzondering bij

deze volken voorkomende gebruik van schaking als huwelijks-

vorm, wEiarvan hij te voren had aangetoond, dat de oorsprong

ervan te zoeken is in de exogamie en wel in den tijd van over-

gang van het cognatische tot het agnatische verwantschapsstel-

sel : de schaking van de vrouw — oorspronkelijk de jacto, lajter

ceremonieel — was voor den man het middel om zijn vrouw los

te maken uit haar familie-verband, en de uit zijn huwelijk te

verwachten kinderen in zijn eigen groep op te nemen ^) . — Dat

Pandji, hoewel in hevige liefde ontbrand, tegen het huwelijk

schijnt op te zien, kan niet verwonderen : is toch het huwelijk

binnen de groep verboden, immers magisch-doodelijk, dezelfde

voorstellingen, die tot deze opvatting leidden "), brachten mee,

dat ook het intiem contact met een vrouw uit de andere phratrie

niet absoluut zonder bezwaar was ; ook het gewettigde huwelijk

is magisch-gevaarlijk, en het in acht nemen van allerlei vormen
is noodig om dit gevaar te neutraliseeren. En wat Tjandra Ki-

rana's wijze van doen betreft, hetzij men een zoodanige houding

met Wilken v^l beschouwen als oorspronkelijk behoorend tot de
(v verontwaardigingsgebruiken » over de beleediging, de stam-

groep ciangedaan door het huwelijk, d.i. de ontvoering van het

meisje, of, naar latere opvatting ^), erin ziet de houding van de
bruid in een overgangsritus, — zeker is in ieder geval, dat die in

het milieu van een exogame stamindeeling bijna vast te verwach-

ten is en daarin een gemakkelijke verklaring kan vinden.

Indien nu onze zienswijze juist is, en de kern van de
Pandji-verhalen een mythe is (en wel in hoofdtrekken een

maan-mythe), gemodelleerd op het kader van een exogame
stamdeeling in twee phratries, dan wordt het buitengewoon be-

langwekkend om, in verband met wat Mr, van Ossenbruggen
ons leerde omtrent den oorsprong van het montja-pat-hegrip en

de daarop teruggaande javaansche neiging om zich elke eenheid

terstond in vier-vijf-deeling te denken, thans de verdere ontwik-

(1) Wilken. Verspr. Geschr., deel I. blz. 457. 476, 491.

(2) Vgl. Durkheim. La prohibition de Vinceste et ses origines; in: rAnnée »0-

ciologique I (1898). blz. 47 en vlg.

(3) Zie de noot van mr. van Ossenbruggen bij Wilken. Verspr. Geschr. 1, blz.

169. — Er is. meenen wij, nog een scherper verklaring te geven van de bezvk^aren.

die aan de vereeniging van Pandji en Tjandra zoo lang in den weg staan ; wlJ

moeten die uitstellen tot ons slothoofdstuk.
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keling van deze mythe in den Pandji-roman na te gaan. Wzmt
dan blijkt het, dat de romans niet zijn blijven stcian bij de ver-

deeling in twee phratries, maar dat bovendien een duidelijke

herinnering aanwezig is aan de uit deze twee-deeling voortge-

komen stam-segmenteering in vier-vijf clans. De twee figuren,

welker vereeniging in de mythe als gewettigd wordt voorgesteld

(volle maan en afnemende maan) moeten opnieuw als een

eenheid zijn gedacht, en op deze eenheid is, op voor ons gevoel

kunstmatige en als 't v/are gewelddadige wijze, maar naar de
denkwijze van den primitieven Javaan volkomen logisch en ge-

heel spontaan, de vier-vijf-deeling toegepast ^).

Ten einde dit aannemelijk te maken, moeten wij nog eens

teruggEian tot het korte overzicht, dat wij hierboven gaven van
het begin vcin den Djajalengk.ara , waar de geschiedenis van
Pandji's voorvaderen verhaald wordt. Aan den a€invang vonden
wij daar Djajalengkara, de afnemende maan, die gehuwd is met
de volle maan, Tjandra Lata ^) ; hij heeft van haar een dochter.

(1) Ook de representant van wassende-maan moet den invloed van die denk-

wijze ondergaan hebben : het kan niet toevallig zijn, dat de ééne figuur Kalangi* .n

den Djajalengkïura wordt voorgesteld door vijf overzeesche vorsten ; en evenmin, dat

de ééne kris, die Poe Gandring (d.i. Mololéwo') voor Kèn Arok smeedde, in dien-

zelfden roman geworden is tot drie krissen en één patrem, d.i. vier wapens.

(2) Eigenlijk is de afnemende maan, Djajalengkara, tweemaal gehuwd, en wel

beide malen met een vrouw, die de volle maan voorstelt : Tjandra Lata is zijn wei'

tige vrouw en van deze stammen dan ook zijn kinderen, die zijn geslacht voortzet

ten, af; de andere vrouw, Tandra Swara, is zijn eigen zuster, en dit huwelijk is der-

halve incestueus, en — zegt de verhaler — als straf hiervoor gaat dan ook zijn rijk

te -ïronde. — Nu wij eenmaal dcti achtergn^nd van het verhaal en de beteekenis citar-

van kennen, is er geen geleerde of fantastische hypothese meer noodig, om dit my-

thologisch incest, dat wij reeds gesteld hebben naast het bloedschendige huwelijk

van Inoe met zijn zuster Tjandra Kirana, te verklaren ; de eenvoudige waarheid toch

is: dat het geen incest is. Wanneer van Pandji gezegd wordt dat hij met zijn zuster

trouwt, dat is dit waar, in zooverre nl. in die nauwe verwantschapsbenaming het

eenheidsgevoel vslix den stam wordt uitgedrukt [ « on ne saurait trop répéter que, si

Ie mariage est exogame par rapport aux groupes totémiques (clans primaires ou se-

condaires), il est généralement endogame par rapport a la société politique (tribu) >,

aldus Durkheim in La prohibition de l'inceste, blz. 31]: waar Pandji en zijn «zus-

ter » echter tot verschillende phratries behooren, is hun huwelijk volkomen geoor-

loofd. Dit is dan ook de verklaring van het feit, dat van den aanvang af de veree-

niging van Inoe en Tjandra Kirana als doel van den Pandji-roman gevoeld wordt;

incest komt in de verhalen niet voor, wèl — zoo men wil — voortdurend poging

daartoe, uitgaand van Pandji's tegenstanders, die allen Kalangi' voorstellen, doch

al hun fjogingen mislukken, en de zondaars worden gestraft. — Het is intusschen dui-

delijk, dat in de romans, zocals wij die kennen, dit inzicht goeddeels is verloren ge-
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Raden Pambajoen, en een zoon Soebrata, doch bovendien nog
drie oudere zoons buiten huwelijk, in het geheel dus vijj kin-

deren. Dat Soebrata de afnemende maan voorstelt, is boven op,

meenen wij, afdoende wijze aannemelijk gemaakt, en het maan-
kcirakter van zijn oudere 2aister (die dus wederom de volle maan
is) wordt nog eens geaccentueerd door de mededeeling, dat op
haar de taak rust om, na hacir vader 's hemelvaart, wanneer
Soebrata zich met 2djn drie broeders naar Madjapahit begeeft,

den verlaten \raton te bewaken, in de gedaante van een reus-

achtige slang ' ) . Doch wie zijn nu de drie broeders van Soe-

brata? Zoolang men aanneemt, dat ook deze figuren een be-

staansgrond in de werkelijkheid moeten hebben, is dit moeilijk

te zeggen ; zij zijn ietwat schimachtige gestalten, waarvcin men
eigenlijk niet goed te weten komt, wat zij in het verhaal komen
doen, en die den indruk maken van imitaties van Soebrata zelf

te zijn : de taak, die in de oorspronkelijke m.ythe op Manimpo-

gaan, en dat de auteurs, die van de oude stam-organisatie niet meer wisten, misleid

door het « broeder- en zuster «-schap van Inoe en Tjandra Kirana, in hun huwelijk

wel degelijk bloedschande zagen. Tal van plaatsen bewijzen dit, en het is wel

eigenaardig op te merken hoe die verhalers op alle mogelijke wjzen dit incest van

de mythische voorouders van het Javeiansche volk hebben trachten te verbloemen en

weg te werken. Wij zagen, hoe in den Djajalengk.ara de voUe-maan-figuur verdubbeld

wordt: de eene wordt Djajalengkara's zuster genoemd, de andere nie\ doch verzuimd

wordt, te vermelden, wie zij dan wèl is; maar, daar uit het huwelijk met deze

laatste Raden Soebrata stamt, is toch het doel bereikt, en vindt de Javaansche we-

reld niet haar oorsprong in een incest ! Zoo schijnt 't althans ; want die oorspron-

kelijke trek in het verhaal is zóó onverwoestbaar sterk, dat het « incest » toch weer

terugkeert : als Kala Soerja zich weder neiar de aarde incarneert, om als Pandji in

de menschenwereld te verschijnen, is het zijn zuster-echtgenoote Tjandra Swara
(en niet Tjandra Lata), die zich, in tweeën gedeeld, naar Kediri incarneert in Sekar

Tadji en Dèwi Agrèni ; de verhouding tusschen Pandji en zijn beide vrouwen blijft

dus « incestueus », maar was blijkbaar voor den Javaanschen lezer voldoende geca-

moufleerd, doordat Pandji nu een prins is van Djenggala en zijn beide vrouwen in

Kediri thuishooren. — Ook in den T}èk.èlwanèngpati wordt terstond een poging ge-

daan om de ergste aanstootelijkheid van de later ontluikende liefde van broeder en

zuster weg te nemen: het meisje wordt nl. kort na haar geboorte afgestaan aan
haar oom Batara Indra, zoodat de beide kinderen opgroeien in volslagen onwetend-
heid van de eigenlijke verhouding, waarin zij tot elkander staan. — Dat in het tweede
stuk vcin het door Roorda uitgegeven Pand j i-verhaal, Agrénaswara een halfzuster

geworden is van Toendjoeng Séta, zagen wij boven reeds, en is eveneens als eene
poging te beschouwen om « incest » te verzachten, in dit gevaJ geheel ten onrechte,

want hier is wezenlijk poging tot incest aanwezig, en wordt die ook door het ver-

haal geëischt.

(!) Over de slang als « maan-dier », zie Eiirenreich, o. c. blz. 39, 219.
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rok alleen rust, nl. het bestrijden van Kalangi'-Mololéwo', den

schaker van zijn vrouw, valt hier ten deel aan de vier broeders

gezamenlijk, of beter : Soebrata is de eigenlijke held, de ande-

ren zijn slechts zijn helpers, die hem als schaduwen volgen en

alle individualiteit missen. De eenig mogelijke conclusie is, dat

de ééne figuur van Manimporok zich hier in vieren heeft gedeeld

en dat de twee-eenheid Manimporok-Kalinowan hier geworden

is tot een vijf-vierheid, waarin Ratna Pambajoen's plaats als

middelpunt van de montja-pat al vrij scherp aangeduid wordt :

zij is de groote slang, die alleen den oorspronkelijken k.raton

bewaakt. — Veel duidelijker wordt het evenwel in de volgende

generatie : Soebrata heeft wederom üijj kinderen, en wel vier

zoons en een dochter, en na zijn dood wordt het rijk verdeeld

tusschen de vier zoons, die ieder in een deel van het rijk opvol-

gen ; wederom treft het ons, dat de drie broeders van Lemboe
Amiloehoer (de afnemende maan) alle eigen karakter missen

en dezen eenvoudig volgen ^) ; de dochter, de ascete Rara Soetji,

Sang Palangka, de volle maan, neemt een geheel aparte plaats

in : zij behoort als 't ware bij allen, als oudste staat zij boven
hen en is van allen de raadgeefster ; alle anderen vinden in haar

hun eenheid. En hiermee zien wij de monf;a-paf-gedachte in

welhaast volkomen vorm naar voren komen : het éene rijk,

waarvan, in huwelijk met de volle maan, de afnemende maan
de stichter en beheerscher is, verdeelt zich in vier, sterk solidair

gedachte, kwartieren om het éene middenpunt, den navel der

wereld, de moeder waaruit alles is voortgekomen ^).

In aansluiting aan Brandes ^) wezen wij er reeds op, dat in

(1) De Tjè\èïwanèngpati is in dit opzicht al zeer teekenend: de overeenkomst

tusschen Inoe en zijn broeder Tjarangtinangloeh bijv., (wij zijn hier weer één ge-

neratie verder) is zoo volkomen, dat men, plotseling voor een episode geplaatst, on-

mogelijk kan zeggen, of men met déze of gêne figuur te doen heeft; bovendien

wordt Tjarang hier nog eens duidelijk als eveneens de afnemende maan aangewe-

zen : getroffen door den vloek zijns vaders, wordt hij mismaakt, gaat aan melaatsch.

heid lijden en kwijnt weg. (Zie boven blz. 44 en 58).

(2) Hier eindelijk ligt tevens de verklaring van het « asexueele », het niet-huwen

van Ni Rara Soetji. Immers, hoe zou zij kunnen huwen? Zij verbeeldt den stam-als-

geheel, zij staat buiten, of eigenlijk boven de exogame stam-indeeling, die het hu-

welijk regelt en mogelijk maakt ; haar geslachtloosheid is van denzelfden aard als

van Schmidt's « hooge goden » uit de Indonesische mythologie, die allen eveneens

den oorsprong en de eenheid van den stam symboliseeren.

(3) Brandes, Iets over een ouderen Dipanegara, enz., in T. B. G. XXXII (1889)

blz. 393.
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de verschillende Pandj i-redacties de namen van deze vier, soms
ook vijf, rijken voortdurend wisselen, en dat zij telkens als

benamingen voor van elkacir te onderscheiden rijken namen voe-

ren, die wij van elders als synoniemen kennen, zoodat de waar-
schijnlijkheid van een wezenlijke, historische waarde van deze
namen a priori al niet groot genoemd kon worden ; en voorts

werd er de aandacht op gevestigd, dat de — op zichzelf trou-

wens al héél bizondere — voorstelling van een gelijktijdig be-

staan van vier of vijf rijken, die te zamen weer een hechte en
gesloten eenheid vormen, nergens in de Javaansche geschiede-

nis steun vindt, zoodat juist hierop elke poging om Pandj i als

historisch persoon te determineeren, afstuitte. Thans, nu wij tot

het inzicht gekomen zijn, wie Djajalengkara en zijn opvolgers

tot Pandji toe in waarheid zijn, en dat hier geen sprake is van
historische feiten van betrekkelijk recenten datum, maar alleen

van een herinnering aan de oeroude maatschappij -inrichting

door den mythischen stamheros — w^aardoor dan ook de weife-

ling tusschen vier en vijf als het aantal der rijken een gereede

verklaring vindt ^), — beseffen wij ook, dat de romans zelf dit

inzicht op meerdere plaatsen nog vrij duidelijk uitspreken : er

wordt gedoeld op den goddelijken oorsprong der clans en op het

in deze zoo sterk levende stameenheidssentiment, wanneer wij,

naar aanleiding van de vier rijken, in den Tjekèlwanènspcdi
lezen : (( de oorsprong dezer vier rijken is uit Sang Maha-Wisj-
noe, die zich uit den hemel op aarde incarneerde » ") , en : « de
vier rijken zijn als vier eieren in één kippennest ; werd een van
deze door een steen getroffen, zoo zouden alle vergruizeld wor-
den, blijft één behouden, zoo gaat 't allen wèl » \)

.

Wat wij nu, strikt genomen, bij het gestelde verband tus-

schen de vier-vijf rijken uit de Pandji-verhalen en het javaansche
monfya-pö^-begrip, nog missen, is de orienteering der grenzen

(1) Het dient erkend te worden, dat Bréindes in een passage uit zijn zooevea

geciteerd oj>stel, waarin hij o.a. de, in de Babad's voorkomende, geslachtslijsten be-

handelt, getoond heeft, bij intuitie de verklaring, die thans eerst door de studie van

Mr. van Ossenbruggen mogelijk is geworden, te hebben voorzien ; in eenige zeer

merkwaardige bladzijden (zijn verhandeling dateert van 1889) wijst hij op het tel-

kens in de genealogie voorkomen vcin een beroemden vader met oijf kinderen, op

het waïu^chijnlijk echt-Indonesische van de voorliefde voor dit getal vijj, en op een

vermoedelijk verbauid met de JavEiansche üi7/-daagsche week. (o. c. blz. 419-420).

(2) Zie boven blz. 24.

(3) Zie boven blz. 102.
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dier rijken naar de vier voornaamste windstreken : dit laatste

toch is, zooals wij zagen, een van de vaststaande elementen in

de definitie daarvan. Intusschen, ook deze schakel ontbreekt in

de traditie niet, en tevens zullen wij dan bevestigd zien, dat

achter de verdeeling in vier-vijven ook door de Javanen nog wel
degelijk de oorspronkelijke verdeeling in tweeën, zooals die in

de Kalangi'-Manimporok-mythe tot uiting komt, werd gevoeld.

Wij moeten hiervoor nog eens terugkeeren naar de duistere

plaats in de Nagaral^ertagama, waarvan wij reeds vroeger, bij

onze identificatie van Rara Soetji Poetjangan met koning Er-

langga's dochter, het verband met de Pandji-verhalen hebben
trachten vast te stellen ^).

In 21ang 68 van Prapantja's gedicht lezen wij, naar Kern's

vertaling :

(( Er was een Buddhist van de Mahayana-belijdenis, uitge-

leerd in het Tantra (tooverleer) , een meester der Yogin's, die

verblijf hield midden in het kerkhof te Lemah Citra^ door de
menschen als toevlucht opgezocht, die op Bali aankwam over

den waterweg, terwijl hij onvervaard het water der zee betrad ;

genaamd de heilige Mpu 'BharaJa, begaafd met de kennis der

drie tijden, 't verleden, enz.

(( Tot dezen grooten heilige nu werd het verzoek gericht

om 't land in tweeën te deelen ; hij gaf daaraan gehoor ; de

grens er van is door hem aangeduid geworden als « Water in

de kruik uit den hemel ». In West-Oostelijke richting tot aan
zee in tweeën, en in Noord-Zuidelijke richting, niet ver, zoover

als het door de zee gescheiden is, ten tijde toen 't land Java

twee koningen had.

(( Bij een tamarindeboom, zegt men, hield de voortreffelijke

asceet, uit den hemel gedaald, rust, namelijk 't dorp Palungan
was de plaats waar (zijn) wereldberoemde drinkwaiterpot werd
nedergelesrd. Hij werd gestuit door de hoogte van een tamarin-

deboom (l^amal), waar aan den top zijn monnikskleed bleef

haken. Dat was de reden wacirom die vervloekt werd om klein

te worden door hem, toen hij zich tusschen hemel en aarde

bevond.
(( (Die boom) was een vaste grenspaal voor de menschen

in den beginne, die vreesden hun zetels te verlaten. Daarom
werd een heiligdom gebouwd, opdat het land Java wederom

(I) Zie boven blz. 135.
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één zou worden ; dat de koning, mitsgaders het land, vast zou

stacin en de onderdanen zich in 't vervolg niet ongerust (of rade-

loos) zouden voelen ; dat het een teeken zou wezen dat Z. Maj.

de Vorst de geheele aarde zou overwinnen als wereldbeheer-

scher »

.

Wij hebben in ons vorig hoofdstuk reeds toegegeven, dat

ongetwijfeld wat hier verhaald wordt, in verband wordt ge-

bracht met de historische verdeeling van Erlangga's rijk in

tweeën, maar tevens er de aandacht op gevestigd, dat, volkomen
argeloos gelezen, deze plaats een verdeeling bericht in vieren,

doch in twee tempo's : eerst een splitsing in tweeën, en wel

(volkomen op de wijze zooals Mr. van Ossenbruggen dat ver-

wacht ') en zooals men het vindt zoowel bij de Zuni in Noord-

Amerika als in Australië bij de Wotjoballuk ^) volgens een lijn

West-Oost, en eerst daarna onderverdeeld volgens een lijn in

Noord-Zuidelijke richting. Een verdeeling in vieren dus,

naar de vier hoofdrichtingen van het kompas ! en wij denken
onmiddellijk aan het Javaansche montja-pat, en aan de vier

Mandstreken, die volgens een hindoe-javaansch scheppingsver-

haal de Aarde in vier gelijke deelen zullen verdeelen ^ ) . En hoe
wordt ons nu de figuur beschreven, die deze verdeeling tot stand

bracht en waarvan de Pandji-verhalen ons, zooals wij zagen,

berichten, dat hij Maha-Wisjnoe is, of ook wel Pandji's groot-

vader Djajalengkara, die de afnemende maan is en tevens de
zon ? Hier is hij een machtig toovenaar, uitgeleerd in het Tantra,

begaafd met de kennis der tijden, — zooals hij ook, in de Sans-

krit-inscriptie van 't Mahaksobhya-beeld te Simpang, (c een
grootmeester onder de Wijsgeeren, — een toovermachitg lee-

Teiar » genoemd wordt ^). Dat nu de goddelijke stamstichter en
-organisator een groot magiër genoemd wordt, kan ons geen
oogenblik verbazen ; wij kennen den nauwen band, die overal

den toovenaar-medicijnman, het stamhoofd en den stamgod
verbindt ^), en weten bovendien, dat ook het geheel der over

(1) Van Ossenbruggen, o. c. blz. 27.

(2) Durkheim en Mauss, o. c. blz. 44 en 51.

(3) van Hien, o. c. I, blz. 7; aangehaald door van Ossenbruggen, o. c. blz. 39.

(4) Kern. Verspr. Geschr. deel Vil, blz. 192.

(5) Zie J. G. Frazer, Lectures on the early history of the J^ingship (1905) ; vooral

Lecture IV en V. — Ook in een mythe vcin de Zuni-Indianen wordt dei verdeeling

van den stam in twee phratries toegeschreven aan den « eersten hoogepriester en

toovenaar ». (Durkheim en Mauss, o. c. blz. 43).
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den stam verspreid liggende magische krachten, even goed als

de tijdrekening en al het andere, werd op>genomen in het op de

stamorganisatie berustende rangschikkingsstelsel en vanzelf dus

ook zijn oorsprong terugvoerde op den stamheros ^) . — Door de

mededeeling dan, dat hij « aankwram over den waterweg, terwijl

hij onvervacird het water der zee betrad », beginnen wij al een

zekere overeenkomst te zien met de Pandji-figuur, die zoo dik-

wijls dari sahrang komt, d.i. met de afnemende maan, die als

een bootje de hemelzee bevaart ; en deze overeenkomst wordt

(I) Door de alleroorspronkelijkste verdeeling in tweeën komen dan ook de beido

phraties als twee geheel gelijkwaardige, maar tegengesteld-georiënteerde, ma-

gisch krachtige complexen tegenover elkaar te stacin : Pandji en zijn telkens van

naam veranderende tegensteinder zijn beiden onsterfelijke helden, die door hun too-

vermacht elke moeilijkheid te boven komen ; hierop is het, dat hun beider, volko-

men synonieme, namen duiden : Djajalengkara, Djajasengara, Djajèngrana, enz.

enz.. Dat Pandji ten slotte altijd de overwinning behaalt, komt niet doordat zijn«

macht in wezen grooter is, doch omdat zijn tegenstander voor een verloren zaeik

strijdt, het verhinderen nl. van de door alles gepredestineerde en volkomen gewet-

tigde vereeniging van volle-maan met afnemende-mcian. Uit allerlei blijkt nog de

even hooge rang en macht, die eigenlijk aan Pzindji's tegenstanders wordt toege-

kend: één van hen, de ralisasa Wila Sembah (zie boven blz. 36) is een door een

vloek getroffen god, die juist doodat Pandji hem doodt, weer tot zijn vroegeren

hoogen steiat terugkeert en Sjiwa wordt ; hij is onsterfelijk ; op dezelfde wijze wordt

een van de andere door Pandji overwonnen tegenstanders, de boedjangga Kelana

Brahmana, niet gedood, doch vrijgelaten, (zie boven blz. 57), en zelfs de in het

verhaal met al heel weinig eerbied behandelde, malle vorst van Manggada, keert

ongedeerd naar zijn land terug (zie boven blz. 61). Het duidelijkst wellicht komt

de magische gelijkwciardigheid van beide partijen uit in de laatste episode van den

Tjèkèlwanèngpati, in den strijd nl. tusschen Java en Keling: beide vorsten putten

alle toovermiddelen tegen elkéiar uit, maar geen van beiden kan een definitief voor-

deel behalen, tot ten slotte Sjiv^ra, die hier de oppergod is, de verzoening tot stand

brengt, niet zonder echter toch te kennen te geven, dat het recht aan de zijde is

van Pandji en de zijnen (zie boven blz. 123). — En deze verdeeling van de magische

kracht over de beide phratries is niet op te vatten als een splitsing in heilzame en

schadelijke, witte en zwarte, magie ; in beide phratries bewaart de tooverkracht haar

oorspronkelijken, dubbelzinnigen aard. Hierin juist ligt de verklaring van de schijn-

bare tegenstrijdigheid in Pandji's karakter, wciarop wij reeds meermalen doelden,

van zijn heilzame en edelaardige heldenmoed en tegelijk zijn bovennatuurlijke ge.

vaarlijkheid: hij is zoowel de booze tooverkracht, die ziek maakt en die, door het

doen neerdalen van zijn zwarte vlag, dood en verderf brengt, als de medicijnman,

die geneest. Pandji's « zoon », Mésa Tandraman, gaat uit den hemel de welrieken-

de Gandapoera-bloem halen, die zijn vader doet herstellen (zie boven blz. 94), en

zijn andere «zoon» (of is 't dezelfde?), Ki Desti Pengarang [desti = toovermiddel

;

pengarang = wat éian het kwijnen brengt) is een knaap, die buitengewoon panas is:

zoolang hij leeft zullen vele inwoners van Gagelang ziek worden en sterven, en hij

verwekt een ziekte bij Tjandra Kirana (zie boven blz. 78).
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alweer sterker door het feit, dat de toovenaar neerdaalt juist bij

een tamarindeboom ; niet, dat dit van Pandji ergens verhaald

wordt (in den Tjèkèlwanèngpati daalt zijn zoon Mésa Tandra-

man op het eiland Tambini neer vlak bij een grooten vijge-

boom), maar zoo talrijk zijn toch, alleen reeds in den Tjekèl-

wanèngpati '
) , de plaatsen waar Inoe en de andere Pandji-

figuren worden beschreven als rustend of zich plaatsend onder

een of anderen boom, dat aan toeval niet te denken valt en men
wel een verband aan moet nemen tusschen de Pandji-figuur en
een boom. — Maar het afdoende bewijs brengt de naam : Prof.

Kern vertaalde oorspronkelijk niet Bharada, doch schreef, toen

hij de Sanskrit-inscriptie van Simpang verklaarde : Arja Bharaj,

en hij teekende daarbij aan, dat dit Bharaj beteekent : (( Koning
der gesternten)), een synoniem is van Naksatraraja, en een

benaming voor de maan ') l — Zoo hebben wij dus thans den
ontbrekenden schakel tusschen het montja-pat-hegnp, d.i. de

oude Javaansche stamorganisatie, en de Pandji-verhalen volko-

men terug : de verdeeling der vier rijken uitgaand van de maan,
en de grenzen georiënteerd naar de uier windstre\en ! En tevens

wordt nu, naar wij meenen, duidelijk, in welke richting wij te

zoeken hebben naar de juiste beteekenis van de welbekende,

raadselachtige woorden \umhh.awajrodak,ena en toyèng k.undi

sangk.èng tangit (tooverwater uit de kruik, water in de kruik van
den hemel) : want is het, na al het boven gezegde, niet zeer

aannemelijk, dat de stamgod, die de maan is, en die het stam-

territoir in twee phratries en vier clans indeelt, dit doet door

( tooverwater uit den hemel )), d.i. door het zilveren licht, dat

naar alle kanten uit de maankruil^ vliet ^) ?

(1) Zie boven blz. 41, 45, 52, 54. 59, 62, 69, 71, 74, 80, 90, 96, lOI.

(2) T. B. G. Lil (1910) blz. 103.

(3) De vergelijking van de maan met een « schaal » of « kruik » komt over de

geheele wereld voor (zie P. Ehrenreich, o. c. blz. 81). Of moeten wij bier }fumhha

nemen in de beteekenis, die ook het Petersburger Wdh. geeft, van: « het sterrenbeeld

Aquarius of Amphora «, en ons voorstellen, dat de zich door den dierenriem heen

bewegende maan met « water « uit deze « kruik » de verdeeling tot stand bracht?

In verband met het feit, dat de heilige man zijn kruik neerlegt op de plaats, waar

de scheidingslijnen elkaar kruisen, w^aaj dus de vier « kwartieren » hun « eenheid »

vinden, en met de omstcindigheid, dat wij boven al eenige malen als middenpunt

van de montja-pat de voUe maan aantroffen (vgl. ook wat van Tjandra Kirana gezegd

wordt in den Tjèkèlioanèngpati, op blz. 28 hierboven, en van Ken Dedes in den

Pararafon, blz. 58), schijnt ons de boven voorgeslagen opvatting verkieslijk.

Voor de vertaling van lüajrodaka, zie de aanteekening van Prof. Krom op zang
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De plaats in de Bahad Tanah Djawi, die voor het juiste

begrip vein zang 68 van de Nagarak.ertagama en van de betee-

kenis der rijken in de Pandji-verhalen te vergelijken is, de

passage dus, waar Java gesplitst wordt in de rijken van Djeng-

gala, Kediri, Gagelang en Singasari, vermeldt die verdeeling

zonder meer ; anders is het evenwel in de « Hollandsche Ba-

badvertaling )), waarvan een, over het eerste gedeelte loopend,

zakelijk excerpt door Brandes is gepubliceerd in de Notulen Van

het Bataviaasch Genootschap ^). Hier lezen wij (blz. CXIX)
van Pandji's vader Amiloehoer, dat hij twee panaJ^awan s had,

Djati pitoetoer en Pitoetoer djati. « Op raad van dezen gaat hij

naar den vorst der Singaleezen te Kodjrat om een zwarte vlag

(waarop een witte aap) uit den grond te trekken, om dan de

prinses te trouwen (blz. 49). Met de prinses gehuwd gaat hij

met 3 schepen en 1000 man weer terug. Onderweg vindt hij op
een eiland een grooten steen, waarboven zich een vuurkolom
vertoonde. Hij trapt dien steen stuk, en vindt er een kikvorsch

in, die hij in tweeën scheurt. De eene helft van het dier verdwijnt

in zijn arm, de andere gooit hij naar zijn broeder Amiloewi, en

die tweede helft verdwijnt dan in diens lichaam (blz. 56)

,

waarop een stem uit den hemel hun bericht, dat hun kinderen

samen huwen zullen. (Deze kikvorsch is Wisnoe, zegt blz. 60)

.

68 van de Nagarak,ertagaTna, en : Dr. F. D. K. Bosch, KumbhaWajrodakena en Toyèng

Kundi sangkèng langit, in T. B. G. LVIll, (1919), blz. 446. Dr. Bosch heeft in deze

verhandeling een geheel eindere interpretatie van de moeilijkheid in zang 68 voor-

gedragen, doch zijn verklaring schijnt ons als geheel weinig aannemelijk: zij laat

geheel buiten beschouwing de verdeeling in vieren, die toch duidelijk genoeg in de

woorden van het gedicht vervat ligt, en reeds daarom schijnt ons het door hem
gestelde verband met der* pinggir ral^sa afgewezen te moeten worden ; trouwens

zijn betoog berust in dit opzicht op meer dan één moeilijk te aanvaarden praemisse

;

o.a. lijkt ons de vertaling van dudugj ring arnnawa door « valt samen met de rivier »

(blz. 434) hoogst willekeurig, zoo niet onmogelijk. Wat het overige deel van het

betoog van Dr. Bosch betreft, w^aar hij overeenkomst stelt tusschen wat vém Mpoe
Bharatia's wijze van doen verteld wordt en Spence Hardy's beschrijving van door

Boeddhistische yogin's gebezigde « universaalkringen », het is duidelijk, dat onze

verklaring met de zijne niet in strijd is, doch deze veeleer opheft. Het « wetenschap-

pelijk » stelsel, dat in deze Boeddhistische tooverij tot uiting komt, berust evenzeer

op een primitieve classificatie, die ten slotte weer teruggaat op een stamorganisatie.

De afstand moge groot en het verband hier wellicht niet meer aanwijsbaar zjn, dat

dit verband er is, kan o.i. na de studie van Durkheim en Mauss bezwaarlijk

betwijfeld worden.

(I) Deel XLII (1904), blz. CXVII, vlg.
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Teruggekeerd, krijgen nu de vier broeders van hun vader ieder

een deel van het rijk »

.

In een ander, eenigszins verwrongen, beeld, geeft dit won-

derlijke verhaal in wezen dezelfde voorstelling van de zaak, als

wij in de Nagarak.ertagama vonden. Wat het beteekent, dat

Amiloehoer de zwcirte vlag uittrekt, dciama de prinses huwt,

en dat hij zijn reisi per schip doet, is nu voor ons geen geheim

meer : hij is de afnemende maan, die de volle maan verlost uit

de macht van hasir schaker, de wassende maan, en haar huwt.

Van belang wordt nu, wat er gebeurde, toen Amiloehoer op zijn

terugweg op een eiland een groöten steen vond ; deze groote

steen komt in de Maleisch-Polynesische mythen herhaaldelijk

voor ^), en altijd als de eerste-aanvang van de geheele wereld,

en dat hij hier tevens de maan is, wordt nog eens afzonderlijk

verduidelijkt door de vuurkolom, die zich daarboven vertoont.

In den steen bevindt zich een kikvorsch ^), die ook weer god
Wisjnoe is, en die in tweeën wordt gescheurd ; de helften ver-

dwijnen resï>ectievelijk in de lichamen van Amiloehoer en Ami-
loewi, d.w.z. de stam verdeelt zich in twee phratries, en deze

verdeeling gaat tevens den grondslag vormen voor de exogame
huwelijksregeling, want een stem uit den hemel zegt, dat hunne
kinderen met elkander zullen huwen. Dan volgt de verdeeling

in vier clans : de vier broeders krijgen van hun vader ieder een

deel van het rijk.

De óS"'*" zang van de Nagaral^ertagama is niet de eenige

plaats in de overlevering, waar Mpu BharaJa, de geleerde too-

venaar, Boeddhist van de Mahayana-belijdenis, die verblijf

hield midden in het kerkhof te Lemah Citra, vermeld wordt ;

onder een anderen naam vinden wij hem nog eens terug in het

eerste jredeelte van den Pararaton ^). Ook hier is hij een (( ge-

leerde buddha-priester van de mahayanistische kerk », en hij

woont in een (( kluis op de velden *) van de Panawijeners » ;

zijn naam is hier Mpoe Poerwa (de eerste, de oudste), en Vcin

hem wordt verder meegedeeld, dat hij een buitengewoon schoo-

(1) Vgl. Schmidt, o. c. § § 33. 250. 253. 264.

(2) Ook de kikvorsch behoort tot de algemeen voorkomende « maandieren ». Zie

Ehrenreich. o. c. blz. 219; Schmidt. o. c. § 182.

(3) Pararaton, 9: 19; vert. blz. 57.

(4) Brandes teekent aan, dat sétra = veld, ook beteekent: begraafplaats. — Zie
ook: J. C. van Eerde, Hindujavaansche en Balische Eeredienst ; in B. K. I. dl. 65,

blz. II.
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ne dochter had (Ken Dedes geheeten) uit den tijd vóór hij

Mahaycinist geworden was. — Brandes heeft zich in zijn aan-

teekening op deze plaats ^) met verwondering de vraag gesteld

— zonder deze nochtans te kunnen beantwoorden— , tot welken
godsdienst deze MpKDe Poerwa wel behoord mag hebben, vóór

hij lumaku mahayana, of hij nl, heiden is geMreest dan wel
Brahmcian. Voor ons, die hebben leeren zien, van welken aard

de stof is, die in de geschiedenis van Kèn Arok in den Pararaton

verw^erkt is, is de vraag niet moeilijk te beantwoorden. Wat de
Pararaton verteelt, is de letterlijke wciarheid : deze geleerde

boddhasthapak.a was eertijds heiden, ja meer dan dat : hij is de
primitieve heidensch-javaansche godheid in persoon, en uit dien

tijd is het, dat hij zijn schoone, licht uitstralende dochter had,

Kèn DeJes, die wij langs anderen weg reeds als de volle maan
geïdentificeerd hebben. Want dat Mpoe Poerwa wederom tegen-

over haar de afnemende maan (zij 't dan uit een vroegeren

maanomloop) voorstelt, blijkt nog eens hieruit, dat hij afwezig

is, d.i. nog niet aan den hemel zichtbaar, als de snoode Toeng-
goel Ametoeng, de wassende maan, zijn dochter komt schaken.

Voor ons is echter, eigenaardig genoeg, deze opmerking
van den anonymen Javaanschen kroniekschrijver van belang,

omdat zij ons ten slotte nog wijst op een leemte in het resultaat

van ons onderzoek naiar de beteekenis van den held Pandji en

zijn voorouders : wij vonden nog altijd niet een oorspronkelij-

ken, echt-Indonesischen naam voor den Javaanschen god, too-

venaar en stamstichter. De namen, die wij tot hiertoe ontmoet-
ten : Bharac/a (ten rechte : Bharaj), Djajalengkara, Mpoe Poer-

wa, Maha-Wisjnoe, en die respectievelijk zijn maankarakter,

de in hem levende magische kracht, zijn oorsprongloosheid en
zijn goddelijkheid uitdrukken, dateeren alle van nadat hij

luma\u mahayana ; en de vraag rijst daarom : hoe mag hij wel

creheeten hebben vóór de Voor-Indische cultuur den Archipel

binnendrong ?

Indien wij nu in de Babad Tanah Djawi de voorvaderen

van Pandji nagaan op de wijze zooals vsaj in den Djajalengkara

in opgaande lijn vonden : Lemboe Miloehoer — Soebrata —
Djajalengkara, dan zien wij hier, als daarmee correspondeerend :

Lemboe Miloehoer— Resi Gafajoe— Kaxvdiawan. — Wie is nu
deze Kanc/iawan? De Babad 's weten ons van hem alleen te ver-

(1) Pararaton, blz. 70—71.
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tellen, dat hij vijf zonen had, en dit beantwoordt geheel aan

onze verwachting ; dat hij in de genealogische lijsten, die deze

geschriften meedeelen, een plaats heeft, eerder naar het eind,

dan geheel aan het begin, verwondert ons maar weinig, daar

wij de waarde van deze lijsten reeds kenden (en thans door ons

onderzoek nog beter kennen) en weten, dat dit deel van de

Babad's, naar de juiste kenschetsing van Dr. Hoesein Djaja-

diningrat ^), alleen past in een (( tijdlooze )) opvatting van de

geschiedenis. Om uit een voor te stellen etymologie van zijn

nsiam, die ook nog voorkomt in de vormen : KanJiawa en

WekanJyawan, iets te besluiten omtrent zijn persoon, zouden

wij thansi nog niet durven wagen, al is 't wel verleidelijk, om,

denkend aan de ^undz sang\èng langit uit de Nagarakertagama,

in KanJiawa(n) te zien de (( ^undi (of : ^endi) awa », d.i. de

<; glanzende kruik » — aan den hemel. Doch dit is ook onnoo-

dig ; een plaats uit het oud-Javaansche wetboek Sarasamugcaya

geeft, zoo al niet over zijn naam, dan toch over zijn wezen en

beteekenis, voldoende opheldering. Wij lezen daar '): a Sira

Bhatara Wisnu sira marèng Medang, ik.a pwa sirèngkana,

tanpasangkan sira, jeg sa\ing akjaga sira, mahwa pwa ngaraning

aluhur, teher ta ngaranira rahyangta WeJ^andyawan, sira ta

ratu, nda tan ratu ring ugana, rahyang juga sira. Mayuga pwa
sira, mijil tanakjra ». (Vervolgens worden de namen opgenoemd
van zijn vijf zonen, die ieder in een deel van het rijk opvolgen)

.

Wanneer wij de poging om den naam in verband te bren-

gen met mahwa, d.i. (( helder » (hier verkeerdelijk met aluhur

verklaard), daarlaten, zien waj toch onmiddellijk, dat v^j hier

opnieuw te doen hebben met den mythischen stichter van het

rijk Java : deze WekanJyawan, die vorst werd over het door

hem gestichte, oudste Javaansche rijk van MeJang, is de god-

delijke schepper Wisjnoe zelf, die, oorsprongloos, recht van het

uitspansel naar de aarde neerdaalde, en aan zijn nageslacht het

lijk naliet, ingedeeld volgens de monf7a-paf-gedachte !

(1) Critische beschouwing van de Sadjarah Banten. 1913. Blz. 299.

(2) Aangehaald door Brandes, in T. B. G. XXXII, (1889), blz. 375, noot 2.
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HOOFDSTUK IV.

Voor-Indische invloed in de Pandji-verhalen.

Een enkele blik in een Pandji-roman — wij merkten dit

reeds op in onze inleiding — is voldoende om de overtuiging te

vestigen, dat de vorm, waarin de verhalen tot ons kw^amen,

verre van oorspronkelijk is, en dat in den loop der tijden met het

echt-Indonesische zich tal van vreemde elementen moeten heb-

ben vereenigd ; en thans, nu wij door de in het vorig hoofdstuk

meegedeelde resultaten van ons onderzoek, weliswaar nog geen

volledig en klaar begrip, maar toch tot op zekere hoogte een

voorstelling kregen van wat het autochthone deel van de romans
is, kunnen wij meenen ook ver genoeg gevorderd te zijn om met
kans op succes een jxDging te doen, om die vreemde elementen

nader te determineeren en den weg op te sp>oren, langs welken
zij in onze verhalen zijn binnengedrongen. Was 't er ons dus

tot hiertoe om te doen om alle punten van overeenkomst tus-

schen de Minahassische mythe en de Pandji-verhalen naar voren

te brengen en zoo de v/ezenlijke identiteit van deze beiden te

doen uitschijnen, thans wordt het onze taak om den nadruk te

leggen op de toch ook eveneens niet te miskennen verschillen.

Indien wij bijv. nog eens teruggaan tot de episode uit den
Djajalengl^ara, waarvan wij boven den korten inhoud weerga-
ven ^), en die hoe langer hoe meer blijkt een waardevol aan-

knoopingsDunt te ziin voor de studie van ons onderwerp, dan
moet het de aandacht trekken, dat daar het huwelijk van Dia-
jèngrana met de Drinses Tédja Swara niet zonder meer het

gevolg is van het feit, dat hij haar vrij maakt van het haar on-
aangename aanzoek van de overzeesche vorsten, maar in de
eerste plaats afhankelijk gesteld wordt van den uitslag van een
soort wedstrijd : Kala Soerja doet zijn ongeluk en verderf om
zich heen verspreidenden zwarten standaard uit den hemel
nederdalen, en alleen wie in staat is deze vlag uit te rukken, zal

als belöoning de prinses ten huwelijk krijgen. Een dergelijke

Zie boven blz. 171 en vlg.
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sajembara kent de mythe vcin Noord-Celebes niet : hier gaat

Manimp)orok eenvoudig den schaker Mololéwo' achterna en

overwint hem in tweekamp, waarna hij zijn vrouw mee nacur

huis voert. — OnmiddeUijk moet wel de gedachte zijn, dat in

dezen trek een herinnering bev/aard is aan de zoogenaamde
(( zelfkeuze », de süayamVara uit de Voor-Indische heldendich-

ten ; en wanneer wij dan verder bedenken, dat in den Tjèkèl-

wanèngpati de opgaaf van de sajembara o.a. bestaat in het

vangen van een goudgehoomde ree, die Tjandra Kirana harts-

tochtelijk verlangt te bezitten, dan wijst dit onmiskenbaar meer
bef>aaldelijk in de richting van het Ramayana, waar, zij 't dan
in een eenigszins ander verband, een hierop zeer gelijkende

episode voorkomt, wanneer de ra/^s/iasa-asceet Marica zich op
verzoek van Ravana in een gouden gazel verandert, in die ge-

daante Sita's hevige begeerte opwekt, Rama weglokt en zoo

Ravana de gelegenheid verschaft zich van Sita meester te maken.
Nog waarschijnlijker wordt dit verband met het Ramayana,
doordat ook andere, ja zelfs vrij talrijke trekken als aanwijzin-

gen van dienzelfden invloed genoemd kunnen worden : zoo

wordt bijv. in den Tjekèlwanèngpati verhaald, dat, wanneer
Tjandra Kirana geschaakt is door twee voorvechters van den
boozen vorst van Sotja Windoe, Tjèkèl's broeder Tjarangtinang-

loeh de roovers achternavliegt en in een gevecht overwint ; als

zij dan de prinses laten vallen, neemt Tjarang de gedaante aan
van den arend Djantajoe en vangt haar op met zijn vleugels ^) ;

—
in den Pandji Soesoepan Mésa Kelana gaat Mésa Déwa Pratala,

die een zoon is van Inoe Kertapati, ronddolen onder den naam
Kelana Wira Nonoman '

) , en de niet heel ver liggende onder-

stelling, dat deze naam Nonoman een verbastering is van Hanoe-
man, zooals de aap heet, die de groote helper is van Rama in

het Ramayana, wordt vrijwel tot zekerheid, wanneer wij zien,

dat in den Smarawédana ^) en in het Sassaksche verhaal Toetoer

Monjèh *) van Pandji zelf verteld wordt, dat hij de gedaante
heeft van een aap.

Maar ook de invloed van het andere Voor-Indische epos,

het Mahabharata, is duidelijk en onmiskenbaar : in de laatste

episode van den Tjè\èluüanèngpati wordt de vorst van Keling,

(1) Zie boven blz. 100.

(2) JuynboU. Cat. Mal blz. 85.

(3) Juynboll, Suppl Cai. I, blz. 199.

(4) B. K. I. 1906. blz. 25.
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die het rijk Java komt cianvallen, daar Tjandra Kirana's hand

aan zijn zoon geweigerd is, een afstammeling van Pandoe ge-

noemd ^
) ; en in de zooeven reeds genoemde Hi\ajat Pandji

Soesoepan Mésa Kelana lezen we, dat de schaker van Kama
Rati uit den hemel wordt weggejaagd en zich dan naar de aarde

incarneert als zoon van den vorst van het rijk van Astina Dja-

djar ") ; in den Naja Koesoema vinden wij onder de namen van

Inoe ook : Pamadé, hetgeen, zooals bekend is, de naam is,

waaronder de middelste der Pandawa's, Ardjoena, doorloopend

in de lakons en in de Bratajoeda voorkomt ; en in overeenstem-

ming hiermee bevatten de Koeda Soemirang ^), de Mésa Oerip

Pandji Djaja Lelana ') en het door Prof. van Ronkel beschreven

handschrift van den Tjekèlwanènggpati ') de voorstelling, dat

de prinsen en prinsessen van Koripan en Daha incarnaties zijn

van Ardjoena en Djanoewati, en van Samba en Soehadra.

Semar, de uit de lakons zoo bekende pana\awan van Ardjoena,

behoort in den Djajaleng^ara dan ook tot de dienaren van den
vorst, naar wien de roman genoemd is '^), en, met een al heel

wonderlijke afwijking, wordt dan weer in het tweede deel van
denzelfden codex '), onder Pandji's dienaren Raden Pamadé
(Panengah), d.i. Ardjoena zelf, vermeld !

Kan dit voor het oogenblik volstaan als bev^js, dat Voor-

Indische invloed inderdaad aanwezig is, bovendien zijn deze

enkele trekken reeds voldoende om dien invloed wat nader te

preciseeren, en vast te stellen dat wij, om een voorstelling te

vinden, die parallel gaat met plaatsen in de Pandji-verhalen,

niet terug moeten gaan naar de Sanskrit-origineelen of nacir dé

oudste Javaansche bev^erkingen daarvan, die, zooals bekend is,

die origineelen, wat de voorstelling der feiten betreft, met vrij

groote trouw volgen ^), maar ons moeten wenden tot andere

geschriften, die weliswaar dezelfde stof behcindelen, maar in

een sterk en op rciadselachtige wijze van het oorspronkelijke

(1) Zie boven Wz. 108,

(2) Juynboll. Cat. M<d. blz. 82.

(3) Juynboll, Cat. Mal. blz. 90.

(4) Juynboll. Cat. Mal. blz. 97.

(5) Van Ronkel, Cat. blz. 35.

(6) B. K. I. 1853, blz. 48, noot 3.

(7) Cod. 1871. Il, blz. 334.

(8) Zie Hazeu, o. c. blz. 142; en Kern, Zang LUI van 't Oud-jaüaansche Ra.

mayana, in vertaling; in B. K. I., deel 73 (1917), blz. 1 vlg.
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afwijkenden vorm, d.w.z. tot den Rama Keling en de lakons

Vcin de Wajang poerwa. De nciam Pamadé voor Ardjoena en de

tieele figuur van den panakawan Semar komen alleen in de
lakons voor, en evenzoo behoort de voorstelling, dat Rama zelf

in eenig stadium van zijn leven de gedaante van een aap zou
hebben aangenomen en dat Hanoeman zijn zoon zou zijn, wèl
thuis in den Rama Keling en de daarmee overeenkomende
HikcLJat Sri Rama, terwijl in het origineele Ramayana daarvan
niets te vinden is. Dat nu hier Rama Keling en lakons naast

elkaar verschijnen als de bronnen, waaruit, naar het schijnt, deze

invloed de Pandji-verhalen binnendrong, komt op zich zelf niet

onverwacht, daar toch ook reeds Brandes, toen hij een eerste

poging deed om de Javaansche geschiedschrijving te kenschet-

sen en daarbij wees op een zekere parallelie tusschen Babad's
en wajangliteratuur, er tevens de aandacht op vestigde, dat,

telkens wanneer in de Babad's invloed van de Rama-legende te

bespeuren is, de voorstelling gevolgd wordt van den Rama
Keling ^

) ;
— het groote vraagstuk echter van de verhouding van

Ramayana en Mahabhdrata tot wat er op Java van gemaakt is in

de zooeven genoemde geschriften blijft er niet minder duister

door.

Mogen wij nu dit belangrijke probleem, dat ons inzicht in

een groot deel van de letterkunde van Java eigenlijk geheel be-

heerscht, laten voor wat het is en eenvoudig besluiten, dat Rama
Keling en lakons de media zijn geweest, waardoor — op welke
\vijze en om welke reden dan ook — de Voor-Indische epen de
Pandji-romans beïnvloed hebben ? Dit ware ongetvsajfeld zeer

verleidelijk, maar wanneer men, dezen gemakkelijken weg vol-

gend, het onderneemt om dit algemeene inzicht door een gezette

en nauwkeurige vergelijking aan de feiten te toetsen, dan stuit

men al gauw op verschijnselen, die het vermoeden wekken, dat

men zich de zaak op deze wijze toch al te eenvoudig heeft voor-

gesteld, en dat de verhoudingen heel wat ingewikkelder zijn.

Nemen wij al dadelijk de zeer teekenende eigenaardigheid

in het Sanskrit Ramayana, dat Rama daar wordt voorgesteld als

een incarnatie van Vishnu, dan moet het ons wel als zeer won-
derlijk treffen, dat van dezen trek in de Hi\ajat Sri Rama weinig
of niets is overgebleven, terwijl dan in de Pandji-verhalen de
held Pandji weer verschijnt als uit goddelijke ouders geboren en

(I) Pararaton, blz. 211, noot 1.
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zelfs, zooals wij zagen, uitdrukkelijk als incarnatie van Wisjnoe

wordt aangeduid ^). En nu moge het waar zijn, dat bij zulke

ingewikkelde verhalen als onze romans, die in hun tegenwoor-

digen vorm blijkbaar de resultanten zijn van tal van componen-
ten, het zeer gevaarlijk is om met stelligheid voor een of anderen

trek een bepaalden oorsprong aan te wijzen, het isi toch niet te

ontkennen, dat het in dit geval wonderlijk aandoet, van een
sprekend detail uit het Ramayana den parallel in de Pandji-

verhalen en vooral ook in de met die romans in zoo' nauw verband
staande geschiedenis van Ken Arok in alle duidelijkheid terug

te vinden, terwijl in de Rama-redactie, die wij zooeven als trech-

ter voor den Vcor-lndischen invloed aannamen, daarvan slechts

een zwak spoor overbleef ") , en deze, zooals wij zien zullen, juist

op een geheel anderen oorsprong van den held den vollen nadruk
legt.

Ook wat het Mahabharata betreft, schijnt het onmogelijk om
zonder meer de lakons of in het algemeen de Nieuw-Javaansche
geschriften aan te nemen als de media, waardoor het epos op de
Pandji-verhalen zou hebben ingewerkt. In verband met de enkele

voorbeelden van A/afiafc^ara/a-invloed, die wnj zooeven reeds

aanhaalden, kan er tenauwernood twijfel aan zijn, of in een
scène, die we in den Tjèkèlwanèngpati vinden \) , waar Pandji

al zijn bezittingen en tot zijn dienaren toe aan zijn (( broeder »

(eigenlijk : neef) Goenoeng Sari verspeelt, leeft een herinnering

voort aan het noodlottige spel van Yudhishfifiira met zijn neef
Duryodhana, waarin de eerste het koninkrijk en al zijn bezittin-

gen en ten slotte ook zijn broeders verliest. Eigenaardig is nu
evenwel dat, terwijl in het Mahabharata (al is de beschrijving

niet overduidelijk) ^) de indruk gewekt wordt, dat hier gedob-
beld wordt, in de lakon Obong-obongan balé si Galagala hiervan
een spel op een schaa\bord wordt gemaakt ') , en daarentegen

(1) Zie boven blz. 143.

(2) Zie Auguste Dozon, Etude sui Ie roman Malay de Sri Rama', in Journal

Asiatique, 1846 blz. 443; en D. Gerth van Wijk, Iets over verschillende redactiën

van de Seri Rama, in T. B. G. XiXXIV (1891) blz 401.

(3) Zie boven blz. 60.

(4) Vgl. Holtzmann, Die neunzehn Bücher des Mahabêrata (I892-'95), II, blz 55.

(5) Vgl. Kern, Eene Indische sage in Javaansch gewaad, in Verh. Koninkl- Af(,a-

demie v. Wetensch. Ajd. Letterkunde, Negende deel (1877), blz. 24. — Welk spel het

was, waaraan Kèn Arok volgens den Pararaton zoo verslaafd was, is niet uit te ma-

ken : de aard van het sadji-spel, dat daar (Par. 3: 13) genoemd wordt, is niet be-

kend ; doch de omstandigheid, dat hij in « speelhuizen » placht te vertoeven, ken-
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in de zooeven bedoelde scène in den Tjè\èlwanèngpati weer van

dobbelspel wordt gesproken.

Trouwens ook de taal van het door ons behandelde hand-
schrift van den Tjekèlwanèngpati wijst op verband met oudere

Javaansche geschriften ; van der Tuuk heeft daar voor de Ma-
leische Pandji-verhalen in het algemeen reeds de aandacht op
gevestigd ^

) ; en dat de Tjekèlwanèngpati op één lijn stciat met
de Maleische Wajangverhalen, die door denzelfden geleerde zijn

toegelicht ^
) , en waarvan hij op grond van taal en inhoud vast-

stelde, dat zij niet teruggaan op Nieuw-Javaansche geschriften,

doch integendeel een treffende overeenkomst vertoonen met nog
door hem op Bali aangetroffen gedichten, die een oudere Javaan-

sche redactie vertegenwoordigen, blijkt uit de omstandigheid dat

sommige van de feiten, waarop van der Tuuk 's conclusie steunt,

in ons handschrift evenzeer voorkomen. Zoo treffen yn] ook
hier ^) den vorm meroemroem aan voor : cc een vrouw liefkoozen

met zoete woorden », in overeenstemming met het Kawi :

angroemroem of mangroemroem, terwijl het Nieuw-Javaansch
zou luiden : ngoengroem ; en de naam van de hemelnimf , die in

de bekende Javaansche gedichten altijd Soepraba heet, is hier

Soel^arba of Sol^arba, en dezen zelfden naam draagt zij ook,

zooals van der Tuuk opmerkt, in het door hem op Bali aange-

troffen Javaansche geschrift Sri Tandjoeng
*

)

.

Er is dus voor ons alle reden om het groote vraagstuk van
de verhouding van de lakons en van den Maleischen Sri Rama
tot den origineelen vorm, waarin deze stof op Java gekomen is,

nader onder de oogen te zien, niet alleen om het belang van het

vraagstuk zelf, maar ook omdat een wat dieper gaande analyse

van onze Pandji-verhalen het dringend eischt.

Het probleem is reeds vrij oud, en dit is te begrijpere, want
de afwijkingen zijn zoo talrijk en zoo groot, dat zij niet konden
nalaten spoedig de aandacht te trekken. Nadat in 1812 Marsden

schetst hem eerder als een dobbelaar dan als een schacikspeler. — In den Djajaleng-

kara (Cod. 1871, 11, blz. 185) wordt weer van damspel gesproken.

(1) Dr H. N. van der Tuuk, Notes on the Kawi Language and Literatare', in

Journal of the Royal Asiatic Society, new Series, XIII (1881), pag. 53.

(2) Dr. H. N. van der Tuuk, Eenige Maleische Wajangverhalen toegelicht. T.

B. G. XXV, blz. 489 vle.

(3) Cod. 1709, blz. 179.

(4) Vgl. van der Tuuk, in T. B. G. XXI, blz. 97, noot 2 ; en in Bataksch

Leesboek,, vierde stuk, blz. 115, noot 2.
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in zijn Malayan Grammar reeds stukken uit de Maleische Hi\ajat

Sri Rama had gepubKceerd ^), bezorgde in 1843 Roorda van

Eysinga een volledige uitgaaf ^), waarin hij het geschrift cian-

kondigde als een Maleische vertaling van het Oud-Indische
Ramayana ; doch reeds drie jacir later kwam, in zijn zooeven

genoemd artikel in het Journal Asiatique, Auguste Dozon tegen

deze Iciatste bewering verzet aanteekenen, waarbij hij door een

globale vergelijking van het Maleische verhaal met het Oud-
Indisch origineel aantoonde, dat de naam van het geschrift geheel

onjuist is, dacir de Sri Rama is « une oeuvre distincte, quoique

développant les mêmes aventures, et offrant a peu pres les

mêmes personnages que Ie Ramayana» ^). Duidelijker nog
drukt hij zich iets verder uit, waar hij het Maleische werk (( un
véritable roman » noemt, waarin het voldoende is een enkelen

blik te werpen (( pour s'assurer qu'il n'est point une traduction,

peis même une imitation du Ramayana » *) . Tot een bepaalde

poging tot verklaring van de krasse en zonderlinge afwijkingen

in het Maleische verhaal komt Dozon niet, maar wel blijkt hij

van oordeel te zijn, dat de Maleische redactie niet beschouwd
kan worden als alleen een langzaam ontstane verminking en

verbastering van het origineel, doch dat wellicht in een deel van
die afwijkingen ook bepaald systeem aanw^ezig is ^).

Ook Gerth van Wijk wijst, in zijn bovengenoemde verhan-

deling over verschillende redacties van den Seri Rama, op de
enorme verschillen, doch hij weet evenmin als Dozon een ant-

woord te geven op de vraag, wat het Maleische verhaal dan wel
is, en hij oppert alleen de mogelijkheid, dat het een vertaling of

liever een bewerking zou zijn naar het geheugen van den een of

anderen populairen vorm van het Indische Ramayana, in welke
taal van Hindostan dan ook opgesteld ; en na zich afgevraagd

(1) Blz. 163-193: Passages extracted from the Malayan version or paraphrase of

the Ramayana, a celebrated hindu poem.

(2) Geschiedenis van Sri-Rama, beroemd Indisch heroïsch dichtstu}^, oorspronlfe-

lijh^ in het SansJ^rit, van Valmic, en naar eene Maleische vertaling daarvan, in het

Maleisch, met Arabisch l^araJ^ter, mitsgaders met eene voorrede en plaat, uitgegeven

van P.P. Roorda van Eysinga, 1873.

(3) o. c. blz. 425.

(4) o. c. blz. 436.

(5) « Presque toujours dans Ie Sri Rama on reconnaït Ie ïond des aventure»

empruntées du poëme épique, maïs dénaturé, mutilé ou surchargé d'additions. Tout

trahit une transmission successive avec oublis et infidélités involontaires ou retrcin-

chements systématiques et déterminés par Ie génie particulier d'un nouveau peuple ».

o. c. blz. 445.
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te. hebben, of wellicht zoo'n verhaal dan door den Maleischen

dalang ^ ) aangevuld is met allerlei episoden hetzij van Indischen,

hetzij van Polynesischen oorsprong, besluit hij : (( Bij den grooten

invloed, dien de Hindoes op de ontwikkeling der Maleische

volken gehad hebben, zal het wel altijd moeilijk te beslissen

blijven of een verhaal, al ziet het er nog zoo Polynesisch uit,

niet van Indischen oorsprong is en alleen op Maleischen bodem
vervormd » ^ )

.

In 1917 bezorgde Shellabear een nieuwe uitgave ^) van den

Seri Rama naar een handschrift in de Bodleian Library, en als

inleiding daarop gaf hij, na een korte inhoudsopgaaf van het

Sanskrit origineel, een meer gedetailleerd referaat van het Ma-
leische verhaal, waarbij hij tevens verslag deed van de voor-

naamste verschillen tusschen de door hem uitgegeven redactie

en die van Roorda van Eysinga. Ook hij laat niet na op de talrijke

en het geheele verhaal een ander cianzien gevende afwijkingen

van het Indische Ramayana te wijzen ; een poging om het ont-

staan van dien afwijkenden vorm te verkleuren doet hij evenwel
niet.

Tevoren had reeds Dr. H. H. Juynboll *) op een beperkt,

goed afgebakend terrein, macir op veel meer in onderdeelen

afdalende wijze het Voor-Indische epos vergeleken niet alleen

met den Seri Rama, maar tevens met de Oud- en Nieuw-Javaan-
sche Rama-redacties, en ook uit zijn onderzoek blijkt duidelijk,

dat de Oud-Javaansche en de door Winter uitgegeven Nieuw-
Javaansche redactie ^) zich geheel anders verhouden tot het

Sanskrit gedicht dan bijv. de Maleische Sri Rama. Al vertoonen

ook de eerstgenoemde geschriften afwijkingen en zijn zi] op verre

na niet te beschouwen als vertalingen, zij zijn dan toch met alle

recht aan te duiden als vrije bewerkingen ; de behandeling echter

van de stof in het Maleische verhaal gaat de grenzen van het

begrip (( bewerking », hoe ruim men die ook zou willen stellen,

verre te buiten ; het is iets geheel anders. Dr. Juynboll acht dit

echter niet zoo verwonderlijk : een voor de hand liggende ver-

klaring ervan ziet hij in het feit, dat de vorm van sommige

(1) De Sri Rama noemt zelf een dalang als auteur v&n het verhaal.

(2) T. B. G. XXXIV, blz. 402.

(3) Journal of the- Straits Branch of the Royal Asiatic Society, 1917.

(4) Eene Episode uit het Oudindische Ramayana vergeleken met de Javaansche

en Maleische bewerkingen. B. K. I., L. (1899), blz, 59 vlg.

(5) Verh. B. G. XXI. (1846-47).
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eigennamen in den Seri Rama wijst op een Tamil-bewerking van
het heldendicht als grondslag daarvan, en blijkbaar wenscht hij

nu deze bewerking ook verantwoordelijk te stellen voor de groote

afwijkingen, die alle onderzoekers en ook hijzelf constateerden.

Deze zienswijze spreekt hij later nogmcials uit bij zijn uitgave,

in tekst en vertaling, van de lakon Rama saweg wonten Mantïli-

diredja ^) ; hij vestigt er dan de aandacht op, dat de inhoud van
de lakon dezelfde afwijkingen vertoont als de Maleische Rama-
redactie, en geeft ten slotte als zijn meening te kennen, dat het

Ramayana in twee verschillende vormen op Java moet zijn

gekomen : eerst direct van de Hindoes ncicir de oude Javanen,

en eeuwen later nog eens uit Zuid-Indië, waarschijnlijk eerst

naar de Maleiers en van daar naai Java, in een sterk afwijkende

redactie ; deze laatste vorm zou dan voortleven in den Sri Rama
en in de (naar Dr. Juynboll's meening) hierop steunende Rama-
lakons en Rama Keling ^) .

Zooveel over den stand van het vraagstuk van de verhou-

ding van het Ramayana tot de Hi\ajat Seri Rama en de daarmee
overeenstemmende bewerkingen. — De groote verdienste het

eerst het noodige materiaal te hebben bijeengebracht voor een

systematische vergelijking van de lakons van de wajang poerwa
met de daarin verwerkte stof uit het Mahahharata, en ook zelf

met die vergelijking reeds een begin te hebben gemaakt, komt
toe aan A. B. Cohen Stuart, die aan zijn uitgave en vertaling

van de Brata-Joeda ^), bij wijze van inleiding, eene (( Geschie-

denis der Pandawa's », naar gegevens uit Voor-Indische bron-

nen bewerkt, deed voorafgaan en, overal waar hem dit mogelijk
was, in de noten deed uitkomen, wat in de lakons en in andere
Javaansche geschriften daarvan gemaakt is. Als algemeen over-

zicht over een groot gebied, als verzameling van velerlei mate-
riaal en als demonstratie van de talrijke, verbijsterende cifwij-

kingen, heeft deze verhandeling nog niets van haar wcicirde

verloren. Zoodra het er echter op aan kwam, om door scherj>e,

tot in de details gaande, critische vergelijking, een p>oging te

doen om de geconstateerde afwijkingen te verl^laren, moest de
meening ontstaan, dat dit beknopte overzicht, dat bovendien
naar vertalingen bewerkt was, daarvoor te kort schiet. Kern en

(1) Indonesische en Achterindische tooneelvoorstellingen uit het Ramayana. B.

K. ƒ. LIV. (1902), blz. 501 vlg.

(2) o. c. blz. 546.

(3) Verh. B. G. XXVll en XXVIII.
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Hazeu zijn het geweest, de eerste in zijne studie Eene Indische

Sage in Javaansch gewaad '
) , laatstgenoemde in het 5**' hoofd-

stuk van zijn academisch proefschrift, die aan het probleem van

de verhouding der lakons tot het Mahabharata een opzettelijk

onderzoek hebben gewijd "), en deze beide verhandelingen, die

ïn één adem genoemd mogen worden, zijn belangrijk zoowel om
wat daarin bereikt werd als om wat er in wordt gemist : men kan

zeggen dat zij mogen gelden als den norm aangevend van wat

een dergelijke, m.et fijnen speurzin uitgevoerde en door groote

kennis van beide idiomen gesteunde, vergelijking kan opleve-

ren. En geconstateerd moet dan worden, dat inderdaad heel wat

werd terecht gebracht, — doch alleen op meer of minder be-

langrijke punten van detail ; de groote verschillen echter, de als

*t ware gev/elddadige verwnnngingen van het origineel, blijven

onopgehelderd en raadselachtig als te voren, ja men moet zeg-

gen, dat bij beide onderzoekers het geheele betoog juist deze

belangrijke afwijkingen niet eens aanraakt. Beiden beseffen dit

ook 7eer goed : wanneer Prof. Kern gewezen heeft op de groote

kloof, die de voorstelling in de door hem behandelde lakon

pcheidt van die in het epos, laat hij, niet zonder eenige moede-
loosheid, daarop volgren : u het is voor als nog ondoenlijk, en

zal het wel altoos blijven, de gedaanteverwisselingen der Indi-

sche verhalen stap voor stap na te gaan )) ^) ; en als men in Prof.

Hazeu 's betoog ziet, hoe hij zich herhaaldelijk verplicht rekende

zijne conclusies in te leiden met « misschien » en <( 't schijnt »,

dan toont dit voldoende, dat hij zich bewust was zich hier te

bewegen op het gebied meer van onderstelling en gissing dan
van wetenschaopelijk vastgesteld resultaat.

Het spreekt van zelf dat, ook indien wij daartoe in staat

zouden zijn, wij er niet aan mogen denken om dit probleem

(beter is het voorloopig te spreken van : deze problemen) met
de zoozeer gewenschte breedheid aan te vatten, door bijv. een

tot in fijne bijzonderheden gaande vergelijking te geven van den
Sanskrit tekst van het Ramayana met den Sri Kama, en daarin

(1) Verh. der Kon. A\ademie van Wetensch., afd. Letterkunde; 9« deel (1877),

blz. 1.

(2) Van Prof. Hazeu moeten hier ook genoemd worden de beide verhandelin-

gen De Lakon Arimba (B. K. 1. XLIX.. 1898, blz. 333-338) en De Lakon Ngroena-

Ngroeni (T . B. G. XLVl, 1903, blz. \32-X^A), waarin hij den inhoud van deze lakons

terugbrengt op, en vergelijkt met episoden uit het Hariwamga en het Mahaharata.

(3) o. c. blz. 1.
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dan ook de Oud- en Nieuw-Javaansche redacties en de lakons

te betrekken, laat staan hetzelfde te doen op het nog veel uitge-

breider gebied van Mahahharata en lakons van de wajang

poerwa, w^at een werk zou zijn, waarvan de grenzen tenauwer-

nood zouden zijn vast te stellen, — maar wel gelooven v^j, juist

ten gevolge van onze bestudeering der Pandj i-verhalen, in staat

te zijn, het vraagstuk van een ander standpunt te bezien en reeds

nu iets meer te geven dan een aannemelijke hypothese, die

w^aard is aan de feiten te worden getoetst. Ook al zullen in dit

licht niet alle afwijkingen verklaard worden, en al zal er met
name altijd ruimte blijven voor een wijze van vergelijking als

waarvan Kern en Hcizeu proeven leverden, de geheimzinnige

kracht, die juist de grootste en meest verbijsterende verschillen

deed ontstaan, meenen wij te kunnen aanwijzen ; en, is onze

zienswijze juist, dan zou tevens vast komen staan, dat het deel

van de veranderingen, dat aan misverstaan vcin oude teksten,

aan uit de boeken gekomen (( verwildering » ^) is toe te schrij-

ven, veel kleiner is dan Kern zich heeft voorgesteld, en dat deze

afwijkingen niet, zooals dezelfde geleerde, blijkens zijne wijze

van zich uit te drukken, van meening was, het resultaat zijn van
een langzaam voortgeschreden proces, maar veeleer te verge-

lijken met plotseling opgetreden, terstond van alle huidige ken-

merken voorziene, mutaties.

(( Le commentaire exact des mvthes un peu compliqués
suppose une restitution de la mentalité dont ils sont les pro-

duits )), — deze uitspraak van Lévy-Bruhl ^), die in hacir alge-

meenheid de waarde heeft van een axioma, moet, neiar het ons
voorkomt, ook ten grondslag gelegd worden aan het onderzoek
van de vraag, hoe episoden uit de Voor-Indische heldendichten
konden verloopen tot verhalen als wij in de Icikons voor ons
hebben. Wij gelooven dat, wanneer wij er in zouden kunnen
slagen ons eenigermate te verplaatsen in de denkwijze van den
(( primitieven » Javaan, het zou blijken, dat wat ons, moderne
Europeanen, een onoverbrugbare kloof schijnt tusschen de Voor-
Indische en de Javaansche voorstelling, voor hem eenvoudig
niet bestaat, en hij de laatste als de volkomen logische ontWik-

(1) Kern. o. c. blz. 29.

(2) Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, (1912), blz. 439.
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keling uit de eerste moet beschouwen. Ja, zóó is dit nog onvol-

doende geformuleerd, en, hoe vreemd het ook moge klinken,

wij zeggen beter : de Rama Keling en de lakons van de wajang

poerwa zijn iets VolJ^omen verschillends van de Voor-Indische

epen, zijn er zelfs nauwelijks mee vergelijkbaar en slechts door

oppervlakkige, bloot uiterlijke kenteekenen mee verbonden, —
en tegelijk zijn zij ook voïkpmen hetzelfde, zij 't, zooals Preuss

het uitdrukt, niet (( nach objektiven » , doch (( nach magischen
Merkmalen » ^), of, volgens de door Lévy-Bruhl voorgestelde

terminologie, hetzelfde (( non pas sous la loi d'identité, mais
sous la loi de fjarticipation )> " )

.

Reeds vroeger, toen wij het wezen van primitieve rang-

schikkingsstelsels even ter sprake brachten, hadden wij gele-

genheid te wijzen op de, zich overal uitende, eigenaardigheid

van het nog tot weinig ontwikkeling gekomen, gebrekkig onder-

scheidende denken, om een innige, dikwijls tot volslagen iden-

titeit stijgende, verwantschap te stellen tusschen allerlei, dat

absoluut heterogeen is. De grond hiervan ligt niet, zooals inen

wel heeft kunnen meenen, in een, in den primitieve te onder-
stellen, andere logica, maar eensdeels in een anders genuan-
ceerde, complexe wijze van waarnemen, waarbij het beeld van
het waargenomene niet vrij komt van dat van zijn omgeving eri

van het geheel, waartoe het geacht wordt te behooren, en ander-
deels hierin, dat op dezen trap vcin ontwikkeling de voorstellin-

gen niet te vergelijken zijn met onze min of meer kleurlooze,
zuiver intellectueele begrippen, maar, slechts vaag omlijnd en
vlottend, sterk affectief zijn gekleurd en als 't ware gedrenkt in

de ontroeringen, die deze voorstellingen opwekten of waardoor
zij opgewekt werden. Te beweren, dat de primitieve geen oog
zou hebben voor de kenmerken uit de objectieve werkelijkheid,
ware onjuist ; allerlei wel geconstateerde feiten bewijzen het

tegendeel, trouwens het leven van den half-beschaafde zou in

plaats van onnoodig zwaar en moeilijk, wat het nu is, dan zoo
goed als onmogelijk zijn ; doch zeker is, dat telkens wanneer
om een of andere reden zijn sterke, d.i. religieuse of magische
belangstelling in de dingen gewekt is, het zwaartepunt van zijn

interesse zich van den werkelijkheidsinhoud verplaatst naar de
vlottende, gemakkeljk in elkaar vervloeiende gevoelswaarden

(1) K. Th. Preuss, Die geistige Kultur der NaturVÖÏker, (I9I4) blz. 11.

(2) o. c. blz. 285.
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van zijn vcx>rstellingen ; deze laatste zijn het dan ook, zooals wij

zagen, die het richtsnoer vormen bij zijn classificaties. Wat voor

ons streng onderscheidend oordeelen tot geheel verschillende

gebieden behoort en slechts toevallig bijeen is of een bloot uiter-

lijke gelijkenis vertoont, wordt voor den primitieve nauw ver-

want of identiek ; er is voor zijn gevoel een innige, mystieke

band tusschen een persoon en diens naam, diens afbeelding,

hoe ruw en weinig gelijkend ook, zijn schaduw, zijn spiegel-

beeld, zijn droomen, zijn kleederen, zijn bezittingen en woon-
nlBBts in engeren en ruimeren zin ; wat aan het eene overkomt,

heeft noodwendig zijn terugslag op het andere, dat daaraan op
geheimzinnige wijze deel heeft. Toevallige nabijheid of gelijk-

tijdigheid doet besluiten tot samenhang en essentieele verwant-

schap ; materieel contact, flauwe gelijkenis, vage naams-asso-

nantie kunnen voldoende zijn voor het stellen van dieper verband
en volkomen gelijkheid

;
ja, somtijds is de weg, waarlangs der-

gelijke identificaties tot stand komen, zop verward en ingewik-

keld, dat het alleen aan het toevallig bekend worden van nooit

vermoede schakels te danken is, dat wij er in slagen de over-

gangen tot op zekere hoogte te volgen en na te voelen ^) . Er is

een primitief eenheidsgevoel ; alles is tegelijk datgene wat het

is volgens de kenmerken der objectieve werkelijkheid en tevens,

doch in sterker mate, iets anders, dat dacirachter verborgen ligt.

Op dit geloof aan het geheimzinnig participeeren van het objec-

tief uiteenliggende steunt, zooals bekend is, een groot deel van
die tooverpraktijken, waaraan men ten onrechte wel de gedachte
van analogie ten grondslag heeft gelegd, en de ons thans het

meest belang inboezemende uiting ervan is het vaak geconstJa-

teerde, verrassende gemak, waarmee de primitieve, eenmaal dat

een bepaalde voorstelling zich van zijn belangstelling heeft

meester gemaakt en als het ware zijn heele wezen vult, deze
terug vindt waar zij niet is en (( hinein ))-ziet in dingen, die er

hoogstens een flauwe gelijkenis mee vertoonen ^)

.

Wanneer wij, op dit algemeene inzicht steunend, er ons
thans toe zetten, om nog eens het Sanskrit Ramdyana te verge-
lijken met de Hil^ajat Sri Rama, zijn wij ons bewust, ons zooveel
mogelijk te moeten beperken en, in het raam van onze studie

(1) Vgl. Preuss, o. c. blz. 11-12; Durkheim en Mauss. o. c. blz. 17.

(2) Zie voor de gtoote beteekenis hiervan voor de ontwikkeling der primitieve

ornamentiek: Preuss, o. c. blz. 103 vlg..
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over de Pcindji-verhalen, alleen te mogen denken aan een sche-

matische behandeling van het vraagstuk. Dit is trouwens niet

geheel een nadeel : indien iets uit de verhandelingen vcin Prof.

Kern en Prof. Hazeu gebleken is, dan is 't wel dit, dat de ver-

schillen tusschen de Oud-lndische origineelen en de op Java

ontstane bewerkingen van tweeërlei aard zijn ; daar zijn voor-

eerst de afwijkingen, waarvan men al spoedig voelt, dat zij het

gevolg zijn van de gewone slijtage van ver gezworven verhalen,

de altijd voorkomende en vooruit te verwachten verschuivingen

en verminkingen, die voor kritiek toegankelijk bleken en zich

met meer of minder waarschijnlijkheid van uit het standunt van

het origineel lieten verklaren ; en daarnaast die andere afwij-

kingen, die, al dook soms plotseling een vage gelijkenis op,

volkomen raadselachtig zijn en aan elke poging, om ze door

critische vergelijking der teksten op te helderen, het hoofd

boden. Bij deze laatste nu moeten wij onze aandacht bepalen,

en wij meenen daarom goed te doen dezen weg te volgen, dat

wij eerst zoo kort mogelijk den inhoud geven van het oorspron-

kelijk gedicht, om dan dacimaast te plaatsen niet een overzicht

van het geheele Maleische verhaal, maar alleen van die trekken

en episoden, die aan de intrigue een geheel ander karakter

geven

.

Een kort overzicht van den inhoud van het Ramayana )

zou als volgt kunnen luiden :

Dagaratha, de machtige koning van Ayodhya in Ko^ala,

heeft geen zoon en besluit daarom het groote psicirdenoffer te

brengen ; onder de gcisten die daarbij tegenwoordig zijn, behoort

ook Janaka, de koning van Mithila ; tijdens het offer wordt aan

Da^ciratha voorspeld, dat hij vier zonen zal krijgen. — Tezelfder

tijd beklagen zich de goden bij Brahma over de wandaden van
Ravana, den koning der Rakshcisa's, wien hij de gave der

onsterfelijkheid verleend had ; Brahma antwoordt, dat Ravana
slechts door een mensch kan worden gedood, en hierom ver-

klaart Vishnu zich bereid, zich te incarneeren in de vier zonen,

die geboren zullen worden uit Dagaratha's drie gemalinnen ; hij

verschijnt in het offervuur met een beker nectar in de hand en
verdeelt den drank zóó, dat van Da^aratha's vrouwen Kau^alya

(I) Naar de Inhalts-angabe in: Hermann Jacobi, Das Ramayana, Geschichte und

Inhalt nebst Concordanz der gedruck^ten Recensionen . 1893 blz. 140-208.
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de helft, Sumitra drie achtsten en Kaikeyi één achtste krijgt.

Tevens wekt Brahma de goden op om bij nimfen apen te ver-

wekken, die de toekomstige helpers zullen zijn van Dagciratha's

voomaamsten zoon Rama ; op deze aansporing verwekt Indra :

Valin, Sürya : Sugriva, en Maruta : Hanuman. Als de zwanger-

schap der koninginnen vervuld is, baart Kaugalya een zoon

Rama ; Sumitra brengt twee zonen ter wereld : Lakshmana en

^atrughna, en Kaikeyi schenkt het levenslicht aan Bharata.

Twee aan twee zijn de knapen onafscheidelijke vrienden. Wan-
neer zij volwassen zijn, komt op zekeren dag een kluizenaar

Vigvamitra bij Da^aratha, om Rama's hulp in te roepen en zijn

kluizenarij tegen overvallen der rakshasa's te beschermen ;

Rama en Lakshmana gaan met hem mee, en de eerste volbrengt

allerlei wronderbare heldendaden. Op hun tocht komen zij ook
bij Janaka, den vorst van Mithila, die een schoone dochter heeft,

Sita geheeten, die, op een dag dat Janaka op het veld aan het

ploegen was, uit een vore was te voorschijn gekomen ; Janaka
had daarop de gelofte afgelegd, dat hij. haar alleen zou ten

huwelijk geven aan v^e in staat zou zijn een door ^iva aan eeri

van zijn voorvaders gegeven boog te spannen. Vele vorsten

poogden reeds dit te doen, doch te vergeefs ; uit w^oede beleger-

den zij daarop de stfeid Mithila, doch zij werden door Janaka
verslagen. .Zoodra Rama daar komt, grijpt hij den boog, spant

dien en breekt hem onder donderend gekraak. Haastig wordt
thans Dagaratha ontboden, om bij het huwelijk van Rama met
Sita tegenwoordig te zijn ; Lakshmana huw^t tezelfdertijd met
Sita 's zuster Urmila, en ook de beide andere broeders treden in

den echt. Op den terugweg naar Ayodhya overwint Rama een
nieuwen tegenstander, een vroegere incarnatie van Vishnu,
Rama Jamadagnya geheeten. — Na vele jaren wenscht Da^a-
ratha, oud geworden, afstand te doen van de regeering ten be-

hoeve van zijn lievelingszoon Rama ; w^anneer voor diens
kroning allerlei feestelijke toebereidselen gemaakt worden, ijlt

een gebochelde slavin vcin Kciikeyi naar haar meesteres, deelt

haar de ophanden zijnde gebeurtenis mee, en tracht haar over
te halen zich te verzetten tegen deze bevoorrechting van Rama
boven haar eigen zoon Bharata. Eerst vsal Kaikeyi daar niet van
hooren, doch de slavin herinnert haar er aan, dat zij (Kaikeyi)
eens den koning het leven redde, toen hij in den strijd gewond
was, en dat zij toen het recht kreeg, twee wenschen te doen ;

van dit recht moet zij thans gebruik maken en eischen, dat Rama
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voor veertien jaar zal worden verbeoinen, en haar eigen zoon

Bharata op den troon zal worden geplaatst. Dan bezwijkt Kciikeyi

voor de verleiding en maakt den koning haar wenschen bekend ;

deze is wanhopig, doch Kaikeyï toont zich onvermurwbaar ; als

op den morgen van de koningswijding Rama aan het hof ver-

schijnt, kan Dayaratha niet spreken van droefheid, en het is

Kaikeyi, die Rama de verandering in zijn lot bekend maakt.

Met gelatenheid aanvaardt deze wat er over hem beschikt is, en

terstond toont hij zich bereid om zijn vaders gelofte, voor zoover

die hem betreft, te vervullen ; Lakshmana en zijn moeder
Kaugalya trachten hem tot verzet te bewegen, maar hij blijft bij

zijn besluit. Dan verkleuren Sita en Lakshmana hem in de wil-

dernis te willen volgen ; alle drie kleeden zij zich als asceten in

gewaden van boombast, en vertrekken na een roerend afscheid

van hun ouders. Deze blijven achter, aan hevige droefheid ten

prooi ; Da^aratha verstoot Kaikeyi, hij wordt weldra ziek en

sterft. Dan wordt Bhcirata, die met zijn broeder ^atrughna bij

zijn grootvader verblijf houdt en onkundig is van al het voor-

gevallene, ijlings ontboden ; na een reis van zeven dagen komt
hij in Ayodhya aan en verneemt, dat zijn vader gestorven is.

Wanneer zijn moeder hem dan uitnoodi^t, om thans de konink-

lijke waardigheid op zich te nemen, weigert hij verontwaardigd,

hij richt hevige verwijten tot haair en laat alles in gereedheid

brengen om zijn broeder Rama terug te halen. Na een langen
zwerftocht bereikt hij den berg Citraküta, waar Rama, Sita en
Lakshmana ascese verrichten ; Bharatia en ^atrughna vallen

Rama te voet, omhelzen hem teeder, deelen hem den dood van
zijn vader mee, en Bharata biedt hem de koninklijke waardig-
heid aan. Hoe hij echter ook aandringt, Rama blijft bij zijn

besluit, om den bestemden tijd in de wildernis te blijven en de
gelofte van zijn vader ten einde toe te vervullen ; ten laatste

berust Bharata daarin, doch hij neemt Rama's sandalen, als

teeken van diens heerschappij, mee. — Nadat de verbannenen
het DanJaka-woud zijn binnengetrokken, wordt Sita geroofd
door een menschenverslindenden reus, Viradha ; als Rama en
Lakshmana zich gereedmaken den reus te bevechten, vraagt

deze de beide broeders naar hun namen en verklaart niet door
wapens te dooden te zijn ; Rama w^eet evenwel zijn tegenstander
te overwinnen en doodt hem door hem de keel dicht te trappen,
nadat deze bekend heeft een door een vloek getroffen Gandharva
te zijn, die van zijn ongeluk verlost zou worden, zoodra hij door
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Rama's toedoen zou sterven. Op Kun verderen tocht ontmoeten

de broeders een reusachtigen gier, Jafayu genaamd, die zich

bekend maeikt als een vriend van Da^aratha. — ^ürpanakha,

de zuster van den rakshasa-vorst Ravana, ontbrandt in liefde

voor Rama, en wanneer deze haar afwijst en Leikshmana haar

zelfs neus en ooren afsnijdt, gaat zij zich beklagen bij haar broe-

ders Khara en Düshana, die met een groot leger van rakshasa's

tegen de broeders oprukken ; de rakshasa's worden evenwel'

verslagen, Düshana wordt gedood, Khara vlucht. Dan wendt
^urpanakha zich tot Ravana in Lanka en bezweert dezen thans

in te grijpen en zich van Sita meester te maken, daar anders het

rijk der rakshcisa's te gronde zal gaan ; wie Sita be2dt, verzekert

zich de heerschappij der wereld. Ravana geeft gehoor aan haar

wensch en verzoekt den rakshasa-asceet Marica hem daarbij te

helpen, door zich in een gouden gazel te veramderen, om in die

gedaante de beide broeders weg te lokken en zóó hem (Ravana)
de gelegenheid te verschaffen zich van Sita meester te mciken.

Hoewel tegen zijn zin, voldoet Marica aan zijn wensch ; Sitêi,

de gouden gazel ziend, voelt hevige begeerte in zich opkomen
om die te bezitten, en zij dringt er bij Rama hartstochtelijk op
aan, het dier levend of dood voor haar te vangen ; Rama, hoe-

wel door Lakshmana gewaarschuwd, zal aan haar verlangen

voldoen en draagt zijn broeder op in dien tusschentijd Sita te

bewaken. De gazel lokt Rama ver weg, tot deze, toornig gewor-
den, haar doodt ; dan komt de daarin verborgen Rakshasa te

voorschijn en roept, Rama's stem nabootsend : « Sita ! Laksh-
mana ! )) Sita verschrikt hiervan, denkend, dat Rama in gevaar

verkeert, en zij spoort Lakshmana aan snel zijn broeder te gaan
helpen. Deze weigert eerst, daar hij een list vermoedt en zijn

opdracht trouw wil vervullen, maar eindelijk geeft hij toe en
verwijdert zich. Terstond komt nu Ravana, als bedelmonnik
vermomd, te voorschijn en tracht Sita over te halen hem te vol-

gen ; als zij weigert, neemt hij zijn eigen gedciante weer aan en
voert haar met geweld met zich mee. De gier jafayu, die ziet

wat er gebeurt, komt Sita te hulp ; hij wordt echter door Ravana
overwonnen en valt bloedend neer. Dan voert de Rakshcisa-vorst
Sita, die haar opperkleed en sieraden aan vijf aj^en toewerpt,
door de lucht mee naar Lanka, en wil haar daar tot zijn gade
maken

; zij weigert echter standvastig. — Wanneer Rama
terugkeert op de plek waar hij Sita en Lakshmana verliet, treft

hij daar niemand aan en ziet allerlei ongustige voorteekenen ;
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eindelijk verschijnt daar ook Lakshmcina, die zijn broeder mee-
deelt wat voorviel, en hoe Sita hem wegzond ; in zijn wanhoop
overlaadt Rama zijn broeder met verwijtingen. Te vergeefs

wordt overal naair de verlorene gezocht, tot zij eindelijk bij den
in zijn bloed badenden gier komen, die juist nog, voor hij den
laatsten adem uitblaast, gelegenheid heeft om alles te vertellen

wat hij gezien heeft. Zijn aanwijzing volgend, zoeken de broe-

ders verder en worden aangevallen door een brallend monster

zonder hoofd, Kabandha geheeten ; Rama en Lakshmana hou-

wen het de beide cirmen af, waeirop Kabandha zich bekend
maakt als een zoon van Danu, die door een vloek getroffen was,

maar daarvan verlost zou worden, zoodra Rama en zijn broeder

hem de armen zouden afbouwen ; hij verzoekt zorg te dragen

voor de verbranding van zijn lijk, en geeft, in ruil daarvoor, aan

Rama den raad, zich de medewerking te verzekeren van den
zoon van Sürya, den aap Sugriva, die door Valin van de heer-

schappij beroofd was. — Al verder zoekend, bereiken de beide

broeders den berg Malaya, waai Sugriva zich ophoudt ; zij

worden door den aap Hanuman tbt hem geleid en sluiten een

verbond met hem : Sugriva zal Rama helpen bij het zoeken naar

Sita, omgekeerd zal Rama den aap bijstaan in zijn strijd tegen

zijn broeder Valin, die hem op onwaardige wijze behandeld
heeft en zijn vrouw heeft geschaakt. — In het weldra volgende
gevecht tusschen de beide broeders Sugriva en Valin durft Rama
eerst niet in te grijpen, daar zij zoo volmaakt op elkaar lijken,

dat hij hen niet vein elkander onderscheiden kan ; bij een twee-

den strijd evenwel valt Valin door Rama's hand. — Na lang
uitspel zal ook Sugriva uitvoering geven aan de verplichtingen,

die hij tegenover Rama op zich nam ; hij beveelt Hanuman het

p'pKeele apenleger bijeen te brengen, en zendt dit vervolgens
naar de vier windstreken om Sita te zoeken ; Hanuman, in v^en
men het meeste vertrouwen heeft, krijgt Rama's ring als legiti-

ma tieteeken mee. Aan den oceeian gekomen, weet Hanuman
met een geweldigen sprong dacirover te komen, en bereikt zoó
Lanka ; daar maakt hij zich zoo klein als een horzel, gaat de
stad binnen, doorzoekt Ravana's paleis, waar hij ook diens
gemalin ManJodari ziet, vernielt een Agoka-bosch en vindt in

een tuinhuisje de bedroefde Sita, die door vrouwelijke rakshasa's
omgeven is. Van uit zijn schuilhoek ziet hij, hoe tegen het einde
van den nacht Ravana Sita komt bezoeken en haar tracht over te

halen zijn vrouw te worden ; ook de dienaressen dringen daarop
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aan bij Sita, doch deze blijft weigeren en breekt in jammer-

klachten uit. Nauwelijks is Ravana verdwenen, of Hanuman
komt te voorschijn en spreekt Sïta moed in door haai te vertellen

van Rama's voornemen om haar te bevrijden. Sita vertrouvsrt

hem evenwel niet, vóór hij Rama's ring getoond heeft ; ook dan

blijft zij nog weigeren om zich op zijn rug te zetten en zoo te

ontvluchten, want zij wil door niemand behalve Rama aange-

raakt worden. Dan besluit Hanuman, Rama van zijn bevinding

op de hoogte te gaan brengen, en Sita geeft hem een juweel van
haar vinger als bewijsstuk mee. Eerst nog de kracht van den
vijand willende leeren kennen, lokt Hanuman een strijd uit

tegen de rakshasa's ; hij verricht allerlei heldendaden, maar
wordt ten slotte gegrepen en geboeid bij Ravana gebracht, voor

wien hij erkent een afgezant van Rama te zijn, gekomen om
Sita's bevrijding te eischen. Ravana ontsteekt in toorn en wil

hem dooden, doch zijn broeder Vibhishana houdt hem daarvan
terug. Hanuman weet te ontsnapi>en, steekt de stad Lanka in

brand, springt terug over den oceaan, en vertelt aan de hem
daar nog steeds wachtende apen zijn w^edervciren. Thans wordt
besloten terug te keeren om alles aan Rama mee te deelen ;

onderweg doen de apen in dolle blijdschap zich te goed aan
honing in het Madhuvana, en vernielen het bosch. Hanuman
reikt aan Rama Sïta's herkenningsteeken over en doet verslag

van zijn tocht ; vol blijdschap dankt Rama hem en gaat plannen

beramen om met een leger naar Lanka over te steken. — In dien

tusschentijd pleegt Ravana overleg over de bestte wijze, om
Rama en Lakshmana uit den weg te ruimen ; zijn broeder

Vibhishana ontraadt hem dit en dringt er bij hem op aan, dat

hij Sita terug zal geven, doch Ravana ontsteekt daarop in hevi-

gen toom en beschuldigt zijn broeder van afgunst ; deze breekt

daarop met Ravana en loopt over naar Rama. Een groote brug

wordt gebouwd van het vasteland naar Lanka, het geheele

apenleger trekt daarover en een hevige strijd ontbrandt ; door

magie weet Ravana een gelijkenis van Rama's hoofd en boog te

krijgen en hij toont die aan Sita om haar in den waan te bren-

gen, dat Rama gevallen is ; zij breekt uit in klachten, doch
wordt getroost en van de wcicirheid onderricht. Dan overstelpt

Ravana's zoon Indrajit de beide broeders zóó met tooverkrach-

tige pijlen, dat zij voor dood neervallen ; ook dit wordt weer aetn

Sïta bericht, maair wederom wordt zij getroost, en weldra komen
Rama en Lakshmana uit hun bezwijming bij. Opnieuw trekt
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Indrajit op tegen het apenleger en voert een door magie gescha-

pen beeld van Sita mede, dat hij voor de oogen van Lakshmana

en Hanuman onthoofdt ; als Rama dit verneemt, valt hij bewus-

teloos neer, maar herwint zijn moed en vertrouwen weer, als

Vibhïshana hem de ware toedracht meedeelt. Nadat Indrajit

door Lakshmana is overwonnen, trekt Ravana zelf ten strijde ;

hij doorboort Rama met zijn lans, doch doodt hem niet, want

Rama wordt door kruiden, die door Hanuman gezocht zijn,

genezen. Opnieuw ontstaat een hevig gevecht, waarin eindelijk

Rama zijn tegenstander het hart doorboort, zoodat deze sterft. —
Sita wordt bevrijd en naar Rama gevoerd ; deze verkondigt haar

zijn overwinning, doch verstoot haar dan ; zij laat een brand-

stapel oprichten en stort zich in het vuur ; daaruit verheft zich

dan god Agni, die Sita aan Rama teruggeeft. Deze aanvaardt

haar en verklaart ook zelf nooit ernstig aan haar reinheid ge-

tvv4jfeld te hebben. Rama wordt als koning gekroond.

Hiernaast vertelt nu de Hi^a;af Seri Rama het volgende

(wij volgen zoowel Dozon's analyse van het door Roorda van

Eysinga uitgegeven handschrift, als de inhoudsopgaaf van
Shellabear : sommige afwijkingen komen slechts in één van de
beide redacties voor) :

Koning Dasarata,een afstammeling van den profeet Adam,
wenscht een nieuwe stad te stichten, en wanneer zijn dienaren

bezig zijn daarvoor een terrein te ontbosschen, stuiten zij op een
zwaren bamboestruik, die, telkens wanneer hij wordt afgehou-

wen, weer even snel aangroeit ; eindelijk gaat de vorst er zelf

heen en met één slag van zijn zwaard houwt hij den bamboe om,
en vindt daarin een prinses van buitengewone schoonheid ; hij

bedekt haar met een doek, voert haar met zich mee naar zijn

paleis, geeft haar den naam Mandoedari en besluit haar te

huwen. Bii den olechtigen ommegang ter gelegenheid van de
huwelijksfeesten heeft een ongeval plaats met 's konings draag-
stoel, en de vorst wordt daarbij bijgestaan door een bijvrouw,
Baliadari, wier arm daarbij breekt. Uit dankbaarheid voor hare
hulo. legt de koning de gelofte af, dat, mocht Baliadari het
levenslicht schenken aan een zoon, deze erfgenaam zal zijn van
den troon. Eenigen tijd daarna brengt Dasarata een offer aan de
goden, om kinderzegen deelachtig te worden, en tijdens dat
offer verschijnt een raksasa in de gedaante van een kraai, die

een gedeelte vcin de rijst, die bestemd is om de vrouwen van
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DïiScirata te bevruchten, wegrooft en naar dèn vorst der Raksa-

sa's, Rawana, brengt. De offerende priester spreekt een vloek

uit tegen den hoeta, en voorspelt, dat hij door den zoon van

Dasarata zal worden gedood, en dat v\;'ie deze rijst zal eten, een

dochter zal krijgen, die de vrouw zal worden van den zoon van

Dasarata. Rawana slaat de waarschuwing in den wind en eet

de rijst, in de hoop daardoor een zoon te krijgen, die de beheer-

scher der geheele wereld zal worden. — Beide gemalinnen van

Dasarata worden zwanger : Mandoedari baart Seri Rama en

Laksamana, Baliadari baart eveneens twee zonen, Bardan en

Tjitradan, en nog een dochter Kikéwi Déwi. Seri Rama is een

ondeugende knaap, waarom Dcisarata's ministers verzoeken, dat

hij van den troon zal worden uitgesloten en Bardan opvolger zal

zijn. — Na eenigen tijd raakt de koning in doodsgevacir, doordat

hij gaat lijden aan booze zweren ^) , en het is wederom Baliadari,

die de genezing bewerkt door het gezwel uit te zuigen ; hierna

hernieuwt de vorst in tegenwoordigheid van Mandoedari zijn

gelofte, dat na zijn dood de troon zal komen aan de kinderen

uit de bijvrouw. — De faam van de schoone prinses, die door

Dasarata in een bamboe gevonden Wcis, dringt door tot den
raksasa-vorst Rawana ; deze is een zoon van Tjitrabaha en heeft

twee broeders, Koembakama en Biboesana, en een zuster Soera

Pandaki. Door zijn vader was hij verbannen naar het eiland

Langka, waarheen hij per schip gebracht werd ; daar verricht

hij twaalf jaar lang zoo vreeselijke ascese, dat de Almachtige
den profeet Adam tot hem zendt om te vragen, wat zijn verlan-

gen is ; hij verklaart dan te wenschen vier koninkrijken, een op
aarde, een in den hemel, een onder de zee en een onder den
grond. Zijn wensch wordt ingewdlligd ; hij huwt en krijgt drie

zonen : Indradjit, Patala Maharajan en Gangga Mahasoeri, aan
ieder van wie hij één der rijken toedeelt ; voor zich zelf behoudt
hij het aardsche rijk Langkapoeri. — Hij komt thans op zijn

door de lucht vliegenden wagen naar Dasarata 's residentie, en
vraagt Mandoedari ten huwelijk. De vorst verzet zich eerst, daar
hij bij de prinses reeds kinderen heeft, doch moet ten slotte

toegeven
; Mandoedari echter trekt zich terug in haar vertrekken

en van haar zweet ^) kneedt zij een balletje, dat zij eerst verem-
dert in een kikvorsch en vervolgens in een vrouw, die in allen

(1) Bij Roorda van Eysinga, bepaeJdelijk : zweren in den rug.

(2) da\i = huidvuü, huidsmeer.
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deele haar evenbeeld is ; zij kleedt die dan in hciar eigen gewaad

en zendt ze zoo naar Dasarata. Deze geeft deze pseudo-Mandoe-

dari ^) aan Rawana, die hacur in triomf met zich meevoert. Dan
eerst komt de echte Mcindoedari te voorschijn en vertelt den

koning haar list ; deze voelt, dit hoorend, onmiddellijk de be-

geerte in zich opkomen om bij de pseudo-Mandoedari een kind

te verwekken, en op magische wijze verplaatst hij zich naar

Langkapoeri. Daar aangekomen, neemt hij de gedaante van een

klein kind aan en weet zoo in de vertrekken van de prinses te

komen ; midden in den nacht herneemt hij zijn eigen gedaante

en slaapt bij haar ; den volgenden morgen verdwijnt hij weer.

Rawana, die vcin niets weet, leeft vervolgens samen met zijn

schoone gemalin, die na eenigen tijd zwanger blijkt en een

meisje ter wereld brengt van onvergelijkelijke schoonheid, en

wier lichaam glanst als het zuiverste goud. De waarzeggers voor-

spellen het meisje groot geluk, maar verklaren tevens, dat zij

zal huwen met een vorst, die over de geheele wereld zal heer-

schen en Rawana zal dooden. Als Rawana dit hoort, wil hij het

kind terstond doen ombrengen, maar op voorbede van de moe-
der bejjaalt hij er zich toe, zich van het kind te ontdoen, door

het in een ijzeren kistje in zee te laten wegdrijven. Het kistje

spoelt aan land in Darwati Poerwa, waar Maharesi Kala heer-

scher is. Deze neemt het kistje mee naar zijn paleis, en als het

daar geopend wordt, is alles plotseling verlicht door den glans,

die van het als goud schitterende wicht uitgaat. Hij noemt het

kind Sita Déwi en plant terstond veertig jDalmboomen, en legt

de gelofte af, dat alleen hij, die in later dagen in staat zal zijn,

deze met één schot te doorboren, het meisje ten huwelijk zal

krijgen. — Zoodra Sita Déwi twaalf jacir geworden is, komen
vorsten uit allerlei vreemde landen haar ten huwelijk vragen,

en Maharesi Kala, die opmerkt, dat de zonen van Dasarata

ontbreken, gaat deze zelf uitnoodigen. Rama en Laksamana
hadden zich te voren reeds onder leiding gesteld van een asceet,

Bagawan Nila Poerba, die hen onderrichtte in den godsdienst
en den wapenhandel en vertrouwd maakte met de wetenschap
der magie

; gedurende zijn verblijf daar verwerft Rama, als

wapens, drie tooverkrachtige pijlen en een staf. — Geen enkele
van de overzeesche vorsten slaagt er in de proef te volbrengen :

Rama echter voldoet aan de voorwaarde. Dan wil evenwel

(1) Bij Roorda van Eysinga is de naam van deze dubbelgangster: Mandoedaki.
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Maharesi Kala niet van zijn pupil scheiden en hij verbergt haar

te midden van de beelden van een tempel ; maêir Rama ontdekt

haar en ontvoert haar, waarop Kala zijn toestemming tot het

huwelijk geeft. Op den terugweg nciar zijn land wordt Rama
afgewacht door vier van zijn overwonnen tegenstanders, die

daar in hinderlaag lagen om hem Sita te ontrooven ; hij doodt

twee van hen en de beide anderen onderwerpen zich. — Wan-
neer later Rama, van den troon uitgesloten, met zijn vrouw en
broeder in de wildernis rondzwerft, komen zij op een dag, ter-

wrijl Laksamana zich verwijderd heeft om water te zoeken, aan
twee vijvers, de eene met helder, de andere met troebel water ;

Rama en Sita nemen een bad in het heldere water en zijn plot-

seling veranderd in apen ; zij komen uit den vijver en klimmen
in de boomen, wacir Lciksamana hen bij zijn terugkeer vindt.

Hij begrijpt terstond, wat er gebeurd is, en wetend, dat zij hun
menschelijke gedaante weer zullen terugkrijgen, wanneer zij

zich onderdompelen in het troebele water, stelt hij alles in het

werk om hen daartoe te krijgen. Dit gelukt, en weldra hebben
zij dan ook hun oude gedaante weer hernomen, doch Sita weis

in dien tusschentijd reeds door Rama bevrucht, en opdat zij nu
geen aap ter wereld zou brengen, wordt zij door haar dienares-

sen zoolang gemasseerd tot het semen weer uitgedreven wordt ;

dit wordt in het lichaam gebracht van Déwi Andjani, die zwan-
ger wordt en te bestemder tijd een zoon baart in de gedaante

van een aap, maar met het gelaat van een mensch, en die Ha-
noeman genaamd wordt.

In het thans nog overblijvende stuk van het verhaal — het

schaken van Sita door Rawana, Rama 's wanhoop en zijn zoeken
om zijn geliefde te vinden en de strijd tusschen hem en Rawana
— volgt de Hïkojat Seri Rama dichter het origineel ; weliswacir

zijn er nog verscheidene, hier en daar zelfs vrij groote afwijkin-

gen, macir zij tasten toch niet meer de hoofdlijnen van het ver-

haal aan ; alleen verdient nog de aandacht, dat, in volmaakte
tegenspraak met het Scinskrit Ramayana, Rama wel Rawana
overwint, maar er niet in slaagt hem te dooden. Dan sticht Seri

Rama een nieuwe stad voor zichzelf, waar hij zich vestigt met
de herwonnen Sita, en ten slotte, na vele jaren, nogmaals een
nieuwe stad, Ajodja Poera Nagara.

Hiermede is, meenen wij, verslag gedaan welisv/aar niet

van alle, maar toch wel van het overgroote deel van die afwij-
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kingen, die den Sri Rama tot een geheel ander verhaal melken ;

en wij vragen nu : indien men zich niet laat imponeeren door

een vage, soms even te voorschijn schietende, maar dan weer
geheel verdwijnende, gelijkenis met het Ramayana, en zich

losmaakt van de suggestie, dat wat hier verhaald wordt van
personen, die namen uit het Voor-Indische epos dragen, ook
van dacir uit zou moeten worden verklaard en begrepen, macir

de trekken, die wij hierboven uit het Maleische verhaal naar

voren brachten, geheel op zich zelf beschouwt, wie, die ons

betoog in het vorige hoofdstuk gevolgd heeft, ziet dan niet, dat

wat hier verteld wordt, inderdaad niets einders is dein de ons

nu al zeer vertrouwd geworden echt-Javaansche cosmogonie, in

dien specialen vorm van de op het kader der stamorganisatie

teruggaande twee- en vier-vij f-deeling, die wij in de Pandji-

verhalen leerden kennen ? Anders gezegd : v^e bemerkt niet,

dat wij hier eenvoudig te doen hebben met een Pandji-roman,

waarin Rama en Sita de namen zijn voor Inoe en Tjandra Kirana,

d.i. voor Manimp>orok en Kalinowan ? Het is van uit dit gezichts-

punt, dat alle boven vermelde afwijkingen, zoowel die verwrin-

gingen zijn van reeds in het origineel voorkomende motieven,

als die geheel nieuw daarbij schijnen te zijn gekomen, vanzelf

haar verklaring vinden :

Dasarata, die, blijkens zijn afstamming van den profeet

Adam, opgenomen is in de genealogie der vorsten van Java, en
die dan ook de stam-organisator zelf is, en dus de afnemende
maan, krijgt hier, in afwijking van het epos, maar zooals de
primitiefste stamdeeling in phratries dat eischt, slechts twee
vrouwen : een bijvrouw Baliadari en de beeldschoone Mandoe-
dari, die niet ontstond ten gevolge van een vereeniging van man
en vrouw, doch gevonden werd in een bamboe ; als volle-maan-
figuur is zij een vrouw uit de andere phratrie, en Dasarata is dus
gerechtigd haar te huwen, maéir ondanks dat is toch zijn eerste

ontmoeting met de vrouw, die zijn echtgenoote moet worden,
niet zonder magisch gevaar : evenals in een der versie's van de
Minahassische mythe Manimporok dat doet met de beide beel-

den, die zijn geschaakte vrouw komen vervangen, dekt hij héiar

dan ook met een doek ^)
. — Bij de volgende generatie treedt de

vier-vij f-deeling in : ieder van de beide vrouwen baart twee
zonen, en Baliadari bovendien een dochter, die — met een

(I) Vgl. Durkheim, La prohibition de l'inceste, blz. 50, noot.
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herinnering aan Da^aratha's derde vrouw in het Ramayana —
Kikéwi Déwi heet. Dat wij hier beslist met de vier-vij f-deeling

uit de Indonesische mythe te doen hebben, en niet met een uit-

breiding van Dagaratha's kindertal zonder verdere beteekenis,

blijkt zonder meer hieruit, dat Rama hier, zooals wij dat ook
van Pandji en van Kèn Arok gezien hebben, doch lijnrecht tegen

de voorstelling van het heldendicht in, een ondeugende (wij

zeggen beter : gevaarlijke) knaap is ; dit wordt in het Maleische

verhaal dan ook het, in de eerste plaats opgegeven, motief,

waarom hij van de opvolging wordt uitgesloten. — De episode

uit het Ramayana, dat Kaikeyï den koning eens het leven redde,

toen hij gewond was, wordt hier tweemaal verhaald : Baliadari

helpt den vorst bij een val uit zijn draagstoel, en later bewerkt
zij zijn genezing door, wanneer hij aan booze zweren lijdt, deze

uit te zuigen. Dit laatste, in het oorspronkelijke geheel ontbre-

kende, trekje vooral schijnt ons toe, nog eens sterk Dasarata's

beteekenis als representant van de afnemende maan te doen uit-

komen : Roorda van Eysinga's redactie vermeldt uitdrukkelijk,

dat dit boosaardige gezwel zich bevindt in 's konings rug, — en
kan men hierin nu wel iets anders zien dan de zwarte uitholling

in den rug der afnemende maan, welke steeds grooter wordt,

naarmate de tijd van donkere-maan nadert? ^) — De faam van
de schoone Mandoedari dringt door tot den boozen demon
Rawana ; evenals in het oorspronkelijke is hij hier één van vier

kinderen, maar wat verder van hem verteld wordt, wijkt geheel'

af en is alleen te verstaan, wanneer men in hem, zooals nu voor

de hand ligt, de Wcissende maan, Pandji's tegenstander, ziet :

hij is door zijn vader naar het eiland Langka — overzee — ver-

bannen, en per schip is hij daarheen gebracht ; evenals de beidfe

phratries in de stam-organisatie wel antagonistisch tegenover

elkacir zijn gesteld, maar overigens gelijkwacirdig en in gelijke

mate tooverkrachtig zijn, is ook Rawana groot-magiër en stichter

van koninkrijken : door hevige ciscese weet hij van de goden
vier rijken te verkrijgen, wacirvan hij er drie aan zijn zoons toe-

vertrouwt ; zelf behoudt hij het vierde rijk, te zamen vormen
zij de bekende vier-één-heid, — Een nieuwe maanomloop begint

en, in incestueuzen hartstocht ontbrand, komt nu Rawana dari

sahrang, om de schoone Mandoedauri op te eischen ; deze vrouw,

(1) De uitgeholde rug behoort tot de vaste, overal voorkomende, maankenmer-
ken. Vgl. Ehrenreich, o. c. blz. 217.
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die met hem tot dezelfde phratrie behoort, komt hem niet toe,

en Dasarata weigert dan ook eerst, maar moet later noodge-

dwongen toegeven. Mandoedari zelf echter bedenkt een list :

zooals wij dat van de volle-maan-figuur in de Pandji-verhalen al

meermalen zagen, deelt zij zich in tweeën : zij schept uit haar

huidvuil, d.i. uit den zwarten rand, die zich vertoont, wanneer

de volle-maan begint over te gaan in de afnemende-maan ^),

eerst een kikvorsch en daaruit weer een volmaakte dubbelgang-

ster van zichzelf. Echter, ook deze pseudo-Mandoedari is de

volle maan, en ook hare vereeniging met Rawana ware een

onduldbaar incest, en nauwelijks heeft dan ook Dasarata verno-

men wat gebeurd is, of hij gaat haar achterna, om zelf bij haar

het kind, dat uit haar geboren moet worden, te verwekken.

Weliswaar geniet daarna ook Rawana echtelijken omgang met

haar, maar essentieel levert dat geen incest op, immers de van

hem uitgaande bevruchting geschiedt door het door den raksasa

geroofde deel van de offerrijst, die voor Dasarata 's gemalinnen

bestemd was. — De dochter van deze pseudo-Mandoedari is de

volle maan uit den volgenden maanomloop : haar lichaam schit-

tert als goud en zij verspreidt een hel licht ; en, naar den eisch

van de mythe, ontdoet Rawana zich van de vrouw, die de oor-

zaak zal worden van zijn ondergang, en wier (legaal) bezit —
evenals van Kèn Dedes in den Pararaton — de wereldheerschap-

pij waarborgt, door haar in een kistje, d.i. het maanschuitje, in

zee te laten wegdrijven. Deze Sita v/ordt de inzet van een wed-

strijd, en Rama, die als zoon van Dasarata de afnemende maan
is, en die te voren — wij begrijpen thans waarom — zich op de

wetenschap der magie heeft toegelegd en o.a. drie pijlen en een

staf, d.i. vier wapens, heeft verworven, kan de eenige zijn, die

aan de gestelde voorwaarde weet te voldoen. Hij wint de voor

hem bestemde bruid, doch thans weigert MaharesiKala, Sita aan

hem af te staan en verbergt haar, zooals volkomen te begrijpen

is in het milieu van den in twee exogame phratries verdeelden

stam, waar schaking tot de vaste huwelijksceremoniën be-

hoort ^) . — In het origineel is het Janaka van Mithila zelf, die

de vreemde vorsten, die zijn stad belegeren, overwint, en het

geschiedt vóór Rama 's komst ; in het Maleische verhcial moet

(1) Vgl. Schmidt, o. c. § 253.

(2) In de omstandigheid, dat Kala haar wegstopt tusschen de beelden van een

tempel, is wellicht een herinnering te zien aan de Minahassische mythe, waar Ma-

nimporok's gescheiakte vrouw in de gedaante van één of twee beelden terugkeert.
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het natuurlijk Rama-Pandji 2djn, die dat doet, en dat zijn tegen-

standers vieT in getcil sdjn, behoeft nauwehjks meer te worden
vermeld. — De jonggehuwden, Rama en Sita, zijn in het Ma-
leische verhcial beiden kinderen vcin Dasarata, zij zijn broeder

en zuster, weliswaar van verschillende moeders, doch die in

wezen één zijn, — en hiermede hebben wij in optima jorma het

mythologisch incest, de schijnbare bloedschande uit den Pandji-

roman terug ! — In den nieuwen maanomloop valt dan de ont-

voering van Sita door Raw^ana, die zijn eigen verwante, immers
in zekeren zin zijn eigen dochter schaakt ; Rama blijft door wan-
hoop — zooals de macinmythe dat wenscht — vier ^) dagen
bewusteloos en gaat haar dan zoeken, tbt ten slotte in den laatst

beschreven maanomloop het tweegevecht tusschen Rama en
Rawana en de bevrijding van Sita verhciald wordt. — Dan komt
nog even duidelijk naar voren de beteekenis van Rama-Pandji
als de mythische stam-organisator en oervader van het Javcian-

sche koningsgeslacht : nadat Sita zich van den op haeir rusten-

den smet heeft gezuiverd, huwt hij haar en sticht zich bij die

gelegenheid — en later nog eens — een nieuwe stad. — De
krasse afwijking in de wijze, waarop de verhouding van Hanoe-
man tot Rama wordt voorgesteld, laten wij voorloopig daeir, en
maken er alleen nog opmerkzaam op, dat het in overeenstem-

ming is met den gebiedenden eisch van de mythe, dat Rawana
hier wel wordt overwonnen, maar niet gedood : hij is de was-
sende maan, en evengoed als in Rama leeft in hem de volledige

magische kracht van de phratrie, waartoe hij behoort ; hij is

onsterfelijk ; Rama splijt hem met zijn zwaard middendoor ^)

,

zoodat een stroom van bloed, d.i. van licht, uit hem vloeit ; hij

schijnt gestorven, maar na een korte periode van duisternis ver-

schijnt de wassende mcian weer glanzend cian den hemel.

Indien dte hier gegeven interpretatie als juist wordt erkend —-

en al kan wellicht over sommige details verschil van meening
bestacin, wacir zoovele uiteenliggende afwijkingen van uit één

gezichtspunt verklaard konden worden, zal o.i. aan de gegrond-

heid van het gelegde verband niet getwijfeld kunnen worden—

,

staat daarmee tevens vast, dat niets dwingt om te onderstel-

(1) Aldus de lezing- in het door Shellabear uitgegeven hs. ; in den tekst van

Roorda vein Eysinga zijn het 50 dagen geworden

!

(2) Vgl. Ehrenreich, o. c. blz. 115, en het Register, i. v. Zerstückelung.
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len, dat de Ramayana-iedacüe, die als (( grondslag » voor de

Hikajat Seri Rama heeft gediend, in welke taal ze dan ook was
opgesteld, aanmerkelijk zou hebben verschild van de Sanskrit

redactie, die wij kennen. De groote afwijkingen in het Maleische

verhaal zijn zuiver Indonesisch, bij elkaar leveren zij het ge-

trouwe beeld van datgene, wat in het middelpunt van de Indo-

nesische religieuse belangstelling moest staan. En wat is nu
natuurlijker, in aanmerking genomen het verrassende gemak,
waeirmede primitieven overal, waar daar maar eenige reden voor

is, het eigene, sterk interesseerende terugvinden, dan dat de
Javanen, onder den ban van hun religieus getinte praeconceptie

ongeschikt voor critische observatie der werkelijkheid, in volko-

men ernst en te goeder trouw in Rama en Sïta hun eigen Pandji

en Tjandra Kirana meenden weer te zien, en, in de oprechte

meening het vreemde getrouwelijk te vertolken, opnieuw, met
nieuw^e namen en in nieuwe verhoudingen, de geschiedenis ver-

haalden van de eigen mythische voorouders ? Hier was méér
dan vage gelijkenis, hier waren de punten van overeenkomst
talrijk en verrassend sterk : de Voor-Indische held Rama is de
oudste van vier zonen, en een incarnatie van Wisjnoe ; hij huwt
een zeer schoone vrouw, die niet op de gewone wijze geboren

werd en welker be2it de heerschappij over de geheele wereld

waarborgde ; wanhoop overvalt hem, wanneer door een boozen
raksasa hem deze vrouw ontroofd wordt, en hij zoekt haar

overal, hij zendt boden in alle richtingen, waaronder één met
een herkenningsteeken, en hij ontvangt wederkeerig een her-

kenningsteeken terug ; eindelijk bereikt hij zijn tegenstander,

overwint dien en bevrijdt zijn vrouw ; vóór hij deze laatste even-

wel tot zich terugneemt, moet 21] eerst haar reinheid herwinnen

in het vuur van den brandstapel ! — Waarlijk, er behoort een

andere mentaliteit toe dan die van den primitieven Javaan, om,
wacir op deze manier bij elkaar trekken worden aangetroffen, die

volkomen het racim van de Pandji-mythe vormen, niet tfe beslui-

ten, dat die inderdaad cianwezig is.

Duidelijk wordt nu ook, hoe onder denzelfden drang de
geheel afwijkende voorstelling van de verhouding van Hanoe-
man tot Rama wel moest cntöteian : in het Ramayana is Hanu-
man Rama's trouwe helper bij het zoeken naar Sïta, en aan hem
in de eerste plaats is het te danken, dat zij uit de macht van den
boozen roover gered werd. Het spreekt vanzelf, dat in het kader
van de mythe, die hier aanwezig werd gedacht, een dergelijke
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op den voorgrond tredende rol van Hcinoeman alleen denkbaar

was, in zooverre hij deel had aan Rama's eigen karakter als

vertegenwoordiger der afnemende mcian ; ook hij moest een

representant daarvan zijn, hij moest Rcima's zoon zijn ! Daartoe

meegewerkt heeft zeker de omstandigheid, dat de Javanen

blijkbaar in den naam Hanoeman hebben gezien het Javacinsche

anoman (van anom, nom '), d.i. jong, jeugdig), zoodat Hano-
man voor hen ging beteekenen : (( de jonge (Pandji)». Boven-

dien zijn in het Maleische verhaal de figuren van Soegriwa en

Hcinoeman dooreengeloopen : de eerste was weliswaar degene,

die met Rama de afspraak maakte, maar Hanoeman doet eigen-

lijk het werk ; Soegriwa nu was de zoon van den zonnegod
Soerja, en hem was door zijn, volmaakt op hem gelijk.enden,

broeder Valin zijn vrouw ontroofd ; — wat lag meer voor de
hand dan dat ook hier weer de tegenstelling der in wezen vol-

komen gelijkwacirdige phratries, de eeuwige strijd van wassende
en afnemende maan gezien werd, en dat ook Soegriwa en met
hem Hanoeman een vertegenwoordiger der afnemende mactn

werd?
Hiermede meenen wrij, zij 't dan ook slechts zeer schema-

tisch, de verhouding van Ramayana eenerzijds en Rama Keling

en Hikajat Seri Rama andererzijds voldoende te hebben aange-

geven ; de laatstgenoemde werken zijn geen bewerkingen van
het eerste, met invoeging vcin allerlei vreemde elementen, —
zij zijn, met behoud uit het gedicht, waaraan zij hun naam ont-

leenen, alleen van die trekken, die zich gevoegelijk lieten eissi-

mileeren, en met de namen der figuren uit het epos, niets anders
dan bewerkingen van de Indonesische mythe : zij zijn Pandji-

verhalen ! Zóó verklaart het zichzelf nu ook, hoe het komt, dat

Rama Keling en Seri Rama, die niet de media geweest kunnen
zijn, waarlangs de jRömauana-invloed in de Pandji-romans ge-

drongen is, een treffende overeenkomst vertoonen met die

romans en tegelijk ook weer dacirvan afwijken : zij zijn de paral-

lelle, maar niet volkomen gelijke, resultaten van eenzelfde
proces ; in beide worden dezelfde elementen met elkacir gelijk-

gesteld en verbonden ; in w^zen zijn zij identiek.

Het spreekt vanzelf, dat wij om thans, naar dezelfde me-

(I) Vgl., in den Pandji Soesoepan Mésa Kelana, den naam van Pandji's zoon

Kelana Wira Nonoman.
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thode, eenig begrip te krijgen van de verhouding van de lakons

vcin de wajang poerwa tot de deiarin verwerkte verhalen uit het

Mahahharata, ons bij voorkeur wenden tot een van die weinige

lakons, waarbij het vergelijkingsmateriaal, om zoo te zeggen,

gereed ligt. Onder de stukken, waarvan wdj den Sanskrit achter-

grond het best kennen, behoort de lakon Palasara, die door Prof.

Hazeu in zijn academisch proefschrift critisch is onderzocht ;

behalve een inhoudsopgaaf van de betrekkelijke plaatsen uit het

epxDs '
) ,

geeft hij tevens een overzicht van den inhoud van de

lakon, maar aangezien dit daar geen aaneengeschakeld geheel

vormt, en sommige zinrijke details daarin ook niet voorkomen,

deelen wij hier nog eens den inhoud van het stuk mee volgens

de redactie in de pa/jem-verzameling van Te Mechelen ^), die

beknopter en ongetwijfeld ouder is dan de door Roorda uitge-

gevene in zijn Wajangverhalen ^).

Doergandini, de dochter van Basoeketi, vorst van Wira/a,

is van uitnemende schoonheid, maar lijdt aan een vreeselijke

kwaal : zij geeft een stinkende zweet'lucht van zich. Op het

oogenblik, dat de handeling begint, is zij spoorloos verdwenen ;

overal wordt zij gezocht, maar te vergeefs. — Van den Boeta-

Vorst van Wiadenda komt een bode met een brief, die een huwe-

lijksaanzoek voor de prinses inhoudt ; het, eveneens schriftelijk

gegeven, antwoord luidt, dat de prinses verdwenen is en dat nu
een sajemhara zal worden gehouden : hij, die de prinses terug-

brengt, zal haar tot vrouw krijgen, v^e hij ook zij ! — Zoodra de

vorst van Madenda van den inhoud van den brief kennis heeft

genomen, ontbiedt hij zijn patih, den hoeta Bragalba, en zendt

dien met vier mantris er op uit om té zoeken. — Tegelijkertijd

heeft ook de vorst van Wirafa zelf zijn zoon Doergandana uit-

gezonden, om zijn verdwenen 2xister te zoeken ; Doergandana
krijgt ojxlracht alleen te gacin, en vermomd, en hij mag niet

terugkeeren, vóór hij haar gevonden heeft. — De prinses Doer-

gandini nu was heimelijk van het hof van Wiréifa weggeloopen.

{]) Zie Hazeu, o. c. blz. 158 — 164.

(2) Ch. te Mechelen, Drie-en-twintig schetsen Van Wajang-stukk^f^ {Lakon's),

gebruil^eJijk. bij de vertooningen der Wajang-poertOa op Jaüa. (Verh. B. G. XL, 1879).

De lakon Palagara is N°. 5.

(3) De WajangverhaJen van Palasara, Pandoe en Raden Pandji, in het Javaanach,

met aaniee\eningen door T. Roorda, 1869.
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gehoor gevend aan een ingeving der goden, haar zeggend :

indien gij verlost wilt worden van den slechten reuk van uw
zweet, ga dan ascese doen en dfe veerpxDnt bedienen op de rivier

Siloegangga, en noem uzelf : Bok Lara Amis ! (d.i. Mejuffrouw

Stank). Haar dienares, die haar op haar tocht volgde, wil het

werk voor haar doen, doch Doergandini weigert dit, en verbiedt

haar tevens haar (( meesteres » te noemen ; zij mag haar slechts

toespreken met den nieuwen, nederigen naam ^Bok Lara Amis. —
Op den berg Retahoe drijft Bambang Palasara ascese, met de

bedoeling op die wijze een hemelnimf tot vrouw te krijgen ; God
Goeroe kan dezen wensch echter niet inwilligen, daar hij reeds

heeft besloten hem te doen huwen met de prinses Doergandini,

aan wie hij daarom heeft opgedragen het veer over de rivier

Siloegangga te gaan bedienen. Ten einde nu Palasara met zijn

de goden verontrustende ascese te doen ophouden, veranderen

Batara Goeroe en Narada zich in een paar vogeltjes ; zij vliegen

naar den berg Retahoe, waai zij zich op Paleisara's ascetenmuts

neerzetten en paren ; hierdoor wordt Palasara in zijn vrome
exercitiën gestoord, hij grijpt naar de vogeltjes, doch zij vliegen

op, hij schiet er een pijl op af, doch hij mist ze ; dan gaat hij ze

achterna en komt zoo, al voortloopende, den hoeta Bragalba

tegen. Deze, die reeds vijf landen is doorgetrokken, zonder

Doergandini te vinden, verneemt van Palasara, dat hij een cisceet

is ; en daaruit besluitend, dat deze helderaend moet zijn, vraagt

hij hem waar de verdwenen prinses Doergandini is ; Palcisara

antwoordt, dat hij dit niet weet en met iets heel anders bezig is,

nl. om twee vogeltjes machtig te worden. Bragalba ontsteekt

hierop in woede en zij raken slaags ; de boeta en zijn gezellen

worden gedood. — Opnieuw vertoonen de vogeltjes zich weer
en vliegen thans de rivier over ; Pétroek, een van Palasara 's

panakawan s roept luid tot Bek Lara Amis om over te komen ;

zij voldoet daaraan en zoodra zij aan den Oostdijken oever aan-

legt, vraagt Palasara hoeveel man de boot dragen kan. Zij ant-

woordt : twintig tot dtertig man, — waarop Palasara opmerkt,

dat zij slechts met vieren zijn. Nauwelijks echter is Palasara

ingestapt, of het blijkt, dat de boot aan hem alleen reeds volle-

dige lading heeft ; Bok Lara Amis stoot daarom de panak.awan*s
terug en steekt van wal. Weldra wordt de boot door den hevigen
stroom meegesleept, en wanneer Bok Lara Amis dan den vaar-

boom grijpt, glijdt haar kleed' af, zoodat haar ronde borsten te

zien komen. Palascira wordt daardoor bekoord, zijn semen komt
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te voorschijn en valt neer op de beide vlerken ^) van de schuit,

die dciarop zeer zwacir wordt, zoodat de boot steeds meer door

de golven wordt overstelpt en eindelijk zinkt. — Nu was daar

een door het water overstroomde rots, zoo groot als een olifant ;

door zijn magische kracht weet Palasara zich daarheen met Bok
Lara Amis te redden ; dan zakt het water en verdwijnt ; Palasara

noemt deze rots Gadjahoja. Een hevige warmte ontstaat daarop

en Bok Lara Amis begint te zweeten ; de slechte reuk daarvan

dringt weldra door tot Palasara, die daarvan bijna onpasselijk

wordt en aan Semar vraagt, of er wellicht een kreng in de buurt

ligt. Bok Lara Amis bekent dan aan welke kwaal zij lijdt, en

deelt mee hoe zij te vergeefs alle geneesmiddelen beproefde en

de gelofte aflegde, dat, zoo een jong man haar zou genezen, zij

hem zou huwen, wie hij ook zijn mocht. Palasara vsal dit be-

proeven ; hij laat een geneesmiddel gereedmaken door gestamp-

ten kurkuma-wortel te vermengen met kalk ; Bok Lara Amis
smeert hiermee het geheele lichaam in en wrijft zich vervolgens

met een deken af ; het op het lichaam klevende vuil verzamelt

zich tot een klompje ter grootte van een kippenei, en wordt in

het water geworpen, waar het door een tambra-visch. wordt op-

geslokt, die daarop een ei legt. — Bok Lara Amis is nu geheel

genezen van haar kwaal, haar zweet is niet onwelriekend meer ;

zij verklaart zich, daartoe aangezocht, wel bereid om met Pala-

sara te huwen, doch verzoekt uitstel, daar zij eerst daarvcin haar

vader in kennis wil stellen, en zi] erkent thans een prinses van
Wirafa te zijn, en heimelijk van het hof te zijn weggeloopen.
Palasara evenwel blijft op de vervulling van haar belofte aan-

dringen, en dan stelt zij als nieuwe voorwaarde, dat zij eerst een
haar waardige verblijfplaats wil hebben, daar zij van vorstelijke

geboorte is. Hierop verwekt Palasara in één oogenblik door zijn

magische kracht een stad, die hij Astina noemt, met een \raton

en al wat daarbij hoort. Doergandini treedt het paleis binnen,

Palasara volgt haar en weldra vereenigen zij zich. — Ondertus-
schen zijn uit de beide uitleggers van het vergane schip twee
edelknapen ontstaan, volkomen elkanders evenbeeld, doch nog
2XDnder naam ; zij gevoelen zich onaangenaam gestemd, ge-

scheiden te zijn van het schuitje, waartoe zij beseffen te behoo-

(I) Prof. Hazeu vertaéJde hier (o. c. blz. 175): «zwaarden (^ei^afir) »; D' Rouf-

faer maakte ons er opmerkzaam op, dat alleen aan « vlerken », « uitleggers» te den-

ken valt.

269



ren, en besluiten te gaan dienen, en wel bij den koning van het

nieuw gestichte rijk van Astina. — Een krabbe, die een deel

van Doergandini's huidvuil had opgegeten, legt een ei, waéiruit

een vrouwelijk wezen ontstaat ; dit meisje valt voortdurend haar

moeder lastig, daar het zich in het hol, waarin de krabbe woont,

niet op haar gemak voelt ; de moeder stemt er dan in toe, dat

het meisje haar zal verlaten en dienst gaat zoeken aan het hof

van Astina. — Ook uit het ei, dat de famfera-visch, die van
Doergandini's huidvuil gegeten had, legde, komt een knaap te

voorschijn ; zijn gelaat is dat van een boeta ; ook hij is nog zon-

der naam, en hij wil van zijn moeder weten, wie zijn vader is ;

zijn moeder kan hem dit evenwel niet zeggen : zij herinnert zich

alleen iets gegeten te hebben, waarna zij zich zeer verkwikt

gevoelde en toen een ei te hebben gelegd, waaruit hij ontstond.

De knaap gevoelt zich bij zijn moeder niet thuis en gaat dienst

zoeken aan het hof van Astina. — De beide eerstgenoemde
schoone edelknap)en komen bij Palasara, die hun vraagt, hoe
hun naam is en wat zij wenschen ; zij verklaren te komen van
de rivier Siloegangga, nog naamloos te zijn, en vroeger de zorg

te hebben gehad over een schuit, die nu vergaan is ; zij verlan-

gen thans bij hem in dienst te treden. Palasara komt tot het

besef, dat deze beide knapen ontstaan zijn uit zijn niet opgeno-
men semen, en neemt beiden als zoon aan ; den oudste noemt
hij Kéntjcika, den jongste Roepakéntja. — Weldra verschijnt

ook het meisje voor Palcisara, en hij doet haeir soortgelijke vra-

gen ; zij zegt de dochter te zijn van een krabbe, geen vader te

hebben en nog zonder naam te zijn ; thans wil zij in dienst treden

bij Palasara. Deze neemt haar als dochter eian, geeft haar den
naam Reka^awati en voegt haar toe aan zijn vrouw Doergandini.

Ook het vierde kind, dat als een edelman groot is en van hooge
gestalte, doch met het uitzicht van een hoeta, komt tot Palasara
met gelijk verzoek ; ook hem neemt Palasara als zoon aan, en
noemt hem Radjamala. — De prins van Wirafa, Doergandana,
heeft intusschen alle windstreken afgezocht naar zijn zuster, hij

komt eindelijk in de buurt van Astina en is verwonderd daar
een hem onbekende stad te zien, waar kortgeleden wildernis
was ; hij besluit er uit, dat deze stad de stichting is van een
opstandeling en geeft bevel gewapenderhand er tegen op te

treden. Palasara draagt de verdediging op aan zijn drie aange-
nomen zoons, die echter allen tegen Doergandana het onderspit'
delven. Dan ontbrandt een hevige strijd tusschen Palasara zelf
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en Doergandeoia ; als Doergandana's wapens alle verbruikt

zijn en Palasara juist een pijl met vlammende punt op zijn

tegenstander richt, komt plotseling Doergandini, die haar jon-

geren broeder herkent, aangesneld, en valt hem weenend om
den hals. Zij maakt haar echtgenoot en broeder aan elkaar

bekend, en vol schuldbesef omhelzen deze elkander, en wan-
neer Palasara verneemt, dat Doergandana nog niet getrouwd is,

biedt hij hem Reka^awati tot vrouw aan ; bij gelegenheid van
het huwelijk verandert hij Doergandana's naam in Raden Mang-
sahpati. — Korten tijd daarna bevalt Doergandini van een zoon,

die Abiasa genoemd wordt ; en Palasara deelt aan Doergandana

mede, dat hij zich thans van zijn vrouw^ wil scheiden, daar het

de wil der goden is, dat hij niet meer dan één kind bij haar 2^1

verwekken. Onder tranen berust Doergandini in de scheiding.

Tevens verklaart Palascira slechts plichtshalve het rijk van
Astina te hebben gesticht ; later zal Abiasa hierover komen
heerschen. Zijn vrouw en kinderen vertrouwt hij toe aan de

zorg van Doergandana, alleen Abiasa neemt hij mee naar den

berg Retahoe, waarheen ook de drie panal^awans hem volgen.

Doergandana trekt met zijn vrouw en zuster en haar kinderen

terug naar Wirafa ; Astina blijft verlaten en eenzaam achter. —
Basoekefi, de voröt van Wirafa, kondigt nu een sajembara af

voor zijn weergevonden dochter, en de fcoefa-vorst van Ma-
denda, Narpa Tjidra, die dat verneemt, begeeft zich er heen en
maakt zijn opwachting, doch Doergandini weigert zijn aanzoek.

Beschaamd druipt hij af en beveelt al zijn volgelingen, even-

eens hun geluk te beproeven, doch het vergaat allen als hemzelf.

Vol wrok trekt hij zich dcm buiten de stad terug. — Dan ver-

schijnt te Wirafa de vorst van Talkant/a, Sentanoe, die bij de
geboorte van zijn zoon Déwabrata 2djn vrouw verloren had en

nu in moeilijkheid verkeert, daar hij de zorg voor zijn kind niet

aan iemand van lage geboorte kan toevertrouwen ; zoodra hij

verneemt, dat te Wirafa zich de weduwe van Palasara bevindt,

begeeft hij zich daarheen. En nauwelijks heeft Doergandini hem
ge2den met zijn zoontje op zijn arm, of zij ziet gelijkenis in hem
met Palasara, en denkend aan haéir eigen zoon Abiasa, komen
de tranen haar in de oogen, en door aandoening overmand trekt

zij zich in haar vertrekken terug. Haar vader, die begrijpt, wat
in haar omgaat, ontbiedt Sentanoe bij zich ; hij laat het kind bij

Doergandini brengen, die het aanneemt en, als zij het kust, het

gevoel heeft haar eigen kind te liefkoozen. Weldra wordt het
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huwelijk tusschen Sentanoe en Doergandini gesloten. Als de

hoeta-voTst dit hoort, laat hij alarm slaan en valt met heel zijn

leger aan om Wira/a te verwoesten. Groote opschudding ont-

staat en een hevige strijd ontbrandt, waarin de hoetas worden
overwonnen.

Aldus de intrigue van de lakon Palasara. Voor een verge-

lijking ervan met de Voor-Indische sagen leze men Hcizeu's

beschouwingen, waar men een denkbeeld ervan krijgt, hoe

uiterst zwak de draden zijn, waarmee de lakon aan twee, in het

geheel niet met elkaar samenhangende, episoden van het epos

verbonden is, en hoe onmogelijk het is om, met behulp van de

daar gevolgde methode, tot een verklaring van de afwijkingen

in het drama te komen. Geheel anders wordt dit, wanneer men
de plaatsen uit het Mahahharata als wezenlijken verklarings-

grond voor de lakon eenvoudig uitschakelt en voor niet meer
neemt dan wat zij zijn: aanknoopingspunten voor identificatie,—
en inziet, dat wederom hier, in ietwat gecompliceerden vorm,

niets anders verhaald wordt dan de Pandji-mythe : dan ver-

dwijnen met één slag alle moeilijkheden, en de lakon wordt

een eenvoudig, helder en zinrijk verhaal :

De uitnemend schoone Doergandini is de volle maan, en
als zoodanig verdwijnt zij plotseling en spoorloos ; zij is on-

vindbaar ; hier is zij niet — als in de Minahassische mythe —
door een wulpschen schaker geroofd, doch de boeta-vorst van

MaJenJa is toch in incestueuse liefde ontbrand, en zendt zijn

dienaar Bragalba met vier mantri 's er op uit om haar te zoeken :

tevergeefs gaat deze vijj landen door, en eindelijk ontmoet hij

Palasara. Deze, die de afnemende maan is en de toekomstige

stichter van het rijk Astina (d.i. Java), en zich op den berg

Retahoe door ascese op zijn taak voorbereidt en magische
kracht verzamelt, wordt vémdaar weggelokt door vogels, die hij

echter — evenmin als Manimporok in de mythe — kan vangen.

Bragalba en Palasara, d.i. de wassende en de afnemende meian,

raken thans met elkaar in twist over de verloren prinses, en de
laatste verslaat den eerste. Dan bemerkt Palasara, die met zijn

drie panal^awans de bekende vier-één-heid vormt, Doergan-
dini, de maan-vrouw in haar boot ; zij komt op zijn geroep en
neemt slechts hem op in haar vaartuig, daar de schuit daarmee
geheel geladen is : de maan wordt vol, hoog-zweinger en sterft
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(vergaat) in den barensnood ; vier kinderen worden geboren,
en wel, met een herinnering aan de twee-deeling, die aan de
verdeeling in vieren voorafging, eerst twee knapen, die — als

de beide phratries — volmaakt aan elkaar gelijk zijn, en later

nog twee. Het verband tusschen coitus en conceptie is ook hier

niet of niet ten volle bekend, en zoo worden de beide eerste

kinderen geboren uit de — door semen bevochtigde — uitleg-

gers van de maanschuit, de beide anderen op geheel ongeslach-
telijke wijze, uit Doergcindini's huidvuil (d.i. de zwarte rand,

de zich aan de maan gaat vertoonen, terstond nadat zij haar
algeheele volheid bereikt heeft) , dat opgeslokt wordt door een
krabbe en een visch. Het door de krabbe ter wereld gebrachte

meisje (Rekafawati) is, zooals wij zien zullen, de volle maan
uit den volgenden maanomloop, en in het feit, dat de uit de
visch geboren zoon het uiterlijk heeft van een boeta, voelen wij

nog duidelijk een herinnering aan de oorspronkelijke twee-
deeling, waarbij altijd de eene helft in malam. partem wordt
voorgesteld. — Wanneer Palasara de door Doergandini voor een
huwelijk gestelde voorwacirde vervuld heeft, door haar, als de
groote medicijnman die hij is, van haar kwaal te genezen
(Satyawatï's vischlucht is hier natuurlijk geworden tot een stank

van zweet of huidvuil ^) ) , en dan op vervulling van haar gelofte

aandrinorf. werpt zij met denzelfden schroom, dien wij ook in

Tjandra Kirana hebben opgewekt, allerlei uitvluchten op. Maar
Palasara, de onstuimige minnaair, wil daar niet van hooren, hij

wil haar terstond bezitten, en door zijn magische kracht schept

hij het oudste rijk van Java, dat hier Astina heet, waarover hij

samen met Doergandini gaat heerschen. — De prins van Wira/a,
Doergandana, die als jongere broeder van Doergandini weer de
afnemende maan is, is zijn verdwenen zuster gaan zoeken, en,

evenals Manimporok in de mythe en Pandji in de verhalen, ver-

momt hij zich daartoe ^) ; in Astina komend, houdt hij Palasara
voor een opstandeling, en hij bevecht dezen in een broederstrijd,

welk denkbeeld acin onze mythe zoo gemeenzaam is. Zoodra zij

met elkander verzoend zijn, d.i. hebben ingezien, dat zij in

wezen identiek zijn, komt het huwelijk van Doergandana met
Reka^awati tot stand, opnieuw een huwelijk van afnemende

(1) Vgl. boven de episode van Mandoedari.

(2) Ook Dcergemdini had zich vermomd, door een anderen naam aan te nemen ;

zoocJs ook Tjandra Kirana en de tot een beeld geworden vrouw van Manimporok
hziar identiteit treichten te verbergen.
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maan met volle maan ; en hiermee stuiten wi] weer op het my-
thologisch « incest », immers Doergandana trouwt met zijn

zuster's kind, met de volle maan uit den volgenden maanom-
loop. — Bij deze gelegenheid wordt Doergandana's naam ver-

anderd in Mangsahpati, en hierin ligt wel een van de sterkste

aanwijzingen voor de mythische beteekenis van deze figuur :

want weliswaar kan men in Mangsahpati een gejavaniseerde

verbcistering zien van Matsyapati, d.i. vorst van Matsya ^) , doch

dit is slechts de halve waarheid : bovenal is het een synoniem
van Pandji's « magiërsnaam )) Wanèngpati e.t.q., en een vcin

de redenen, v^raarom Doergandana met de afnemende maan uit

de mythe werd geïdentificeerd, ligt zeker wel hierin, dat de

klank van den naam Matsyapati onweerstaanbaar Pandji's nEiam

suggereerde. — Korten tijd later wordt uit den echt van Palasara

en Doergandini een zoon Abiasa geboren ; deze is Palasara's

afstammeling bij uitïiemendheid, hij zal later over Astina heer-

schen ; hij is ook het laatste kind uit den echt zijner ouders :

er zijn thans vijj kinderen, en naar de hier geldende denkwijze

is vijj het getal der volledigheid. Palasara moet nu van Doer-

gandini scheiden en gaat met zijn zoon terug naar den berg

Retahoe, juist zooals wij boven zagen, dat Djajalengkara nciar

den hemel verdween, toen zijn tijd gekomen was : Astina blijft

verlaten en eenzaam achter, d.i. aan het uitspansel wordt het

duister, de afnemende maan is geheel donker gewx>rden. —
Maar opnieuw^ begint hetzelfde spel, dat het Pandji-thema is :

om Doergandini wordt na haar thuiskomst weer een sajemhara
gehouden, en de feoefa-vorst van Madenda, Narpa Tjidra — in

zijn naam ^) is zijn karakter geteekend — , komt naar haar hand
dingen ; voor Doergandini ware echter een vereeniging met een
vertegenwoordiger der wassende maan bloedschendig, en zij

wijst hem af ; Sentanoe echter, wiens vrouw bij de geboorte van
zijn zoontje gestorven was (zooalsi dat past in de maanmythe ^)

)

wordt door haeir aanvaard : zij ziet gelijkenis in hem met Pala-

sara, en het kind aanschouwende, denkt zij aein haar eigen

Abiasa ; in de lakon zijn zij dan ook inderdaad allen identiek :

Palasara, Doergandana, Sentanoe, Abicisa, Déwabrata "*) zijn

(1) Zie Cohen Stuart, o. c. Inleiding, noot 8; en Hazeu, o. c. blz. 181.

(2) Narpa tjidra = trouwelooze vorst.

(3) In de meer uitgebreide pal^em, door Rcorda uitgegeven, heet het, dat Sen-

tanoe van overzee gekomen is. — Zie Hazeu, o. c. blz. 185.

(4) In de lakon Déwabrata heet het kind Déwabrata zóó magisch-gevaar-
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allen representanten der afnemende maan, en Sentcinoe krijgt

dein ook het beheer over Astina, waarover later Abiasa zal heer-

schen. — Nog eenmaal volgt de strijd tusschen de beide phra-

tries : de hoeta-vorst belegert Wirafa, doch hij wordt overwon-

nen, — en hiermede eindigt het stuk.

Op verrassende wijze dringt zich de conclusie weer op :

van Javaansch standpunt — daarcian valt niet te twijfelen — is

deze lakon de gedramatiseerde, maar overigens volkomen gelijk-

waardige weergave van de, door Hcizeu aangewezen, episoden

uit het Mahabharata ; inderdaad echter is het stuk geen bewer-

king daarvan, hoe vrij dan ook, maar een geheel volgens zijn

eigen wetten opgebouwd Pandji-verhaal, vastgeknoopt aan

eenige trekken uit de Voor-Indische stof. En wederom is hier

met vrij groote zekerheid vast te stellen — voor zoover bij het

nagaan van een dergelijk ondergrondsch proces, wacirin verstan-

delijk overleg geen deel heeft, van zekerheid gesproken kan
worden — , welke de trekken in het origineel geweest zijn, die

de Javaansche belangstelling zoozeer gaande maakten, dat deze,

en deze alleen, alle aandacht in beslag namen, en de steeds ge-

reede neiging tot identificatie met die voorstellingen, die wij de
Pandji-mythe noemden, in gang zetten ; behalve de naam Mat-
syapati, die, zooals wij boven reeds opmerkten, aan Mangsahpati
moest doen denken, zal het zeker Satyawati geweest zijn, die,

om ^vat verteld wordt van den kwalijk riekenden geur van haar
lichaam, en omdat zij als ((veervrouw» steeds met haar boot over
de Yamuna heen-en-weer voer, de gedachte wekte aan de meian-
vrouw : ook de vreemde geboorte der beide kinderen uit een
visch, die eene apsaras was, Satyawatï's maagdelijke schroom
tegenover de hartstochtelijke begeerte van Paragara, de omstan-
digheid voorts, dat ^antanu een incarnatie was van een rajarsi

en huwde met een hemelsche vrouw van uitnemende schoon-
heid, — dit alles kunnen motieven geweest zijn, die weerklank
wekten

; ja alles dringt er toe om aan te nemen, dat 't al deze
trekken te zamen geweest zijn, die, gebonden in één collectieve

waarneming, de identificatie onweerstaanbaar tot stand brach-
ten : alleen zóó is het te verklaren, dat er in de toch zeker onder

lijk, dat elke min, die het zoogde, het met den dood moest bekoopen. —

.

Vgl. boven biz. 232, noot.
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een duisteren drang ontstane gelijkstellingen, zooals wij die hier

en in de Hi\ajat Seri Rama eiantroffen, ook weer zooveel is, dat

doet denken aan cingstvallige zorg om elk geschikt trekje te aeui-

vaarden en tè gebruiken, en dat op het eerste gezicht den indruk

wekt van zeer bewust overleg en geraffineerd opzet.

Mogen wij nu zonder verder onderzoek aeinnemen, dat, wat
wij hier vonden als oorzaéik voor de sterke vormvercinderingen,

die de origineele stof in de Palasara onderging, ook geldt voor

alle andere krasse afwijkingen, die bij vergelijking van de lakons

met de, daarin verwerkte, episoden uit het Mahabharata werden
opgemerkt, d.w.z. : zijn al deze, op het Voor-Indische epos
steunende, stukken eigenlijk bewerkingen van de Pandji-mythe?

En nog algemeener — want het behoort juist tot de resultaten

van ons onderzoek, dat van een eigenlijk gezegd steunen vcin

de lakon op het heldendicht geen sprake is, en integendeel het

Javaansche drama een geheel zelfstandig beloop heeft — zijn

alle lakons Pandji-verhalen ? Wordt in elk stuk essentieel het-

zelfde si>el vertoond ; en is het scherpe verschil, dat van Ja-

vaansch standpunt gemaakt wordt tusschen het repertoire van
wajang gedog en topèng dalang eenerzijds, die de stof aan de
Pandji-verhalen zouden ontleenen, en de andere vormen van
het Javaansche tooneel, die dat niet heeten te doen, een onder-

scheiding meer naar den uiterlijken schijn dan naar het wezen ?

Bestaat er een dieper, algemeen verband tusschen hef wajang-
tooneel en de Indonesische mythologie, gemodelleerd naar het

kader van de primitieve stam-organisatie ; en is dit wellicht de
zin van de vroeger vermelde, oude Javaansche traditie ^), die

Pandji noemt als den uitvinder van de wajang ? — Een beves-

tigend antwoord op al deze vragen zou thans, na het onderzoek
van slechts één enkele lakon, voorbarig genoemd moeten wor-
den, en het is hier niet de plaats en, zoolang wij de beteekenis

van de mythe nog niet scherper vastgesteld hebben, ook niet de
tijd, om op die vragen nader in te gaan. Voorloopig bepalen
wij er ons toe om door het behctndelen van nog eenige lakons

aan te toonen, dat het in de Palasara geconstateerde verschijnsel

niet op zichzelf staat, en tevens te doen zien, dat indèrdaadl de
strijd tusschen de Pandavas en de Kaurava's, zooals de Javanen
dien uit het Mahabharata leerden kennen, voor hen geen an-
dere beteekenis had dan die van het conflict tusschen Pandji

(I) Zie boven blz. 8.
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en zijn tegenstemders, en dat juist van uit dit gezichtspunt de
wonderlijkste afwijkingen een gereede verklsiring vinden.

Vooraf wijzen wij er reeds op, dat de verhouding van de
lakons onderling van dien aard is, dat men niet mag meenen,
dat wat aan algemeene karaktertrekken van ééne Icikon werd
blootgelegd, zonder verdere beteekenis zou zijn voor de andere ;

geen enkel onderzoeker hield zich met deze stof bezig, of hij

werd getroffen door de sterke monotonie, die over vele van deze
verhalen ligt, een eentonigheid, die zich dikv^jls tot over de
details uitstrekt ^) ; en juist in datgene, Wciar het hier in de eerste

plaats op aankomt — wij bedoelen den technischen bouw —
zijn alle lakons zonder onderscheid cian elkaar gelijk. Prof.

Hazeu wees er reeds op, dat hierin duidelijk « een vaste, weiar-

schijnlijk eeuwenoude traditie )> ") heerscht, en zeer onlangs
kenschetste hij dit scherper met de woorden, dat deze techniek

in elk tooneelstuk eischt « een goede en een booze macht, die

op de een of andere wijze met elkander in conflict komen —
welk conflict in den regel het thema, het motief van het stuk

vormt — , v/aama ten slotte de goede macht overwint. Deze laat-

ste kan tijdelijk in moeilijkheid geraken, ja een oogenblik het

afleggen, altijd verschijnt dan toch nog, zij 't ook te elfder ure,

een held of toovermachtig personage die als redder optreedt,

den reeds van de overwinning verzekerden vertegenwoordiger
van de booze macht onschadelijk maakt en de zaken weer in

t rechte spoor brengt » ^)
. — Wanneer men nu deze algemeene

karakteristiek van den lakon-inhoud plaatst naast het resultaat

van ons onderzoek van de Palasara, en bovendien denkt aan het
religieuse waas, dat, zooals men weet, ook nu nog over iedere

wajangvertooning ligt, dan moet men het reeds daarom niet

onwaarschijnlijk achten, dat inderdaad het geconstateerde ver-
schijnsel zich niet tot deze eene lakon bepaalt. — Gaan wij thans
even in het kort den inhoud van eenige andere drama's na.

Sakoetrem *)
. In den hemel worden Batara Goeroe en de

andere goden verontrust, doordat het godenverblijf wankelt
;

(1) Vgl. Cohen Stuart, o. c. noot 44; Kern. Eene Indische Sage, enz. blr. 2;
Serrurier, De Wajang poeruüa (1896). blz. 80—83.

(2) Hazeu. o. c. blz. 101.

(3) Hazeu, Oud en Nieuw uit de Javaanache letterkunde. Rede bij de aanvaar-

ding üan het hoogleeraarsambt ; (1921) blz. 5.

(4) Te Mochelen. o. c. No. 4.
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Narada bericht, dat dit komt door de hevige ascese, waaraan

Bagawan Kanoemajasa, de zoon van Srigati, zich in gezelschap

van Semcir op dten berg Awoe-awoe onderwerpt, ten einde

daardoor de onoverwinnelijkheid van ajn vader en een huwe-
lijk met een hemelnimf te verwerven. Batara Goeroe beveelt

Narada den asceet te grijpen, doch Narada verontschuldigt zich

en acht het beter den boeteling tot staking van zijn ascese te

bewegen door hem door hemelnimfen te doen verleiden. Zeven
nimfen begeven zich nu daar heen en stellen al haar verlei-

dingskunsten in het werk, doch te vergeefs, de asceet slaat

geen acht op haar. Narada, ten einde raad, wil zelf ook een

poging doen, en verandert zich in een vrouw, macir wanneer
dan Semar, die zich verborgen had gehouden, plotseling op
hem afkomt en hem wil liefkoozen, neemt hij, gevolgd door de

widadari &, ijlings dte wijk naar den hemel. — Dan geeft Batara

Goeroe toe aan Kanoemajasa 's wensch en zendt Narada op-

nieuw naar den berg, thans met twee hemelnimfen : Déwi
Soemarsana en Déwi Soelastri ; de eerste wordt als vrouw
gegeven aan Bagawan Kanoemajasa, de andere wordt op bevel

van Batara Goeroe boven op den berg Gebang Tinatar geplaatst,

om daar als ascete, onder den naam EnJang, te leven, en hasir

wordt meegegeven eene met water gevulde kruik van de soort

pratola, om dienst tè doen bij een sajemhara : al v^e nl. bij

machte zal zijn om deze kruik leeg te drinken, zal EnJang tot

vrouw krijgen. — Narada volvoert dezen last ; hij geeft Déwi
Soemarsana aan Kanoemajasa tot vrouw, en brengt Soelastri

met de kruik naar den berg Gebang Tinatar. — Na eenigen tijd

verwekt Kanoemajasa bij Soemarsana een zoon, die Bambang
Sakoetrem genaamd wordt ; deze wordt gebaad in tooverwater,

dat snel doet groeien, zoodat hij buitengewoon groot wordt,

hij is schoon van uiterlijk en verspreidt een schitterenden

glans. — Op den berg Ngepringkantjowangi woont de asceet

Poernamasiddi, die de vorst is van alle pandita's; hij verneemt,

dat' op den berg Gebang Tinatar een uit den hemel neergedaalde
nimf ascese doet, en dat zij ten huwelijk is uitgeloofd aan al

wie in staat is een kruik leeg te drinken. Met al zijn onderhoo-
rigen begeeft hij zich op weg daarheen. — Djalasonda, de vorst

van Sèwoe-nagara , die het bestuur voert over Atas-angin, heeft

dezelfde tijding vernomen, en ook hij gaat naar den berg
Gebang Tinatar. — Kanoemajasa op den berg Awoe-awoe
draagt zijn zoon Bambang Sfikoetrem op, om ook aan de
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sajembara te gaan deelnemen; snel begeeft deze zich op weg. —
Zoodra de panditas met Poemamasiddi aan het hoofd op den

berg aankomen, grijpen zij de kruik en om beurten drinken zij

een weinig eruit ; allen zonder onderscheid vallen in zwijm

neer, en beschaamd maken zij zich uit de voeten. — Dan komt

de vorst van Sèwoe-nagara en haastig drinkt hij uit de kruik,

doch hij valt bedwelmd neer ; vervolgens beproeven zijn onder-

bevelhebbers hun geluk, doch de tooverkracht van het water

is te sterk : ook hen overvalt een flauwte en zij moeten afdein-

zen. — Eindelijk verschijnt dan Bambang Sakoetrem voor Ni

EnJang ; deze vraagt hem naar vele dingen, en alles deelt hij

haar mede. Dan grijpt Bambang Sakoetrem de kruik en drinkt

die leeg ; hij blijft ongedeerd, zijn glans neemt nog toe, en hij

voert Ni Enjang als bruid mee naar den berg Awoe-awoe. Daar

baart zij weldra een zoon, Bambang Sakri, die gebaad wordt in

tooverwater en daardoor spoedig groot is ; zoodra hij volwassen

is, wordt hem voorgesteld te huwen. Maar hij weigert en wordt

daarop verstooten ; snel verwijdert hij zich.

De bouw van deze lakon is zoo eenvoudig en de trekken

zijn zoo sprekend, dat het overbodig mag heeten er veel aan toe

te voegen ; hier is geen woord te weinig en ook geen trek te

veel : Kanoemajasa, de afnemende maan en aanstaande magi-

sche stichter van het rijk Java, drijft zijn geestelijke oefeningen

zoover, dat de hemel wankelt, en de Almachtige twee hemel-

nimfen naar de aarde zendt, beiden de volle maan ; de eene

wordt Kanoemajasa 's vrouw en moeder van een lichtversprei-

denden zoon Sakoetrem, die, gebaad in het tooverwater van de

maan, snel groot wordt. Ook de identiteit van de andere nimf

is duidelijk aangegeven ; zSj is Njahi gedé Poetjangan uit de

Pandji-verhalen, hier : de non van den berg Gebang Tinatar,

en haar attribuut, of beter : haar beeld is de kruik met toover-

water aan den hemel, welbekend uit de NagarakGrtagama, Om
haar hand wordt nu gedongen door allerlei vertegenwoordigers

van de wassende maan, en treffend is de essentieele gelijkwaar-

digheid der beide phratries uitgedrukt hierin, dat de eerste

pretendent eveneens een vorstelijk asceet is, de pandita van
Ngepringkantjowangi, met den weidschen naam Poeramasiddi

;

specifiek echter verschillen de beide phratries en stooten zelf

elkander af, — hoe machtig Poemamasiddi ook is, hier moet
hij bezwijken : een vereeniging van wassende en volle maan,
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beide behoorende tot de lichte maanhelft, is ontoelziatbciar ;

Sakoetrem echter, de afnemende maan, voert haai als bruid

mee naar huis ^). Uit hun huwelijk wordt ScJcri geboren, op-

nieuw : Pandji, en evenals deze vol schroom voor het huwelijk ;

hij wordt verstooten en de afnemende meian verdwijnt.

In de Semar djantoer ^) is de bouw wat minder eenvoudig,

de rol van iedere figuur uit het oorspronkelijke drama wordt

dcor meer dan één persoon gesp>eeld, zooals wij dat ook reeds

in de Palasara gezien hebben, maar de intrigue verschilt niet-

temin in geen enkel opzicht :

De dochter van Salja, den vorst van Mandraka, Déwi Era-

wati geheeten, is spoorloos verdwenen ; alle nasp)oringen naar

haar zijn vruchteloos. De man, die om haar hand gedongen had,

Djajapitana (ook : Koeroepati, Doerjodana) , de Koeroe-vorst

van Astina, doet wel toezeggingen om haar te zoeken, maar hij

slaagt niet. — Salja zendt ten einde raad zijn zoon Roekmarata
naar Amarta, om zijn neef Ardjoena te ontbieden. Roekmarata
neemt afscheid van zijn ouders, van zijn ouderen broeder en
van zijn beide zusters, en vertrekt met den patih. — Ondertus-

schen houdt zich Koeroepati met al de Korawa's aan het zee-

strand op ; toevallig komt de hoeta, die de prinses Erawati

geschaakt heeft, daarlangs, maar verdwijnt, als hij achtervolgd

wordt, met zijn last spoorloos in de zee ; Koeroepati zendt hier-

van bericht aan Salja. — Roekmarata komt in Amarta aan en
brengt Ardjoena zijn boodschap over ; deze geeft terstond aan
de uitnoodiging gehoor en vertrekt met zijn drie panakawan's
en gaat zijn opwcichting maken bij Salja. Deze deelt hem dé
verdwijning van zijn dochter mee, en verklaairt dat, zoo hij haar

weet te vinden, hij de prinses tot vrouw zal krijgen. Ardjoena
belooft zijn best te zullen doen, doch dankt beleefd voor den
tntgeloofden prijs ; hij wordt ook door *s konings gemalin
Setjawati verwelkomd, en Salja draagt zijn beide dochters op.

(1) Hoe het komt, dat de « non van den berg Tinatar », d. i. Njahi get/é

Poetjangaji, hier huwt, terwijl zij dit niet kan doen in de Pandji-verhalen, is dui-

delijk. Njahi gedé's beteekenis als de stam-in-zijn-geheel, en daarmee de onmoge-
lijkheid, om in het huwelijk te treden, ontstaat eerst bij de üier-üij/-deeling, waar

de volle maan het middelpunt wordt van de montja-pat ; de lakon Sa}(^oetrem even-

wel gaat niet vorder dan tot de tu;ee-deeling, en hierbij behooren de wassende

gestalten der meian, tot zij geheel vol is toe, lot de ééne phratrie.

(2) Te Mechelen, o. c. No. 13.
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hem van teerkost voor de reis te voorzien ; als de meisjes aan

dat bevel gehoor geven, v^^eigert hij het door Soertikanti aan-

gebodene, die zich daarop weenend terugtrekt, maar van Bano-
wati neemt hij het aan. Dan gaat hij met zijn drie dienaren op
weg. — Ook tot Koeroepati is het bericht doorgedrongen, dat

de vorst van Mandrcika zijn dochter thans uitlooft aan wie haar

zal weten te vinden ; hij beveelt daarom de zee af te visschen

met behulp van allerlei giftige stoffen, en met pijlen en kogels

te beschieten. In het fcoe^o-rijk op den bodem der zee merkt

men, dat men beschoten wordt, en de vorst zendt daarom drie

boetas op onderzoek uit. Juist is Ardjoena op zijn tocht eian

het zeestrand gekomen en stoot daar op de drie boetas ; hij

erkent een gezant te zijn uit Mandraka en weldra ontstaat een

strijd, waarin de boeta's sneuvelen. Daarop zendt Ardjoena zijn

beide dienaren Semair en Pétroek uit om wat eten voor hem te

bedelen ; deze doen zich hiertoe voor als goochelaars en komen
zoo aan de kluis van den jongen asceet Djaladara, die daar

woont met zijn zuster E.ndang Panalika. De beide goochelaars

komen daar, terwijl de asceet bezig is met zijn geestelijke oefe-

ningen ; zij goochelen voor Ent/ang Panalika en hare dienares-

sen, en Semar vraiagt als loon wat rijst met toespijs ; deze wordt

hem gegeven, doch het eten wordt met pinang, sirih, gambir en

tabak in één bakje gedaan. — Wanneer zij hiermee bij hun
meester komen, wordt deze hevig toornig om den slecht opge-

dienden kost ; hij trekt zijn kris en laat zich de plaats wijzen

waar de dienaren dit geschenk hebben opgedaan. Panalika en

haar dienaressen vluchten, als zij hem zien komen, verschrikt

het huis in en komen bij Djaladara : deze weet reeds alles wat
gebeurd is, eri gaat onverschrokken Ardjoena tegemoet. Dan
krijgt Ardjoena berouw over zijn drift en begrijpend, dat hij

hier de mindere is, vraagt hij excuus. Op Djaladara *s vraag,

wie hij is en van waar hij komt, antwoordt hij, dat hij van
Mandrcika komt en Djanaka heet ; en ook, dat hij nog slechts

een pana\awan is. Djaladara informeert' verder wat zijn doel is,

en dan deelt Ardjoena mee, dat hij uitgezonden is om de ge-

schaakte prinses van Mandraka te zoeken, doch niet weet waar
zij is. Hierop zegt Djaladara, dat, wanneer Djcmaka vriendschap

met hem wil sluiten, hij wacirschijnlijk wel de woonplaats van
den schaker zal kunnen aanwijzen : deze roover is niet maar
een gew^oon man, maar een vorst der boeta*s, en haj telt zijn

legerscharen bij tienduizenden. Ardjoena neemt dit acinbod aan
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en verzoekt Djaladara terstond met hem mee te gaan, daar hij

hem wil voorstellen cian den vorst van Mandrcika : deze toch

heeft bepaald, dat al wie in staat zal zijn de prinses te vinden,

haar echtgenoot zal worden. Djaladara gaat met Ardjoena op
weg. — In het paleis van den vorst der boetas te Tirta KanJa-
san verzet Erawati zich voortdurend tegen de pogingen van den
kroonprins om haar te liefkoozen; ten einde raad neemt zij haar

toevlucht tot een list en verklaart hem ter wille te zullen zijn,

wanneer hij haar eerst een van haar zusters tot gezelschap

brengt. Raden Mandradjid stemt hierin toe, en komt, door dt

lucht vliegend, ter sluiks in Mandraka. — Daar is Ardjoena met
Djaladara, dien hij zijn (( broeder )) noemt, reeds aangekomen,
en de laatste neemt op zich de prinses t^e gaan zoeken, doch
stelt 2njn vertrek nog uit tot den volgenden dag, dacir — zegt

hij — dien eigen nacht nog de schciker, die gezocht wordt, in

het i>aleis zal komen. Hij plaatst Djanaka op wacht bij de bui-

tenpoort, doch deze valt in slaap; de prinses Banowati komt te

voorschijn en wekt hem, wacima zij met elkander gemeenschap
hebben. — Raden Mandradjid komt heimelijk het paleis bin-

nen en begeeft zich naar het vrouwenverblijf ; Djaladara gaat

hem achterna en een hevige strijd ontstaat, waarop de boeta de
wijk neemt. Ardjoena komt zijn (( broeder » te hulp, doch de

boeta ontsnapt, vliegend door de lucht. Djaladara ziet in he*

donker Ardjoena voor zijn tegenstander aan en wil hem te lijf,

hij bemerkt echter weldra zijn vergissing en draagt nu Djanaka
op om in het vrouwenpaleis te blijven; zelf zal hij den dief tot

in zijn schuilplaats vervolgen. Djanaka is evenwel bevreesd,

dat Djaladara 's krachten te kort zullen schieten, en hij gaat

hem achterna om hem bij te staan ; dan verdeelen zij samen
het werk. — Zoodra Raden Mandradjid in het fcoefa-rijk terug

is gekomen, deelt hij zijn vader zijn avontuur mede, en als dfeze

hoort, dat het op Erawati's wensch was, dat hij den tocht on-
dernam, begrijpt hij, dat hier een list achter stak en hij beveelt

zijn zoon om Erawati thans met geweld tot bijslaap te dwin-
gen. — Erawati weent nacht en dag om haar ouders, broers en
zusters. Dan verschijnen plotseling Ardjoena en Djaladara vóór
haar, en onder geween omhelst zij haar broeder; deze verbergt

haar in zijn ring en verwijdert zjch met haar. Djaladara blijft

in het vrouwenverblijf de komst van den fcoefa-prins afwachten,
en zoodra deze zich vertoont, valt hij hem aan, slaat hem dood
en smijt zijn lijk tot voor zijn vader; dan wil deze zich tegen
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Djaladara te weer stellen, doch ook hij wordt gedood. — Nu
gaat het drietal op weg naar Mandrcika, Erawati en Djaladara

voorop, Djanaka volgt op eenigen afstand. — Onderweg wor-
den zij gezien door de Korawa's onder Djajapitana; deze om-
singelen het vooroplöopende peiar, en door zich listig voor een
ambtenaar van Mandraka uit te geven, weet Djajapitana ge-

daan te krijgen, dat hem de prinses wordt overgeleverd; daeima
wordt Djaladara door de Korawa's overvallen en gedood. Wel-
dra komt Ardjoena en bemerkt wat er gebeurd is; hij beweent
zijn vriend, dien hij dood waant; na korten tijd herkrijgt echter

Djaladara het bewustzijn en vertelt op hoe snoode wijze hij be-

handeld is. In zijn schrik wil Djanaka terstond de roovers ach-

terna snellen, doch Djaladcira houdt hem daarvan terug en ver-

zoekt hem naar zijn zuster E.ndang Panalika te willen gaan, om
deze te ontbieden. — Nauwelijks heeft Djanaka zich op weg
begeven, of ook Djaladara snelt, door de lucht vliegend, naar

zijn kluis. Hij komt daar aan lang vóór Djanaka, hij neemt een
bad en bevochtigt zijn haren en laat zich door zijn zuster zalven,

en nadat zijn haren gekamd zijn, vertelt hij aan zijn zuster dat

hij de geschaakte prinses gevonden heeft, — en plotseling toont

hij haar Déwi Eraw^ati. Panalika venA^elkomt de prinses en
vraagt haar broeder dan, waar zijn metgezel op den tocht ge-

bleven is. Djaladara antwoordt, dat deze weldra zal komen,
zelf is hij wat vooruitgegaan, daar hij behoefte had aan een
bad. Inderdaad komt Djanaka weldra aan, doch, niet begrij-

pend welke personen hij dacir voor zich ziet, blijft hij in den
voorhof staan, en eerst als Djaladara duidelijk te kennen geeft,

dat hij inderdaad zijn doodgewaande vriend is, treedt hij binnen
en werpt zich w^eenend voor Djaladara's voeten. Dan legt

Djaladara hem uit, dat de man, dien hij daarbuiten in dood-
strijd had zien liggen, niet hijzelf was : in den strijd met de
Korawa's had hij zijn beide oorsieraden weggeworp)en, het

rechter oorsieraad had de gedaante gekregen van hemzelf, en
het linker de gedaante van Erawati. — Nadat een maaltijd ge-

bruikt is, zendt Djaladara Djanaka in zijne plaats met de prinses

naar Mandraka ; hij maakt hem tot zijn vertegenwoordiger (let-

terlijk : (( lichaam »), en waarschuwt hem tevens niet naar de
kluis terug te keeren, daar het hier eenzeiam wordt : zelf gaat

hij nl. terug naar 2njn eigen rijk, want hij is een prins van
Mandoera, met name Kakrasana. Als Djanaka dit hoort, groet

hij eerbiedig en verdwijnt met de prinses naar Mandraka. —
m



KaJcreisana begeeft zich in gezelschap van zijn zuster naar

Mandoera.

Door in het oog te houden, dat de meerdere ingewikkeld-

heid van dit stuk alleen veroorzaakt wordt door de omstandig-

heid, dat iedbre acteur uit dien eenvoudigsten vorm van het

drama, zooals wij dien vonden in dé mythe van Noord-Celebes,

hier door meerdere personen vertegenwoordigd wordt, volgt de
interpretatie weer van zelf : Déwi Erawat^i — zooals hier de

volle maan heet — een van de üijj kinderen van den vorst vem
Mandraka (de afnemende maan) is spoorloos verdwenen, ge-

roofd door een van dte onderhoorigen van den fcoefa-vorst (de

wassende maan) ; de Korawa Doerjodana, die naar hare hand
had gedongen, tracht wel haar te vinden, doch brengt' haar niet

terecht ; geen wonder ! want ook hij is een vertegenwoordiger

van de wassende maan, hijzelf en de boeta zijn in wezen één,

een strijd tusschen hen is feitelijk ondenkbaar : wanneer de
hoeta, die de prinses ontvoert dan ook in zijn buurt komt, slaagt

Doerjodana er niet in haar te bevrijden. — Tegenover den
Korawa Doerjodana zal nu de Pandawa Ardjoena trachten de
prinses op te sporen ; hij wordt dacirtoe uitgenoodigd dbor
Salja's zoon Roekmarata, een jongere broeder van Erawati, en
dus de afnemende maan ; doch ook Ardjoena is de afnemende
maan, en hij toont reeds terstond dit te zijn door — evenals

Pandji — bij zijn eerste verschijnen de harten te veroveren van
de beide prinsesjes Soertikanti en Banowati, en door de drie

hoefa*s, die hij aan het zeestrand ontmoet, te overwinnen en te

dooden : dit gevecht kenschetst de beide partijen, het is een
incident in den grooten strijd tusschen afnemende en weissende

maan. Evenals Fandji-Manimjwrok vermomt ook Ardjoena zich

bij het zoeken naar de verdwenen prinses, en doet zich voor als

< een gering en dbm iemand » ^) : hij noemt zich tegenover
Djaladara : Djanaka, en geeft voor slechts panal^awcm te zijn,

en zijn beide dienaren doen zich voor als goochelaars en bede-
len om wat eten. — Maar ook Djaladara is een vertegenwoor-
diger der afnemende maan : hij is een jonge asceet, die bezig
IS zich groote magische kracht te verwerven en samenv^roont
met zijn zuster, de non Panalika, d.i. de volle maan. Een
oogenblik dreigt een broederstrijd tusschen Ardjoena en Djala-

(1) Zie boven blz. 185.
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dara, maar weldra herkennen zij zichzelf in elkander, en samen
werken zij nu aan Erawati's bevrijding. — In het paleis van

den boeta-voTst verzet Erawati zich uit alle macht tegen de

incestueuse verlcingens van den kroonprins, en door een list

tracht zij hem in het verderf te storten : zij overreedt hem nl.

ook hare zusters te gaan stelen, d.w.z. opnieuw de volle maan
te schaken ; in Mandrcika houden nu echter Djaladara en

Ardjoena (welke laatste evenwel, Don Juan die hij is, door

zijn liefde voor Banowati zijn plicht vergeet) de wacht, en dé

hoeta brengt er tenauwernood het leven af. Zijn dood wordt
beschreven in den volgenden maanomloop ; Djaladara en
Ardjoena dringen het fcoe^a-rijk binnen, bevrijden de prinses,

dooden Raden Mandradjid en diens vader, en aanvaéurden dan
met Erawati den terugtocht naar Mandraka. Doch de moeilijk-

heden zijn nog niet voorbij : ook de wassende maan is onster-

felijk, en opnieuw tracht hij — thans in de gedaante van
Doerjodana — zich van Erawati meester te maken ; hij schijnt

zelfs fe slagen en zijn tegenstander, de afnemende maan, te

hebben gedood, doch die overwinning is niet meer dan schijn :

weldra vindt Ardjoena Erawati terug in de kluis bij Djaladara

en diens zuster. Daar erkent Djaladara, dat hij zelf en Ardjoena
< één lichaam » zijn, vertegenwoordigers van één wezen ; hij

zendt Ardjoena en Erawati naar Mandraka, want de plaats,

waar 2dj zich thans bevinden, is bestemd om woest en eenzaam
te worden : de maan dooft uit en de hemel wordt donker. Zelf
gaat hij terug met zijn zuster naai sabrang, van waar hij ge-

komen was.

Duidelijk blijkt uit deze lakon, dat de Javaansche tegen-

stelling tusschen Pandawa's en Korawa's een gansch andere is

dan die van de helden uit het Mahabharata ; zij is een echt-

Indónesische geworden ; het in het epos bezongen conflict was
voor den Javaan eenvoudig de eeuwige strijd tusschen afne-

mende en wassende meian, tusschen Manimporok en zijn mis-
dadigen broeder Mololéwo'. De Pandawa's zijn : Pandji ; en
de Korawa's zijn : diens tegenstanders. En in verband met het
begrip, dat wij van hunne mentaliteit kregen, kan het ons ook
met vreemd voorkomen, dat de Javanen in den broederoorlog
van de (uit het Maan-geslacht' stammende) helden van het
Mahabharata, den gigantenstrijd van hun eigen mythische voor-
vaderen meenden terug te zien. In de tegelijk broederlijke en
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vijandige verhouding van de Kaurava's eenerzijds en de vijj

PanJava's andererzijds, allen gesproten uit twee broeders

Dhrtcirashtra en Pandu, die hun oorsprong v^eer terugvoerden

op één vader Vyasa, moesten zij de groote trekken van het

eigen verhaal der v^ereldschepping herkennen, zooals deze zich,

uit de eenheid, achtereenvolgens in twee-deeling en vier-vijf-

deeling voltrok ; deze vijf Panc^ava's, die, uit goddelijke ouders

geboren, tal van booze monsters versloegen, en in een bejmald

stadium van hun loopbaan zich onder valsche namen en ver-

momming hadden te verbergen, en die de hun v/ederrechtelijk

onthouden helft van het rijk in strijd tegen hun broeders hadden
te verv^erven, en onder wie Arjuna, de held van tal van liefdes^

avonturen, in wedstrijd voor zich en zijn broeders een schoone

vrouw bemachtigde, die zij later weer verloren, — zij konden
niet anders zijn dan de verschijningsvorm in vijf-deeling van
hun eigen held Pandji.

Het is wel eigenacirdig, te zien, dat de Javaansche overle-

vering dit dan ook nog zeer goed weet, en het meedeelt in

bewoordingen, die ons nu duidelijk zijn geworden : in het begin

van de geschiedenis van Adji Saka, den Javaanschen cultuur-

heros, wordt verhaald ^), dat hij op zijn reis naeir Java eerst

kwam in het rijk Sélan, en dciar den Ardjoena widjaja schreef,

behelzende den oorlog, gevoerd om eene vrouw, met name
Dèwi Naroeki ; daarna begaf hij zich naar Soerati, waar hij den
Ramadéwa schreef, zijnde insgelijl^s de geschiedenis van een

oorlog om eene vrouw, genaamd Dèwi Sinta ; vandaar vertrok

hij naar Sélong, en beschreef daar in de Bratajoeda den strijd

tusschen de Pandawa' s en de Korawa' s , mede om een vrouw,
Dèwi Dropadi, gevoerd. — Wat het nu zeggen wil, wanneer
Javanen een werk kenschetsen als te bevatten de beschrijving

van een strijd om het bezit van een vrouw, hebben wij voldoen-

de leeren beseffen, en demonstreerden v^j bovendien uitvoerig

aan het middelste van de hierboven aan Adji Saka toegeschre-

ven werken, maar ten overvloede is er juist in dit geval van den
strijd tusschen de Pandawa's en de Korawa's nog een sprekend
bewijs voorhanden. Cohen Stuart wees er reeds op ^), dat het

Oudjavaansche Bharatayuddha nauwkeurige tijdsbepalingen

(1) Geciteerd bij Cohen Stuart, o. c. Voorrede, blz. 9. — De cursiveering is

van ons.

(2) o. c. Inleiding, noot 109.
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bevat, die hij noch onderHng noch met de opgaven in het

Mahahharata overeen wist te brengen : hij zag nl. geen kans

uit die plaatsen iets anders op te maken dan de voorstelling,

dat de strijd viel tusschen den eersten dag der wassende maan
en den vijftienden dag der afnemende macin, dus precies binnen

één maansomloop, terwijl hij als tweede eigenaardigheid op-

merkte, dat over de drie eerste weken van die F>eriode met

vericissende vlugheid wordt heen geloopen, en daarentegen de

beschrijving van de laatste zes of zeven dagen drie kwart van

het gedicht vult ! — Wat Cohen Stuart, die wel vast moest

houden aan de door het gedicht zelf gewekte gedachte, dat het

een bewerking is van een deel van het Mahahharata, onbegrij-

pelijk moest voorkomen, wordt thans, nu wij weten, wat de

Javanen in dezen strijd zagen, volkomen helder, zóó zeer dat

het niet noodig is er hier nog eens nader op in te gaan.

Geven wij ten slotte, ten bewijze dat het altijd weer de

den Javaanschen geest als 't ware obsedeerende Pandji-gedachte

is, die de afwijkingen deed ontstaan, nog eenige aandacht aan

enkele van de meest in het oog loopende verschillen, welke

specimina gemakkelijk met tal van andere kunnen worden ver-

meerderd. — Wij vestigden er boven reeds de aandacht op, dat

in Ardjoena ook die trek van Pandji's karakter uitkwam, dat

hij een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de meisjes Soer-

tikanti en Banowati uitoefent ; doch dit is nog slechts een zwak
voorbeeld van een vasten trek, die zich elders veel duidelijker

vertoont. Prof. Kern heeft er op gewezen ^) als op een van de

wonderlijke veranderingen, die de helden uit het Mahahharata
in de lakons hebben ondergaan, dat Ardjoena, de ridder (( zon-

der vrees of blaam », op Java tot een lichtmis is geworden, en

tegelijk ook weer veel van zijn hooge karaktertrekken behouden
heeft ; en Cohen Stuart zegt hiervan : « Ardjoena is een rid-

derlijk held, en houdt in menig opzicht het midden tusschen

zijne oudere broeders. In de Lakpns onderscheidt hij zich inzon-

derheid als de lieveling, meer nog dan de aanbidder, van de

schoone sekse, wier gunsten hem niet zelden tegen wil en dank
worden opgedrongen. Eene geheele reeks van Lakpns doet even
zoovele onbekende zoons en dochters uit onbekende streken tot

hem komen, w^aeir hij slechts in 't voorbijgaan getoefd en ge-

mind heeft. Er is niet veel overdrijving in 't geen hem bij

(I) Kern. Eene Indische Sage, enz. blz. 7.
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*t opdagen van een dier zonen door 2:ijne vrouw Sikandi wordt

toegevoegd, « dat hij nergens een voet in huis kan zetten, of er

wordt een kind geboren » » ^). Het zou inderdaad moeilijk zijn,

scherper dan met deze woorden, het karakter te kenschetsen —
niet van Ardjoena, maar van Pandji

!

Leerzaam om de wonderlijke sluipwegen aan te demon-
streeren, waarlangs identificaties — altijd in dezelfde richting —
tot stand kwamen, is ook de hier genoemde figuur vcin Ardjoe-

ria's vrouw in de Icikons, Sikandi. In het Mahahharata is

^ikhanc/in oorspronkelijk een reïncarnatie van Amba, geboren

als dochter van Orupada, en zij heet dan ^ikhcinJini ; zij ruilt

haar geslacht met een Yaksha, doch behoudt toch iets vrouwe-

lijks over zich, wacirom Bhishma in den strijd zich niet tegen

hacir wil verweren. ^ikhanJin bestrijdt Bhishma samen met
Arjuna, en deze laatste doodt Bhishma met pijlen, die hij van
achter ^ikhan<^in's rug op zijn tegenstander afschiet. — In de

lakons is Sikandi soms een man, doch meestal een vrouw, en

wel de zeer strijdbcire echtgenoote van Ardjoena ; dat wil dus

zeggen, dat zij de volle maan is : Ardjoena moest haêir dan
ook, naar den eisch van de mythe, in kamF)strijd tegen haar

oom Gandamana veroveren ^). — Hoe zijn de Javanen er nu
toe gekomen, van Cikhanc/in de vrouw van Ardjoena en een

representante van de volle mcian te méiken ? Daartoe kan mee-
gewerkt hebben het feit, dat QkhanJin altijd samen met Arjuna

strijdt, en ook het weifelen van deze figuur tusschen een man
en een strijdbcire vrouw ^),, maar het voornaamste moment moet
toch zonder eenigen twijfel gelegen hebben in de klankgelijke-

nis van den naam ^ikhan</in met : k.endi, l^oendi, waardoor
onweerstaanbaar de gedachte aan de volle-maan-kruik gesug-

gereerd werd. Het bewijs hiervoor is zonder meer gelegen in de
van den naam Sikandi voorkomende varianten, nl. Sri-I^andi

en (als man) Kandiawa, die wij nu wel wagen tte vertalen met

:

de luisterrij\e Kruik., de glanzende Kruik (aan den hemel)

.

Met de hierboven gegeven beschouwingen is de vraag, die

wij ons in dit hoofdstuk gesteld hadden — in welken vorm en
in welke mate hebben de Voor-Indische heldendichten invloed

(1) Cohen Stuart, o. c. Inleiding, noot 22.

(2) Zie Cohen Stuart, o. c. Inleiding, noot 44.

(3) Men denke aan de maanvrouw Lintjambéné', die in mannekleederen en met

soldaten haar ouders verliet. Zie boven blz. 208.
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uitgeoefend op den Peindji-ronicin? — eigenlijk tevens beant-

woord. Het bleek ons toch, dat wij het uitgangspunt van dien

invloed juist niet te zoeken hebben in die Javaansche geschrif-

ten, die de Voor-Indische stof behandelen op een wijze, die

overeenkomt met den vorm, waarin we die ook in de Pandji-

verhalen aantreffen, maar in redacties, waarvan men mag aan-

nemen, dat zij, wat de groote trekken betreft, de Sanskrit

origineelen met groote trouw volgden ; en voorts werd in hooge
mate waarschijnlijk, dat van een eenigszins diepgaanden invloed

van Ramayana en Mahabharata geen sprake kan zijn. Telkens
Wcuineer wij bij ons onderzoek — zooais bij de behandeling van
de HikcLJat Seri Rama en van de lakons — het proces trachtten

te reconstrueeren en als het wcire voor onze oogen een Pcindji-

verheial zagen ontstaan, moest het ons treffen, dat dit verhaal

geheel naar zijn eigen wetten verliep en uit het origineel slechts

die motieven aanvaard werden, die zich vanzelf assimileerden,

daar zij samenvielen met in de mythe aanwezige, daarop min
of meer gelijkende, trekken ; al het andere werd óf eenvoudig
verwaarloosd, óf zelfs zonder eenig gev/etensbezwciar veranderd

en verwrongen. Overal waar de Pandji-materie in contact kwam
met vreemde elfementen, w^as het 't eigene dat overwon, het

vreemde schikte zich ; alle verhalen zijn geheel èn uitsluitend

uit zichzelf, als Peuidji-verhalen, verklaarbaêir ; de kennis van
het origineel, waciraan zij sommige trekken ontleenden, doet

aan ons begrip ervan niets toe, ja wij zagen, dat juist in het

vasthouden aan het origineel de voorncicimste hinderpaal gele-

gen heeft om tot recht verstand der Javaansche verhalen te

geraken.

Een opsomming van de plciatsen, waar in onze Pandji-

romans Voor-Indische invloed te constateeren valt, kan dus
noodwendig slechts een lijst worden van die trekken, die hetzij

op zichzelf, hetzij gecombineerd, voor den Javaan aanknoo-
pingspunten werden voor identificatie, en na alles wat wij hier-

over in den loop van ons betoog reeds hebben ojïgemerkt, kan
er voor ons geen reden zijn om hierbij nog langer stól te staan :

vele van deze trekken kwamen reeds ter sprake, andere vallen
terstond in het oog. Doch op twee ervan richten wij nog even
onze aandacht, dsiar hier op het eerste gezicht aan opneming
van geheel nieuwe motieven gedacht zou kunnen worden.

Dacir is vooreerst de zeer in 't oog vallende en zeer alge-

meene trek, dien men zou kunnen noemen : de ijverzucht der
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koranginnen, de jaloezie van de gemalinnen van de Pandji-

figuur. Telkens treffen wij in de verhalen de vcx>rstelling aan,

dat onder de vrouwen van Pandji «r ééne is, die bevporrecht

wordt, waarom de andere haar beginnen te haten : in den
Tjè\èlwanèngpati is de prinses van Gagelang jaloersch c^
Tjandra Kirana, omdat Tjèkèl deze laatste het meest bezoekt

en met de grootste zorg omgeeft ; zij zet daarom een intrigue

tegen haar op touw, waardoor Pandji wel moet denken, dat

Tjandra Kirana hem ontrouw geweest is, en het slot is, dat hij

haar verstoot ^
) ; ook in den Pandji Soesoepan Mésa Kelana

wordt Tjandra Kirana door een van haar medevrouwen vsin

overspel beschuldigd ^
) ; in den Koeda Soemirang wordt uit

jaloezie de permaisoeri van Daha, Tjandra Kirana's moeder,

door hciar mede-echtgenoote vergiftigd, en de nijd van deze

laatste en van hare dochter. Raden Galoeh adjeng, wordt nog
grooter, wanneer Tjandra Kirana van haren verloofde Inoe een

gouden pop krijgt, en Raden Galoeh adjeng slechts een zilve-

ren pop ^
) ; en een dergelijke voorstelling treffen we eveneens

aan in het door Prof. van Ronkel beschreven gelijknamige

handschrift *) . In den Djajalengliara heet de bevoorrechte, die

door de andere vrouwen benijd wordt, Andajaprana, en ook
hier komt het tot twist en zelfs tot handtastelijkheden ^). — In

de Minahassische mythe is hiervan niets te vinden, en men
denkt hier terstond aan de jaloerschheid van Dagaratha's echt-

genoote Kaikeyï op Rama's moeder Kaugalya, ten gevolge

waarvan Rama van den troon wordt uitgesloten. Wanneer men
echter in aanmerking neemt, dat dit motief op zoo sterk wis-

selende wijze verhaald wordt, en dat eigenlijk nergens de
bovengenoemde episode uit het Ramayana in onderdeelen ge-

volgd wordt, rijst het vermoeden, dat ook hier geen sprake kan
zijn van een geheel nieuwen trek, en dat ook in dit geval in de
mythe of in de denkbeelden, die zich daaraan vastknoopen, iets

aanwezig was, dat op het /Ramat/ana-motief als een magneet
werkte. Inderdaad is dit zoo : meer dan eens zagen wij immers
reeds, dat in de twee gemalinnen van de Pandji-figuur een
herinnering voortleeft aan de primitieve twee-deeling van den

(1) Zie boven biz. 86 en vlg.

(2) Zie JuynboU, Cat. Mal. blz. 86.

(3) Juynboll, Cat. Mal blz. 95.

(4) V. Ronkel, Cat. blz. 47-48.

(5) B. K. I. 1864. blz. 17 en 22-24.
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stam— men denke aan den terugkeer van Manimporok's vrouw

in de gedaante van twee beelden, aan Djajalengkara's twee

vrouwen (Tjandra Lata en Tjandra Swara) , aan het aantal

vrouwen van Da^aratha, dat in de Hïk.ajat Seri Rama tot twee

gereduceerd werd ^) — ; aan deze gemalinnen knoo{>en zich om
zoo te zeggen de voorstellingen vast, die samenhangen met de
beide phratries, en deze laatste (ook dit hebben wij reeds meer-

malen opgerperkt) worden in de primitieve organisatie altijd

gedacht te staan in zeker antagonisme tbt elkaar, tusschen hen
bestaat, zooals Durkheim dat uitdrukt, (( une sorte de rivalité,

et même d'hostilité constitütionnelle » ^) . De ijverzucht van
Pandji's vrouwen is geen andere dan de rivaliteit van de beide

stamhelften, zij gaat terug op hetzelfde gevoel, waarop ook het

motief van den (( broederstrijd » berust ^).

Het tweede punt, waarop wij even de aandacht willen ves-

tigen, is de sajembara ; hierop toch wezen wij aan den aanvang
van deze beschouwingen als op iets, dat de oorspronkelijke

mythe niet kende. Dit schijnt inderdaad zoo, doch nu ons bij

ons onderzoek al meer en meer bleek, dat een zoodanige wed-
strijd tot de vaste kenmerken van het Pandji-verhaal behoort,

en dat ze in de verschillende redacties met telkens wisselende

details wordt verteld, waarbij alweder nergens de voorstelling

van de heldendichten gevolgd wordt, en de bedoeling blijkbaar

alleen is om de noodzakelijkheid aan te toonen van de vereeni-

ging van volle en afnemende maan en het onmogelijke van een
huwelijk van wassende en volle maan (men denke aan de
sajembara in de lakon Sakoetrem) , wordt het ook meer dan
waarschijnlijk, dat in de maatschappij, waaruit een mythe als

die van N. Celebes stamt, toch ook het denkbeeld van een af te

leggen proefstuk of het met goed gevolg volbrengen van een
gevaarvolle taak, in verband met een aanstaand huwelijk, als

iets zeer karakteristieks thuishoort. Wij komen hierop later

terug ; doch hoe dit zij, ook al ware met de sajembara een inder-

daad nieuw ingedrongen motief aangewezen, de groote lijnen

van de Pand ji-mythe bleven niettemin onaangetast en de con-

clusie van dit deel van ons onderzoek kon toch dezelfde blijven.

(1) Zie boven blz. 261.

(2) Durkheim, Les jormes élémentaires de la vie religieuse, blz. 207, en noot 5.

(3) Dat in zeer vele gevallen in de Pandji-romans en in de lakons, zooals wij

die kennen, klaar besef van de oorspronkelijke beteekenis van beide motieven ont-

breekt, behoeft geen betoog.
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Deze is : dat het terrein, dat door de Pandji-mythe be-

heerscht wordt, veel grooter is dan wij hadden kunnen vermoei

den — een omstandigheid, waardoor een verrassend licht komt
vallen op dé dik^rijls terloops ter spreJce gebrachte, maar toch

altijd meer gevoelde dan scherp aangewezen, monotonie in die

Javaansche en Malteische literatuur — , en voorts, dat de groote

lijnen van deze mythe zoo hecht en onverzettelijk zijn, dat dé

invloed van vreemde literatuurproducten er op afstuitte, en deze

zich op Javaanschen bodem daamacur vervormden. Men kan

hierin primitieve armoede zien, welker eenig artistiek literair

bezit, naar het schijnt, bestaat in één aldoor met Vermoeiende

hardnekkigheid gerepeteerd thema, en in verband daarmee
spreken van onvermogen om die uit den vreemde aangevoerde

schatten van hoogere orde op eenigszins waardige wijze te assi-

mileeren, — mife men tevens bedenke, dat deze zwcikte en deze

armoede dé keerzijden zijn van den relatieven rijkdom, die

gelegen is in de blijkbacir geweldige kracht van dit ééne motief,

waéirvan wij de beteekenis in het voorgaande wel reeds eeniger-

mate trachtten aan te duiden, maar, naaur het ons voorkomt, nog
geenszins op de volle dieptfe hebben gepeild.
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HOOFDSTUK V.

Verhouding tusschen de Pandji-romans en de historie.

Het behoeft geen betoog, dat de vroeger waarschijnlijk al-

gemeen gekoesterde en nog kort geleden door den heer van
Stein Callenfels met eenige klem uitgesproken verwachting, dat

een gezette bestudeering der Pcindji-verhalen een middel zou

blijken te zijn, om onze kennis van de oudere Javaansche histo-

rie te vergrooten ^), voorgoed moet worden opgegeven. Het
opzettelijk onderzoek, dat wij naar den vermeenden geschied-

kundigen achtergrond der Peuidji-romans instelden, bracht aan

het licht, dat^weliswaar op verscheidene punten, hier met meer,

dciar met minder waarschijnlijkheid, een zeker contact tusschen

de romeins en de Javaansche historie kon worden acingewezen

(zooals trouwens voor enkele van die punten tevoren reeds aan-

nemelijk was gemaakt), doch de verwachting, dat de verhalen

werkelijk als historische romans te beschouwen zouden zijn,

werd hierdoor geenszins versterkt: tot de verklaring van deze

geschriften, in hun geheel genomen, en van de vele raadselach-

tige episoden daarin, droeg geen enkele van de identificaties

van figuren uit de romans met historische persoonlijkheden iets

wezenlijks bij, en de omstandigheid alleen reeds, dat de held

Pandj i niet gevonden werd in één tijdperk, maar bleek rond te

waren door zoowat de heele geschiedenis van het oude Java,

gaf grond aan het vermoeden, dat hij als historisch persoon

nergens zou zijn.

Een onderzoek in andere richting bevestigde dit ten volle;

uitvoerig hebben wij aannemelijk pogen tte mciken, dat de kern
van den Pandji-roman mythisch is, en vanzelf moest de conclu-

sie volgen, dat wat aein historische motieven in de verhalen was
aangewezen, daarin pas later kan zijn opgenomen en slechts

een 2aiiver secundaire beteekenis heeft. Eigenaardig genoeg
bleek evenwel tezelfdertijd, dat op deze wijze de verhouding

(I) P. V. V. Stein Callenfels, Een hypofhese omtrent de motieven, die Airlangga

bewogen gunnen hebben tot de verdeeling van het rijfz ; in : Oudheidkundig Verslag

1918, blz. 46.
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tusschen de romans en de historie nog alles behalve voldcende

^verd gekenschetst: het kwam immers tevens vast te staan, dat

sommige van de trekken, die men tot hiertoe geneigd was
als zuiver geschiedkundige motieven te beschouwen, ontleend

als zij waren aan geschiedwerken, waarvan nauwkeurige ver-

gelijking met gegevens van elders de algemeene betrouwbaar-

heid had aangetoond, niet langer voetstoots als zoodanig kon-

den worden aanvaard. Ons onderzoek, begonnen als een speu-

ren naar een geschiedkundigen achtergrond in de romans, was,

om zoo te zeggen, in zijn tegendeel verkeerd en uitgeloopen op
het vinden van blijkbaar mythische episoden in historische ge-

schriften, en dit niet alleen in kronieken als de Babad's, die,

wat de hier in aanmerking komende oudere gedeelten betreft,

bezwaarlijk als geschiedwerken kunnen worden aangemerkt,

maar in boeken, die naar aller meening op een geheel ander

plan staan: in de Nagaral^ertagama en in dat deel van den
Pararaton, dat door Brandes het begin van het (( meer histori-

sche gedeelte » \) van het werk wordt genoemd. Waar Pra-

pantja in zang 68 van zijn lofdicht de verdeeling van het rijk

door Erlangga zal meedeelen, konden wij vaststellen, dat hij

inderdaad niet anders doet dan een beschrijving leveren van
de wijze, waarop de mythische stichter van het rijk Java, die

de afnemende maan is, de praehistorische stamorganisatie tot

stand brengt; en ook nog in dat stuk van het levensbericht van
Ken Arok, waarin zijn huwelijk wordt meegedeeld met de
schoone dochter van MfKje Poerwa, de hcht uitstralende Ken
Dedes, nadat hij haar eersten echtgenoot Toenggoel ametoeng
had gedood en te voren ook zijn weldoener, den smid Poe
Gahdring, had omgebracht, herkenden wij een episode, die

men zonder vrees voor tegenspraak een kort Pandji^verhaal

kan noemen !

Moest op het eerste gezicht dit verschijnsel zeker een zeer

zonderlingen indruk maken, thans verbaast ons dit niet meer*
het vindt immers onmiddellijk zijn volledige verklaring in het

resultaat van onze beschouwingen in het vorige hoofdstuk. Daair

bleek ons, toen wij de verhouding FKX)gden vast te stellen tus-

schen de Voor-Indische heldendichten en de op Java deiarvan

ontistane bewerkingen, dat het Pandji-thema niet is een wille-

keurig stuk zonder meer van het geestelijk bezit der Javanen,

(1) Pararaton. Inleiding, blz. 7*.
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doch integendeel in den Javactnschen geest een centrale plaats

inneemt en heel het denken als in een tooverkring gevangen
houdt; bij voorkeur — men is geneigd te zeggen: uitsluitend —
werd uit den vreemde datgene aanvaard, wat het vermogen had
om de Pandji-gedachte in den geest op te roepen en min of

meer paste in het kader van de mythe, en tevens bepaalde de-

ze laatste in den meest absoluten zin den vorm, waarin het

vreemde werd overgenomen: wat niet voor onmiddellijke assi-

milatie geschikt Wcis, werd óf naar den eisch der Pandji-mythe
vervormd óf eenvoudig genegeerd ; essentieele trekken, die ont-

braken, werden er aan toegevoegd. Ook de beide zooeven ge-

noemde historische geschriften nu zijn producten van den Ja-

vaanschen geest, en hoezeer men ze ook een afzonderlijke

plaats moet geven in de Javaansche litteratuur, toch hebben
ook hierin — het blijkt ten duidelijkste uit de beide plaatsen,

Wciarop wij hierboven de aandacht vestigden — dezelfde facto-

ren gewerkt, die het ontstaan van (( bewerkingen » als Rama
Keling en wajang-lakons volkomen hebben bepaald; telkens

waar eenig feit, of beter: een groep van historische feiten, in

den geest van den geschiedschrijver, die deze zou te boek stel-

len, het Pandji-thema kon wakker roepen, moest een identifi-

catie volgen, en wel een zoodanige, waarbij thans de hisfori-

sche gegevens het <( vreemde )) vormden, dat zich te schik-

ken had naar het ((eigene», d.w.z. het Pandji-thema.. Overal
waar contact tusschen Pandji-mythe en historie kon worden
Wciarschijnlijk gemacikt, hebben wij rekening te houden met de
kans, dat wij episoden zullen aantreffen, die niet zijn te be-

schouwen als de objectieve weergave van historische feiten zon-

der meer, maar in eersten aanleg als min of meer uitgewerkte

Pandj i-verhalen: eenmaal dat Erlangga in Prapantja's onder-
bewustzijn vereenzelvigd was met den schepper der Javaan-
sche wereld, sprak het vanzelf, dat hij, Erlangga's verdeeling

van het rijk in tweeën willende verhalen, de aan den maangod
toegeschreven organisatie van den stam in twee phratries en
vervolgens in üi'er clans beschreef; en evenzoo lag het in de
rede, dat Kèn Arok, Pandj i geworden, zich in strijd een vrouw
moest veroveren, die licht uitstraalde en wier bezit de heer-
schappij over de wereld waarborgde. Wat in Nagarakertagama
en Pararaton op deze plaatsen verhaald wordt, is in volstrekten
zin waar, — het is echter geen historische, maar mythische
waarheid.
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Meiar in deze beschouwing ligt tevens otxresloten (en wij

zullen dit bij ons verder onderzoek bevestigd vinden) , dat het

een ernstige fout zou zijn, zoo men die plaatsen in de geschied-

boeken, waar klacirblijkelijk historie en Pandji-mythe met el-

kander in aanraking kwamen, daarom uit een geschiedkundig

oogpunt voor geheel wsiardelöos zou gaan houden. Zij zijn im-

mers volkomen te vergelijken bijv. met de lakons: overal nu,

waar wij de Voor-Indische stof door de Pandji-gedachte vercin-

derd en gewelddadig verwrongen zagen, weiren in het oorspron-

kelijke duidelijk aanknoopingspunten aanwijsbaar; de identifi-

caties, die aan bewerkingen als de lakons ten grondslag liggen,

zijn weliswacir totaal onjuist, mciar niet volkomen raadselachtig;

zij bleken niet (( praelogisch » in dezen zin, dat de associaties

ons geheel ontgingen en wij niet met groote waarschijnlijkheid

de trekken konden aanwijzen, die de gelijkstellingen hadden
veroorzaakt. Zoo ligt het voor de hand, dat ook bij de identifi-

caties van figuren uit de Pandj i-verhalen met historische F>erso-

nen, die wij in Hoofdstuk II aanwezen, altijd in de werkelijk-

heid bepaalde details aanwezig waren, die tot de vereenzelviging

aanleiding gaven, en die de historische substantie blijven vor-

men in de mythisch-gekleurde mededeelingen, die ons worden
voorgezet.

Magmen rekenen, dat op deze wijze, voor het verkrijgen

van een algemeen inzicht, de relatie tusschen Pandji-verhalfen

en geschiedenis voldoende is geschetst, zoodra het er op aan-

komt, om nu telkens bij de hier in azmmerking komende pas-

sages de historische kern daaruit los te maken, worden wij ons
bewust, voor welk een hachelijk en in vele orevallen met de
beschikbare gegevens onoplosbaar vraagstuk wij hiermee staan.

Bij onze poging om de verhouding van de Voor-Indische epen
tot de Javaansche « bewerkingen » daarvan vast te stellen, had-
den wij het, betrekkelijk gesproken, gemakkelijk, daeir wij

daarbij uitsluitend met bekende grootheden te doen hadden:
wij kenden de Pandji-mythe, wij kenden (althans met grooten

graad van waarschijnlijkheid) den vorm, waarin de Sanskrit

heldendichten de Javanen bereikten, en wij hadden tevens vóór
ons, wat de door de Pandji-mythe geobsedeerde Javaansche
geest daarvan gemaakt had: thans evenwel kennen wij slechts

twee van deze factoren, nl. de Pandji-mythe en de Javaansche
noteering der feiten; de historische werkelijkheid zelve echter

kennen wij óf niet óf in de details onvoldoende, en slechts bij
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uitzondering is 't ons gegeven om met hulp van authentieke

data (inscripties) of vreemde geschiedbronnen (als de Chinee-

sche geschriften) deze althans met vrij groote zekerheid te re-

construeeren. Moeten v^ij dus verwachten lang niet altijd tot een

positief besluit te zullen komen en herhaaldelijk met een non

liquet te zullen moeten eindigen, ook dit resultaat is niet gering

te achten : in ieder geval zal er door gebleken zijn, dat beter in-

zicht in de Pandji-verhalen voor de kennis der Javaansche ge-

schiedenis niet zonder beteekenis is, zij het dan in dezen onver-

wachten zin, dat het aanleiding geeft om twijfel te koesteren

aem allerlei bijzonderheden, die men vroeger geneigd was als

historisch te aanvaarden, of, waar die twijfel reeds bestond,

hieraan vasteren grond en scherper omlijning verleent; maar
bovenal, nog eens opnieuw zal er helder licht door vallen op
de groote beteekenis van het Pandji-thema voor het Javaansche

denken.

1 . Njahi gedé Poetjangan = Erlangga s dochter

Sjri Sanggramawidjaja.

Vroeger hebben wdj, op het voetspoor van anderen, uit-

voerig aannemelijk trachten te maken, dat in de gedachten der

Javaansche kroniekschrijvers de figuren van koning Erlangga
en zijn dochter samengevallen zijn met twee van de hoofdfigu-

ren uit de Pandj i-verhalen: en thans, nu wij van den vorm en
de beteekenis van het Pandji-thema een beter begrip hebben
gekregen, is het contact tusschen historie en mythe op dit punt
onweerlegbaar vastgesteld doordat wij konden aantoonen, wat
de eigenlijke inhoud is van de op rekening van Erlangga gesttel-

de verdeeling van het rijk, zooals de Nagarakertagama die be-

schrijft. Dat nu een figuur als die van den Oost-Javaanschen
koning als 't ware voorbeschikt was om vereenzelvigd te wor-
den met den stamheros, springt in het oog, wanneer men
zich de enkele groote feiten uit Erlangga's leven herinnert, die

door de inscripties op den steen in het museum te Calcutta be-

kend zijn geworden: in zijn jeugd werd hij, die Wcis als een ver-

schijningsvorm vcin Wisjnoe, een tijd lang gedwongen om als

asceet onder asceten te leven, daarna veroverde hij op glansrij-

ke wijze het hem toekomende en door allerlei snoode vijanden
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wederrechtelijk onthouden rijk, en eindelijk stichtte hij in de

volheid van zijn macht een schitterende kluizenarij op den berg

Poegawat. — Men zal terstond toegeven, dat het niet moeilijk

is, in deze enkele trekken de al zoo dikwijls door ons opge-

merkte levensstadia te zien van den Javaanschen wereldschep-

per, die ^ch eerst in ascese op zijn zware taak voorbereidt en

groote magische kracht verzamelt, daarna in strijd met de was-

sende maan zijn vrouw verwerft en de sitichting van het rijk

volbrengt, en eindelijk, als de voor hem bestemde tijd gekomen
is, zich uit deze wereld terugtrekt en verdwijnt. — Er. is thans

evenwel nog iets: door dr. Rouffaer werd reeds op allerlei gron-

den aannemelijk gemaakt '), dat met dezen berg Poegawat of

Poetjangan de Penanggoengan bedoeld is, en wij meenen nu
zijn argumenten nog te kunnen versterken door te wijzen op een

(door Rouffaer bij dezelfde gelegenheid vermelde) eigenaar-

digheid van dezen berg, die, naar het ons voorkomt, waar-

schijnlijk nog aanmerkelijk meer dan de zooeven gememoreer-

de feiten uit Erlangga's leven, zal hebben bijgedragen om den
vorst, van wien bekend was, dat hij juist hier een kluizenarij

liad gesticht, te identificeeren met den mythischen stichter vEin

het rijk Java. (( Naar persoonlijke mededeeling van den heer

Moquette » — aldus Rouffaer — ((is de Penanggoengan in zijn

vorm ook daardoor curieus dat, om den centralen tbp heen

(1649 M.), op de hellingen vier sprekende bijtoppen zich ver-

heffen vrijwel in de richting der 4 windstreken, nl. de
Bekel (W. ten N., 1241 M.), de Gadjah Moengkoer
(N., M.), de Kemoentjoep (O. ten Z., 1231 M.) en de
Sarah Klapa (Z. Z. W., 1245 M.), zoodat het geheel van den
top van den Penanggoengan gezien ^

) , den indruk maakt van
een kolossaal olie- en azijnstel » '). Is het nu te vermetel om
aan te nemen, dat de eigenaardige vorm van dezen berg, die

in den geest van den modernen Europeaan de vergelijking met
een voorwerp van huiselijk gebruik deed opkomen, in de Ja-

vaansche ziel een gansch andere voorstelling wakker riep?

Moet deze indrukwekkende, den heelen omtrek beheerschende
kegel met de vier, in de richting der hoojdwindstre\en daarom-
heen gelegen lagere toppen, niet het verheven en onwankelbare

(1) Zie boven blz. 133-134.

(2) Ia hier niet bedoeld : « van den top van den Ardjoena gezien •» ?

(3) Not. B. G. XLVU (1909), blz. 182. noot I.
,
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beeld geweest zijn van het Montja-pat, de heilige Vijf-vierheid,

de eeuwige verschijningsvorm, WEiarin de godheid zich op

aarde manifesteerde ? En zal het niet vooral om deze reden 2djn

geweest, dat de vorst, die op den hoogen middentop de roem-

ruchte kluizenarij had doen bouwen, vereenzelvigd werd met

den Schepper der Javaansche wereld ?

xMet de stichting van de hermitage op den Penanggoengan
eindigt eigenlijk onze goed gecontroleerde kennis van Erlang-

ga's leven ; wat dan nog volgt, nl. dat hij zijn rijk onder zijn

zonen verdeelde, dat zijn oudste kind niet huwde en non vs^erd

op den berg Poetjangan, en dat ook hijzelf zich uit de wereld

terugtrok en als kluizenacir op denzelfden berg zijn laatste

dagen ging doorbrengen, weten wij alleen uit bronnen, wacirvan

het vaststaat, dat zij op deze plaatsen door de Pandji-gedachte

( besmet » 2djn, en het past dan ook volkomen in den gedach-

tengang van de mythe. Het dacir verhaalde moet geacht worden
in de eerste plaats mythische beteekenis te hebben, en of ook
aan deze mededeelingen historische wacirde mag worden toe-

gekend, dient afzonderlijk te worden onderzocht.

Dat nu Erlctngga het rijk in tweeën verdeeld heeft, valt

bezwaarlijk te betwijfelen ; daarop wijst vooreerst het feit, daf

juist in den tijd na Erlangga in de oorkonden voortdurend

gewag wordt gemaakt vcin twee rijken in Oost-Java : Djanggala
en Pandjaloe, welke rijken eerst onder Ken Arok cf onder
Wisjnoewarddhana weer met elkaar vereenigd zijn ^) ; maar
w^at vooral van beteekenis is : een aandachtige lezing van de
hierop betrekking hebbende plaats in zang 68 Vcin dè Nagara-
\ertagama brengt terstond aan het licht, dat hier een (niet

volkomen gelukte) poging gedaan werd om twee van elkaar

afwijkende voorstellingen te vereenigen, nl. een historische ver-

deeling in tweeën met een mythische verdeeling in vieren. Wat
in de 3*^^ strophe verhaald wordt — daaraan valt niet te twij-

felen — is een verdeeling in vieren, maar toch wordt in de 1**'

strophe uitdrukkelijk vooropgesteld, dat Djanggala (Toemapel)
en Pandjaloe ontstonden « in den tijd toen 't land Java in

tweeën gesplitst was. Z. Maj. Airlangga macikte uit liefde voor
zijne kinderen dat er twee koningen waren » ; en wcinneer de
verdeeling in vieren tot het einde toe beschreven is, doet nog
eenmaal de historische waarheid zich gelden, en er volgt, dat

(!) Vgl. Krom, Een Sumairaansche inscriptie, enz. blz. 315-317.
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dit alles geschiedde (( ten tijde toen 't leind Java twee koningen

had ))

.

Of Erlangga zelf en zijn dochter een geestelijk lieven heb-

ben geleid op den Penanggoengan valt met de voorhanden

gegevens niet met zekerheid uit te maken. Maar het moet wel
erkend worden, dat, nu Prof. Krom waairschijnljijk heeft ge-

maakt, dat met den in een inscriptie vermelden vorst, die te

Tirtha is bijgezet, Erlangga bedoeld is, de kans, dat deze wer-

kelijk kluizenaar geweest is, aanmerkelijk is gestegen in ver-

band met het feit, dat deze te Tirtha begraven vorst ook den

geestelijken titel mpoengkpe voert ^) . En het is eveneens geens-

zins onmogelijk, dat ook het non worden veui zijn dochter een

historisch feit is : het past inderdaad uitmuntend in de hypo-

these, die de heer van Stein Callenfels ^) opstelde omtrent de
beweegredenen, die Erlaingga er toe gebracht kunnen hebben
om tot de verdeeling vzin zijn rijk over te gaein ; meer dan een

gissing is dit evenwel niet, en nu wij weten, dat het niet-huwen

van Erlangga's dochter hier bijna vast verwacht kon worden,

blijft er reden tot twijfel op dit punt.

2. Pandji = Kamésjwara van Daha.

Wat wij omtrent vorst Kamésjwara van Daha met stellig-

heid weten, is gauw vastgesteld en meegedeeld : het eenige,

wat ons uit onbetwistbaar historische bron bekend werd, is dat

er twee vorsten van Kediri (Daha) geweest zijn van dezen

naam, onderscheidenlijk regeerend in 1051 en 1107. Dit is

alles. — De dichter van de Smaradahana intusschen weet méér
van een van deze Kamésjwara's te vertellen : in de zangen 38
en 39, die R. Ng. Poerbatjaraka daarom voor de historie van
het oude Java van hoog belang acht, vinden wij nl., dat een

vorst Kamésjwara van Daha gehuwd is met een prinses (?)
van Djanggala, en dat deze leiatste Kirana Ratoe heette. In het-

zelfde artikel evenwel, waarin Poerbatjaraka de beide bedoelde

zangen in tekst en Vertaling meedeelde ^), wist hij tevens aan-

(1) T. B. G. LV (1913). blz. 5%-598.

(2) o. c. blz. 43 vlg.

(3) Historische gegevens uit de Smaradahana ; in T. B G. LVIII (1919) blz.

461 vlg.
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nemelijk te maken (en wij hebben getracht zijn betoog nog

eenigermate te versterken) , dat deze Kamésjwara en de hoofd-

figuur uit de Pandji-romans één en dezelfde persoonlijkheid

zijn. Poerbatjaraka drukte dit op deze wijze uit, dat wij z.i. in

Kamésjwara van Daha en zijn gemalin Kirana Ratoe de histo-

rische prototypen vóór ons hebben van de romantische figuren

Pémdji en Tjandra Kirana ; thans weten wij evenwel, dat de

verhouding veeleer omgekeerd is, en dat wij in Pandji en zijn

veel omstreden geliefde de mythische prototypen hebben te zien

van het vorstenpaar, dat de dichter van de Smaradahana ons

als historisch tracht te doen acinvaarden. En ook al is ons in den

letterlijken zin van het woord niets bekend van de lotgevallen

van de beide Kamésjwara's, zoo springt het toch terstond in

't oog, hoe de Javaansche dichter er toe is kunnen komen, in

een dezer vorsten den held Pandji te zien ; er is geen twijfel

aan, of de naam Kamésjwcira alleen moet hiertoe reeds vol-

doende aanleiding geweest zijn. Pandji is in de mythe de god-

delijke minnacir en de gepraedestineerde echtgenoot van Tjandra
Kirana, hij is de glanzende figuur, die door zijn betooverende

schoonheid alle vrouwenharten (uit de andere phratrie) tot zich

trekt, hij is Kamésjwara, de Javaansche cc Heer der Liefde».

En deze zelfde vorstennaam, thans verbonden met dien van het

rijk — Kamésjwara Daha (na) — werd nu tevens de schakel,

waardoor de historische Kamésjwara, en met hem Pandji, ver-

bonden werd met de hoofdfiguur uit de Voor-Indische legende,

waarin het « verbranden van den Minnegod » (d.i. Smarada-
hana, Kamadahana) wordt verhaald ^); de historische Kamésj-
Wcira wcis in de gedachte van den dichter zoowel de Voor-
Indische Kama als de Javaansche Pandji.

Is er nu reden om toch aan de mededeelingen van den
dichter van de Smaradahana historische w^aarde toe te kennen ?

Men kan de meening toegedaan zijn, dat zoolang wij van elders

niets omtrent Kamésjwara's gemalin weten, een absolute ont-

kenning niet op haar plaats is ; maar hiertegenover moet dan

(i) Dr. F. D. K. Bosch (in T. B. G. LVIU. Wz. 491. noot I) wijst er eveneens
op, dat de titel van het gedicht Smaradahana zoowel kan beteekenen : « de ver-

branding van Kama» als «(het rijk) Daha(na) van Kama = Kamecwara», doch
drukt zich o. i. eenigszïns gevaarlijk uit, waar hij zegt dat hierin « een woordspeling

verborgen (ligt) «. Voor ons moge dit juist zijn, het is zoo goed als zeker, dat dit

voor den Javaan niet opgaat ; voor hem lag naar alle waarschijnlijkheid in de
naamsovereenkomst een aanwijzing van wezenlijke identiteit.
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toch opgemerkt worden, dat, indien het eenmaal zou blijken,

dat zij inderdaad Kirana heette, wij hier te doen zouden hebben

met een coïncidentie zonder weerga ; de kans hierop is prac-

tisch gelijk nul. Maar bovendien is, goed bezien, de wijze

waarop de dichter het feit in kwestie meedeelt, uitermate ge-

schikt om onze afwijzende houding nog te versterken : het ge-

dicht vermeldt nl. eigenlijk volstrekt niet, dat Kamésjwara's
vrouw Kirana heette, maar alleen dat zij (( in liederen » en
<> vervolgens door het volk » zoo genoemd wordt ^)

. Dit schijnt

heel iets anders, ja uit deze woorden alleen reeds zou men op
kunnen maken, dat haar gewone naam zoo niet luidt, en dat

Kirana de naam is vcin een onder de Javanen algemeen beken-

de en hoog vereerde figuur, die nu bij wijze van compliment,

in liederen en later door het haar genegen volk, aan de konin-

gin wordt gegeven. — Ook dat zij uit Djcinggala afkomstig zou

zijn, kan — al is dit natuurlijk zeer goed mogelijk — evenmin
op gezag van de Smaradahana worden aanvaard : het is zonder

meer duidelijk, dat wij in deze opgaaf hier niets anders te zien

hebben dan een uiting van het in de Pandji-verhalen vast gey

volgde systeem, dat, in duistere herinnering aan de oude exo-

game huwelijksregeling, den held en de heldin van den roman
in verschillende landen doet geboren worden, en Daha altijd

tegenover Djanggala stelt; namen als Daha en Djanggala zijn

in episoden als wij hier voor ons hebben weder niets anders dan
namen, en nu de historische Kamésjwcira eenmaal koning van
Daha was, moest de dichter van de Smaradahana, onder de
heerschappij van de Pandj i-gedachte, maar (zooals Poerbatja-

raka reeds opmerkte) in afwijking van de gewone traditie, hem
wel een vrouw^ uit Djanggala geven !

Het is niet zonder belang er nog even op te wajzen, dat ook
de incarnatie van Kama, die in de Smaradahana voorafgaat aan
die in onzen Kamésjwara van Daha, op curieuse v\rijze aantoont,

dat de dichter in het Voor-Indische godenpaar Kama en Rati

de eigen voorouders Pandji en Tjandra Kirana voor zich meen-
de te hebben. In zang 38, strophe 9-11, verhaalt hij, hoe Kama
wedergeboren werd in de stad Hcistina, en daar leefde als

^atanisfhana, alias de beroemde LJdayana, de bekende Panc?a-

wa-telg; Rati incarneerde zich in diens twee echtgenooten : Ba-
sawada, de dochter van Cemdrasena, en Ratnawali, de doch-

(I) Zang 38, strophe 16.
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ter van Aryya Sutawikramabahu ; deze laatste was in een bcx>tje

in zee gevonden, waarom zij ook Sagarika (d.i. dochter der

zee) werd genoemd. — Ongetv^jfeld tereoht heeft Poerbatjara-

ka in dezen Udayana den o.a uit het Indische drama Ratnavali

bekenden koning Udayana van Vatsa aangewezen, die twee

gemalinnen had, nl. Vasavadatta, een dochter van Candasena,

den vorst van Ujjayinï, en Ratnavali, een prinses van Ceylon,

die, dacir zij op zee schipbreuk had geleden, ook den naam Sa-

garika gekregen had. Zoolang men nu echter vasthoudt aan de

Voor-Indische voorstelling van Kama en Rati, blijft het een

raadsel, hoe d^ dichtter van de Smaradahana er toe is kunnen

komen, in Udayana en zijn beide gemalinnen incarnaties van

dit godenpaar te zien, — maar eenmaal dat de identificatie

Kama = Pandji aanvaard is, wordt de overgang volkomen dui-

delijk : deze Udayana met zijn beide gemalinnen was buiten-

gewoon geschikt om de gedachte te wekken aan de hoofdfiguur

uit de Javaansche cosmogonie, die, in verband met de oor-

spronkelijke twee-deeling, herhaaldelijk wordt voorgesteld als

gehuwd met twee vrouwen ; Vasavadatta nu moest wel een

maangodin schijnen, wcuit zij was dfe dochter van Candasena,

wat den Javanen moet hebben geklonken als Tjandraséna (zoo-

als de Smaradahana dan ook heeft) , en hetzelfde is het geval

me;t Ratnavali : immers volgens een voorsF>elling bracht een

huwelijk met haar de wereldheerschappij mede^), en in een

bootje de zee overstekend, leed zij schipbreuk. En zoo verbaast

het ons ook niet, dat Udayana in het gedicht een Pandawa-telg

wordt genoemd en zijn rijkszetel te Hastina wordt gesteld, want
in het vorige hoofdstuk is ons duidelijk geworden, welke be-

teekenis deze ncimen in het Javaansche spraakgebruik hebben
gekregen.

3. Pandji = Ken AroJ^ ; Tjandra Kirana = Ken Dedes.

In de door den schrijver van den Pararaton verhaalde ge-

schiedenis van Kèn Arok, die in zijn jeugd een onverbeterlijke

deugniet Wcis en ook later voor geen enkele misdaad terug-

deinsde, zich schuldig mciakte aan vrouwenschennis, roof en

(I) Zie J. Huizinga, De Viduaaka in hei Indisch Tooneel (1897). blz. 10.
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doodslag, aan het spel verslaafd was, de echtgenoote van zijn

vorstelijken beschermer verleidde, dezen zelf vermoordde om
zich te Toemap)el in zijn plciats te stellen, en ten slotte den vorst

van Kediri overwon, zag Kern een getrouw nacir de natuur ge-

teekend levensbeeld, zij 't dan ook met eenige legendarische

opsmukking '). Wij hebben echter gezien, dat de kroniekschrij-

ver bij het te boek stellen van de avonturen van Ken Arok on-

getwijfeld ook aan den held Pandji heeft gedacht; de groote lij-

nen v£m de geschiedenis van den stichter van het huis van Toe-

mapel zijn geen andere dan de gewone vEin een Pandji-verhaal,

Ken Arok's kcirakter, zooals dit in de hierboven naar voren ge-

brachte bijzonderheden uitkomt, is van uit dit standpunt ter-

stond verklaarbaar, en zoo moet wel de vraag rijzen, wat hierin

historisch is, m.a.w. welke trekken in de realiteit aanleiding

geweest zijn voor de identificatie van Kèn Arok met Pandji, en
welke andere details (zooals zijn goddelijke afkomst en licht-

gevend vennogen) eenvoudig daarna, als uitvloeisel van het

Pandji-thema, in het historisch geschrift zijn opg^iomen. Wac
het — onbetwistbaar vaststaande — feit, dcit Kèn Arok de

stichter is van het rijk van Toemapel (en indirect tevens van
Madjapahit) , en dat hij in kamp met den vorst van Daha zijn

heerschappij over de andere: rijkshelft had te vestigen, al vol-

doende reden om hier de Pandji-gedcichte te susgereeren ? Is 't

alleen onder invloed van deze laatste, dat Kèn Arok als deug-

niet en bedrijver van allerlei misdaden wordt voorgesteld, —
of WciS! er inderdaad uit een oogpunt van moraliteit heel wat op
hem aan te merken, en is er over alles alleen een mythische

kleur gelegd ? Is bijv. het heele avontuur met Kèn Dedes, waEu:-

van de beschrijving als zoodanig volkomen in eiken Pandj i-

roman zou passen, nu ook niets anders dan een fantastisch

invoegsel zonder grond in de werkelijkheid ?

Er is te meer reden om deze vragen te stellen, daar de
eenige andere ons ten dienste staande bron voor de geschiede-

nis van Kèn Arok, zang 40 van de Nagara\ertagama, van al

deze dingen met geen woord rept, Anusapati (hier : Anüsa-
natha) dan ook niet een stiefzoon, maar een eigen zoon van
Kèn Arok noemt, en dezen laatste zijn natuurlijken dood laat

sterven. Ongelukkig lijdt nu echter deze bron aan het euvel,

dfeit Praf)antja als hofdichter zeer duidelijk de neiging vertoont

(I) VerspT. Geschr. Vil (1917) blz. 234.
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om al wat minder oorbaar -was in de ge»:hiedenis van de voor-

ouders van sdjn koninklijken beschermer, zorgvuldig te negee-

ren; uit zijn stilzwijgen over allerlei punten mag dan ook —
hierop is reeds herhaaldelijk gewezen — allerminst worden
geconcludeerd, dat er geen waarheid schuilt in de mededeelin-

gen van den Pararaton. Beide bronnen moeten met omzichtig-

heid worden gebruikt, en men kan zeggen, dat in vele gevallen

noch de mededeelzaamheid van de eene noch het stilzwijgen

van de andere op zichzelf voldoende reden mag worden geacht

om iets als historisch te aanvaarden of te verwerpen.

Met besliste zekerheid weten wij dus alleen, dat Ken Arok
(Ranggah Radjasa) zich als veizal van den vorst van Kediri

een invloedrijke ix>sitie wist te verwerven ten O. veoi de Kawi,
in 1 144 tegen zijn leenheer opstond en dezen versloeg. Wanneer
men echter de verdere voorstelling van den Pararaton en die

van de Nagara\ertagama naar hare waarschijnlijkheid tegen

elkaar opweegrt, dan is er geen twijfel aan, of de eerste is heel

wat aannemelijker, en de kans, dat Kern toch gelijk had, toen

hij de hoofdzaken van 't omtrent Ken Arok verhcialde geloof-

waardig achtte, is zeker niet gering. Dat de stichter van het huis

van Toemapel een gewelddadigen dood stierf, moet men voor

zoo goed als zeker houden : uit de Pandji-mythe kcin deze trek

niet verklaard worden, want daarin past een zoodanig verdwij-

nen van den stamheros niet, en ook de naïeve wijze, waarop
Kèn Arok 's dood en die van de op hem volgende heerschers

wordt beschreven, wekt in hooge mate den indruk, dat wij hier

met historische feiten te doen hebben. Van uit dit punt terug-

redeneerend — men ziet, dat van een zeker weten hier geen
sprake is— wordt het weer niet onwaarschijnlijk, dat Anüsapati
inderdaad niet een eigen zoon wcis van Kèn Arok, maar een
kind van zijn vrouw \^t een vorig huwelijk ; en zoo mag het ook
lang niet uitgesloten gerekend worden, dat achter het verhaal

van de wijze, waarop Kèn Arok aan zijn vrouw Kèn Dedes
(hoe die dan ook moge hebben geheeten) kwam, toch een stuk

historische waarheid ligt. Dat een homo novus als de stichter

van het huis van Toemapel wel niet tot zjjn groote macht zal

hebben kunnen stijgen door zich angstvallig te houden binnen

de door moraal en recht gestelde grenzen, en dus al het slech-

te, dat van hem verteld wordt, geenszins verzonnen zal zijn,

is a priori heel waarschijnlSjk ; bovendien is die heele episode

van Kèn Arok's huwelijk, al is Pandji-invloed hier niet te mis-
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kennen, toch ook weer niet een eenvoudige, streng naar den

eisch van de mythe verloopende reproductie van het Pandji-

thema ; dit laatste toch zou meebrengen, dat de vrouw éérst

met Ken Arok getrouwd of althans verloofd was en pas daarna

door zijn tegenstander geroofd ; zooals het nu verhaald wordt,

maakt het den indruk, dat niet zonder eenigen dwang een (ons

onbekend) historisch feit in het kader van de mythe werd
gebracht.

Zekerheid is hierin — en in meerdere andere punten —
met de beschikbare gegevens niet te verkrijgen; voor ons is het

trouwens voldoende te hebben ciannemelijk gemaakt, dat de we-
tenschap, dat Kèn Arok met Pandji is vereenzelvigd, een nieuw
element van twijfel brengt in onze waardeering van het eerste

stuk van den Pararaton als bron voor de geschiedenis van Java.

4. Goenoeng Sari's tocht overzee = de Pamalajoe.

Dat in 1197 door koning Kertanagara een expeditie is uit-

gezonden tegen Sumatra, stciat vast : Pararaton en Nagara^er-

tagama vermelden beiden het feit en het jaartal. Minder weten
wij evenwel met zekerheid van de resultaten van dien tocht : in

dèn Pararaton wordt alleen verteld, dat de troepen, die Malajoe
waren gaan veroveren, terugkeerden, en dat twee prinsessen

vandaar werden meegebracht. — Mag 't op zichzelf voor een
historisch geschrift al zonderling heeten, dat van de lotgevallen

van een belangrijke verpveringsexpeditie, die — naéir het daar

heet — 18 ( ?) jaar wegbleef, niets verhaald wordt, terwijl het

mee terugbrengen van twee prinsessen uitdrukkelijk v^^ordt ver-

meld en ook nog eenige nadere bijzonderheden over deze vrou-

wen worden meegedeeld, — nog vreemder wordt dit, wanneer
wij zien, dat in de Nagaral^ertagama (zang 42) weliswaar niet

met zooveel woorden wordt verteld, maar toch te verstaan ge-

geven, dat in dezen tijd Malajoe werd veroverd, terwijl daaren-

tegen met geen enkel woord over de prinsessen gesproken
wordt. Hierdoor alleen reeds wordt men geneigd te besluiten,

dat wij in deze prinsessen niet zoozeer historische dan w^el

mythische figuren voor ons hebben, wier expresse vermelding
in den Pararaton het gevolg is van het feit, dat de schrijver

in dezen veroveringstocht der Javanen naar sabrang een episode
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uit het Pandji-drama zag, d.i. een oorlog gevoerd om een

vrouw. Een aandachtiger lezing van de betrekkelijke plaats in

den Pararaton doet ons d^n ook bijzonderheden zien, waardoor

ons vermoeden dat het hier meegedeelde in de eerste plaats te

beschouwen is als een Pandji-verhaal, zeer versterkt wordt.

Vein die prinsessen wordt nl. het volgende verteld : (( Een van
hen, prinses Dara pefcik, werd door Raden Wijaya tot hinihaji

(selir) gemaakt ; de oudste, Dara jingga, huwde met (een)

déwa, en werd de moeder van den koning van Malayu, Tuhan
Jancika, wiens \asirliasir Qn Mcirmadéwa was, en die als koning

Aji Mantrolot heette » ^ ) . Moet het nu niet terstond de aan-

dacht trekken, dat de ééne prinses een zilverwitte jonkvrouw is>

en de andere een vermiljoen-roode, goudkleurige, en ligt het

niet voor de hemd, om hierbij te denken aan de gouden en de
2dlveren pop, die telkens in de Pandji-verhalen voorkomen, d.

w.z. aan de lichtverspreidende beelden uit de Minahassische

mythe? Behalve uit de namen zou men dit ook nog hieruit op-

maken, dat de oudste, de gouden prinses, huwt met een déwa
(god) en dan moeder wordt van een vorst Djanaka, die als

koning Mantrolot heette. Djanaka toch is in de lakons de vaste

naam voor Ardjoena, die, zooals wij in het vorige hoofdstuk

gezien hebben, ook weer identiek is met den uit goddelijke

ouders gesproten held Pandj i ; en, indien het geoorloofd is —
wat zeker geen ingrijpende verandering is — om in den
koningsnaam de beide liquidae met elkander te verwisselen en

te lezen Mantlorot, dan zou dit een aanwijzing kunnen zijn, dat

ook deze vorst (zooals van een Pandji-figuur te verwachten is)

het vermogen had om licht te verspreiden ! ^)

.

Men zou nu, vooral ook in verband met het geheel zwijgen

van de Nagara\ertagama over deze beide prinsessen, er allicht

toe komen, om den heelen passus in den Pararaton te houden
voor een mythisch insluipsel onder den invloed van de hier

ongetwijfeld doorwerkende Pandji-gedachte, ware het niet —
en dit bewijst weer hoe hachelijk het is om hiter met beslistheid

te spreken — dat er toch ook gegevens zijn, die er op wijzen,

dat de historische kern in deze mythisch-gekleurde episode in-

derdaad grooter is dan men bij den eersten aanblik wel den-

(i) Pararaton, ed. Brandes-Krom, blz. 92.

(2) Talèrèt, tjalèrèt = bliksemend licht ; snel voorbijschietende, schitterende

glans ; tjelorot = een vurigen streep beschrijvende door de lucht schieten. (Gericke-

Roorda, ]av. Ned. HandwooTdenb .)

.
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ken 2X)u. Op de resultaten van Kertanagara*s expeditie tegen

Sumatra is een veiTEissend licht ^) geworpen door het, op de

vlakte Padang Rotjo bij Soengzu Lansat in de Padangsche Bo-

venlanden gevonden, Amoghajjagavoetstuk met een inscriptie

van 1208 Sjaka, waaruit blijkt, dat in dit jaar midden in Suma-
tra een Hindoe-rijk bestond, bestuurd door een vorst Mauliwar-

m£in, doch onder Javaansch oppergezag. Prof. Krom vestigt er

nu in zijn artikel over deze inscriptie de Eiandacht op, dat zestig

jaar later juist in dit zelfde gebied aan de boven-Batanghari een

Hindoe-rijk bestond onder een vorst Adityawarman, die — het

blijkt uit een inschrift op een door hem op Java gewijd Man-
jugri-beeld — onder de toenmalige Javaansche koningin stond;

Prof. Krom ziet, mede op andere gronden, een nauw verband

tusschen die beide feiten en besluit er uit, dat het in hooge

mate aannemelijk is, dat deze Adityawarman een der opvolgers

is van Mauliwarman, en dat het latere, onafhankelijke riik var»

Menangkabau is voortgekomen uit het rijk Malajoe, dat door
Kertanagara's expeditie onder Javaansch gezag Wcis gekomen.
Maar, wat voor ons thans belangrijker is, ook de kans, dat wat
de Pararaton over de prinsessen meedeejt, in den grond toch

historisch is, is nu zeer gestegen doordat in de inscriptie de
koningsnaam Mauliwarmadéwa voorkomt. Brandes wees er

reeds op, dat het woordje déwa als aanduiding van dbn man,
met wien de oudste prinses huwde, wel een stuk van een naam
zou kunnen zijn, en dat het feit, dat haar zoon uit dit huwelijk,

de koning van Malajoe, Marmadéwa genoemd wordt, aemlei-

ding wcis om te denken aan het warman in de koningsnamen
van de Menangkabausche inscripties. Waar nu de zooeven ge-

noemde Adityawarman in het inschrift op het Manjugn-beeld
zich er op beroemt, verwant te zijn met het Javaansche konings-
huis van Madjapahit, en het hoogst onwaarschijnlijk is, dat er

tusschen hem en de Javaansche koninklijke familie een andtere

betrekking zou bestaan dan door tusschenkomst van de in den
Pararaton genoemde Maleische prinsessen, van welke de jong-

ste een bijvrouw werd van Kertaradjasa, en moeder v£ui den
troonopvolger Kala Gemet (Djajanageira) , acht Prof. Krom het

lang niet uitgesloten, dat de déwa, met vrien Dara « jingga <)

huwde en wiens zoon vorst was van Malajoe en Marmadéwa
heette, niemand anders is dein de in de inscriptie van 1208
genoemdb Mauliwcirmadéwa.

(I) Zie Krom, Een Sumatraansche inscriptie, enz. blz. 325 vlgf.
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Hoe dit alles inhisschen zij, dat over de geheele beschrij-

ving, zooals de Pararaton die geeft, een uitgesproken Pandji-

kleur ligt, en dat uit deze plaats opnieuw een weifelen blijkt

van den Javaanschen geest tusschen historische en mythische

Wciarheid, schijnt ons na de opmerkingen, die wij boven maak-

ten, voor geen tegenspraak vatbaar. Brandes moge terecht in

het woord déwa de reste van een naam hebben gezien, de ver-

klaring van het ontstaan van deze afkorting is— meenen wij —
te zoeken in den invloed van de Pandji-gedachte; ook de naam
Mauliwarmadéwa blijkt te hebben meegeholpen om hier het

Pandji-mechanisme in den Javaanschen geest in gang te

zetten ^).

5. Pandji = Raden Widjaja.

Eenmaal de hierboven geplaatste identificatie, die wij

vroeger aannemelijk hebben trachten te maken, aanvaard, is

het volkomen te begrijpen en zelfs vooruit te verwachten, dat

de stichter van het huis van Madjapahit niet zonder strijd in

het bezit van de voor hem bestemde vrouwen zou komen. De
Pararaton verhaalt dan ook, dat de beide dochters van Kerta-

nagara, met wie hij verloofd was, in handen der Dahaërs vie-

len, toen deze onder Djajakatwang tegen Kertanagara oi>ston-

den, de hoofdstad Singasari innamen en den vorst doodden.
Widjaja, die eerst aan den Noordkant niet zonder succes tegen

de daar opereerende troepen van Kediri had gestreden, was op
het hooren van de rampspyoedige tijdingen uit Singasari snel

daarheen teruggetrokken, doch moest voor de overmacht wij-

ken, en slaagde er slechts in ééne van de prinsessen te bevrij-

den; dé andere evenwel, de jongste, bleef in handen der oj>-

standelingen en werd naar Daha overgebracht en zian Adji
Djajakatwang uitgeleverd. Eerst toen in het volgend jaar een
Chineesch leger in Oc^t-Java landde, wist Widjaja, in samen-

{]) Elen ander aanknoopingspunt wordt aangewezen door de vernuftige opmer-

king van den heer L. C. Westenenk (T. B. G. LVII, blz. 261, noot), dat Dara pefak

de kranvaïseering is van Dara poetih, waarvoor de Javanen het Menzmgkabausche

Dara poeti (d. i. poetri = prinses) hebben euingezien. — Ook hier was het de
Pandji-gedachte, die de drijfveer was bij deze o verwarring», en die v^volgens naast

de zilveren, een gouden prinses plaatste.
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werking hiermee, ook zijn Eoidere verloofde te bevrijden; docK

ook toen had Jiij nog niet adjn aansteiande vrouwen voorgoed

gewonnen, want de Chineezen, eian wie — aldus de Parara-

ton — door Wiraradja was voorgespiegeld, dat de schoone

prinsessen van Toemapel hun zouden worden uitgeleverd, zoo-

dra met hun hulp de vorst van Daha zou zijn verslager», kwa-
men thans den hun toegezegden prijs opeischen, Wiraradja

moest nu weer een nieuwe list verzinnen : de aanvoerders der

Chineezen werden in een hinderlaag gelokt en vermoord, het

geheele expeditiekorps raakte in verwarring en v^^rd tot een

smadelijken aftocht gedwongen. Dan eerst blijft Raden Widjaja

in het ongestoorde bezit van de hem toekomendie vrouwen.

De vraag rijst nu : wat is in dit Pandji-verhaal, in dezen

driemaal herhaalden strijd om een vrouw (of : vrouwen) de

historische kern ? — Deze vraag is niet gemeikkelijk te beant-

woorden. De groote feiten en de algemeene loop der gebeurte-

nissen staan weliswaar vast : Widjaja was verloofd, later ge-

huwd met dochters van Kertanagara, en, toen de Iciatste door

Djajakatwang verradelijk werd overvallen en gedood, moest de

eerste de wijk nemen naar Madoera, van waar uit hij, samen
met Wiraradja, een intrigue op touw zette tegen den overweldi-

ger; in schijn legde hij zich bij den nieuwen toestand neer,

stichtte Madjapahit, en zoodra zijn macht stevig genoeg geves-

tigd was, maakte hij gebruik van de hulp van het Chineesche
leger, dat in O. Java geland was, en bracht de Dahaërs ten

onder; hierna v^st hij zich ook van zijn Chineesche bondgenoo-
ten te ontdoen en deze tot den aftocht te dwingen. Doch juist

de details, waar het voor ons hier op asm. komt, en die al deze
gebeurtenissen min of meer maken tot een oorlog om de beide

prinsessen, staan lang zoo vast niet. De Nagarak.ertagama, die

over deze periode heel vluchtig heen loopt, kan hier geen licht

brengen, macir over het eerste deel van de episode — de avon-
turen van Widjaja, toen hij, door de Dahaërs overwonnen, de
v^'iik moest nemen naar Madoera — zijn wij, behalve door den
Pararaton, ingelicht door de oorkonde van 1216 ^) ; deze nu
bevestigt, naar Brandes uitvoerig eiantoonde, volkomen de me-
dedeelingen van de kroniek, — doch merkwaardigerwijze rept

zij over een, voor den uitvaardiger van het in deze oorkonde
vervatte bevelschrift, zoo belangrijk punt als de bevrijding van

(I) Zie Pararaton, blz. 94 vlg.
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de oudste prinses uit de handen der Dahaërs, in het geheel niet.

En dit stilzwijgen heeft te meer beteekenis, daar men het niet op

rekening kan stellen van mindere uitvoerigheid van de oorkon-

de; integendeel, deze beschrijft de heele episode juist met tal

van bijzonderheden en kleine details, zoodat Brandes dan ook

den tekst van den Pararaion als niet meer dan (( een flauw^e

afspiegeling » ^) vein het officiëele stuk kenschetste. — Alvoe-
der : de omstandigheid, dat een bron zeker feit, dat op zichzelf

lang niet onwaarschijnlijk is, niet vermeldt, is geen bewijs, dat

het niet plaats vond, en zekerheid is op dit stuk dus niet te krij-

gen, maar wanneer men tegenover elkander stelt, dat de Para-

raton hier zeer waarschijnlijk onder Pandj i-invloed staat, en dat

andererzij ds de authentieke en uitvoeriger oorkonde het feit niet

vermeldt, dan kan er moeilijk twijfel aan zijn, dat het voorloo-

pig veiliger is, het verhaal van de bevrijding van de eene prin-

ses voor een mythisch invoegsel te houden ').

Over dat deel vcin de geschiedenis van Widjaja, waarin de
bevrijding van de jongste prinses en het misleiden van de Chi-

neezen valt, hebben wij eveneens een andere en, naeir uit aller-

lei gebleken is, zeer betrouwbare bron in de berichten van Chi-

neesche zijde. En hier staan wij weer voor dezelfde merkwaar-
digheid, dat deze noch over de verlossing van de jongste prinses

uit den kraton van Daha, noch over de aanspraken der Chinee-
zen op de beide dochters van Kertanagara of over de door
Wiraradja verzonnen misleiding ook maar iets vertellen. Wat
nu het eerste feit betreft, is het stilzwijgen van de Chineesche
bron niet onverklaarbaar : dat hun « bondgenoot )) Widjaja bij

de inname van den \raton van Daha de dochter van den vorst,

die tijdens zijn leven zijn beschermer en aanstaande schoonvader
was. bevrijdde, was voor hen niet van zoo overwegend belang,

dat het in ieder geval noodig moest worden geacht het afzonder-

lijk te vermelden ; en men moet het bovendien al zeer waar-
schijnlijk achten, zoowel dat bij den val van Singasari in 1214
een of meerdere prinsessen in handen van Djajakatwang vielen

als dat ze thans weer door Widjaja werden bevrijd. Het andere
feit evenwel, de (op zichzelf al zeer naïeve) voorstelling, alsof

de keizer van China tot de expeditie zou hebben besloten uit be-

(1) Pararaton, blz. 101.

(2) Ook de v/ijze, waarop (volgens den Pararaton). Wiraradja later den keizer

van China overhaalt zijn leger naar Java te zenden, en die den indruk wekt, of

beide prinsessen zich nog te Daha bevinden (zie Par. 90), wijst in dezelfde richting.
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geerte om de Javaeinsche prinsessen in handen te krijgen, en de
wijze waarop de Chineesche acinvoerders ten slotte bedrogen

worden, dit is iets, dat men — wcure het historisch — zou ver-

wachten in de Chineesche berichten terug te vinden, zjj 't dan
ook onder andere belichting. Dit zwijgen moet wel den indruk

wekken, dat de Pandji- inslag in het weefsel van dit verhaal in

den Pararaton bijzonder groot is, en geeft grond aan het ver-

moeden, dat de omstandigheid, dat hier sprake wcis van een

tegen Java gerichten aanval, die van overzee— dari sabrang—
kwam, en in een nederlaag eindigde, op zichzelf reeds voldoen-

de was, om in den geest vcin den geschiedschrijver het beeld van
de Pandji-mythe te schuiven vóór het beeld van de realiteit, en
dat heel het verhaal van de beide prinsessen daarin zijn oor-

sprong vindt. Dit klemt temeer, wanneer men nagaat, dat de
Chineesche berichten (waaromtrent ook Brandes van oordeel

was, dat zij op verscheidene punten meer geloof verdienen déin

de Javaansche) niet alleen het verhaal van de prinsessen

niet kennen, maar bovendien een ander en veel meer plau-

sibel motief opgeven, wacirom de keizer tot een zoo ge-

wichtige onderneming als het uitzenden van een expxïditie

tegen Java besloot : Kublai Chan was nl. op grievende wijze

beleedigd in den persoon van zijn gezant Meng K'i, die

door Kertanagara met geschonden gelaat nciar zijn land was
teruggezonden; de Iteider der expeditie had dan ook uitdrukke-

lijk in last om duidelijk te laten uitkomen, dat hij uitgezonden

was om de Javanen voor het gebeurde te straffen ^ ) . Van dit

alles nu is in de Javaansche kroniek niets te vinden, hier is de
heele expeditie geworden tot een oorlog om het bezit van twee
vrouwen, die den keizer van China niet toekwamen en zijn

hartstochtelijke begeerte hadden opgewekt ! — En wie zou wil-

len volhouden, dat het niettemin niet uitgesloten is, dat in deze

voorstelling der zci£ik een historische substantie aanv^^ezig is —
een stelling die, strikt genomen, met de bestaande gegevens
evenmin zou kunnen worden bewezen als weierlegd — zal in

ieder geval niet kunnen ontkennen, dat eenige trekken van het

verhaal duidelijk toonen, dat de Pandji-mythe hier wel degelijk

haar invloed heeft doen voelen en hazir eigenaardige klteur daar-

aan gegeven heeft. Als zoodanig moet het de ciandacht trekken,

dat— evenals Kalangi' in de mythe van Noord-Celebes— de

(I) Zie Pararaton, blz. 103.
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Tatar's de prinsessen kwamen opvorderen (( des avonds, toen

de zon in het Westen stond » ^), maar vooral, dat Wiraradja,

die uitstel voor de uitlevering tracht te bekomen, belooft dat de
vrouwwen gebracht zullen worden (( winadahan pasagi » ^)

. Dit

pasagi (d.i. vierkant, een vierkant) is zeer vreemd; Brandes
vertaalt gissend met « geplaatst in vierkante zetels {tandus ? ) »,

Poerbatjaraka echter \n\ pasagi weergeven met (( kisten » ^), —
en doet dit niet onmiddellijk denken aan het gewone transport-

middel van alle figuren uit onze maanmythe, dat nu eens een

bootje en dan weer een kistje wordt genoemd ?

6. Pandji = Bhra Hjang Wisjésja.

Het ligt voor de hand, dat wij thans ook de in den Para-

raton gegeven voorstelling van den strijd tusschen Bhra Hjang

Wisjésja en zijn neef, tevens zwager, Bhré Wirabhoemi met
eenige achterdocht bezien ^). Ons wordt daar meegedeeld, dat

zij als heerschers over de na den dood van Hajam Woeroek
ontstane rijken — een Westelijk en een Oostelijk rijk — reeds

in 1323 onciangenaamheden met elkander hadden gekregen,

en dat het in 1 326 of 1 327 tot een grooten strijd tusschen hen
beiden kv/am ; eerst v/eifelde de krijgskans, maar ten slotte leed

Bhré Wirabhoemi de nederlaag. De kroniekschrijver verhaalt

dit laatste als volgt : (( Het Oostelijke rijk verloor het. Bhré

Daha werd door Bhra Hjang Wisjésja geschaakt, en naar het

Westen gevoerd. Bhré Wïrabhümi toog in den nacht weg, be-

steeg een schip, maar werd gevolgd door Raden Gadjah, die tot

ratu angahhaya, onder den naam Bhra Narapati gezalfd was
(of werd). Hij werd aan boord achterhaald, gedood en onthoofd

en (zijn hoofd) naar Madjapaihit gebracht » ^).

(1) Pararaton, biz. 91.

(2) Pararaton, 24: 14. 15.

(3) Zie Pararaton, blz. 91, noot 8.

(4) Dr. Brandes heeft in zijn Pararafon-uitgave {ed. Krom, blz. 181) aanneme-

lijk gemaakt, dat er een zeker verband bestaat tusschen dit verhaal van den strijd

van Madjapahit tegen Balcimbangan, en den Damar W^oe/an-roman. Dat de door

Brandes geuite meening, dat hiermee de roman op een historischen achtergrond bleek

te berusten, de verhouding onjuist weergeeft, zal geen betoog behoeven ; en even-

min, dat er niets verwonderlijk» in is, dat eenzelfde historisch feit opgenomen werd

zoowel in de Pandji-verhalen als in den Damar Woelan-roman : beide toch zijn

wajangverhalen, bewerkingen van lakons ; in wezen zijn zij identiek.

(5) Pararaton 31 : 10-14 ; vert. 177-178.
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Het springt in het oog, dat deze afloop van den strijd tus-

schen het Westelijke en het Oostelijke rijk geen andere is dan

de ontknooping van iedere lakon, het is het van te voren vast-

stacinde einde van iederen strijd van Pandji tegen zijn eeuvsagen,

telkens een anderen naam dragenden, tegenstander, en v^ij zijn

wel verplicht ons de vraag te stellen, hoeveel hierin w^ezenlijk

historie is. Dr. Brandes nu heeft niet verzuimd aan te toonen,

dat de Chineesche berichten over deze gebeurtenis het in den
Pararaton verhaalde in groote lijnen bevestigen, zoodat in zoo-

verre aan de betrouwbaarheid van het Javaansche geschiedw^erk

alweer niet te twijfelen valt ; maar opnieuw moet het ons weer
treffen, dat in diezelfde Chineesche berichten, die waarschijn-

lijk van lieden komen, die van zeer dichtbij getuigen waren van
deze gebeurtenissen (er waren juist Chineesche gezanten met
een talrijk gevolg in Bhré Wirabhoemi's rijk op het oogenblik

dat hij tegen Madjapahit de nederlaag leed) geen woord voor-

komt juist over al die details, die de mededeelingen van den
Pararaton tot een Pandji-verhaal' maken : noch de schaking van
de prinses Bhré Daha, die naar het Westen werd gebracht, noch
Bhré Wirabhoemi's vlucht per schip, en in den nacht, worden
er in vermeld ! — Toegegeven moet alweer worden, dat hierin

geen absoluut bewijs ligt, dat de gebeurtenissen zich niet pre-

cies of ongeveer zoo zouden hebben toegedragen als verhaald
wordt, maar evenzeer zal men 't met ons eens zijn, dat twijfel

juist aan de hierboven genoemde bijzonderheden thans geboden
is. Als een zeer gewichtig punt komt hier nu bij, dat ondanks
alle moeite, die Brandes zich heeft gegeven, hij er niet in is

kunnen slagen, uit te maken, wie de door Bhra Hjang Wisjésja
geschaakte en naar het Westen meegevoerde prinses van Daha
wel mag geweest 2djn ^) ; zij bleek onvindbaar, en deze onvind-
baarheid, gevoegd bij het feit, dat de Chineesche berichten

haar heelemaal niet kennen, nopen tot de vraag : is het niet zeer

waarschijnlijk, dat deze Bhré Daha niemand anders is dan
Tjandra Kirana, dè traditioneels prinses van Daha uit de Pandji-
verhalen ? Mc>esten niet daarom alle neisporingen van Brandes
vergeefsch zijn, omdat zij alleen in den geest van den schrijver

van den Pararaton, maar niet als historische persoonlijkheid
bestond ?

m verband hiermee maken wij nog even opmerkzaam op

(1) Zie Pararaton. blz. 183, 191. 193.

314



de woordten, waarmee dé Pararaton het geval beschrijft. — Men
zal zich herinneren, hoe in de Minahassische mythe de bevnj-

ding van Kalinowan door Manimporok verhaald wordt : op een

oogenblik dat Mololéwo' de geschaakte even van zijn schoot

laat gaan, grijpt Manimporok zijn vrouw, en loopt, haar in zijn

armen dragende, in Oostelijke richting weg. Deze beide trekken

nu : het persoonlijk in de armen dragen, en het wegloopen

precies in de richting van een windstreek, vinden wij in de

geschiedenis van deze Bhré Daha, naar de omstandigheden

vervormd, maar overigens woordelijk terug : (( Bhré Daha

ingemhan dénira bhra Hyang wi?ésa, bhinakfa mangi/èn » ' )

.

En, wat zeer eigenaardig is, op hetzelfde verschijnsel stuiten

wij ook weer op een plaats, die ons eveneens uit een historisch

cosDunt zeer verdacht leek, bij de beschrijving nl. van de be-

vriiding vcin de oudste prinses van Singasari uit de handen der

Dahaërs door Raden Widjaja : (( Samangka sira (Raden Widja-

ja) mundur, raden yayistri sira ingemhan, saratri sira lumaku
mangalor... » ^). Natuurlijk kan hier toeval in het spel zijn,

maar waar reeds meer dan één reden tot emstigen twijfel aan-

wezig is, doet het feit, dat het allen schijn heeft, of ook de

verhaaltrant teruggaat op een vast cliché, de waarschijnlijkheid

stileren, dat wij hier met een zuiver mythisch invoegsel te doen

hebben.

Het ligt niet in onze bedoeling om thans ook nog den on-

getwijfeld veel sterkeren invloed na te gaan van het Pandji-

thema op die andere javacinsche geschiedwerken, die bekend

zijn als Babad's of Sadjarah's, en die, wat de over de vroegere

perioden handelende gedeelten betreft, het best zijn te ken-

schetsen als losse traditi'eyerzamelingen. Dat die invloed inder-

daad zeer groot is, hadden wij reeds enkele malen in den loop

van ons betoog gelegenheid te doen zien, en ieder, die, met
thans hiervoor gescherpten blik, bijv. in Dr. Hoesein Djaja-

cKningrat's proefschrift ^ ) de inhoudsopgave van het eerste

gedeelte van de Sadjarah Bonten doorleest, zal op welhaast

(1) Par. 39: 10.

(2) Par. 26: 26. 27.

(3) Criiische beschouwing van de Sadjarah Banten (1913), blz. I7r30; vgl. ook

blz. 195-288.
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elke bla<izijde er de verrassende ondervinding van ojxloen. Dit

was trouwens niet anders te verwachten in verband met de door

Brandes aangewezen parallelle tusschen de Babad's en de

wajangliteratuur ; uit die parallelie alleen reeds volgt, dat betere

kennis van dé beteekenis der Pandjimythe van een nauwelijks

te overschatten belang is voor het inzicht in deze Babad's, en

eenige van de vragen, die Dr. Hoesein Djajadiningrat bij zijn

karakteristiek van de Javaansche geschiedschrijving sttelde doch

open liet \) , vinden dan ook thans hieruit hare onmiddellijke

beantwoording

.

Voor ons doel scheen het beter ons te beperken tot Naga-

rahertagama en Pararaton, en cian te toonen, dat ook in dezie

exceptioneele voortbrengselen van de Javaansche historiographie

van tijd tot tijd, en wel op plaatsen, waarvctn overigens de be-

trouwbaarheid vaststaat, Pandji-invloed zich in zwakker of

sterker mate doet gevoelen. Hier moest ook ons onderzoek leer-

zamer zijn, omdat wij juist in deze geschriften, die heel wat
dichter naderen tot de voorstelling, die wij ons van een ge-

schiedwerk plegen te maken, hier en daar getuigen konden zijn

van een wezenlijke worsteling in den Javaianschen geest, en in

het neergeschrevene konden zien het resultaat van een niet vol-

ledig uitgestreden conflict tusschen historie en mythe. Het
aloremeen oordeel over de beteekenis van de beide geschriften

voor onze kennis van de Javaansche geschiedenis verandert door
onze beschouwingen niet noemenswaard : uit Nagara\ertagama
en Pararaton moge al geen zin voor historische kritiek blijken,

als grondtoon komt er toch in uit de neiging der schrijvers om
de tot hun kennis gekomen feiten getrouw en objectief mee te

deelen. Meiar — en dit geeft hier den doorslag — ook deze
schrijvers waren Javanen, ook in hun ziel leefde het Pandji-

thema als waarheid, en wel als een waarheid van hoefere orde.

(1) o. c biz. 306.
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HOOFDSTUK VI.

De achtergrond der Pandji-verhalen.

fiij de door ons voorgestelde verklaring van de wonderlijke

levenskracht en het zoo opvallend expainsie-vermogen van het

Pandji-verhaal blijft er toch nog iets, dat nadere opheldering

behoeft. Reeds meer dan eens in den loop van ons betoog uitten

wij de meening, dat dit overal in de literatuur, in welhaast on-

eindige variatie en in verrassende verbinding met allerlei vreem-

de stof, opduiken van altijd weer hetzelfde thema, het van-zelf-

sprekend gevolg zou zijn van de hooge religieuse beteekenis

van de Pandji-mythe, en van de voorname plaats, die deze

dientengevolge in den Javaanschen geest moest innemen. De
Javaan handelde — dit denkbeeld trachtten wij ingang te doen

vinden — onder een zekeren onontkoombaren drang, wanneer

hij, telkens waar in een vreemde literatuur of in de eigen his-

torie een groepeering van personen en feiten zich voor hem
opdeed, die een zekere mate van overeenkomst vertoonde met

het Pandji-thema, tot wezenlijke gelijkheid besloot.

Dit alles klinkt, in verband met wat wij van de primitieve

denkwijze weten, lang niet onaannemelijk, en na wat wij in

vorige hoofdstukken tot steun van onze stelling konden aan-

voeren, mag het wel zeker geacht worden, dat althans in deze

richting de verklaring van dit belangwekkende verschijnsel moet
worden gezocht. Maar juist naarmate de feiten, die het gestelde

verbsind bevestigen, toenamen, moet het des te meer als iets

zonderlings treffen, dat hiernaast toch ook weer gevallen voor-

komen, die in deze theorie kwalijk schijnen te pêissen en daeur-

mee zelfs ten eenenmale in strijd zijn. Zulke gevallen bestaan,

en wij hebben ze zelfs reeds genoemd : wij wezen er op, dat

naast den Javcianschen Rama Keling en de Maleische Hik.ajat

Seri Rama, wciarvan de wording bezwaarlijk anders verklaar-

basu" is dan op de wijze, die wij boven voorstelden, een Oud-
Javaansche en eveneens een Nieuw-Javaansche (door C. F.

Winter uitgegeven ^) ) Ramayona-bewerking bekend is, die bij

(1) Verh. B. G. XXI (1846-1847).
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een globale beschouwing geen spoor van Pandji-invloed ver-

toont ; en op dezelfde wijze bezitten wij, naast de Bratajoeda

en de lakons van de wajang poerwa, stukken van een Oud-
Javaansche bewerking van het Mahahharata, die het origineel

met groote trouw en in ieder geval zonder systematische afwij-

kingen volgen.

Hoe is dit nu te verklaren } Wat kan de oorzaak zijn, dat

de schrijvers, aan wie wij de laatstgenoemde bewerkingen dan-

ken, en die toch ook Javanen weiren en wier mentaliteit de

Javaansche was, vrij zijn gebleven van den obsedeerenden

invloed van het Pandji-thema ? Hoe kon het gebeuren, dat

eenzelfde vreemde stof, waarin door anderen, onder den drang

van hun praelogisch sentiment, met zoo rotsvaste overtuiging

het eigene werd herkend, door hen, weliswaeir met eenige vrij-

heid, maar toch nuchter en objectief in het Javaansch werd
bewerkt ? Dat de hooge beteekenis en de sup>erieure waarheid
van de mythe hun ten eenenmale onbekend zou zijn geweest,

is, in verband met de centrale plaats, die wij hieraan in den
javaanschen geest hebben toegekend, eenvoudig niet te den-
ken ; maar moeten wij dan besluiten, dat des ondanks die

beteekenis en die waarheid aan een zekere schommeling onder-
hevig zijn, en dat de kracht van de mythe niet in allen en altijd

in gelijke mate leefde ?

Om in deze moeilijkheid licht te brengen, herinneren wij

eraan — en hiermee nemen wij den draad, dien wij boven ^)

even aansix>nnen, maar toen voorloopig lieten rusten, weer ter

hand — , dat er één scherper omlijnd gebied in de Javaansche
letteren aan te wijzen is, waar de verhoudingen vast zijn, en
waar van een uitzondering op de door ons gestelde wet geen
sprake schijnt te kunnen zijn : wij bedoelen de Javaansche
tooneelliteratuur. De lakons, die wij onderzochten, weken in

uiterlijkheden hemelsbreed van elkaar af, in wezen echter

bleken zij alle bewerkingen van de Pandji-mythe. Wij zin-

speelden toen reeds op een dieper en algemeen verband tusschen
het Javaansche tooneel eemerzijds en de Indonesische mytho-
logie, gemodelleerd naar het kader vcin de primitieve stam-
organisatie, andererzijds ; en wij wezen er toen reeds op, dat
naar het oordeel van Prof. Hazeu, wat den technischen bouw
betreft, alle lakons zonder onderscheid aan elkaar gelijk zijn,

(1) Zie boven blz. 276.

318



en dat bovendien ook de wezenlijk^ inhoud van alle Icikons

dezelfde is, een strijd nl. tusschen <( een goede en een booze

macht » , waarin ten slotte de vertegenwoordiger van de goede

macht overwint. Maar sterker gaat de innige eenheid van Pandji-

mythe en lakons uitkomen, wanneer wij ons vergewissen, wat

eigenlijk het kenmerkende is van dien technischen bouw, en

wie die goede en die booze macht zijn, wacirop Hcizeu in zijn

vroeger ciangehaalde woorden doelt : het is toch duidelijk, dat

hij hierbij niets einders op het oog kan hebben dan de vaste,

altijd streng volgehouden verdeeling van de wajangpoppen, en

daarmee van den geheelen tooneeltoestel , in een rechter- en

een Hnker-afdeeling : wajang tengen en wajang \iwa.

In zijn artikel Een en ander over de wajang zegt Te Me-
chelen ^) hierover het volgende : « In de allereerste plaats zij

opgemerkt de verdeeling, die door den Jalang bij de rangschik-

king der popp)en, als steeds doorgaande regel, wordt in acht

genomen. Tot de wajang-tengen behooren de dhéwo's, adjars,

pandoLüo's en hambang's. Deze maJcen schier altijd de win-

nende partij uit. Als een tweede kenmerk worden Semar of

Noyontoko, Djomblo of Bagong, Pétroek of GanJor en Nologa-
rèng of Soerogandjo hun als volgelingen toegevoegd ;

— daar,

waar de PanJowo Ardjoeno, of diens zoon Ongkowidjojo op-

treedt, is deze hun meester, en anders de een of andere bam-
bang. Togog of Loerah Tédjowanti en Soroïto of Tembiloeng
zijn, aan den anderen kant, beurtelings de satellieten van den
l^oerowo, rek.soso, dhenotüo of boeto en bapang ; al naar ge-

lang ^) dat een hunner voor het oogenblik of in de lakon de
hoofdpersoon is onder de wajang-J^iwo n ^). — Behalve dat wij

hier weer sterk den indruk krijgen van een, door Te Mechelen
gevoelde, iimige identiteit der in iedere afdeeling gegroep)eerde

figuren onder telkens andere namen en wisselend uiterlijk,

wordt het tevens duidelijk, dat de verdeeling in een rechter-

en een linker-partij niet rnacir een eigenaardigheid is van de
mythe, waarnaar het tooneel zich in die gevallen, dat een
Pcindji-verhaal in gedramatiseerden vorm vertoond werd, schik-

te, — integendeel, de tooneel-toestel zelf onderstelt en eischt

ééns-voor-al die verdeeling. En dez6 scheiding der poppen is

niet een rangschikking voor een bloot practisch doel, uitsluitend

(1) T. B. G. XXV (1879). blz. 72-107.

(2) Cursiveering van on».

(3) L. c. blz. 91.
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voor het gemak van den vertooner en verder zonder dieF)eren

zin (bij welke onderstelling de taaie traditie in dit opzicht trou-

wens terstond al zeer vreemd zou aandoen) , maar zij is opnieuw

een uiting van die voorliefde van den Javaan voor het streng

uiteenhouden van (( rechts » en « links » , waarvan wij thans

weten op welk oeroud instituut het teruggaat. Dit blijkt zondter

meer uit Te Mechelen's eigen woorden : bezien in het licht van

de boven door ons bereikte resultaten, houden deze in, dat als

vaste wet voor den vertooner geldt, dat aan zijn rechterzijde de

F>oppen zijn opgesteld, die Pcindji voorstellen of zijn helpers,

wie die ook zijn ; aan de andere zijde behooren Pandji's tegen-

standers, in den ruimsten zin genomen. Opnieuw treft hier weer
het naar twee zijden excessieve, dat alle primitieve rangschik-

kingen kenmerkt ^) : het scherp, antagonistisch tegenover elkaar

stellen der beide gescheiden deelen, terwijl binnen de grenzen

van iedere afdeeling de jxjppen tot op zekere hoogte als met
elkaar verwisselbacir en in wezen identiek worden gerekend. De
verticale lijn, die, ofschoon onzichtbaar, den lichtkring op de
l^elir in twee helften verdeelt, beheerscht de geheele wajang-
vertooning ; zonder de25e is het spel ondenkbaar ; zij bepaialt in

volstrekten zin karakter en handelingen van alle optredende
figuren. De wajang is — mogen wij zeggen — niet een spel

van individuen, macir van groepen ; alle personen uit eenzelfde

groep zijn in wezen één : Pandji en al wie met hem zijn, zijn

V rechts » , en deze poppen vertoonen het (( edele tyj>e » ; al zijn

tegenstanders ^jn (( links ^) , en deze poppen zijn alle van het

',« geweldenaarstype » . Met deze beide criteria is ten volle hun
karcikter geteekend, alle fijnere onderscheidingen — voorzoover
zij bestaan — zijn secundair. Verhaalt ons de Pandji-mythe van
den strijd van wassende- en afnemende maan, d.w.z. van de
beide phratries binnen de gesloten eenheid van den stam, het

Javaansche wajang-scherm is het tooneel zelf van dien strijd ;

de verlichte ^e/iV verbeeldt : den steim, — de beide helften (de
goede en de booze macht, welker conflict het thema vormt van
iedere lakon) verbeelden : de phratries, en nooit kunnen zij iets

anders zijn.

Hiermee benaderen wij het diepere verband, dat de Pandji-
mythe en den ritus uit den voor-ouderlijken eeredienst, die het
Javaansche tooneel is, bijeenhoudt. Door eenvoudig te stellen,

(I) Zie Durkheim, Les formes élémentaires de la vie rcUgieuse, blz. 342.
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dat het bij iedere wajangvertooning een gedramatiseerd Pandji-

verhaal is, dat opgevoerd wordt, kenschetst men dit verband

onvoldoende ; eerder moet men zich de verhouding omgekeerd
voorstellen : de mythe is niet een zelfstandig, los in 't Javaan-

sche leven staand verhaal, maar heeft den ritus als haar eigen-

lijk tehuis ; zij is in wezen dramatisch. Zooals zoo vaak, vormen
ook hier mythe en ritus een eenheid, feitelijk zijn zij onscheid-

baar ^) . En thans volgt — meenen wij — ook vanzelf de ver-

klaring van de moeilijkheid, waarop wij hierboven doelden, en

wordt de oscillatie in het uitstralend vermogen van het Pandji-

thema volkomen begrijpelijk : de volheid en bestendigheid van
haar religieuse kracht heeft de mythe slechts in en door den
ritus ; dan is haar invloed onweerstaanbaar ; en zoo is de oor-

zaak van hare verbreiding over het groote gebied, dat zij be-

strijkt, dan ook in de eerste plaats te zoeken in het tooneel : op
deze wijze moeten wij verstaan de door Brandes geconstateerde,

doorloop>ende pcirallelie tusschen traditie-verzamelingen als de
Babad's en de wajang, zóó ook de mededeeling in de Hikajat
Seri Rama, dat een dalang de auteur is van het verhaal ,— Wel
ligt ongetwijfeld ook over de mythe als zoodanig wijding, maar
haeir invloed moest onzeker zijn, want zij volgde, in rijzing en
daling, de wisselende intensiteit van het religieuse leven der

geloovigen ; buiten den ritus, wanneer zij, als 't ware van haar
wortel gerukt, aan zichzelf was overgelaten, kon het blijkbacir

gebeuren, dat zij het grootste deel van haeu: hooge beteekenis

inboette, en bijwijlen moet zij wel verschrompeld zijn tot bijna

een profaan verhaal ^)

.

Het zal niet ontkend worden, dat de hierboven gegeven
beschouwingen eenig persp>ectief openen voor de beantwoording
van de vreiag naar den oorsprong van het Javaansche tooneel,

en van belang kunnen zijn voor het scherper vaststellen van de
beteekenis van dezen ritus ; wij zouden echter te zeer de pro-
porties uit het oog verliezen, indien wij hier terstond alle con-
clusies waartoe het verworven inzicht wellicht leiden kan, zou-
den willen gaan overwegen, al ware 't alleen maar omdat dit

(!) Zie over het verband tusschen mythe en ritus, de opmerkingen van M.
Mauss en H. Hubert in: VAnnée sociologique VI (1903). blz. 243-246 en 268-271 ; en

in: Mélanges d'histoire des religiona (1909), Préface blz. III.

(2) Vgl. Durkheim. o. c. blz. 307-314.
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noodwendig een uitgebreid onderzoek zou meebrengen naar de

onderlinge verhouding van de verschillende vormen, die van

het Javaansche tooneel bekend zijn. Wel achten wij het evenwel

mogelijk, een poging te doen om althans het milieu, waarin

deze ritus en deze mythe thuishooren, nader vast te stellen ;

weliswaar zullen wij hiermee een probleem moeten aanraken,

dat door den onklaren toestand, waarin het juist thans verkeert,

meer dan gewone moeilijkheden biedt, en zijn dus de kansen

op het bereiken van definitieve resultaten wellicht niet groot,

maar ook aan een voor aanvulling en verbetering vatbare groe-

peering der ons bekend geworden gegevens en een geheel voor-

loopige waardeering daarvan, zal niet alle beteekenis ontzegd

worden. Bovendien hebben wij nifet de keus, want alleen door

deze poging te wagen schijnt 't ons mogelijk om licht te doen

opgaan over eei;iige van de meest in 't oog vallende eigenaardig-

heden, niet alleen van de Pandji-verhalen in engeren zin, maar

ook van de Minahcissische mythe en van de Javaansche Icikons,

die nog altijd niet of niet ^^oldoende besproken werden, en zóó

in wat wij tot hiertoe als achtergrond van de romans meenden te

moeten aannemen een oorspronkelijker gegeven op te sporen.

Toen Hazeu in zajn proefschrift eenige woorden wijdde aan

de wajang gedog, wees hij er op, dat Pandji, de held van de
verhalen, waaraan uitsluitend de stof ontleend wordt voor de
drama's van deze wajangsoort, bekend is onder vele namen of

bijnamen, waarvan evenwel bijna altijd een woord, dat «paard »

beteekent, deel uitmaakt ; in een bijgevoegde noot merkte hij

verder op, dat uit den Pararaton duidelijk blijkt, dat in den
Madjajjahitschen tijd vele aanzienlijken namen of bijnamen
droegen, waarin diemamen als \oeda (paard), lemhoe, l^ebo

(rund), matjan (tijger), dangdang (raaf, kraai) voorkomen:
en ten slotte vraagt hij : Moet men hier denken aan totemis-

me ? ^) — Uit de wijze, waarop Prof. Hazeu dit punt ter sprake
bracht, blijkt ten duidelijkste, dat hij in de door hem opge-
merkte feiten niet terstond een direct bewijs wilde zien voor het
m vroegeren tijd bestaan van totemisme op Java ; als zoodanig
konden zij dan ook niet gelden : immers het totemisme onder-
stelt vóór alles de aanwezigheid van een organisatie der maat-
schappij in phratries en clans, en het voorkomen van indivi-

dueele namen, aan diersoorten ontleend, kan dus op zich zelf

(1) Hazeu, o. c. biz. 84, en noot 3.
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hoogstens een zwakke aanduiding in die richting zijn ^). Maar

reeds hierom is het duideUjk, hoe zeer, sinds Hazeu schreef, de

toestand ten gunste van zijne vragenderwijs geuite gissing ge-

wijzigd is door het feit, dat Mr. van Ossenbruggen bij zijn

behandeling van rudimenten v£in het Javaansche rangschik-

kingsstelsel kon aantoonen, dat dit laatste inderdaad een cos-

mologie was, die in algemeene trekken volmaakt overeenstemt

met die der — totemistische — Australiërs, en dan ook steunt

op een primitieve maatschappij-indeeling in exogame groepen.

Bij ons onderzoek der Pandji-verhalen hebben wij ons beijverd

zooveel mogelijk de aannemelijkheid van Mr. van Ossenbrug-

gen's zienswijze — zelf noemde hij ze slechts een hypothese —
te versterken, en wij achten het thans, juist met hulp van ge-

gevens uit diezelfde romans, mogelijk om zonder al te veel te

riskeeren te stellen : dat ook Java een stadium van totemisme

moet hebben doorgemaakt, dat met name de Pandji-mythe in

een totemistisch milieu thuis behoort, en dus het Javaansche
tooneel teruggaat op een totemistischen ritus.

Wij zinspeelden er boven reeds op, dat in het algemeen
het brengen van het bewijs, dat ergens eenmaal totemisme be-

stond, in de laatste jaren geenszins gemakkelijker is geworden ;

het probleem zelf van het totemisme nl. is, naarmate het nauw-
keuriger bestudeerd werd en naarmate door beter ethnogra-

phisch onderzoek het beschikbcire materiaal toenam, in plaats

van helderder en eenvoudiger, voortdurend verwarder en inge-

wikkelder geworden '). Het zou inderdaad moeilijk zijn een
"wetenschappelijk vraagstuk te noemen, waaromtrent de mee-
ningen der geleerden, na vroeger in hoofdzciken vrijwel een-

stemmig te zijn geweest, zoozeer van elkaar zijn gaan afwijken
als over dit ; er is strijd over de geheele linie : men is het niet

alleen oneens over dten oorsprong en de beteekenis van het

verschijnsel, maar ook over de mate van primitiviteit en alge-

meenheid ervan ; men strijdt over de vraag, wat — binnen de
grenzen van het totemisme — primair is, groep-totemisme dan
wel individueel totemisme ; men twist erover of het totemisme
in de eerste plaats een religieus dan wel een sociaal verschijnsel

(1) Pour qu'il y ait totem, il faut qu'il y ait un clan. Hubert et Mauss. Mélanges
d'histoire des religions (1909). Préface, blz. XI.

(2) Dr. Arnold van Gennep spreekt van « un phénomène mai délimité d'une

part et de l'autre extrêmement complexe et touffu ». (in het voorwoord van: L'état

aciuel du problème totémique, 1920).
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is, dan wel of het ook in 2ajn oorspronkelijksten vorm reeds

beide zijden vertoont ; een punt van dispuut vormt de vraag, in

hoeverre zoölatrie en phytolatrie eenerzijds en totemisme ande-

rerzijds elkander dekken, en zelfs de vraag, welk terrein het

meest geëigend is om het totemisme te bestudeeren, wordt ge-

heel verschillend beantwoord : wanneer Durkheim met overtui-

ging en niiet zonder redelijken grond op Australië wijst, wordt

dit met niet minder klem bijv. door Schmidt bestreden. Ja ook

die onderzoekers, die het over een kenschetsing van het tote-

misme eenigermate eens zijn, wijken weer van elkaar af in dte

vaststelling van de relatieve wciarde, die aan de verschillende

componenten in de definitie zal worden toegekend. Goed geka-

rakteriseerd wordt de vlottende toestand, waarin zich de studie

van het vraagstuk bevindt, door het feit, dat een geleerde als

Frazer, wiens neiam misschien meer dan die van eenig ander

daaraan verbonden is, zich. genoodzaakt zag zijne zienswijze

tweemaal fundamenteel te herzien ^); en eenig begrip ervan,

hoe waar het is, dat er in deze materie bijna evenveel theorieën

bestaan als onderzoekers, krijgt men bijv. door de lezing van
van Gennep 's zooeven genoemd boek en van de (nog niet afge-

sloten) reeks cirtikelen over dit onderwerp vcin de hand van
verschillende auteurs, in het tijdschrift Anthropos ^)

.

Voor een groot deel is de oneenigheid der theoretici zeker
veroorzaakt door gebrek aan verstandhouding over de juiste be-

teekenis, die men aan de gebruikte technische termen gehecht
wil zien, maar meer wordt, naar het ook ons voorkomt, het
bereiken van bruikbare resultaten in den weg gestaan door de
neiging van sommige geleerden om, bij den geweldigen aanwas
van het materiaal, ook het geringste afwijkende feit in de theorie

te willen verantwoorden, zonder te voren de betrekkelijke waar-
de ervan te hebben onderzocht en vastgesteld. Zij zijn er hier-

door toe gekomen een zoo al-omvattende en daardoor neutrale
definitie van totemisme op te stellen, dat die eigenlijk practïsch
waardeloos is geworden. Wanneer bijv. Goldenweiser achter-
eenvolgens het spijsverbod, de exogamie, den initiatie-ritus,

(1) Zie J. G. Frazer. Totemism and Exogamy (1910), vol. IV, blz. 40-71.

(2) Das Problem des Totemismus; eine Disüjussion über die Natur des Tote-

mismus und die Methode seiner Erforschung ; in Anthropos, Bd. IX (1914), 287-

-326, 622-652; Bd. X-XI (1915-1916), 234-265, 586-610. 948-970; Bd. XII-XIII (19)7

1918). 338-350. 1094-1113; Bd. XIV-XV (1919-1920). 496-545.
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enz. elimineert als niet specifiek-totemistisch ^), dan vraagt

men zich af, hoe, wazir langzeimerhand elk positief element in

de definitie gaat ontbreken, het nog mogelijk zal zijn om zelfs

waar het totemisme nog levend is, dit te herkennen, om met te

spreken van het aanv^djzen van surüivaVs ervan daar, waar het

tot een reeds voorbijgegane phase behoort.

In dezen grooten strijd der theoretici, die ten slotte toch

altijd weer loopt over oorsprong en beteekenis van het verschijn-

sel, mogen wij ons niet mengen ; wij behoeven dit ook niet te

doen, daar onze bedoeling niet zóó ver reikt, en wij, ons in de
eerste plaats houdend aan uitwendige kenmerken, slechts wen-
schen te onderzoeken of de op Java gevonden feiten de conclusie

wettigen, dat ook daar eenmaal totemisme bestond. Het is

echter duidelijk, dat waar, ook op meer ondergeschikte punten,

de meeningen zoo sterk uiteenloopen, wrij er toch niet aan kun-

nen ontkomen om hier en daar partij te kiezen ; en terstond zijn

wij verplicht ons te verklaren omtrent de definitie van totemis-

me, die wij de juiste achten. Deze zal niet door allen onder-

schreven worden en vanzelf zullen dus onze argumenten en

conclusies ook niet door ieder worden aanvaard, doch dit is iets

dat, in verband met den onzekeren toestand van het vraagstuk,

ieder zich schijnt te moeten getroosten, die er zich, zij 't ook

slechts zijdelings, mee inlaat.

Als de ons meest aannemelijk voorkomende definitie —
als eene tevens, waarvan men kan zeggen, dat ze meer dan
eenige andere van verschillende zijden instemming zal verwer-

ven — kiezen wij, uit de vele voorgestelde, de volgende : tote-

misme is het door een groep van personen, die zich als elkanders

verwanten beschouwen (in typischen vorm : een exogame clan)

beleden geloof aan hare essentiëele identiteit met een klasse van
materiëele wezens of voorwerpen (meestal een dier- of plant-

soort ; bij uitzondering — en wacirschijnlijk alleen daar, waar
het totemisme reeds bezig is te verlooF>en — niet een klasse van
voorw^erpen, maar één enkel ding, als : een bepaalde berg, de
zon, de maan, enz.) ; deze klasse van stoffelijke wezens of voor-

werpen heet de totem van de clan, en het geloof aan de wezen-
lijke gelijkheid uit zich o.a. hierin, dat zoowel de groep zelf als

de daartoe behoorende individuen den naam van den totem

(1) Zie hierover Van Gennep, o. c. blz. 27; en vgl. A. A. Goldenweiser, Tht

method of investigating totemism, in Anthropos X, blz. 256-265.
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dragen, en de clan-leden tegenover de totemsoort dezelfde

regels in acht nemen als waartoe zij zilch tegenover elkander

gebonden rekenen.

Uit deze definitie blijkt, dat wi] van meening zijn, dat juist

in het exogaam karcikter der Javaansche clans reeds een eerste

en belangrijke aanwijzing ligt om tot een mogelijk totemisme

vcin deze groepen te besluiten ; doch hiermee stuiten wij ter-

stond op een punt, waarover alweer in den laatsten tijd de

opinies verdeeld zijn geraakt. Was men vrc^ger vrijwel alge-

meen geneigd onder de criteria van totemisme ook exogamie op

te nemen, in de latere jaren hebben verscheidene geleerden,

onder wie ook Frcizer en van Gennep, dit standpunt opgegeven ;

onder den indruk van het feit, dat gevallen bekend zijn gewor-

den (bij Centraal-Australische stammen en elders) , waar bij

totem-groepen endogamie voorkomt, zijn zij er toe gekomen in

totemisme en exagomie twee geheel op zichzelf staande ver-

schijnselen te zien, die elkacir slechts ten deele dekken en gene-

tisch niets met elkaar te maken hebben ^). Lijnrecht tegenover

hen staat dan weer Durkheim, die niet alleen het exogaam ka-

rakter vcin de totem-groepen, in haar primitieven vorm, volledig

handhaaft, maar bovendien veel verder gaat en van oordeel is,

da^ elke exogame clan vanzelf totemistisch is of dit oorspron-

keliik was ^). Volgens hem is de clan een amorphe groep,

waarvan de leden noch door het door hen bezette terrein, noch
door werkelijke verwantschap een eenheid vormen, maar uit-

sluitend door hun naam, d.i. door het geloof aan hun eenzel-

vio^heid met één totem. — De meeste andere geleerden betwis-

ten dit laatste echter en achten een zóó nauw verband niet aan-
nemelijk ' )

.

(1) Frazer zegt van totemisme, dat het is « distinct from and older than exo-

gamy ». (o. c. IV, blz. 9) ; en van Gennep, die vroeger een nauv^r verband tusschen

exogamie en totemisme aannam (zie zijn: Tahou et totémisme a Madagascar, 1904,

blz. 309 : « dans toutes les formes du totémisme vrai on trouve la règle exogamique
qui interdit Ie mariage — et parfois les relations sexuelles — entre gens du même
totem »), verklaart thans : « 11 est évident de nos jours que l'exogamie et Ie totémisme

sont deux institutions autonome», qui peuvent exister et existent en effet l'une sans

1 autre, et ne se rencontrent en combinaison que dans un nombre restreint de cas,

approximativement dans la proportion de 30 %. Autrement dit, Ie totémisme n'est

paa caractéristique de l'exogamie, et l'exogamie n'est psis caractéristique du toté-

misme». {L'état actuel du problème totémique, blz. 151. — Vgl. ook blz. 337).

(2) Zie: La prohibUion de l'inceste, blz. 9.

(3) Onder hen ook Preuss ; zie Die geistige Kultur der NaturVölkfir (1914), blz. 76.
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Het is duidelijk, dat een (zelfs oppervlakkige) bespreking
van deze kwestie niet mogelijk is zonder tevens de geheele
theorie van het totemisme in discussie te brengen. Wij geven er

daarom de voorkeur aan, de interne waarschijnlijkheid (volgens
Durkheim : zekerheid) van een oorspronkelijk Javaansch tote-

misme, voorzoover die zou voortvloeien uit de exogame stam-
inrichting, in ons betoog niet te laten wegen ^) , en eenvoudig te

(I) Vermelding vinde hier Durkheim s opmerking {La prohibition de Vinceste.

blz. 9, in: VAnnée sociologique 1, 1908), dat in het algemeen, waar totemisme ge-

combineerd met endogamie geconstateerd zou zijn, de kans niet gering is, dat men
niet voldoende heeft kunnen onderscheiden tusschen de totemistische clans en de
territoriale of politieke associaties, die zich soms daar over heen hebben gevormd,
zonder deze evenwel precies te dekken, zoodat de laatste endogaan kunnen zijn

zonder dat de clains hare exogamie hebben opgegeven ; en voorts de door denzelfden

geleerde speciaal aan het, schijnbaar niet in de oude theorie passende, geval vëm
de Centraal-Australische stammen gewijde verhandeling (Sur Ie totémisme ; in VAn-
née sociologique V, 1902), waarin hij van de daax opgemerkte afwijkende huwe-
lijksregeling een o. i. niet onaannemelijke verklaring gaf, en tevens zéér waarschijn-

lijk wist te maken, dat bij deze stammen het totemisme niet in zuiveren en oorspron-

kelijken vorm voorkomt. (Zie ook: Preuss, o. c. blz. 76, en Durkheim, Le8 formes

élémentaires, enz. blz. 261-262). — Bovendien kunnen wij niet nalaten te vragen,

of zoowel bij Frazer als bij van Gennep de scheiding tusschen exogamie en totemisme

wel zoo streng opgevat moet worden als zij ons willen doen gelooven. In beider

houding treft — indien wij hen althans goed begrijpen — iets als inconsequentie,

'zóó dat men geneigd ia te besluiten, dat, hoewel eenige feiten bij globale beschou-

wing hen noopten het nauwe verband van exogamie en totemisme te verwerpen, zij

toch innerlijk doordrongen bleven van de noodzakelijkheid van het aannemen vaï»

een zoodanig verband. Wanneer Frazer eerst heeft verklókard, dat, hoewel verreweg

de meeste totemistische clans tevens exogaam zijn, het totemisme toch, naar zijn

meening, niets te maken heeft met exogamie en veel ouder is, en dat er dan ook

totcmisme bestaat zonder exogamie en daarnaast exogame clans zonder totemisme

{Totemism and Exogamy IV, blz. 8-10), merkt hij verder op, dat zonder eenige uit-

zondering de door totemistische stammen gebruikte verwantschapsbenamingen zijn

« classificatory, not descriptive « ; ja, zoo constemt acht hij het vereenigd voorkomen

van dit classificeerend stelsel van verwantschapsbenamingen en het totemisme, dat

men, volgens hem, waiar het eerste ontbreekt, kan besluiten tot het niet-bestaan van

het laatste (o. c iV, blz. 13). Belangrijk wordt nu, wat Fraizer hierop onmiddellijk

laat volgen : « It is true (zegt hij) that the classificatory system has app>arently in

itself no necesséiry connection with totemism, and that the two things might, as far

as we see, quite w^ell exist apart. The necessary connection of the cleissificatory

system is not with totemism but with exogamy » (o. c. IV, blz. 13-14). In dit

laatste — dat er genetisch verbemd is tusschen een classificatorisch stelsel van ver-

wantschapsbenamingen en exogamie — heeft Frazer omnium consensu gejijk ; maar

is het niet duidelijk, dat wij hiermee dein voor een ongerijmdheid komen te staan ?

Het •• classificatory system » hangt genetisch samen met exogamie, maar ditzelfde

« classificatory system r. komt doorloopend voor (zóó zeer doorloopend, dat Frazer er
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onderzoeken of er uiterlijke kenmerken aanwezig zijn, die in

de richting van de door ons begeerde conclusie wijzen, m.a.w.

want daarop komt het toch ten slotte aan — of onder de vele

heterogene zaken en begrippen, die bij de verschillende groepen

wciren ingedeeld en waarmee deze groepen dus een zekere affi-

niteit moeten hebben gevoeld, bepaalde plant- en diersoorten

(of ook wel : hemellichamen en dgl.) een Jioodanig overwicht

hadden, dat blijkbaar de clans zich hiermee in engeren zin ver-

want rekenden en juist deze verwantschap beschouwden als

datgene, wat de daartoe behoorende leden bond en bijeenhield.

Dat nu in het Javaansche rangschikkingsstelsel de hemel-

lichamen waren opgenomen en daarin een voorname, in het

oog vallende plaats innamen, blijkt uit een mythe als het

Pandji-thema is, zeer duidelijk : de maan is de eenheid en oor-

sprong van den stam, de beide maanhelften representeeren de
beide phratries. Maar ook de dieren en planten moeten clans-

zelfs een criterium in ziet om uit te maken of ergens totemisme bestaat) bij alle

totemistische volken zonder uitzondering, d. w. z. óó^ bij die met zoogenaamde en-

dogamie! Frazer heeft de moeilijkheid, die h'er ontstond, natuurlijk onmiddellijk

gezien, en teekenend wordt nu de — geheel hypKrthetische — verklaring, die hij

hiervzm voorstelt; hij acht het nl. waarschijnlijk, dat in een vroeger stadium bij

alle totemistische volken de clans verdeeld waren over twee exogame « klassen of

phratries» (o. c. IV, blz. 135). Maar wij vragen: wordt dan hiermee voor een be-

paalde phase van het geheele totemisme de exogamie, zooal niet genetisch, dan toch

practisch, weer niet binnengehaald? — Bij dr. van Gennep valt iets dergelijks op te

merken: wij zagen hierboven (blz. 326, noot 1) reeds, hoe deze thans in de meest

kr£iS9e termen eiken noodzakelijken samenhang van exogamie en totemisme afwijst,

en h'eruit volgt vanzelf, dat hij in het echte totemisme huwelijken tusschen leden

van eenzelfde clan volkomen geoorloofd moet achten, ja deze zelfs als de normale

beschouwt. Wanneer hij nu echter, in een later gedeelte van zijn « Etat actuel,

enz. » (blz. 289), de argumenten, die voor een primitief Egyptisch totemisme aan-

gevoerd worden, bespreekt en daarbij eenige gevallen van ritueele bestialiteit be-

handelt, ontkent hij, dat hieraan eenige bewijskracht voor het besluiten tot totemisme
zou zijn toe te te kennen ; — en wel waarom? ELen dergelijke ritus, waarbij een mensch
zich vereenigt met een dier van de totem-soort, past (aldus van Gennep) juist niet

in een totemistisch milieu, aangezien de totem beschouwd wordt als clan -lid : hij is

« a la fois Ie parent et réincêtre du clan totémique », iedere sexueele vereeniging

van leden van de « clzm humain » met leden van de « espèce animale » moet nood-

zakelijk beschouwd worden als incest, hetgeen de ergste misdaad is, die een primi-

tieve en vooral een totemist begaan kan : « la règle exogamique a précisément pour

Dut OU du moins pour effet, d'en diminuer la possibilité en augmentant Ie nombre
des degrés de parenté entre lesquels Ie contact est interdit ». — Moet men zich niet

met bevreemding afvragen, wat hier deze règle exogamique weer doen komt, wan-
neer toch in het echte totemisme zoowel endogamie als exogamie voorkomt, ja. en-

dogamie volgens van Gennep zelfs de regel is?
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gewijs gerangschikt geweest zijn, dit spreekt na wat wij van

de primitieve classificatie-systemen te weten kwamen, wel

haast vanzelf, maar een bepaald survival ervan wees Mr. van

Ossenbruggen ^) (daarbij gebruik makend van een belangrijke

notitie van Prof. Snouck Hurgronje ^)) aan in het feit, dat nog

thans hier en daar op Java het dooden en nuttigen van sommige

diersoorten aan bepaalde geslachten verboden is. Dit nu kan

niet anders beteekenen dan dat in het volksgeheel sommige

groepen zich met bepaalde diersoorten exceptioneel verbonden

rekenden en meenden zich op een bijzondere manier tegenover

deze te moeten gedragen ; Mr. van Ossenbruggen plaatst hier-

naast taboe-voorschriften, bij ziekten en derg., zoowel ten op-

Tichfe van planten als van dieren, en geeft als zijn meening te

kennen, dat deze verschijnselen althans wijzen in de richting

van totemisme.

Thans is ons echter van de Javaansche clans meer bekend

geworden, dciar v^j hebben leeren irtznen, dat waar op allerlei

plaatsen in verschillende Javaansche zoogenaamde geschied-

werken gewaagd wordt van een verdeeling van het rijk Java

door den stichter daarvan onder zijn vier of vijf kinderen, dit

niet beteekent een historische verdeeling door een historisch

vorst onder vier of vijf individuen, die zijn zonen en dochters

Wciren, maar een praehistorische, door onbekende, interne oor-

zaken teweeg gebrachte splitsing van den stam, eerst in twee

phratries, vervolgens in vier of vijf clans. De namen van deze

(. kinderen » (soms worden ook « kleinkinderen » genoemd)
zijn geen namen van p>ersonen, maar van exogame groepen.

Wij beschikken dus nu over eenige lijstjes van clan-namen, en
weliswaar zijn zij ons slechts bekend geworden uit geschriften,

waarin helder begrip van de zaken, die zij meedeelen, ten eenen-
male gemist wordt, maar het is toch iets, en wij kunnen althans

de proef nemen, of wij er sporen in terugvinden van de neiging
van alle totemistisch denkende stammen, om de identiteit van
de groepen met de totems in de namen dier groepen tot uitdruk-
king te doen komen. Vooraf mogen wij er onszelf evenwel van
doordringen, dat wij hier geen zéér groote verwachtingen mo-
gen koesteren en niet mogen denken, dat — gesteld al dat onze
stelling juist is — ons thans met één slag het totemistisch
schema der Javaansche stam-segmenteering glashelder zal kun-

(1) o. c. blz. 34.

(2) In De Atjehers (1893-94). dl II. blz. 331.
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nen worden. Dit is uitgesloten ; integendeel, men kan zeggen,

dat ook zwakke en zelfs eenigermate verwarde aanduidingen

mogen gerekend worden hier groote bewijskracht te be/dtten.

Ook waar het totemisme nog sterk en levend is, zooals bijv. bij

de primitieve Australische stammen, zijn de oudste groepnamen
— die der phratries — voor een groot deel reeds volkomen
onverstaanbaar geworden, en zelfs bij de clan-namen is duide-

lijk op te merken, dat door allerlei oorzciken de echte, oude,

collectieve totem-namen bezig zijn terug te wijken voor de

namen van mythische figuren, die zoo in zekeren zin zelf tot

totems verheven worden ^ )

.

Op de plaats in de NagaraJiertagama , waar ons dfe verdee-

ling in clans beschreven wordt, worden de namen van die groe-

pen niet genoemd ; alleen leeren wij er den naam kennen vEin

de hooge figuur, die de verdeeling tot stand bracht : Bharadj,

d.i. koning der gesternten, de Maan, — hetgeen corresiX)ndeert

met het in andere geschriften voorkomende KanJiawan, d.i. de
lichtende Kruik. Maar in andere werken worden de namen vem
de clans wèl genoemd : Brandes plaatst eenige lijstjes erveoi

naast elkaeur in zijn al meermalen geciteerd artikel Iets over een
ouderen Dipanegara, enz. "), op blz. 376 :

a. iti Sarasamugcaya : 1 Mangoekoehan, 2 Ksu-oengka-

lah, 3 SanJanggarbha, 4 Katoe-

(ng)malcu:Eis, 5 Wrettikanc/ahjoen.

h. in Tantu panggelaran : dezelfde namen als in a, met klein

verschil in de volgorde.

c. in Bahad Tanah Djawi : 1 Panoehoen, 3 Karoengkala, 2

SanJanggarba, 4 Toenggoelme-
toeng, 5 Resi Gafajoe.

d. in Adji Sa\a : dezelfde ncimen als in c, doch
voor 4 : Soemendipetoeng.

In de Hollandsche Bahadvertaling vinden wij, als hiermee
te vergelijken ^ ) :

1 Mangoejoe, 3 Karoengkala, 2

Sandang garba, 4 Toenggoel pe-

toeng, 5 Resi Deindcing Gendis
;

en in de Serat Kanda * ) correspondeeren hiermee de namen van

(1) Zie Durkheim, Lea formes élémeniaires , enz., blz. 141 en vlg.

(2) 7. B. G. XXXII (1889).

(3) Meegedeeld door Brandes in Not. B. G. XLII (1904), blz. CXIX.
(4) Not. B. G. XLII (1904), blz. CXXIX.
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de zonen van Djajasoetiksna (die hier evenwel niet met KanJia-

wan, doch met diens (( zoon » Gafajoe wordt gelijkgesteld, —
een verschil dus van ééne generatie, indien hier van generaties

sprake zou kunnen zijn) :

I Raden Panoentoen, 5 Karoeng-
kala, 4 Sandang garba, 3 Toeng-
goel petoeng, 2 Dandang gendis.

Wanneer wij nu deze lijstjes, die in hoofdzaak met elkaar

overeenstemmen, overzien, dan merken wij op, dat ongeveer

de helft van de namen ons volslagen duister is, waarbij dan
weer in het oog valt, dat deze namen waarschijnlijk zeer oud
zijn : van bijna alle staat de vorm blijkbaar niet vast meer, en
zij vertoonen alleen een zekere overeenkomst in klank ;

— in

de andere helft echter is zonder uitzondering de naam van een
plant- of diersoort te herkennen :

\aroeng — tjèlèng umah lanang (zie v. d. Tuuk, Kawi-Bali-

neesch Wdh. i.v.) = tam mannetjesvarken.

k.atoe = een heester, Sauropus albicans BI. ^).

petoeng — bamboe,
dandang = raaf, kracii.

Eenige Javaansche geschriften verhalen de episode van de
vier-vijf-deeling, wacirvcin de zin niet meer werd begrepen, nog
eens en wel in den vorm van een volgende generatie, en dan
vinden wij :

in Bahad Tanah Djawi : I Reira Soetjian, 2 Lemboe Ami-
loehoer, 3 Lemboe Peteng, 4 Lem-
boe Pengarang, 5 Prenggiwangsa
(een vrouw, gehuwd met Lem-
boe Amidjaja).

in Bahad Kartasoera : 1 Estri Wadat, 2 Lemboe Ami-
loehoer, 3 Lemboe Ata, 4 Lem-
boe Ngarang, 5 Pergiwangsa (een

vrouw, gehuwd met Lemboe
Amidjaja).

in Adji Sal^a : 1 Rara Soetji, 2 Lemboe Amiloe-
hoer, 3 Lemboe Mcirdadoe, 4

Lemboe Mengarang, 5 Pranggi-

wangsa (een vrouw, gehuwd met

(1) De Clercq-Greshoff, Niemo Plantk.undig Woordenboeli voor Nederlandsch-

Indië (1909) ; zie No. 3053.
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PoeJak Sategal), 6 Lemboe
Amidjaja.

De (( generatie », die hiermede in den Tjèkèlwanèngpati

correspondeert, heeft de volgende namen :

1 Ni rara soetji, 2 Lemboe Ami-
loehoer, 3 Lemboe Amarapyadoe,

4 Lemboe PengEirang, 5 Kinnara

gila Pranggiwangsa.

Bovendien hebben dan in dezen roman de onder 2 en 3

genoemden ieder weer vier « kinderen », en wel

Lemhoe Amiloehoer : 1 Karta Boeana, die ook wel heet

Raden Bandj ar Ketapang, 2 Inoe

Kartapati, waens liefkoozings-

naam is Oendakan Rav^srangga,

3 Tjarang Tinangloeh of Lam-
FKDeng Karcis, 4 Angling Kciras^).

Lemboe Amarapadoe : 1 Tjandra Kirana, 2 Goenoeng
Sari, 3 Raden Galoeh adjeng, 4

Raden Tami Oewé.
Van deze lijstjes komen de eerste vier zoo goed als geheel

met elkaar overeen : met den naam Ni rara soetji, een epitheton

van de volle maem, wordt, zooals vsaj boven zagen, de stam als

geheel aangeduid ; de draagster van dezen naam huwt dein ook
niet {Ni rara soetji, Estri wadat = maagd) ;

— in de andere
vier namen, de wezenlijke clan-namen, komt zonder uitzonde-

ring dezelfde dier-naam voor, nl. lemhoe = rund. Nu is dit

laatste zeker verwonderlijk, aangezien in den stam nooit twee
clans denzelfden totem kunnen hebben en denzelfden naam
dragen ; wij kunnen niet anders doen dan aannemen, dat, door
welke oorzaak dctn ook, de naam van een der clans (of van een
van de phratries) zich in de overlevering over de andere heeft

uitgebreid ^). Dat zoo iets inderdaad heeft plaats gehad, mogen
wij voor méér dan een gissing houden, dacir wij zien, dat de
man van Pranggiwangsa, die elders Lemboe Amidjaja heet, in

de Adji Saka genoemd wordt : Poeda^ Sategal, zoodat wij dus

(1) Zeer waarschijnlijk is hiervoor te lezen: Angloeng Karas, zooals trouwens
ook hier en daar gespeld wordt (loeng = rank, scheut) ; vgl. de in denzelfden ro-

man voorkomende namen : Angloeng Mandira. Tjitra Angloeng Baja.

(2) Durkheim (Sur Ie totémisme, blz. 110) wijst op een dergelijk verschijnsel bij

de Arunta, en ziet daarin een aanwijzing, dat het stameenheidsgevoel op weg is de
overhand te krijgen over het particularisme van de clans.
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hier als aanduiding voor de groep een plantennaam krijgen

(PoeJak = bloem van Pandanus jascicularis Lam.) ^).

Ook de (( kinderen » van Lemboe Amiloehoer en Lemboe
Amarapadoe worden door hun namen of bijnamen duidelijk

met planten of dieren gelijkgesteld : Karta Boeana's bijnaam

is Raden Bandjcir Ketapang (amandelboom, Terminalia Catap-

pa L.)\ Inoe's liefkoozingsnaam is Oenda\an (paard) ; Tjarang
= twijg, kleine takjes van bamboe of betel, dunne bamboe

;

Karas = aloë, {Aquilaria malaccensis Lam.); Tjandra Kira-

na = Manestrcial, maar in den Djajaleng\ara en verscheidene

andere romans heet zij Sekar Tadji — hanesF>oor-bloem ( ? )

;

Goenoeng Sari = berg van bloemen ; Oewé — een soort rotan.

Vatten wij nu het hierboven opgemerkte samen, dan zien

wij, dat het weliswaar niet gelukt is (en ook wel nooit geluk-

ken zal) , om een goed in elkacir sluitend schema van de Ja-

vaansche stamsegmenteering op te stellen ; het verwordings-

proces is blijkbaar ver gevorderd, en meer dan verwarde resten

vonden wij niet ; maar wel meenen wij als waarschijnlijk te

mogen stellen, dat de menschengroepen, waarin de primitieve

Javaansche maatschappij verdeeld was, en waarbij, zooals wij

weten en herhaaldelijk gelegenheid hadden op te merken,
allerlei Zciken en begrippen van den meest heterogenen aard

waren ingedeeld, plant- en diersoorten beschouwden als de
dingen, waarmede zij zich in de eerste plaats verwant voelden :

hiernaar noemden zij sdch met blijkbare voorkeur en hiernaar

onderscheidden zij zich van elkander, dat is, naar primitief

begrip : hiermee rekenden zij zich identiek.

Men kan bij dit alles niet genoeg nadruk leggen op het

gewicht van de omstandigheid, dat deze namen niet langer als

aanduidingen voor individuen mogen gelden (ook al zijn zij

dit in de op de classificatie gevormde mythe geworden), doch
als groep-namen. In den loop van ons betoog hebben wij dit,

meenen wij, reeds voldoende aannemelijk gemaakt, maar ten

overvloede blijkt het, dat ook in de Javaansche berichten de
collectieve beteekenis van deze termen nog niet geheel vergeten

(I) Bovendien blijkt er, wanneer men deze lijstjes vergelijkt met de eerst mee-

gedeelde, alle reden om aan te nemen, dat in Lemboe peteng uit de Badad Tanah

Djawi, een oorspronkelijk petoeng (bamboeriet) voortleeft, dat, toen het echte tote-

mistische gevoel verzwakte, en de in de classificatie gerangschikte m.aeinphasen meer

de belangstelling tot zich gingen trekken, verliep tot een hierbij passend peteng

(duister).
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is : de zonen van den stamstichter KanJiawan toch worden ons

niet voorgesteld als individuen zonder meer, maar tevens als

heerschend over groepen van lieden, die, eigenaardig genoeg,

allen eenzelfde bedrijf uitoefenen : Mangoekoehan is de vorst

der landbouwers, Karoengkala is de vorst der jagers of slagers,

Sandanggarba heerscht over de kooplieden, Katoengmalaras

over de palmwijntappers, WrettikanJadjoen (Gafajoe) is de

vorst bij uitnemendheid. — Indien iets nu in staat is om ter-

stond de overtuiging te vestigen, dat hier geen spraike kan zijn

van historische persoonlijkheden, heerschend over gewone
rijken in de realiteit, dan is het wel deze zonderlinge voorstel-

ling van landen, in ieder waarvan alle inwoners een zelfde

beroep uitoefenen. Maar dit wonderlijke verdwijnt terstond,

wanneer men heeft ingezien, dat deze vorstennamen inderdaad

amorphe groepen aanduiden, en dat ook op Java, evenals bij

verscheidene andere totemistische volken, een zekere ideëele

verwantschap werd ondersteld tusschen de clans en de ver-

schillende bedrijven ^ )

.

Er is nog een andere belangrijke aanwijzing voor de col-

lectieve beteekenis van deze namen : in de lijsten van de
e tweede generatie » ontmoeten wij als vijfden naam, d.w.z.

op de plaats wacir altijd de ratoe, de vorst, figureert, constant

(I)) Vgl. de classificatie der Sioux-lndianen, besproken bij Durkheim en Mauss,

o. c. blz. 47; en zie Frazer's opmerking, Totemism and Exogamy, IV, 18-19; « A
remarkable feature in the social system of soms totemic tribes is an elementary di-

vision of labour between the clans which together compKJse the tribe. Each clan i»

believed to possess a magical controll over its totem, and this magical power it is

bound to exercise for the good of the community ». — Er is reden om te vermoeden,

dat deze Javaansche rangschikking der bedrijven over de clans ook in andere deeien

van den Archipel op volmaakt dezelfde wijze gegolden heeft ; met name moet dit

in N. Celebes het geval gevireest zijn. W£mneer men de lijstjes van clan-namen, zooals

Brandes die naast elkaar plaatste (T. B. G. XXXII, blz. 376, noot), overziet, dan

blijkt het dat de volgorde dier namen (en daarmee van de bedrijven) niet in alle

dezelfde is, maar in zooverre komen toch Tantu panggelaran, Babad en Adji Sal^a

met elkaar overeen, dat men wel mag besluiten, dat in de eerste (zegge: linker-J

phratrie waren ondergebracht: de landbouw en de handel, in de andere (rechter-)

phratrie de jacht en het palmwijntappen. Vergelijkt men hiermee nu de vroeger door

ons meegedeelde versie's van de Minahassische mythe (zie boven blz. 179 vlg.), dan

moet het opvallen, dat Kalangi' (d. i. de wassende maan, de linker-phratrie) nu eens

wordt voorgesteld als een boer, die zich bezighoudt met het fokken van varkens,

dan weer als een vreemde schipper, die péis met zijn schuit is aangekomen, een uit

den vreemde gekomen handelaar dus (vgl. voor den beteeken is-overgajig : Mal. orang

dagang]; Manimporok (d. i. de rechter-phratrie) ia in de mythe een palmwijntapper

en een jager.
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den naam Prenggiwangsa. die voorgesteld wordt als aandui-

dend een vrouw, gehuwd met Lemboe Amidjaja, of — volgens

den Adji Sak,a — met PoeJak Sategal. Prenggiwangsa nu kan

moeilijk anders dan een collectiviteit aanduiden ; het moet wel

beteekenen : « het geslacht of volk der Franken of Europea-

nen, — de Hollanders ». Op het eerste gezicht schijnt dit

hoogst zonderling, maar na wat wij zooeven opmerkten, be-

hoeft het voorkomen van dezen naam juist op deze plaats niet

raadselachtig meer te zijn ; het kan geen anderen zin hebben

dan dat, toen op een zeker tijdstip in de geschiedenis de feite-

lijke heerschappij over Java aan de Nederlanders was gekomen,

in den Javaanschen geest, die alle juist begrip van de betee-

kenis der primitieve indeeUng in phratries en clans reeds lang

verloren had, toch nog een duistere herinnering leefde, dat er

een vaste rangschikking der bezigheden en beroepen bestond

over vijf groepen, en dat de regeerende vorst en zijn geslacht,

krachtens die waardigheid, in de vijfde, d.w.z. centrale, groep

behoorden. Zoo werden als het ware de Nederlanders op mys-

tieke wijze in het Javaansche stamverband opgenomen ^
) , en

wel als ratoe: de feitelijke heerschappij werd gelegitimiseerd. —
Er zijn in de Javaansche overlevering meerdere plaatsen waar

dezelfde gedachte tot uiting komt ^); Kern wees er op, dat in

de 14''* eeuw het gezag van den oppervorst van Java zich over

dezelfde deelen van den Indischen Archipel uitstrekte als in

den nieuweren tijd het Nederlandsche gezag, en vervolgt dan,

dat (( men geneigd zou zijn het er voor te houden, dat die

overeenkomst in de uitbreiding van het rijk van Majapahit en

van Nederlandsch-Indië niet onopgemerkt is gebleven en aan-

leiding heeft gegeven tot het geloof, in een Javaansche Babad
uitgesproken, dat de Hollanders de rechtmatige erfgenamen

zijn van de heidensche Vorsten van Majapahit» '). Uit wat

wij boven opmerkten mogen wij besluiten, dat niet zoozeer de

overeenkomst in de uitbreiding van het beheerschte gebied hier

de aanleidende oorzaak was, maar het feit zelf van het voeren

(!) Of hfer nog toe meegewerkt heeft de omstandigheid, dat de naam Prenggi

klankgelijkenis vertoonde met van ouds bij de Javanen bekende namen van totems

of subtotems, kan men alleen gissen; onwaarschijnlijk is dit evenwel niet: namen

als pring sedapoer en pringgadani kennen wij als benamingen van batikpatronen,

en dat deze oorspronkelijk totemistische beteekenis hadden, hopen wij aannemelijk te

maken.

(2) Vgl. de aanteekening van Brandes bij hoofdstuk 1 van den Pararaten, blz. 65,

((3) Kern, Verspr. Ceschr. VII, blz. 255.
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van de heerschappij ; de Hollanders zijn dan ook volstrekt niet

alleen maar de erfgenamen der Javaansche vorsten, telkens

weer breekt hetzelfde geluid door : dat de Hollanders eigenlijk

Javanen, en de Javanen eigenlijk Hollanders zijn ; zij vormen

één volk ^). In den Djajalengkara lezen we, dat Djajèngsari

(d.i. Pandji, de zoon van den stamheros) in werkelijkheid een

zoon is v£iii den vorst van Noesa Prenggi (het eiland der Fran-

ken) ; en op een andere plaats in hetzelfde geschrift wordt aan

Tjandra Kirana, die in vurige liefde voor Djajèngsari ontstoken

is, maar toch schroom gevoelt om met den onbekenden edel-

man te huwen, de raad gegeven haar vrees te laten varen : deze

Djajèngsari — heet het dan — is niet iemcind van overzee, zijn

gelijkenis op de Hollanders is slechts schijn, naar zijn innigste

wezen is hij een (( juweel van Java )) , die zich slechts vermomd
heeft om zijn doel te bereiken, — later, in het rijk Kediri, zal

hij zijn vermomming afleggen en zich bekend maken ^).

Begrijpelijk wordt nu, dat in de Javaansche overlevering

ook van de Hollanders verteld wordt, dat zij uit een bloed-

schendigen echt stammen, en dat de Nederlandsche heerschap-

pij over Java gevestigd werd door het huwelijk van een Hollan-

der met een Javaansche prinses, uit wier schoot vuur te voor-

schijn kwam. Maar van veel grooter belang voor het onderwerp,

dat ons bezighoudt, is dat omtrent hen, evengoed als van de
oude bewoners van Java, de Kalangs (en van verscheidene an-

dere volken in den Archipel), meegedeeld wordt, dat rij hun
ontstaan danken aan een daad van bestialiteit, aan de sexueel'e

vereeniging van een vrouw met een dier '). Het door alle tote-

mistische volken beleden geloof toch aan de substantiëele

identiteit van een menschengroep eenerrijds en een plant- of

diersoort andererzijds heeft — vooral toen, bij het verzwakken
van de echt-totemistische denkwijze, zich behoefte opdeed aan
het aanwijzen van een eenigermate redelijken grond voor een
dergelijke zonderlinge overtuiging — bij hen allerlei verhalen
doen ontstaan, die onderling sterk afwijken, mciar alle als

thema hebben het stellen van een genealogisch verband tbs-

(1) Vgl. een plaats in de Babad Padjadjaran (aangehaald bij Kern, Eene Indische

sage in Javaansch gewaad, blz. 8), waar de zich in Jakatra vestigende Hollanders

als wedergeboren Javanen worden voorgesteld .

(2) o. c. dl II. blz. 128.

(3) Zie J. C. van Eerde, De Kalang-legende op Lombok; in T. B. G., XLV,
blz. 30.
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schen den totem en de menschengroep. In deze verhalen treffen

waj nu eens de voorstelling aan, dat de voorvader vcin den stam
oorspronkelijk een dier was, dat door plotselinge of geleidelijke

metamorphose in een mensch overging, dan wreer heet de men-
schengroep ontstaan uit de cohabitatie van een mensch met een
dier, waarbij in vele gevallen dit laatste zich dan tijdelijk in

een mensch veranderd had.

Het ligt, in verband met de boven gegeven beschouwingen,
voor de hand, dat wij in de Indonesische legenden omtrent
Kalangs en Hollanders aetiologische verhalen van deze soort

wenschen te zien, en dat wij ze willen beschouwen als we-
derom een aanwijzing voor een oorspronkelijk Javaansch tote-

misme : immers juist doordat het ook van de Holleinders ver-

teld wordt, schijnt er duidelijk uit te blijken, dat er verband is

tusschen het opgenomen zijn in de stamorganisatie en de £if-

stamming van een dier. Dr, van Gennep echter, die in zijn

Etat actuel du problème fotémique ^) deze soort verhalen vrij

uitvoerig bespreekt, is op dit punt zéér critisch en wil een stren-

ge scheiding maken tusschen de verhalen, waarin de gelijkheid

van menschengroep en diersoort verklaard wordt uit plotselinge

of geleidelijke metamorphose van een dier in een mensch, die

daarna de oer-vader werd van de groep, en de andere legenden,
waarin van bestialiteit of pseudo-bestialiteit sprake is. De eerste

beschouwt hij als ontstaan in een totemistisch milieu, de andere
niet ; ja hij is zelfs van meening, dat zij een beslist anti-tote-

mistische kleur hebben : deze laatste soort verhalen onderstelt

(aldus van Gennep) een kennis van het mechanisme der voort-

planting, die de echte totemisten nog niet bezitten ; onder
tvpisch-totemistische stammen zouden zij dan ook niet voor-

komen ^ )

.

Nu moet terstond toegegeven worden, dat de totemistische

Australiërs — of althans de meerderheid onder hen — het ver-

band tusschen cohabitatie en zwangerschap niet goed kennen
en de oorzaak van deze laatste in allerlei dingen zoeken behalve
in het ééne juiste. Het is evenwel verre van bewezen, dat dezie

onwetendheid op dit punt zoo absoluut is als men wel heeft ge-

meend, en evenmin staat het vast, dat daarin een vertrouwbare
clanwijzing voor sterke primitiviteit zou liggen ^). Maar ook al

(1) Zie blz. 293 vlg.

(2) van Gennep, o. c. blz. 304-305.

(3) Zie boven blz. 220, noot I.
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ware dit zoo, volgt hier dan uit, dat nu cian die verhalen, waamln

de eenheid van menschengroep en diersoort wordt voorgesteld

als te zijn ontstaan langs sexueelen weg, meteen ook alle tote-

mistische beteekenis moet worden ontzegd? Wat het totemisme

typeert en wat het ten slotte ook is, dat al deze verhalen zonder
uitzondering aannemelijk trachten te mziken, is het geloof aan
een specifieke identiteit van heterogene groep>en van levende

wezens, die door ons zorgvuldig worden uiteengehouden. Dit

is het eenige punt waar het op aan komt. Hiernaast spreekt het

vanzelf, dat ieder verhaal, dat een verklaring wil geven van die

geheimzinnige verwantschap, dit doet in overeenstemming met
de denkv^jze van den tijd, waarin het ontstond. En hoe nauw
men zich nu ook het verband zou willen voorstellen tusschen

totemisme en primitieve onwetendheid aangaande de oorzaken
der zwangerschap, het laat zich niet denken, dat. wciar gelei-

delijk betere kennis omtrent het mechanisme der voortplanting

doordrong, nu ook meteen het totemisme sixx>rloos verdwenen
zou zijn ^). Ja het is veeleer aannemelijk, dat in het algemeen
alle verhalen die, op welke wijze dan ook, de essentiëele ge-

lijkheid van menschen en dieren of planten trachten aanneme-
lijk te maken, eerst zijn ontstaan, toen het totemisme aan het

verzwakken was en deze gelijkheid niet meer als iets van-zelf-

sprekends werd gevoeld.

Dat de wezenlijke beteekenis van beide soorten verhalen

dezelfde is, blijkt dan ook duidelijk hieruit, dat naeist de ver-

halen als de Kalang-legende, die de voorstelling bevatten, dat

de identiteit van mensch en dier hciar oorsprong vindt in een
daad van bestialiteit, en die van Gennep nop>en om voor Neder-
landsch-Indië hoogstens van pseudo-totemisme te willen spre-

ken, op Java en in 't algemeen in Indonesië even goed andere
verhalen voorkomen, waarin ter motiveering van die gelijkheid

van geen enkele sexueele daad gerept wordt. In het Pandji-

verhaal Mantri Wadal^ ^) wordt Inoe geboren in de gedaante
van een stier ; in den Smarawédana ^) is hij een aap, later

(1) FrzLzer, die in zijn laatste theorie het nauwst denkbare — immers genetisch —
verband stelt tusschen totemisme en primitieve onwetendheid omtrent conceptie en

geboorte, zegt niettemin : a It would be a great mistake to imagine that the cause

"which originated the institution has survived whereever the institution itself still lin-

gers, in other words. that all totemic peoples are totally ignorant of paternity ». To-

iemism and Exogamy, IV, blz. 63.

(2) Juynboll. Cat. Suppl. I. blz. 1%.

(3) Ibidem, blz. 199.
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krijgt hij een menschelijke gestalte : in de Hi^ajcd Seri Rama
wordt de prinses Mandoedari gevonden in een bamboe : zij is

de — Icings ongeslachtelijken weg ontstane — dochter van een
plant, en wanneer zij later zelf een nieuw wezen, h€iar even-

beeld, zal voortbrengen, maakt zij van haar huidvuil een bal-

letje, dat een kikvorsch wordt, en dit dier verandert plotseling

in een vrouw. Zoo is ook Kalinowan, de vrouw van Manim-
porok in de Minahcissische mythe, eigenlijk een parkiet, en in

de andere versie van de mythe is zij eenvoudig een nacir hare

gedaante gefatsoeneerd stuk hout van den 5ang^iotü-boom, dat

levend wordt. — Men zal zich herinneren, hoe in de (( Hol-
landsche Babadvertaling » het ontstaan der twee phratries wordt
meegedeeld : Miloehoer vindt op een eiland een grooten steen,

dien hij stuk trapt ; in dien steen bevindt zich een kikvorsch ;

de eene helft van het in tweeën gescheurde dier verdwijnt in

zijn eigen arm, de andere helft gooit hij toe aan zijn broeder

Amiloewi, en zij verdwijnt in diens lichaam. De zin is duide-

lijk : de oorsprong van den stam ligt in een dier, de leden van
de beide phratries zijn menschen en hebben tegelijk iets van een
dier in zich ; doch deze hybridische natuur is hier niet het ge-

volg van bestialiteit of van welke sexueele daad ook ^ )

.

Wij gelooven zelfs verder te kunnen gaan en te mogen
stellen, dat de geheele denkwijze omtrent de voortplanting,

zooals die bij tusschenpoozen in de Pandji-verhalen tot uiting

komt, in alle hoofdtrekken volkomen dezelfde is als die van
sommige Australische stammen, — welke denkwijze door

Frazer als zoo karakteristiek voor het totemisme beschouwd
wordt, dat hij juist hierop zijn laatste theorie (de zoogenaamde
«• conceptional theory ») van den oorsprong van het totemisme
bouwde. — De primitieve Australiërs zoeken de oorzaak van
de zwangerschap van een vrouw niet, althans zeker niet in de
eerste plaats, in bevruchting door den man, maar zij beschou-

(1) De passage in de Serat Kanda, die hier te vergelijken vah, luidt in Brandes'

referaat aldus: Miloehoer vindt een grooten steen op den rand van een vijver. Hij

slaat hem stuk en vindt er een \edir\dang in, die Wisnoe was met Déwi Sri bij zich.

Miloehoer wordt door het beest boos gemaakt, scheurt het uit elkaar, en geeft de

helft aan Lemboe Mengarang, waarop de stukken in hun handen verdwijnen. (Not.

B. G. XLll, 1904, blz. CXXXllI). — Wanneer men beide lezingen naast elkaar legt,

is het eigenaardig op te merken, dat in de Serat Kanda blijkbaar het ontstaan der

wereld uit één dier niet lemg^er aannemelijk is geacht, en dat het ééne dier toen is

gelijkgesteld met een goddelijk voorouderpaar van verschillende kunne.
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wen iedere conceptie en iedere geboorte als een reïncarnatie van
een ziel, die reeds vroeger bestaan heeft ^). Volgens hen be-

staat er een vciste, onveranderlijke « voorraad » zielen, die

periodiek weer naar de aarde terugkeeren ; wanneer iemand
sterft, verdwijnt de ziel, zoodra alle ceremoniën voor den doode
hebben plaats gehad, naar het zdelenland, om zich echter na
korter of langer tijd opnieuw te reïncarneeren ; deze reïncarna-

tie is de conceptie. Hoe ontstond echter de oorspronkelijke

v> voorraad » zielen ? Deze wordt gevormd door de zielen van
de mythische voorouders, ongeschapen wezens, die in den aan-

vang der tijden de wereld bevolkten en in totemistische clans

leefden ; zij v/aren dan ook niet alleen menschen, macir tevens

dieren of planten, of beter : hybridische wezens, waarin de
trekken van dieren en planten eenigermate domineerden. Toen
de aardsche tijd van deze fabelachtige voorouders een einde

nam, zijn zij, bij groepen of afzonderlijk, in den grond ver-

dwenen, daarbij op de plaatsen, waar dit geschiedde, uiterlijke

teekens achterlatend in den vorm van een boom, een rotsblok

of ook wel een bron of waterpoel. Hun zielen echter zijn on-

sterfelijk en blijven zich ophouden bij die plaatsen, die hierom
geworden zijn tot een soort van gewijde terreinen, waar de pa-

raphernalia van den eeredienst geborgen worden, en die ieder

onder bescherming van een bepaalden totem staan. Wanneer
nu een vrouw een dergelijke plek voorbij gciat, bestaat de kans,

dat de ziel van den voorvader het lichaam van de vrouw bin-

nendringt
;
geschiedt dit, dan is conceptie en te bestemder tijd

geboorte van een nieuw, tot dien totem behoorend, wezen daar-

van het gevolg : de totemistische voorvader heeft zich opnieuw
geïncarneerd. — De voorstelling, die Strehlow van de zaak

geeft, is ietwat afwijkend : volgens hem zijn de zooeven ge-

noemde boomen, rotsen en bronnen niet zoozeer achtergelaten

teekenen der mythische voorvaders, zij zijn op mystieke wijze

de lichamen zelf van de voorouders uit den oertijd, en op deze

lichamen leven tal van « kinderkiemen » (ratapa) , die wanneer
zij langs de heup het lichaam van een dacir voorbijgciande vrouw
binnendringen, deze moeder maken. Zeer algemeen is ook het

(1) Zie Durkheim, Les jormes élémentaives, enz., blz. 352-367, waar deze de

wezenlijke gelijkheid vcin de in schijn van elkaar afwijkende lezingen van Spencer

en Gillen eenerzijds {The native tribes of Cent-al Austialia, 1899; en The northern

trihes of Central Australia, 1904) en van Strehlow andererzijds (Die Aranda-und
Loritja-Stamme in Zentral-Australien, 1907-08) aantoont.
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denkbeeld, dat de mythische voorouder zichzelf niet (als ge-

heel) reïncarneert, maar de conceptie veroorzaaJct doordat hij,

op onzichtbare wijze van uit zijn onderaardsch verblijf te voor-

schijn komend, een (( zieledeel » van zichzelf (in den vorm vem.

een voor het menschelijk oog niet waeimeembare churinga) naar

een vrouw werpt, in wier lichaam het verdwijnt.

De churinga. of tjurunga is in de werkelijkheid een plat,

langwerpig-ovaal voorwerp vein hout of gepolijsten steen,

waarop in den regel conventioneele totemistische teekeningen

gegrift zijn ; de grootte ervan is zeer uiteenloopend, en bij de
ceremoniën worden zij (altheins de van hout vervaardigde) aan

een, veelal van menschenhaar gevlochten, koord door de lucht

rondgezwaaid, waardoor een diep, gonzend geluid gewekt
wordt. ledere churinga is het uiterlijk waarneembare beeld van
een totem, het gemeenschappelijk lichaam van een thans levend

lid van de clan en van zijn voorvader ^) . Daarnaast bestaan ook
andere liturgische instrumenten, die als verschijningsvormen

van de totemistische voorouders worden beschouwd ; heeft ech-

ter de churinga een blijvend karsikter, de andere : de nurtunja

en de waninga zijn van tijdelijken aard, zij worden voor een

bepaalde rilueele handeling vervaardigd en na afloop daarvan

vernietigd. Ook -van deze kan de vorm nogal wisselend zijn :

meestal bestaat de nurtunja uit een lange staak of lans, versierd

met bosjes gras, ringen van dons en roofvogelveeren ; de

waninga is eveneens een verticale staak, doch met een of twee
dwarshouten, rijk opgeschikt met koorden van menschenhaar,
vogeldons, opossum-huid , enz. ; het geheel heeft, nciar Dur-

kheim het uitdrukt, « l'aspect d'un véritable drap>eau » ^). Bij

allerlei ritueele plechtigheden worden deze symbolen van den
totem gebruikt, speciaal ook bij de initiatie der jonge stamleden :

telkens wanneer de noviet zich aan een van de meer belangrijke

ceremoniën zal onderwerp>en, moet hij eerst gedurende eenige

minuten een dezer voorwerp>en omhelzen ; hij treedt daardoor

in intiem contact met zijn totem, d.i. met zijn voorvader, het-

geen hem kracht geeft om de zware pijniging onbevreesd te

doorstacui.

Wanneer men nu de hiermee in enkele hoofdtrekken mee-
gedeelde Australische denkwijze aangaande conceptie en ge-

(1) Vgl. de mededeeling van Strehlow, aangehaald bij Durkheim, o. c. blz. 363.

(2) Durkheim, o. c. blz. 175.
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boorte vergelijkt met de gegevens, die een eenvoudige lezing

van eenige Pandji-verhalen aan de hand doet, dan moet, naar

wij meenen, onmiddellijk een sterke analogie opvallen. Dat in

de romans (die in den vorm, waarin wij die kennen, zeker niet

oud zijn) verband tusschen geslachtelijk verkeer en voortplan-

ting bekend is, is niet twijfelachtig ; tal van plaatsen bewijzen

dit ; maar even zeker is het toch, dat in de oudere kern dit niet

het geval Wcis. Ja ook in de redactfes, die wij bezitten, wordt

toch eigenlijk dit verband nergens zoo voorgesteld, alsof coha-

bitatie de eenig-afdoende en uitsluitende voorweiarde zou zijn

voor de bevruchting ; men krijgt veeleer den indruk, dat de

bijslaap beschouwd wordt als nuttig voor het doen ontstaan

van zwangerschap, maar niet als op zichzelf die bewerkend.

Nemen wij al dadelijk het begin van den Tjèl^èlwanèng-

pati ^): hier leven Batara Naja Koesoema en zijn vrouw Déwi
Nila Oetama bijeen, en dat zij Scimen mingenot smeiken, blijkt

duidelijk genoeg, Wciar vermeld wordt, dat zij wonen in de
vlakte Léla Birahi, d.i. (( Minnespel » ; wanneer het huwelijk

echter kinderloos blijft, gaat de vorst drie maanden lang ascese

verrichten op een berg, en weldra komt nu — langs boven-

natuurlijken weg — de bevruchting tot stand. Van veel meer
belang is evenwel de volgende trek "): de huwelijken van den
vorst en de vorstin van Koripan en van het vorstenpaar van
Daha blijven kinderloos, en, zonder van elkaar af te weten,

besluiten beiden nciar Noesa Sari (het Bloemeneiland) te gaan,

om daar om kroost te bidden ; blijkbaar in het besef, dat coha-

bitatie, hoe nuttig en onontbeerlijk wellicht ook voor de con-

ceptie, deze toch op zichzelf niet altijd kan teweegbrengen, wor-
den allerlei ceremoniën verricht : zij worden met water over-

goten, met meel en rijst bestrooid, magische bezweringen wor-
den over hen uitgesproken, en ten slotte begeven zij zich ook
een eind weegs zee in, waar zij al badende een blauwe en een
witte lotus vinden. Door het eten nu van deze planten worden
de beide vorstinnen zwanger, deze planten geven in de licha-

men der beide vorstinnen het aanzijn aan Inoe en Tjandra Kira-

na ; deze laatsten zijn — mogen wij zeggen — niet alleen men-
schen, maar ook, en wel in essentiëelen zin, bloemen. En deze
bloemen zijn in dit geval geen gewone lotussen, eigenlijk zijn

(1) Zie boven blz. 18.

(2) Zie boven blz. 24 vlg.
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zij de aardsche verschijningsvorm van tv^ee goden : de in

quasi-incestueuse liefde voor elkaar ontstoken Indra Kamadjaja
en Nila Kantjana waren in deze bloemen afgedaald en hadden
zich zoo naar de wereld der menschen begeven. — Hebben wij

nu in dezen gang van zaken — Inoe en Tjandra Kirana ontstaan

niet ten gevolge van sexueele vereeniging ; zij zijn menschen,
maar eerder bloemen, en tevens reïncarnaties van goden die,

naar den in hen domineerenden trek, als planten uit den hemel
naar de aarde neerdaalden — de wezenlijke trekken van het

Centraal-Australische geloof niet reeds terug ? — Maar de

Djajalengk.ara geeft nog iets meer licht : hier wordt, schijnt het,

Inoe op de gewone v^ajze door zijn vader bij Tédja Swara ver-

wekt, maar zjjn eigenlijke wezen wordt toch langs anderen

weg bepaald, en als een geheel nieuwe {persoonlijkheid kan hij

ook niet beschouwd worden : het is zijn overgrootvader Kala
Soerja, die van den hemel in zijn moeder neerdaalt, en dit

denkbeeld van reïncarnatie is iets zoo gewoons, dat Kala Soerja,

reeds toen hij ten hemel voer, kon beloven, dat hij in nieuwe
gedacinte naar de aarde zou terugkeeren ^ ) , Er wordt op deze

plaats niet bij verteld, in welke gedaante Kala Soerja neerdaalde

om Tédja Swara te bevruchten, maar even te voren werd ons
reeds meegedeeld '), dat de vorm waarin hij weer op ciarde

verscheen en de wereld zijn geweldige magische macht deed
gevoelen, geen andere is dan die in de totemistische denkwijze

bijna vast verwacht moet worden : hij komt neer in de gedaante

van een toenggoel ^), d.i. een staf, een standaard, een banier.

Van dezen - standaard » is Inoe de nieuwe incarnatie, zóó zelfs

dat hij in de romans kortweg wordt aangeduid als Pandji, d.i.

de « banier », en wij vragen of het thans nog te gewaagd is om
iv besluiten, dat wij in dezen titel pandji, bijna doorloopend als

die verbonden is met een dier- of plant-naam, de Javaansche
benaming voor ons hebben van het embleem, waarin de tote-

mistische voorvader van den stam telkens weer op mystieke

wijze zich op aarde vertoont 7

In dit verband moet nu, naar het ons voorkomt, ook die

karakteristieke trek geplaatst worden, dat in den TjèJ^èlwanèng-

pati Inoe en ook de andere Pandji-figuren altijd weer worden

(1) Zie boven blz. 172.

(2) Zie boven blz. 174.

(3) Het Maleische toenggoel heeft zoowel de beteekenis van « standaard » als

van « stok, stam zonder kroon of takken ».
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voorgesteld als rustend of stcicind onder een of anderen boom.

Wij hebben hier vroeger al even de aandacht op gevestigd ^)

en toen reeds gezegd, dat deze trek zoo constant voorkomt, dat

de meening, dat die louter toevallig zou zijn en geen dieperen

zin zou hebben, niet houdbaar is. Er is geen Pandji-verhaal, of

het heeft deze eigenaardigheid, tot de Kambodjasche redactie

toe ^), en men kan 2dch niet losmaken van de gedachte, dat op
de een of andere wijze Pandji en zijn boom innig te zamen
hooren. Hierbij komt, dat — indien men althans hierover oor-

deelen mag in geschriften, die gesteld zijn in zoover van ons

afstaande talen als de Indonesische — de stijl zich schijnt te

verheffen, en er een zekere bewogenheid, een nagalm van echt

pathos schijnt heen te breken door de dorre gekunsteldheid van
den romantischen verhaaltrant, telkens wanneer de schoonheid

van den goddelijken held Pandji beschreven wordt, zooals hij

daar staat onder een pandanboom, uitgeteerd en vermagerd,

maar toch schoon, glanzend als een bleek ivoren beeld, met
goud ingelegd, — en boven zijn hoofd breekt de boom in bloe-

sems uit ! — Naar onze meening valt er nauwelijks aan te twij-

felen, of deze boom is dezelfde als die, waeirbij naar het verhaal

in de NagaraJ^ertagama, de stamvader van het Javaansche volk

neerdaalde en waarbij hij zijn drinkwatemap neerlegde, en die

het punt werd, waar de grenslijnen der clans elkaar kruisten.

Evengoed als de stamheros zelf is deze boom het middelpunt
van den stam, in zekeren zin is hij Pandj i-zelf, op mystieke
wijze zijn lichaam, — evenals in Australië de nanja-boom dal

is van den totemistischen voorouder, die dciar in de aarde ver-

dween. Dit wordt nog waarschijnlijker, als wij ons herinneren,

dat bij de Australische stammen, behalve sommige boomen,
ook rotsblokken en waterpoelen als de gewijde teekens be-
schouwd worden, die de totemistische voorouders op aarde
achterlieten. De Pandji-figuur nu wordt in de romans niet alleen

voortdurend met een of anderen boom in verband gebracht,
maar meermalen ook met een grooten steen of een vijver, ja

somtijds komen deze drie zaken ook vereenigd voor. Wanneer
Pandji na de mishandeling, die hij van den vorst Sotja Windoe
te verduren heeft gehad, gestorven is of althans dood schijnt,

(1) Zie boven blz. 233.

(2) Moura o. c. H, blz. 441 : (Panji) se déguisa en ange, et étant allé se poser
sur un gros arbre... il prononfa ces paroles... : « Je suis l'ange Pattarac Cala... »

344



wordt hij in het water geworpen ; zijn lijk wordt door de golven

der zee aangespoeld in een bosch, wacir zijn dienaren hem vin-

den ; deze halen hem uit het water en leggen hem neer onder

een Angsana-boom, met zijn hoofd op een witten steen, waar
de bijen om hem gonzen en de paradijsvogels hem zachtkens

toeroejjen ^ ) . Ook later nog eens wordt plotseling , zonder dat

van eenig verband in het verhaal blijkt, verteld dat Pandji,

bewaakt door zijn dienaren, slaapt op een witten steen, over-

huifd door de neerhangende takken van een waringin-hoom. ^)

.

Tjarang Tinangloeh die, zooals wij zagen, eveneens een Pandji-

figuur is, en die dan ook evengoed als Inoe voortdurend met
een boom wordt te zamen gebracht, gaat met zijn jongere zuster

Angling Karas den verdwenen Inoe zoeken ; zij komen op hun
tocht aan den berg Arga Sela en gaan daar zware ascese ver-

richten, en wel op een plaats waar zich bevindt een schoone
vijver met helder water, waarin waterleliën en lotussen groeien,

en twee rotsblokken, het eene in den vorm van een olifant, het

andere glad als een uitgespreide mat, en bovendien verheft zich

daar nog een l^emoening-boom, die juist in vollen bloei staat.

En al deze dingen zijn niet de gewone zaken die zij schijnen,

zij zijn méér dan dat : zoodra Tjarang het doel van zijn ascese

bereikt heeft en god Indra hem verschenen is, verandert de rots

in een olifant om hem verder tot rijdier te dienen, en de \emoe-'

ning-hooTCi wordt een magisch wapen waarmee hij alle rijken

der wereld gaat veroveren ; eerst wanneer hij dat volbracht

heeft en hij ook Inoe heeft teruggevonden, keeren zoowel de
olifant als het wapen weer tot hun eersten toestand terug ^).

Is nu naar de totemistische denkwijze iedere geboorte een
reïncarnatie van een mythisch voorouder, en is derhalve ieder

individu alleen daardoor reeds in zekeren zin identiek met zijn

totem, zoo beteekent dit geenszins, dat deze eenzelvigheid-

door-geboorte te beschouwen zou zijn als een volledige gelijk-

heid. Integendeel, de algemeen heerschende voorstelling is, dat

door de geboorte slechts een zekere identiteit-in-acinleg verkre-

(1) Zie boven blz. 35.

(2) Zie boven blz. 80.

(3) Zie boven blz. 45. — Vgl. ook nog de hierboven ïumgebaalde plaats uit de

« Hollandsche Babad-vertaling », waar het dier, dat de oorsprong wordt van den

stam, gevonden wordt in een grooten steen ; in de Serai Kanda ontmoeten wij de-

zelfde voorstelling, en hier ligt deze sieen aan den rand van een vijver.
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gen wordt, en zelfs is niet ieder individu in staat om deze vir-

tueele gelijkheid tot een volslagen identiteit te ontwikkelen. Bij

de door Spencer en Gillen bestudeerde Australische stammen
bereiken de vrouwen nooit een hooger stadium, 2^] worden nooit

volslagen persoonlijkheden in dezen zin, dat zij bijv. toegelaten

zouden kunnen worden tot den eeredienst in engeren zin, ook

al komt het wel eens voor, dat zij eenige van de belangrijke

ceremoniën bijwonen en daarin zelfs een ondergeschikte rol

vervullen ^). Alleen de mannen kunnen clan-leden worden in

den vollen zin des woords, doch ook zij worden als profane we-

zens geboren en zij moeten een initiatie-ritus doormaken, eer

zij zich volledig identiek kunnen rekenen met hun totem. De
ceremoniën, die tot dezen ritus behooren, zijn bij de verschil-

lende stammen in Australië wisselend in cispect en aantal, en

ook de duur ervan is ongelijk, maeu: zonder uitzondering is het

vaste kenmerk ervan, dat zij hoogst onaangenaam en pijnlijk

2djn. De losmaking uit de profane wereld gaat niet zonder dat

het geheele wezen van den initiandus er lichamelijk en geeste-

lijk diep door geschokt wordt ; de ceremoniën vormen een reeks

van pijnlijke proeven, waaraan de noviet zich gewillig onder-

werpen moet en waarbij hij standvastigheid en blinde gehoor-

zaamheid aan de oudere stamleden te toonen heeft. De bedoe-

ling ervan is, in den jongeling het gevoel te vlekken, dat hij

een geheel ander mensch wordt ; de totemisten zelf gelooven

dan ook, dat onder de ceremoniën de initiandus sterft, om daar-

na als een nieuw en thans volmaakt individu te herleven. De
vrouwen, die wel weten — en trouwens gedeeltelijk te zien

krijgen — , dat de ritus zwaar leed meebrengt ^) , méiar er overi-

gens niet precies van op de hoogte zijn wat eigenlijk gebeurt,

houden het geluid van de gedurende de ceremoniën onophou-
delijk gezwaaide churinga s voor de stem van een demon, die

bij de initiatie uit den hemel of van elders te voorschijn komt,
den knaap wegvoert naar het woud en daar verslindt, waarna
hij hem als een geïnitieerde weer doet terugkeeren ^ ) . Met een

(1) Zie Spencer and Gillen, Northern Tribes, blz. 356-358. — Er zijn teekenen, die

er op wijzen, dat de vrouw vroeger een hoogere p>ositie innam. Zie Durkheim, Sur

Ie totémisme, blz. 99.

(2) Zie de mededeeling in Spencer and Gillen, Northern Tribes, blz. 364, waar
een moeder in weenen uitbreekt, wEinneer haar zoon onverwachts gegrepen wordt

voor de initiatie, en deze zich déiarvoor gereedmaakt.

(3) Spencer and Gillen. Northern Tribes, blz. 366-367.
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enkele uitzondering ^) komen bij alle door Spencer en Gillen

bestudeerde stammen onder de ceremoniën twee belangrijke en

pijnlijke operaties voor, nl. de circumcisie en eenigen tijd daar-

na, wanneer de wond geheeld is, de veel pijnlijker subincisie )

.

Hiernaast bestaan andere ceremoniën, die vein meer secundai-

ren aard zijn : een zeer gewone inleidingshandeling is, dat de

knapen, wanneer zij 10 a 12 jaar oud geworden zijn, door de
ouderen onverwachts gegrepen en meermalen in de lucht om-
hoog geworp>en worden ; thans is dit ten deele een vermaak
voor de ouderen geworden, mcicu: toch heeft het ook nu nog
ritueele beteekenis, wcint na afloop wordt den knapen rug en

borst beschilderd met een totemistische afbeelding in roode of

gele oker ; van dit oogenblik af worden ook de kinderspelen

gestaakt, de jongens wonen niet meer bij de vrouwen, maar in

het mannenkamp, en zij gaan van nu af de mannen op de jacht

vergezellen. Onder deze secundaire riten zijn er echter ook zeer

onaangename : hoogst pijnlijk is het bijv. voor de novieten,

wanneer, op een bepaald tijdstip van hun initiatie, de ouderen

hen om beurten hevig in de behaarde schedelhuid bijten, en

van bepaald ernstigen eiard is de vuurproef, waarbij de initiandi

te midden van een verstikkenden rook komen te liggen op een

bed van smeulende boomtakken, die uitgespreid zijn over een

roodgloeiende aschlaag, en daarvan niet mogen opstaan alvo-

rens door de ouderen daartoe het teeken wordt gegeven. Bijna

al deze ceremoniën hebben plaats buiten het kamp, in het

bosch, en feiteHjk houdt de initiandus zich daar op gedurende
de geheele periode dat de ceremoniën duren, ja zoo zeer wordt

het bosch als het eenig pcissend miheu beschouwd voor de ini-

tiatie, dat deze laatste wel genoemd wordt « hetgeen met het

bosch in verband staat ))
'^)

. De noviet staat nl. buiten de samen-
leving en mag vooral niet in contact komen met vrouwen en niet-

geïnitieerden ; hij lijdt zware ontberingen en wordt voortdurend

scherp bewaakt door eenige ouderen, die als zijn initiatoren in

engeren zin, zijn geestelijke verzorgers en voogden, optreden,

en wier bevelen hij stipt te gehoorzamen heeft. Van nu af be-

(1) Ibidem, blz. 331.

(2) Bij de stammen ciëin de Oostkust van Australië behoort ook het uitslaan van

eenige tanden tot de meest in het oog vallende ceremoniën ; in Centraal Australië

komt hetzelfde gebruik wèl voor, doch niet bij de initiatie. Waarschijnlijk was dit

vroeger wèl het geval. Zie Spencer and Gillen, Naiive Tribes, blz. 213.

(3) Zie Durkheim, Les formes élémentaires, enz., blz. 443.
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ginnen voor hem de spijsverboden te gelden, hij krijgt weinig

te eten en moet zich dit eigenlijk zelf nog verschaffen, soms
door bedelen ^), meestal door de jacht, en van het verzamelde

dan nog het grootste deel afstcian cian zijn leiders ; slaap wordt

hem weinig gegund en het is hem niet toegestaan om te spreken

dan in antwoord op vragen, die tot hem gericht worden. Men
mag rekenen dat, ten gevolge van de hem opgelegde ontberin-

gen, de initiandus het grootste deel van dezen tijd in een steiat

van halve versuffing verkeert en z^ch zijn eigen toestand niet

volledig bewust is, en het is niet onaannemelijk, dat het eigen-

lijke doel van al deze handelingen : het in den noviet wekken
van de meening dat er een totale ommekeer in zijn wezen plaats

grijpt, in den regel ten volle bereikt wordt.

Dat een zoodanige fundamenteele verandering het doel is

van deze ceremoniën, blijkt vooral ook hieruit, dat telkens Wcin-

neer een der bedrijven van het wijdingsdrama is afgeloopen en

de noviet een proef doorstaan heeft, zijn generieke naam ver-

anderd wordt ^) : zijn oude wezen is gestorven, hij is weer her-

leefd en een nieuw mensch geworden. Bij diezelfde gelegenheid

(somwijlen ook vóór de af te leggen proef) smeert een van de
sp>eciale leiders van den initiandus dezen in met vet en teekent

vervolgens met behulp van verschillende materialen, als oker,

houtskool, pijpaarde en vogeldons, op diens rug een afbeelding

van een totem (die, tegenwoordig althans, niet noodzakelijk die

van den teekenaar of van den noviet behoeft te zijn) ; na afloop

van de ceremonie wordt deze teekening dan weer door een bad
verwijderd ^). Gedurende den tijd nl., dien de initiandus in het

bosch doorbrengt, wordt hij langzamerhand in kennis gebracht
met de geheimen van den cultus : nu voor het eerst worden
hem — alles onder uitdrukkelijk en herhaald verbod, hiervan
ooit iets aan een vrouw of niet-geïnitieerde mee te deelen — de
lotemistische paraphemalia getoond, in de eerste plaats de
churingas ; de beteekenis van deze instrumenten wordlt hem
verklaard en de innige eenheid bekend gemaakt, die door mid-
del van deze voorwerpen tot stand komt tusschen zijn totemis-
tischen voorvader en hemzelf ; ter bevordering van de genezing
van zijn wonden ontvangt hij een churinga als zijn bijzonder

(1) Durkheim, 1. c.

(2) Zie voor een lijstje van deze atatua natnea, die de verschillende graden van
initiatie aanduiden bij de Arunta: Spencer and Gillen, Native Tribes, blz. 260.

(3) Zie Durkheim, o. c. blz. 437.
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eigendom, en deze moet hij, liefst onafgebroken, in het rond

zwaaien, om door het gebrom alle ongewenschten op een eif-

stand te houden : het geluid van de churinga is aangenaam in

de ooren van den demon van de initiatie, zoo wordt geloofd ;

verstomt het al te lang, zoo wordt deze vertoornd en vreeselijk

ongeluk kan dan den noviet en diens familie treffen. Verder

wordt de tijd tusschen de eigenlijke initiatie-proeven gevuld door

een onafgebroken reeks van drcimatische vertooningen, waarbij

de initiandus alleen heeft toe te zien en te luisteren naar de

verklaring, die zijn verzorgers hem van het vertoonde geven.

Op deze wijze wordt de noviet op de hoogte gebracht van de

gewijde overlevering van den stam ; telkens wordt, op een

daartoe tevoren in orde gebracht terrein, een stuk uit de lotge-

vallen van een bepaalden myhischen voorvader ten tooneele

gevoerd door een of meer stamleden (zelden meer dan twee of

drie, soms echter tot elf toe) , die zich daartoe op uiterst minu-

tieuse en tijdroovende wijze, volgens vaste traditie, hebben uit-

gedost, ten einde den totem voor te stellen. Deze vertooningen

worden afgewisseld door andere, die een minder gewajd karak-

ter dragen, uiterst naïeve kluchten, waarmee alleen schijnt te

worden beoogd om de van heinde en verre samengestroomde
aanwezigen te amuseeren.

Is het voornaamste doel van de initiatie den candidaat in te

leiden in de kenrvis van de gewijde traditie van den stam en van
de geheimen van den eeredienst, de totemistische essentie waiar-

aan hij door geboorte (of adoptie) deel heeft, tot haar volledige

ontwikkeling te brengen, en hem zoo tot een lid van de clan in

den vollen zin des woords te maken, — de ceremoniën zijn

tevens te beschouwen als een inleidingsritus tot het huwelijk.

Eerst na de initiatie kan iemand er aan denken in het huwelijk

te treden ^ ) : ten gevolge van de doorstane beproevingen en door

de magische kennis en kracht, die hij daarin opdeed, wordt de
initiandus van knaap tot man, en wordt hij geschikt om in het

huwelijk zijn sexueelen plicht te vervullen en het daaraan ver-

bonden magische gevaar re trotseeren ^) . Het is dan ook wel

(1) Zie SF>encer and Gillen, Northern Tribes, blz. 330.

(2) « Ces rites d'initiation demeurent toujours plus ou moins coordonnés au ma-

riage », — aldus Alfred Loisy, Les rites d'initiation chez les naturels australiens ; in

Revue d'hisloire et de littérature religieuses, VI (1920), blz. 262. — Deze geleerde

toont zich zelfs geneigd hierin de oorspronkelijke beteekenis van den ritus te zien

;

I. c. blz. 393.
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opmerkelijk dat bij de meest in het oog vallende ceremoniën

de pijniging zich juist richt tegen de geslachtsorganen, en een

niet minder belangrijke trek is, dat, hoewel bij de vrouw vaui

een eigenlijke initiatie geen sprake is. toch ook een meisje niet

in het huwelijk kan treden, vóór zij een OF>eratie heeft doorstaan,

die, al is zij niet van zoo emstigen aard en niet zoo pijnlijk als

de voor de jongelingen voorgeschrevene en vooral ook niet om-
geven met zooveel ceremonieel, toch te beschouwen is als de
volmaakte tegenhanger van de mannen-initiatie. Ook van het

meisje heet het, dat een demon haar wegvoert naar het bosch ;

in het bosch heeft inderdaad ook de op hciar uit te voeren opera-

tie plaats, en ook zjij wordt na afloop daarvan op ceremonieele

wijze opgesierd. Eerst wanneer deze ritueele handeling vol-

bracht is, kan het meisje een huwelijk aangaan \)

.

Wij zijn nu van oordeel, dat de kennis van dezen ritus, van
dezen geleidelijken maar smartelijken groei in identiteit met den
totem en tevens in geschiktheid voor het huwelijk, van het aller-

grootste belang is voor ons inzicht in den Pandji-roman. Wij
zullen zien, dat de overeenkomst van vele der voornaamste en
meest constante trekken in de verhalen, zoowel op zichzelf als

in hun onderling verband, met de hoofdmomenten van deze
ceremoniën zoo sprekend is, dat er wel nauwelijks meer aaoi te

twijfelen zal vallen of het is in een totemistisch milieu, dat deze
verhalen thuishooren ; maar bovendien gelooven wij, dat eerst

in dit licht de ware aard en de oorspronkelijke beteekenis van
het Pandji-thema duidelijk zal worden. Vonden vsrij tot hiertoe

als achtergrond van romans en lakons eigenlijk niet een orga-

nische eenheid, maar een verhaal met weliswaar overwegend
maan-mythologische trekken, doch waarin toch ook andere in

de primitieve classificatie opgenomen elementen hun invloed

deden gelden, en bleven er bovendien op deze wijze nog ver-

scheidene van de meest sprekende eigenaardigheden onver-
klaard. — thans schijnt het ons toe, dat van ujlt één gezichtspunt
alle vraagpunten een oplossing kunnen vinden. Nu eerst wordt
het — meenen v^aj — mogelijk, ons een juist begrip te vormen
van den aard van de bezwaren en moeilijkheden, die zoowel
Inoe als Tjandra Kirana te overwinnen hadden, eer zij onge-
stoord hun geluk konden gaan genieten. Blijft 't al waar, dat
in het spel der phratries, dat de Pandji-romans zijn, ons het

(1) Zie Spencer and Gillen, Northern Tribes, blz. 134.
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huwelijk verhaald wordt van het voorouder-paar van het Ja-

vaansche volk, dit is toch niet de geheele waarheid : het huwe-

lijk is slechts het resultaat, de bekroning van de handeling, de

eigenlijke inhoud van de romans wordt (bemerken wij nu) ge-

vormd door de beschrijving van de zware en smartelijke v^j-

dingsceremonie, waaraan beiden zich te onderwerp>en hadden,

vóór zij elkander konden toebehooren. Inoe moet van knaap
man worden en zich de volle identiteit met zijn totem verwer-

ven, eer zijn huwelijk met Tjandra Kirana mogelijk wordt, en

deze laatste moet eveneens pijnlijke beproevingen doorstacui

vóór zij met haren geliefde kan worden vereenigd. Evenals dit

in Australië het geval is, wordt blijkbaar ook in onze romans
een zeer nauw verband gesteld tusschen den initiatie-ritus en

het huwelijk, zóó zeer zelfs, dat hier in vele gevallen — doch

niet altijd — voor Pandji de initiatie-proef juist gaat bestaan in

het in strijd en moeilijkheid verwerven van zijn bruid.

Brengen wij , ten einde onze stelling aannemelijk te maken,
thans een van de vele, in wezen gelijkluidende episoden, die

wij Inoe's initiatie zouden willen noemen, in herinnering. —
Reeds bij zijn geboorte wordt voorspeld ^

) , dat een groote toe-

komst Inoe verzekerd is, doch dat op zijn twaalfde jaar een

zwcire beproeving hem wacht : een ramp zal hem scheiden van
zijn ouders ; nauwelijks heeft Inoe dan ook dien leeftijd bereikt,

of op een nacht wordt hij, terwijl hij slaapt en zonder dat iemand
het merkt, geschaakt door de daartoe uitgezonden dienaren van
Sotja Windoe, den vorst van Tanah Wétan, die in een droom
voor Inoe's toekomstige grootheid gewaarschuwd is. Wanneer
de jonge Inoe vóór den vorst van Tanah Wétan geleid is, doet

deze hem het voorstel zijn schoonzoon te worden : hij zal dan
over het heele Oosterland koning worden. Inoe kan dit voorstel

niet aanvaarden, daar hij reeds de aanstacinde echtgenoot is van
de prinses van Daha, en hij weigert hardnekkig ; dan wordt
Sotja Windoe zóó vertoornd, dat hij Inoe op de aloen-aloen aan
een paal laat binden en hem vervolgens onder allerlei mishan-
delingen doet ter dood brengen. Inoe sterft ; echter om weer te

herleven als een nieuw mensch, die nauwelijks nog in iets ge-

lijkt op wie hij vroeger was, en die zich zelfs slechts met moeite
zijn vroegeren toestand herinnert. Zijn « lijk )) wordt in het
water geworpen ; het drijft naar zee en spoelt ten slotte aan in

(I) Zie boven blz. 27.
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een groot woud ; zijn bedroefde dienaren die hem vinden, maar

eerst niet herkennen (immers hij heeft een groote verandering

ondergaan), nemen hem op en leggen hem — en wij meenen
hiervan de beteekenis thans te kennen — met het hoofd op een

witten steen en onder een Angsana-hoom. Dan komt Inoe lang-

zaam bij, lichamelijk en geestelijk hevig geschokt door de pij-

nigingen en emoties, die hij doormaakte ; hij herkrijgt zijn be-

wustzijn, begint zich te herinneren wat gebeurd is en ver-

haalt dit aan zijn dienaren ; dan wil hij niet langer de meer-

dere zijn van deze, doch hun gelijke : zij mogen voortacin

alleen in ngokp tot hem spreken, en hij bepaalt, dat zijn naam
niet meer zal zijn : Inoe, maar : Tjè\èl (d.i. « paard ») ; ook de

namen van zijn panakawans verandert hij. — Door de initiatie-

proef die hij doorstond, is Inoe's wezen fundamenteel veran-

derd, hij is een nieuwe persoonlijkheid geworden, waarvoor een

nieuwe generieke naam noodig wordt ; de identiteit met zijn

totem, die potentieel reeds aanwezig was (onder de geschen-

ken, die meegenomen worden, wanneer te Daha om Tjandra
Kirana's hand voor Inoe gevraagd wordt, behoort behalve diens

kris, ook zijn paard ^) ) is thans zoo toegenomen, dat hij er den
naam vcin gaat dragen ; hij is in zekeren zin een paard geworden
of heeft daaraan althans deel ; het paéird is voortcian zijn be-

schermgeest, zijn tweede-ik *).

Thans wordt het, meenen wij, ook mogelijk om licht te

doen vallen op dien raadselachtigen naam van den held der
Pand] i-verhalen : Inoe, die in verschillende redacties in afwij-

kenden vorm voorkomt {Ino, Hino, Enoe ; in de Kambodjasche
redactie : l-naw) , en waaraan van der Tuuk eenige woorden
wijdde in de Acinteekeningen bij 2djn Bataksch Leesboek ^).

Indien toch onze rneening juist is, dat wij in Tjèkèl een generie-

ken naam leerden kennen voor den jongen Javaanschen stam-
heros, nadat hij in de initiatie een zekeren graad van identiteit

(1) Zie boven blz. 30 en 31.

(2) Vgl. boven blz. 63, waar Inoe's paard, dat voor ieder ander onhandelbaar is,

zich tot aller verwondering door Tjèkèl gewillig laat zadelen en berijden ; en blz.

72, waar Tjèkèl duidelijk toont van meening te zijn, dat zijn paard tot zijn innigste

wezen behoort. — Het paard herkent Inoe's « zoon » Mésa Tandraman (blz. 90), en

wanneer deze dooi zijn broeder verraderlijk v/ordt gedood, blijft het paard de wacht

houden bij het lijk en likt het bloed uit de wonde. (blz. 93).

(3) H. Neubr. v. d. Tuuk, Bataksch Leesboek, bevattende stulflien in het To-

basch, MandaiUngsch en Dairisch. 1861-62. Zie Dl. IV, blz. 213-214.
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met zijn totem bereikt had, wordt Het waarschijnlijk, dat Inoe —
of welken anderen vorm men als den oorspronkelijken zou wil-

len beschouwen — eveneens zal moeten worden aangemerkt als

een generieke naam, die dan zoo iets zou moeten beteekenen als

(; on-geïnitieerde )) . In zijn Kawi-Balineesch-Nederlandsch Woor-

denboek geeft van der Tuuk als beteekenis van hino op :

( kroonprins, de oudste uit een echte vrouw geboren zoon van

een vorst (Mal. ino, in den eigenn. Ino Kertapati, die om 't rijm

ook inu wordt uitgesproken) », Deze beteekenis klopt in zooverre

volkomen met den zin, dien wij eraan willen toekennen, dat

't dus blijkbaar een algemeene naam is voor een vorstenzoon,

zoolang deze de regeering nog niet heeft aanvaard, en de vorste-

lijke macht en waardigheid nog slechts virtueel zijn deel zijn,

evenals de Pandji-figuur Inoe heet, zoolang hij door zijn ge-

boorte nog slechts in aanleg aan zijn totem gelijk is. Maar scher-

per gaan wij de beteekenis voelen, wanneer wij ons herinneren,

dat in de lakon Palasara (die dus een Pandji-verhaal is) de vier

kinderen, die uit de vereeniging van Palasara en Doergandini

zijn ontstaan, ons worden voorgesteld als zonder naam ; eerst

later, wanneer zij, zonder het te weten, de een na den einder

voor hun vader verschijnen, ontvangen deze vier afstammelin-

gen van den Javaanschen stamstichter een naam. Als een

naamlooze dus wordt Pandji geboren ; en springt het nu niet in

het oog, dat wij in dit moe eenvoudig vóór ons hebben het alge-

meen-Indonesische onbepaalde voornaamwoord noe, anoe (d.i.

een zeker iemand, NN., «dinges»), voorafgegaan door het

persoonlijk lidwoord i of si ^
) , en dat Inoe niets anders is dein

het Oud-Javaansche Syanu. het Maleische Si anoe = iemand ;

die en die ; een niet nader genoemde ; iemand wiens naam men
niet kent, of die geen naam heeft ? — Tegenover Tjèkèl is Inoe

de generieke aanduiding van den stamheros vóór hij die cere-

moniën onderging, die ten doel hebben ziel en zelfstandigheid

te brengen in een lichaam, dat tot hiertoe van totemistisch stand-

punt het leven miste ; door de initiatie wordt Pandji van
knaap tot clan-lid ; vcin inoe, d.i. een « non-ens », wordt hij

v' paard » ^ )

.

(1) Zie Kern, Verspr. Geschr. VIII. blz. 165.

(2) De naamsverandering beduidt het bereiken van een hoogeren maat3cbapF>e-

lijken graad, en is als zoodanig een soort eereteeken ; wanneer dan ook bij een be-

paalde gelegenheid de naam van één vam Inoe's panakawan's niet mee veranderd

wordt, toont deze zich daardoor zeer gegriefd. Zie boven blz. 68.
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Na eenigen tijd komt Tjèkèl, berooid en vermagerd (van-

wege de beproevingen en ontberingen, die hij had te doorstaan)

,

met zijn gezellen in Daha acin, waar ondertusschen wat wij de

wijdingsceremonie van de prinses Tjandra Kirana willen noe-

men, begonnen is ; zij is des nachts, terwijl zij lag te slapen,

geschaakt door een boozen reus, wiens karakter van demon van

de initiatie hier nog eens scherp belicht wordt door de mede-

deeling, dat zijn stem is als de donder, en van wien het tevens

duidelijk wordt, dat hij eigenlijk niemand anders is dan de god

zelf van de clan of de phratrie : immers hij is een verschijnings-

vorm van god Sjiwa ^ ) . Groote droefheid heerscht aan het hof ;

ieder denkt dat de booze demon de prinses zeker verslinden zal,

een expeditie heeft geen resultaat, en ten slotte legt de vorst de

gelofte af dat ieder, wie hij ook zij, die in staat zal zijn de prin-

ses levend terug te brengen, haar tot vrouw zal krijgen en tevens

heerscher zal worden over het geheele rijk. Tjèkèl, die in Daha
door niemand herkend wordt, en zelf ook blijkbaar niet juist

weet vv^aar hij is — immers hij is een gansch ander man geweer-

den ! — en die ^ch een verdoolde zwerver noemt, die van aal-

moezen moet leven, verklaart zich bereid een poging te doen om
den gevreesden hoeta te overwinnen. Van nu af wordt zijn

huwelijk met Tjandra Kirana niet alleen maar het van-zelf-

sprekende doel van zijn initiatie, het verwerven van de geliefde

wordt voor hem de zware initiatie-opgaaf zelve ; zoowel voor

Tjandra Kirana als voor Pandji neemt de ellende eerst een ein-

de, wanneer zij elkaar gevonden hebben en voorgoed met elkaar

vereenigd zijn ; meer dan eens treft men de voorstelling aan,

dat het huwelijk als het ware het medicijn is voor beider ziek-

te. — Tjèkèl doodt nu den demon, die daardoor weer wordt wie
hij was : Sjiwa, en die Tjèkèl — 2;ijn (( kleinzoon » — voor het

glansrijk volbrengen van deze proef beloont met een toename
van zijn magische kracht ; triomfeerend brengt Tjèkèl zijn ge-

liefde, die van vrees bewusteloos was, behouden bij haar ouders
terug, waar zij met groote vreugde ontvangen en ritueel gebaad
wordt.

Men zal niet ontkennen, dat met het tot hiertoe opgemerkte

(I) Zie boven blz. 39. — Ook de booze Sotja Windoe, die Inoe initieerde, is nie-

mand anders dan de god van de phratrie: hij is de vorst van Tanah Wétan, van
het Oosten, d. i. van «rechts ». Maar ook Pandji zelf is iemand van « rechts » ; van-
daar Sotja Windoe's vrees voor de groeiende macht v£in Inoe, die hem later vervan-
gen zal, en vandaar ook Inoe's v^reigering om met Sotja Windoe's dochter te huwen

:

immers dit ware incest.
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in dit specimen van de avonturen van Pandji en Tjandra Kirana

reeds verscheidene essentieele kenmerken van de totemistische

initiatie aangewezen zijn : het door een machtigen demon bij de

intrede der puberteit weggevoerd worden naar het bosch, het

sterven na hevig leed, de wederopwekking in de wildernis tot

een leven in ascese en nederigheid, met een totale verandering

van individualiteit, en in verband daarmee het verkrijgen van
een nieuwen, totemistisch gekleurden naam. Maar tevens zal

men hebben moeten zien — en wij wijzen er reeds thans op,

daar, vooral tot recht verstand van het nu volgende stuk van
deze episode, het juiste inzicht hierin noodzakelijk is — , dat er

toch ook een belangrijke afwijking te constateeren is van de ini-

tiatie, waarvan -wi] hierboven uit Spencer en Gillen 's werken de
voorngiamste hoofdtrekken meedeelden : Inoe staat hier nl. niet

onder leiding van een of meer ouderen, die als zijn strenge men-
tors optreden bij het verwerven der wijding, hij is in de wilder-

nis alleen in gezelschap van zijn dienaren ; hij ontvangt zijn

nieuwen naam ook niet van een ander, doch geeft zich dien

zelf, hij wórdt niet geïnitieerd, doch hij initieert als het wcire

zichzelf en z^jn gezellen.

Deze afwijking kan ons slechts een oogenblik zonderling

toeschijnen ; alles wordt duidelijk, zoodra wij bedenken, wie

deze Inoe eigenlijk is, en inzien dat wij in het Pandji-verhaal

niet moeten zoeken het min of meer getrouwe relaas van de
initiatie van den een of anderen voorhistorischen Javaan, maar
een beschrijving van de wijding, die voorafging aan het huwe-
lijk van het goddelijk voorouderpaar. In de mythe krijgen wij

vóór ons het verzonnen prototype van de ceremoniën, zooals die

in de werkelijkheid plaats hadden ; zij is het aetiologisch ver-

haal, dat dien ritus op naïeve, maéir voor de Javanen afdoende,
wijze motiveerde. Pandji ondergaat de ceremoniën, maar hij is

tevens de god, die den ritus in het leven riep, organiseerde en
door zijn voorbeeld voorgoed maakte tot een den Javaan bin-

dend voorschrift. In dit licht wordt de eigen initiatie van Pandji

volkomen natuurlijk ^), en wij begrijpen thans ook den zin van

(1) Ken door Sp>encer en Gillen (zie Northern Tribes, biz. 344 vlg.) meegedeelde

aetiologische mythe véin de Kaitish, wciarin, van prim'tief-Australisch standpunt, het

bestcian van de ceremoniën van de circumcisie en de subincis'e gemotiveerd wordt,

kan men beschouwen als, in alle wezenlijke trekken, een parallel van de kern der

Pandji-verhalen. Zeer in 't kort weergegeven, luidt die mythe ais volgt: In den aan-

vang der tijden werden in één nest twee eieren gelegd, waaruit twee Ullakuppera-
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dien telkens weer in alle verhalen naar voren komenden trek,

dat Pandji niet alleen voortdurend zich met 2djn gezellen ver-

maakt met gamelzin-spel, maar ook geboren is met een uitge-

sproken talent voor muziek en zelfs in de traditie de uitvinder

van de gcmielan heet. De gcimelan toch is het vaste begeleidings^-

orkest bij de Javciansche wajzuig, de erdoor gespeelde wijzen

zijn ritueele muziek, precies zooals het gonzend gehuil vcin de
Australische hullroarers ritueele muziek is, aangenaam in dé
ooren van den demon van de initiatie. Het gebruik nu en de
beteekenis van de churinga leert de Australische jongeling eerst

kennen tijdens zijn initiatie, dan behoort het tot zijn plicht een

zoodcinig instrument zonder ophouden te zwaaien ; maar Inoe

behoeft ternauwernood het gamelan-spel te leeren, reeds vóór

zijn nederdaling naar de aarde, toen hij nog onder den naam
van Indra Kamadjaja als een jonge god in den hemel leefde,

muntte hij uit in de behandeling van de instrumenten ^) . Dui-
deliik is het, dat hijzelf het is, die met den ritus tevens de daar-

bij behoorende muziek uitvond : met de gamelan troost hij zich

in zijn hartstochtelijk verlangen naar de nog niet gevonden
geliefde, en later gebeurt het, dat zijn spel zoo luid klinkt, dat

Sotja Windoe's dienaren denken dat de hemel invalt ^). Een
actrdige illustratie van de verhouding tusschen de Pandji-figuur

en de gamelan levert een passage in Roorda's (( Lotgevallen van

d. i. kleine havik)-jongen3 te voorschijn kwamen. Deze, die vader- en moeder-

loos v^raren, gasm, zoodra hun schaamharen zich beginnen te vertoonen, samen op

weg en vinden overal niets anders dan « onvolkomen » menschelijke wezens die,

evenals zij zelf, voortdurend tr£w:hten hunne voorhuid terug te trekken. Een mach-

tige geest in den hemel, Atnatu, ziet de knapen, terwijl zij op aarde ronddolen en

zoeken naar ratten en voortdurend pogen zich in jonge-mannen te veranderen ; hS}

gooit hierop een steenen mes naar de aarde. De oudste knaap, die alleen was uitge-

gaan te midden v£in de heuvelen, bemerkt het vallende voorwerp ; hij denkt eerst

dat het een neerdwarrelend blad is, doch zoodra hij z'et dat het een steenen mes

is, grijpt hij het en besnijdt zichzelf, wEiarna hij naar het kamp terugkeert. Zijn

jongere broeder w^ordt terstond de verandering in hem gewaar en volgt zijn voor-

beeld. Daarna gaan zij tegenover elkaar zitten en verrichten aan zichzelf de subin-

cisie. Thans volledig geïnitieerden geworden zijnde, gaan zij het land doortrekken

en verrichten de ritueele op>eraties bij de verschillende menschengroepen, die zij op

hun weg ontmoeten. — Het is duidelijk dat deze jongens, geboren uit twee eieren

in één nest (het beeld komt ook in den Tjèkèlwanèngpati voor; zie boven blz. 102

en 229) de stamvaders der beide phratries zijn, die aan zichzelf den initiatie-ritus

verrichten en zoo dezen voor hun nazaten instellen.

(1) Zie boven blz. 19.

(2) Zie boven blz. 29. 33.
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Raden Pandj i » : eenige instrumenten uit de gamelan van de

prinses van Kediri, Déwi Sekar Tadji, zijn ontstemd geraakt,

en zij worden door haar aan Kelana Djajèngsari (Pandji) ge-

zonden, met verzoek of deze wellicht de toon ervan herstellen

kan. Pandji laat zich de instrumenten geven — en voor hem
hapert er (natuurlijk !) niets aan. « Hij zette er zijn voet op,

drukte er even op, speelde er vervolgens op een bevallige wijze

een air op, en de toon Wcis weer volkomen hersteld » ^).

E>it eenigszins hybridisch kareikter van de Pandji-figuur

tijdens de wijding, dit telkens weer even weifelen van Inoe's

houding tusschen die van den gewonen initiandus en die van
den organisator-zelf van de ceremonie, komt wellicht nergens

duidelijker uit dan in de scène in den Tjekèlwanèngpati, die

onmiddellijk volgt na de plaats waeir wij zooeven afbraken. —
Tjandra Kirana, die van dankbaarheid vervuld is jegens haren

onbekenden redder — want natuurlijk konden Tjèkèl en

Tjandra Kirana, veranderd als zij beiden zijn, elkander niet

herkennen — laat Tjèkèl bij zich ontbieden ; volkomen naar

den regel is het, dat hij, wanneer hij verschijnt, zegt nog geen

semhah. voor haar te kunnen maken : zijn initiatie is nog niet

zoo ver gevorderd, dat hij een zoo intiem contact met een

vrouw kan hebben dat hij haar zou mogen groeten ^)
. Maar

wanneer even daarna spijzen worden opgediend, toont Tjèkèl

zich weer in zijn andere gedaante en wenscht hij, ondanks den
vloek, dien dit wellicht over hem brengen zal en waarvoor hij

nog gewaarschuwd wordt, alleen te eten van het eigen bord

van de prinses en later alleen te slapen in een door haEir ge-

bruikte legerstede. Alzoo geschiedt, en de vloek gciat niet in

vervulling : Pandji is hier weer de god, die den ritus instelde

en daarom zelf boven die wet staat.

Nog meer teekenend misschien is het volgende : na het

dooden van den demon, die Tjandra Kirana geroofd had, zal,

zooals dat na een volbrachte initiatie-proef te verwachten is,

(1) B. K. I. (1864). blz. 23

(2) Het is duidelijk, dat hierin de verklaring ligt véin de zonderlinge houding,

die Pandji en Tjandra Kircina tegenover elkander aannemen, en die Pater Schmidt

er toe bracht om, bij met onze mythe min of meer parallel gaande verhalen, te den-

ken aan samenvloeiing vem een sexueele met een éisexueele mythe : de held en de

heldin beminnen elkander vurig en wenschen inderdaad niet liever dam die neiging

te volgen, maar als niet volledig geïnitieerden is hun dit niet veroorloofd en moeten

zij elkander ontwijken.
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Tjèkèl qp ceremonieele wijze versierd worden ; hiertoe behoort

o.a., dat zijn hareri geknipt zullen worden ; doch dan wil hij

niet, dat dit zal geschieden (( buiten » (zooals blijkbaar de ge-

wone wijze van doen is), doch « binnen », nl. in de balé Indra

Boeana ; men waarschuwt hem ernstig voor het magisch gevaar

wciaraan hij zich op deze wijze blootstelt, zijn gebeente zal zeker

vermorzeld worden, daar in dit paviljoen alleen personen van

het edelste vorstelijk blbed — zeggen wij : volledig geïnitieer-

den, of : leiders van den ritus — mogen komen, doch hij wil

dïiar niet naar luisteren. Wanneer de beide bedienden van

Goenoeng Sari met de schaar komen om de operatie te verrich-

ten, beklimt hij onbevreesd de balé en gedraagt zich daar als

heer en meester. Inderdaad is hij dat ook : vóór nog de schaar

zijn hoofd heeft aangeraakt, valt de initiator zelf bewusteloos

op den grond van wege de geweldige magische kracht, die

van Tjèkèl's hoofd uitgaat, en, weer bijgekomen, slaagt hij er

eerst na het uiten van een eerbiedige verontschuldiging in, het

werk te verrichten

!

Nadat zoo Tjèkèrs kapsel in orde gebracht is, wordt hij

door Tjandra Kirana's dienaressen gezalfd met een tevoren

daarvoor gereedgemaakt mengsel, en hij kleedt zich in een hem
door de prinses geschonken gebatikt gewciad ; tot Tjandra Kira-

na*s spijt cianvaardt hij echter nog niet het volledige kleed en
hij geeft daarvan zelf zeer duidelijk de reden op : het zou hem
niet pEissen reeds nu het volledige ceremonieele gewaad te dra-

gen, want hij is (nog altijd) slechts een orang hoetan, een
(/ boschmensch » , d.i. iemand wiens initiatie nog niet geheel

ten einde is gebracht en daarom nog in het bosch verblijf moet
houden ^).

(1) Zie boven blz. 43. — Dat Pandji een « boschmensch » is of in het gebergte,

in de wildernis woont, zien wij voortdurend in allerlei redacties. Vgl. o. a. nog
hierboven, blz. 44, 58, 65. In den Djalaleng^ara zegt Tédjangkara tot zijn neef:

« Ik moet U waarschuwen, dat gij hier als te midden van een groot woud zijt. Ver-

der moet gij weten, dat ik nog niet getrouwd ben ». (B. K. I. 1853, blz. 59); in de

Toe<oer Monjèh scheldt de baboe den aap (d. i. Pandji) uit voor « boschluis », « die

nooit met een meisje zal trouwen » (B. K. I. 1906, blz. 27) ; in de Toetoer Tjilinaja

zegt Pandji, Dehe binnentrekkend: « Ik kom uit het gebergte en ben een zwerve-

ling zonder onderdak » (B. K. I. 1913, blz. 32). Zie ook Kèn Tamboehan (Indische

Gids, 1881, blz. 1167). Ruong Eynao (Moura. o. c. II. blz. 423, 424, 428. 432). — Dui-

delijk wordt nu ook. wat de zin is van de, voortdurend in de romans voorkomende,

tochten naar het Beteïhosch en naar het Hertenbosch, en van de uitstapjes naar den

tuin, die den kenmerkenden naam Panglipoerlara (Ziekentroost) draagt.
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Behalve dat deze scène van Pandji's ceremonieele zalving

en uitdossing (vooral nu wij zagen, dat die verband houdt met

zijn positie van « bosch-mensch » en « nog-ongehuw^de )> ) reeds

op zichzelf een sterk argument is voor onze stelling, dat v^ij hier

te doen hebben met een ritueele handeling uit de totemistische

initiatie, is zij ook nog in twee andere opzichten voor ons van

belang. Vooreerst schijnt 't ons toe dat zij licht werpt op de

eigenaardige plaats, die onveranderlijk de panakawans in de

wajangliterahiur innemen en in het algemeen op de beteekenis

van deze figuren. Dat Pandji met zijn vast bij hem behoorend

stel van drie of vier bedienden oorspronkelijk niets anders is

dan hij zelf in vier- of vijf-deeling, is zonder meer duidelijk,

en Wcis trouwens in verband met de Javaansche denkwijze te

verwachten : Pandji vormt met zijn gezellen voortdurend een

eenheid, zijn dienaren maken den geleidelijken voortgcing van

zijn initiatie als het ware automatisch mee : waar Pandji's naam
verandert, veranderen ook hun namen ; zij zijn dan ook eigen-

lijk niet zoo zeer zijn dienaren als wel zijn gelijken, even goed

als Pandji zelf zijn zij van goddelijken oorsprong, afstïimme-

lingen van Indra ^) ; Inoe noemt zich ook zelf een panakatvan,

en geeft voor, dat zijn gezellen zijn broeders zijn ^). Van min-

derheid tegenover Pandji is bij hen eigenlijk alleen in zooverre

sprake als een doublet minder is dan het origineel. — Maar
bovendien zijn van tijd tot tijd de panakawans zelfs veel méér
dan ietwat verbleekte copieën van hun meester, dien zij als

schimmen volgen : zij zijn tevens diens verzorgers, vaak zelfs

diens leiders ; Semar treedt in de lakons op (( in een positie,

die nu nóg veel meer is dan die van een eenvoudigen nar of

bediende, hij beschermt altijd zijn meester , hij geeft steeds

verstandigen raad, waarbij hij herhaaldelijk toont meer te weten

van de plannen der goden en menschen dan zijn meester, die

hem dan ook steeds raadpleegt in moeilijke omstandighe-

den » ^). Ligt de verklaring van deze tegenstrijdigheid niet

voor de hand, nu wij eenmaal gezien hebben, dat aan Pandji's

initiatie wordt meegewer\t door de panal^awans 7 De dienaren

van Goenoeng Sari en de dienaressen van Tjandra Kirana zijn

het, die hem na de initiatie-proef zalven en opsieren en toilet-

teeren, d.w.z. zij verrichten in de mythe het werk, dat in de

(1) Zie boven biz. 26.

(2) Zie boven blz. 40.

(3) Hazeu, o. c. blz. 111-112.
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werkelijkheid aan de ouderen, die aan den initiandus zijn toe-

gevoegd, opgedragen wordt. Met eindere woorden : dé pana-

^atüan's mogen de doubletten van de hoofdpersonen zijn, zij

zijn dat niet alleen ; de mythe heeft hen tevens gebruikt als de

prototypen van de leiders van den noviet, van de eigenlijke

initiatoren. Pandji initieert in de mythe zichzelf en dus ook zijn

gezellen, maai omgekeerd initieeren deze tevens hem ! — In

ditzelfde licht wordt ook duidelijk, wat die naïeve en voor ons

kwalijk genietbcire grollen en grappen beteekenen, waarmee in

de lakons en de Pandji-verhalen de panaliawans telkens weer
hun bedroefden en lijdenden meester opvroolijken : het zijn de
clowneries, die op ongeregelde tijdstiDpen dé door de ouderen

ten behoeve van den noviet oi>gevoerde totemistische vertoonin-

gen onderbreken en den emstigen ritus telkens vercinderen in

een amusement voor de tot bijwoning der wijdingsceremoniën

saamgestroomde stamleden ^).

Maar ook in een ander opzicht is deze plaats van groot

belang. Na het doorstaan van de initiatie-proef wordt Pandji,

zooals wij zagen, gezalfd tot de schouders toe en gekleed in

een feestelijk gewaad, — d.i., zooals wij dat willen verstaan :

evenals de Australische initiandus met vet wordt ingesmeerd
en daarna op borst en rug wordt versierd met totemistische tee-

keningen, wordt Pandji, ten bewijze van zijn veranderden
slaat, ceremonieel uitgedost. — In verband met al wat vooraf-

gegaan is, zal men reeds nu deze verklaring niet geheel onaan-
nemelijk vinden, te minder wanneer men ziet, dat in de mythe
van Noord-Celebes Manirnjx>rok, om zijn vrouw terug te ver-

werven (d.i. dus: tijdens zijn initiatie), zjich in boomschors
moet kleeden en zijn gelaat insmeren met houtskool, juist dus
met een van de ingrediënten, die thans nog in Australië voor
het aanbrengen der totemistische figuren gebruikt worden.

(1) Moet in Qit aein de panakawan's toe te kennen karakter van initiatoren ook

niet de verklaring gezocht worden van het feit, dat in de wajang poerwa vooral de

poppen, die Semar, Pétroek en Nalagarèng voorstellen, phaUistische kenteekenen

dragen? — Men bedenke hierbij, dat de initiatie bedoelt den jongeling bekend te

maken met en geschikt te maken voor zijn sexueele functie in het huwelijk, lijdens

de door hen bijgewoonde initiatie-ceremoniën van de Warramunga, zagen Spencer

en Gillen, dat de noviet — wij geven hier de korte samenvatting van hun mede-
deeling door Loisy (o. c. blz. 375) — « est ramene encore dans Ia forêt, en un lieu

écarté, oü des hommes pris dans les différentes classes de la tribu, après lui avoir

recommandé Ie secret, lui montrent leur membre viril en érection ».
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Maar het schijnt mogelijk deze parallel nog wat aannemelijker

te maken door er den nadruk op te leggen, dat Pandj i hier be-

paald gekleed wordt in een gebatikt gewaad. Deze trek toch

staat niet op zichzelf ; integendeel, in alle verhalen en telkens

waar hetzij van Inoe hetzij van eenige andere Pandji-figuur de

verandering van naam en stciat verhaald wordt, vinden wij

melding gemaakt van een uitdossing in gebatikte kleederen ;

ja, zóó sterk is dit, dat men gerust kan zeggen, dat de Pandji-

roman in zijn oudere en jongere redacties de literaire vindplaats

bij uitnemendheid is voor de namen der Javaansche batik-

patronen.

Men raadt nu de door ons begeerde conclusie : dat het,

nog thans gedragen, Javaansche staatsiegewaad ontstaan is uit

een ritueelen opschik, en dat wij in deze batik-, d.i. teeken-

patronen de survivals, de verfijnde voortzettingen vóór ons heb-

ben van oer-oude, bij de ceremoniën gebezigde, totem-afbeel-

dingen ^). — Al kunnen wij op deze kwestie thans niet zoo

diep ingaan als de belangrijkheid van het probleem wensche-

lijk maakt, wij meenen toch niet te mogen nalaten, eenige —
zonder uitzondering bekende — feiten op nieuwe wijze met
elkaar in verband te brengen en er zoo nieuw licht op te laten

vallen.

De heer J. A. Loebèr Jr. wees er reeds op, hoe overwegend

onder deze batik-patronen het aantal motieven is, dat aan

planten- en dierenwereld ontleend is. ((In die patronen (zoo

schrijft hij) is een overrijke keus in motieven, waarbij ruim-

schoots uit fauna en flora is geput. Paradijsvogels, pauwen,
schildpadden, slangen en allerlei bloemen komen daaronder

voor en dikwijls ontleent het motief den kenteekenenden naam
aan de bizondere toepassing. Zoo heet bijv. een kip achter een

hekwerk van evenwijdige lijnen (( de opgesloten kip »)) ^). Hoe
waar dit is, blijkt duidelijk, wanneer men even de lijst van
namen van batikpatronen nagaat in de fraaie publicatie De batik-

kunst in Nederlandsch-Indië en haar geschiedenis, van G. P.

Rouffaer en Dr. H. H. Juynboll ; reeds bij een vluchtig overzien

van de daar ^) opgesomde ruim 800 patronen, constateert men,

(!) Tevens zouden wij willen vragen, of wij in den naam — Tatik — van een van

de panakawaji's, die Pandji's ritueel toilet verzorgen, niet een aanduiding mogen
zien voor den tee\enaar van die afbeeldingen.

(2) J. A. Loebèr Jr., Een interessant hatik-moiiei ; in B. K. I. LIV (1902). blz. 5:^7.

(3) Zie o. c, deel I, blz. 454-495.
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dat meer dan de helft daarvan plant- en diernamen dragen.

Hierbij valt dan nog op te merken, vooreerst (en djt is zeer

teekenend), dat een niet onbelangrijk aantal motieven genoemd

is naar personen uit de Pandji-romans of in een of andere com-

binatie het woord pandji — waarvan wij boven met vrij groote

waarschijnlijkheid de beteekenis leerden kennen — in den

naam voert ; en verder, dat Loebèr, in zijn zooeven genoemd
artikel, van een van de belangrijkste en in vele variaties voor-

komende patronen (het parang-, d.i. hakmes-motief ^)) aan-

nemelijk wist te maken, dat het, hoewel de naam dit niet aan-

duidt, toch ook teruggaat op een dier-motifef, een vogelkop nl.,

meestal gecombineerd met een vrucht- of bloem-motief .
Wan-

neer men nu tevens in aanmerking neemt, dat, zooals bekend

is, het (( recht » op deze patronen niet onvoorwaardelijk aan

het Javaansche volk in zijn geheel toekomt, maar dat, naar

zeer strenge regelen, de adcd het gebruik van bepaalde patronen

slechts aan bepaalde groepen (standen) vergunt, en dat een

zeker aantal uitdrukkelijk gereserveerd zijn voor den vorst en

zijn gezin "), dan zal men de door ons gewenschte conclusie

op zichzelf al volstrekt niet onwaarschijnlijk achten. De —
terecht — door Rouffaer ) gemaakte opmerking, dat in een

heelen boel Javaansche batik-namen « veel onzinnigs, veel

nonsensicaals » is, (( zoozéér, dat meermalen wanneer men een

gebatikt doek ziet en men den naam dan verneemt dien de

volksmond of de vervaardigster daaraan toekent, men verbaasd

staat hoe nu toch zóó een naam aan zulk een dessin gegeven
kan worden » , doet aan het plausibele van onze hypothese niets

af, ja pleit eerder daarvóór : de totemistische afbeeldingen toch,

die wij op het oog hebben, zijn juist geen min of meer natura-

listische teekeningen ; alle onderzoekers van het levende tote-

misme in Australië zijn het er over eens, dat de in den ritus

gebruikte afbeeldingen zuiver conventioneel zijn en dat de
stoutste fantasie veelal niet in staat is daarin verband te zien

met datgene, wat zij heeten voor te stellen ^)

.

Maar er is meer. Wie bij de studie der batik-patronen die-

per wil gaan dan de opF>ervlakte, mag zich niet bepalen bij de

(1) Vgl. hierbij de artikelen van Prof. Snouck Hurgronje, Iets over \oedjang en
badi, en van Prof. Hazeu, Iets over kpedi en tjoendrik, in T. B. G. XLVII.

(2) Zie Loebèr, o. c. blz. 567.

(3) Rouffaer en JuynboU, o. c. 1, blz. 493.

(4) Zie Durkheim, Les formes élémentaires, enz., blz. 178 vig.
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Javaansche ^eefsels, doch dient ook andere voorwerpen in zijn

onderzoek te betrekken. Dr. I. Groneman ^) vestigde (geheel

incidenteel) er reeds de aandacht op, dat verscheidene van de

namen van batik-patronen ook onveranderd voorkomen als be-

namingen voor vormen van de Javaansche kris en voor de

dazirop voorkomende, zoo raadselachtige pamor-motieven ^).

Deze opmerking is hoogst belangrijk, want zij wijst, eigenaar-

dig genoeg, opnieuw op een samenhang van deze namen en de

Pandji-figuur : Pandji toch heet in de Javaansche traditie de

uitvinder van wajang en de daarbij behoorende gamelan, maar
ook van dat, ook thans nog met allerlei religieuse voorzorgen

vervaardigde, wellicht meest typisch-Javaansche stuk uit het

geheele materieele Javaansche bezit : de kris, tegelijk wapen
en sieraad en waardigheidsteeken ! Wij wezen er vroeger reeds

op, dat in de romans de kris onafscheidelijk bij Pandji hoort ;

de kris is als zijn symbool, en daarin vooral Hgt zijn magische

macht ; en ook maakten wij er opmerkzaam op, dat in den

Djajalengkara een plaats voorkomt, die aanleiding geeft om te

denken, dat naar het oordeel der Javcinen het ontstaan van de

kris op geheimzinnige wijze verband houdt met het ontstaan

of alhans met het aantal der clans : Djajèngrana zendt zijn

patih naar den beroemden smid om een kris te laten smeden
uit den nagelaten (( staf » van den stichter van het rijk Java,

den vorst van Mendang Kamoelan ; na langen tijd komt de

patih terug: en hij brengt niet één kris mee, maar vier wapens,

nl. drie krissen en een patrem ; één van de krissen is bep)aalde-

Kjk voor den vorst bestemd. — Is er nu (vragen wij) geen

reden om dezen « staf » , dien de stamheros achterliet bij zijn

verdwijning uit de menschenwereld, en die het materiaal werd
waaruit de vier krissen ontstonden, te beschouwen als een my-
thisch s/am- embleem, in den trant van de magisch-krachtige,

met totemistische teekeningen versierde, Australische churinga

(of wil men : nurtunja) , d.i. den stok of staf, die het mystieke

lichaam is van den totemistischen voorvader? ^) en zijn dus

deze vier krissen, die ieder een stuk zijn van den oorspronke-

(1) Dr. I. Groneman, Der Kris der Javaner (Internationales Archiv für Ethno-

graphie, Bd XIX. 1910, en Bd XXI, 1913).

(2) Int. Archiü. f. Ethnogr. XIX. blz. 133.

(3) Men herinnere zich, dat Tjarang Tinangloeh's wapen waarmee hij alle rij-

ken der wereld ging veroveren .ontstond uit den ti^etnoeningbooTn, waaronder hij zijn

ascese verrichtte.
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lijken staf, eigenlijk geen magisch-krachtige c/an-teekens ? Het

is tijdens zijn initiatie, dat de jonge Australiër voor het eerst

in zijn leven de churinga te zien krijgt, dan pas wordt hij zelf

eigenaar vari zoo een voorwerp, — en is 't hiernaast niet op-

merkelijk, dat in de Pandji^mythe de demon van de initiatie

zoo vaak wordt voorgesteld als een wapensmid} Toenggoel

ametoeng, die Kèn Dedes had geschaakt, is, zooals wij zagen,

dezelfde als Poe Gandring, die uitmuntende krissen vervaar-

digde ; en in de Minahassische mythe zit dé booze Kalangi' nog

druk te smeden, als Manimporok — onder voorgeven dat hij

zijn kapotte gereedschappen en wapens wil laten herstellen —
daar aankomt om de voor hem bestemde vrouw terug te halen !

Wij ontveinzen ons niet, dat in het stellen van een, zelfs

verwijderde, analogie tusschen de Javaansche kris en de Aus>-

tralische churinga een al te groot stuk fantasie moet schijnen te

liggen, maar wij kunnen op eenige feiten vijzen : vooreerst

wordt men bij die met religieusen eerbied vervaardigde ^) en

behandelde pamor-inlegsels alweer getroffen door de geheim-

zinnige verwantschap, die ondersteld wordt te bestaan tusschen

beF)aalde motieven en vaste groepen van de bevolking (stan-

den, bedrijven) en door de magische kracht, zoowel ten goede

als ten kwade, die cian die teekeningen wordt toegekend ^)
; en

voorts stuit men zoowel bij de benamingen van de kris-vormen

als bij die van de pamor-motieven alweer op het feit, dat zij in

ver overwegend aantal plant- en diernamen zijn ; maar wat
vooral opmerkelijk is : in de eene zoowel als in de andere lijst

vinden wij de benaming Poeda/j Sategal, welken naam wij

hierboven langs gansch anderen weg hebben kunnen determi^

neeren als benaming voor een Javaansche clan ! Het allerbe-

langrijkste is evenwel het volgende, en bij een kwestie als deze

heeft dit wel bijna de waarde van een beslissend argument : de
Javaansche traditie weet nog, dat al deze pamor-motieven niet

als gelijkwaardig naast elkaar gesteld mogen worden, maar dat

er een zeker genealogisch of hiërarchisch verband is. Dr. Gro-
neman vermeldt nl. in zijn studie de overlevering, dat onder al

deze pamor-motieven vijf oer-vormen bestaan, waaruit de an-

dere zouden zijn voortgekomen. Deze vijf moeder-motieven nu

(1) Zie Int. Archiv f. Ethnogr. 'XIX, blz. 95-96.

(2) Zie hiervoor een over de kris handelend Javaansch geschrift, in vertaling

bekend gemaakt door J. J. Meijer, in het tijdschrift: Nederlandsch Irtdië, Oud en

Nievw, I, (1916-17). blz. 107 vlg. en 158 vlg.
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dragen zonder uitzondering ncimen van planten ; zij zjjn :

1. wos woetah (uitgestrooide rijstkorrels), 2. sekar pala (noot-

muskaatbloem), 3. sekar ngadeg (rechtopstaande bloem), 4.

hlaraq ngirid (aaneengeregen droge kokosbladeren), 5. sel^ar

temoe (curcuma-bloem) ^). Er zijn dus : vijf oer-vormen van

de raadselachtige teekeningen op het Javaansche krislemmet,

die alle plantennamen dragen ; en er zijn : vijf clans! En niet

zonder grond stellen wdj genetisch verband tusschen deze twee

feiten, want diezelfde Javaansche overlevering vermeldt tevens,

dat deze vijf oudste pamor-motieven de üijj Pandawa's verte-

genwoordigen. Wat dit beteekent, is ons bekend : de Javaan-

sche vijf Pandawa's zijn niet de Voor-Indische PandVi-zonen ;

zij zijn Pandji, de Javaansche stamheros in zijn vijfvoudige

verschijning, zij zijn de vijf clans ! — Wij mogen er wel niet

langer aan twijfelen : de namen der batikpatronen en krisvor-

men en pamormotieven zijn namen van totems en subtotems,

en de kern van de Pandji-verhalen is een totemistische mythe.

Wanneer Tjèkèl Tjandra Kirana uit de macht van den
boozen boeta verlost heeft en behouden teruggebracht, gaat zijn

huwelijk met de prinses van Daha toch nog niet door : de vorst

vergeet zijn gelofte, zegt het verhaal ; en opnieuw zet het

Pandji-thema in, wederom begint voor Tjèkèl de zware strijd

om zijn geliefde te verwerven. Maar alweer blijft Tjèkèl's loon

uit : nu durft de vorst van Daha zijn gelofte niet na te komen
uit vrees voor den vorst van Madanda, — en nogmaals en nog-

maals krijgen wij een in wezen gelijksoortige episode te lezen.

Het is thans duidelijk, dat wat wij eerst voor een volkomen
begriplooze repetitie van één thema hielden, dit toch niet is,

niet alleen althans ; ook de oorspronkelijke vorm van het ver-

haal kan deze herhaling gekend hebben : de ritus is niet ten

einde gebracht met één ceremonie, doch bestaat uit een reeks

van, in den grond aan elkaar gelijke, handelingen. Het is vol-

komen naar den eisch, dat aan Tjèkèl telkens weer een nieuwe

opeaaf gesteld wordt, die hij op zich moet nemen en glansrijk

volbrengt : zoo vangt hij de goudgehoornde ree, waarop zijn

geliefde haar zinnen gezet had ; hij lost de moeilijke raadsels

op van den geleerden, doch boosaardigen Kalana Brahmana ^)

;

(1) Zie Int. Archiv f. Ethnogr. XIX, blz. 130 vlg.

(2) Ook Ehrenreich (o. c. blz. 150) brengt de « Rateelprobe » in de mythologie
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hij geneest Tjeuidra Kirana van haar ziekte, enz. enz. ^). En in

verband met de systematisch doorgevoerde vier- en vijf-dee-

ling, waardoor wij voor het ééne paar van de oorspronkelijke

mythe een groot aantal personen krijgen, die eensdeels niet

anders dan eikaars doubletten, maar anderdeels (in volkomen
onbegrepen herinnering aan de beteekenjs der eerste stam-

deeling in twee phratries) ook weer eikaars tegenstanders zijn,

ontstaat die verbijsterende en de aandacht afmattende dooreen-

warring en opeenstapeling van in elkaar grijpende en altijd op
elkaar gelijkende episoden, die het kenmerk is van iederen

Pandji-roman. Alle personen ondergaan gelijksoortige meta-

morphosen, terwijl zij onder telkens wisselende namen elkan-

der zoeken en, elkaar vindend, elkaéur niet herkennen en schij-

nen te ontvluchten, ja zelfs in strijd geraken, tot ten slotte do
opheldering en algemeene verzoening volgt. Inoe zoekt onder

zware beproevingen Tjandra Kirana, en deze van haar kant

trekt het bosch in, wanneer zij hoort, dat haar geliefde verdwe-

nen is ; voor Tjarang Tinangloeh wordt het zoeken naeir dien-

zelfden Inoe de initiatie-opgaaf : hij gaat als asceet in de

VN^ildernis leven, cingstvallig uitwijkend voor iedere vrouw ; een

vreeselijke ziekte doet hem vermageren en hij vergeet zelfs het

juiste gebruik van de hem gemeenzame taal ; hij verandert van

naam en geeft zich uit voor iemand van nederige afkomst, een

gewone man uit de bergen ; dan gaat hij in ceremonieel gewaad
rondtrekken en ontmoet eindelijk zijn broeder, maar, veran-

derd als zij beiden zjjn, herkennen zij elkaar niet en strijden

zij op leven en dood. Niet anders gaat het Goenoeng Saii : eerst

zoekt hij ^) zijn verdwenen zuster Tjandra Kirana, en wanneer
die gevonden is, wordt Inoe ook voor hem de gezochte, en later

in verband met den tot angstdroomen gereedelijk aanleiding gevenden toestand van

den noviet tijdens de initiatie.

(1) Natuurlijk ontbreken ook de volkomen begriplooze uitwijdingen en herhalin-

gen net in de romans: wanneer, in den Tjèkèlwanèngpati, de eindelooze moeilijk-

heden ten slotte overwonnen zijn, en Pandji en Tjandra Kirana elkaar herkend heb-

ben en hun huwelijk gesloten is. blijft niettemin, tegen den zin van het verhaal in.

de eene ongeveer gelijkluidende episode op de andere volgen.

(2) Goenoeng Sari verlaat het hof van zijn ouders onder voorgeven, dat hij op

de üogeljacht gaat, en iets dergelijks wordt, zooals wij vroeger reeds opmerkten,

met de noodige variatie van alle Pandji-figuren verteld, — zooals het trouwens ook

reeds voorkomt in de Minahassische mythe. — Het is overbodig nog eens afzonder-

lijk er op te wijzen, op welk detail van de initiatie deze trek teruggaat.
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weer diens zuster Angling Kciras, voor wie hij in hevige liefde

ontbrand is.

Komt op de boven beschreven wijze de beteekenis der

initiatie-ceremoniën, als die van een introductie tot het huwe-
lijk, in de romans al zeer sterk naar voren, ook de eigenlijke

zin van den ritus — het tot volledige ontwikkeling brengen van

de totemistische essentie in den noviet en het dezen inleiden in

de kennis van de geheimen van den eeredienst en vcin de ge-

wijde traditie van clan en stam — blijft daar niet geheel in het

duister. Wij wezen al op de naamsveranderingen, zooals van

Inoe in Tjèkèl, en op het voortdurend gamelan-spel van Pandji

en zijn gezellen, en eveneens op de beteekenis die naar alle

waarschijnlijkheid te hechten is aan de telkens weer voorko-

mende naïeve grapp>en en grove dwaasheden, waarmee de

panakawans hun meester trachten op te vroolijken. Bij deze

komische intermezzi is Pandji's houding volkomen die van

den gewonen initiandus : hij neemt geen deel aan de hande-

ling, macir zit daar bleek en bewegingloos bij, ternauwernood

glimjacht hij even. Maar ook vertooningen van hoogst ernsti-

gen aard hebben in de romans plaats : zoo wordt reeds in den

hemel Inoe getroost door zijn dienaren, die het spel <( Darma
Déwa met Darma Déwi » voor hem opvoeren, terwijl hijzelf de

gamelan bespeelt ^), en somtijds wordt dan zeer duidelijk

Pandji van initiandus weer de god die den ritus instelde, en
wordt hij zelf de hoofdpersoon in de handeling : Adipati Tam-
bak Baja (Pandji) danst in schitterend gebatikt gewaad ten

aanschouwe van de bewonderende menigte, terwijl zijn diena-

ren met hun mond het geluid van de gamelan nabootsen ^) ; en

duidelijker nog is een andere plaats in den Tjèkèlwanèngpati,

waar voor de naar de aarde nedergedaalde hemelbewoners eerst

Pandji met eenige andere <( vorsten n en daarna Tjandra Kirana

met haar gezellinnen in schitterenden tooi een proeve ten beste

geven van de dansen der aardbewoners ^). Bij deze laatste ver-

tooning komt het sterk uit, dat deze dansen van mimetischen

aard zijn, want telkens moeten de toeschouwers raden welke

figuren het zijn, die door de spelers worden voorgesteld, en de

leider der vertooning heeft daarbij een, een dier voorstellend,

(1) Zie boven blz. 20.

(2) Zie boven blz. 63.

(3) Zie boven blz. 108.
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embleem — het « teeken van den aap » — in de hand. In alle

duidelijkheid stelt hier de mythische v<x>rvader van den stam

door zijn voorbeeld ook dat deel van den ritus in, dat de tote-

mistische drama's zjjn ; wij begrijpen thans wat het zeggen

wil, dat Pandji de uitvinder is van de wajang, en dat hij in de

topèng optreedt en daarbij, als hem alleen toekomend attribuut,

de muts van paardehaar draagt ; en tevens waarom in de ro-

mans nu eens deze dan weer die groep van personen, wanneer

zij van naam veranderen, bovendien zich verkleeden als wa-
jangspelers en gamboehdansers. Zij voeren dan altijd een stuk

op uit de eigen avonturen van Pandji en Tjandra Kirana, en dit

is niet verwonderlijk, daar deze stof de gev^jde stam-traditie

bij uitnemendheid is ; op ééne plaats in den Tjekèlwanèngpati

wordt als naam voor dit spel vermeld : Djaran goejang ^), d.i.

(het badende(?) paard )s hetgeen onmiddellijk doet denken
aan de namen der totemistische drama's, waarvan v^j vooral

aan Spencer en Gillen onze kennis danken ; en in dit geval ia

er nog een bizondere reden om aan te nemen, dat wij hier met
een totem-naam te doen hebben, immers wij treffen dien weer

cian als benaming voor een bepaalden krisvorm in de door

Dr. Groneman bekend gemaakte lijst ^)

.

Thans aan het eind van ons langdurig onderzoek geko-

men, hebben wij niet veel woorden noodig om de uitkomsten

van onze beschouwingen samen te vatten ; telkens immers,
wanneer wij een gedeeltelijk resultaat bereikten, hebben wij

reeds een ix)ging gedaan cm de betrekkelijke waarde en betee-

kenis daarvan vast te stellen.

Wij gelooven te hebben aangetoond, dat die trekken in de
verhalen, die het eerst en bijna uitsluitend de belangstelling tot

zich hebben getrokken — v^aj bedoelen de motieven, ontleend
aan de Javaansche historie en aan de Voor-Indische helden-

dichten — voor het recht verstand daarvan van niet het minste
gewicht zijn ; en tevens hebben wij de oorzaken trachten op te

sporen die er toe leidden, dat juist deze trekken in de romans
werden aanvaard ; en wij kwamen daarbij tot het verrassende
besluit, dat — omgekeerd — juist inzicht in den aard en de

(1) Zie boven blz. 96.

(2) Int. Archio f. Ethnogr. XIX. blz. 157; No. 66.
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beteekenis van het Pand] i-verhaal van zeer groot belang is voor

ons begrip van de Javaansche geschiedschrijving en van de

Javaansche literatuur in het algemeen. Maar ook het andere

standpunt, van w^aar uit men het wel mogelijk geacht heeft de

Pandji-verhalen te beschouwen, en dat er toe bracht om daarin

« bewerkingen van de Javaansche zonnemythe » te vermoeden,

of (( een natuurmythe, waarin de Zon en de Maan resf)ectieve-

lijk als Pandji en Déwi Angrèni zouden gepersonifieerd zijn»,

bleek alleen in betrekkelijken zin het juiste te zijn en in ieder

e^eval p^een uitzicht te openen op een volledige verklaring van
het geheele, oorspronkelijke thema. Allerlei van de meest

constante en het eerst in het oog vallende trekken in de verha-

len bleven op deze wijze onopgehelderd, en bovendien vormde
de langs dezen weg gevonden achtergrond niet — zooals men
dan toch zou mogen verwachten — een in zich zelf homogene
astrale mythe, maar veeleer een combinatie van, gedeeltelijk

totaal heterogene, mythische trekken, ingedeeld naar het kader

der primitieve, stamorganisatie. Dit kader zelf, de indeeling van
den stam, bleek dan ook in eigenlijken zin de achtergrond van
den roman, en in ons laatste hoofdstuk hebben wij aannemelijk

pogen te maken, dat de oudste kern van het Pandji-verhaal een

mythe is, die, op een alleen in een totemistischen gedachten-

gang passende wijze, het ontstaan verhaalt der Javaansche

wereld met haar exogame regeling van het huwelijk en haar

initiatie-ritus als inleiding daartoe. Toen later, bij het verzwak-

ken der totemistische denkwijze, de stam-indeeling als zoodanig

op den achtergrond begon te raken en het juiste begrip van de

collectieve beteekenis der in de mythe optredende figuren en

van den zin der wijdingsceremoniën verloren ging, en de be-

langstelling zich verplaatste van de stam-indeeling zelve naar

de volgens dit kader gerangschikte zaken en begrippen, gingen

deze laatste, en wel in de eerste plaats de maan en de zon, zich

schuiven vóór de gestalten der totemistische voorouders, — en

de mythe veranderde van karakter. Echter niet fundamenteel ;

de groote lijnen van de nieuwe m^'the wciren dezelfde, want de

achtergrond bleef dezelfde, maar in onderdeelen moesten ver-

schuivingen en wijzigingen plaats hebben. De nieuwe mythe
trachtte zooveel mogelijk de oude te dekken ; zij aanvaardde

uit deze al die trekken, die haar maar eenigszins pasten, en ge-

bruikte die, niet zonder een vrij groote mate van gedwongen-
heid, op hare — relatief gesproken — moderne wijze : Sekar
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Tadji werd de volle meian - Tjandra Kirana, en de demon die

hasüc wegvoerde voor de initifeitie, werd nu een booze hoeta -

de wcissende maan, die in misdadigen hartstocht voor haeir

ontbrand is en haar onthoudt aan haar wettigen echtgenoot ;

men herinnerde zich nog, dat hij de god was, die de magisch-

krachtige clan-emblemen vervaardigde, en men ging nu zijn

beeld zien in de smedende figuur aian den hemel, te midden
van de om hem heen spattende sterre-vonken ; Inoe werd de
zon-Rawisrangga en tevens de maan, en zijn bleekheid en ver-

magering, die het gevolg waren van de ellende die hij doory

stond bij zijn initiatie, werden nu aanschouwd in het wegkrim-
pen van de afnemende maan, die Wcinhopig is over het verlies

van zijn geliefde vrouw ; en de pandji, eens de geheimzinnige,

maar zichtbare en tastbare verschijningsvorm van den totem, ver-

vluchtigde thans tot niet meer dan een metaphoor ter beeldende
aanduiding van de beide maanhelften. Maar de nieuwe mythe
kon niet alle trekken uit het oude verhaal aanvaarden, en even-

min slaagde zij er in deze volkomen te verdringen ; zij bleven

in de traditie bewaard, en in de romans en de lakons stcian zij

als wonderlijke resten, schijnbaar buiten allen samenhang,
maar niettemin taai van leven ; en voor ons werden zij weg-
wijzers om de oudste kern der verhalen te bereiken en te kun-
nen vaststellen, dat Inoe en Sekar Tadji, de in hartstochtelijke

liefde voor elkaar ontstoken tweelingbroeder en -zuster, die van
den hemel nciar de aarde neerdalen, zich incameeren om stam-

vader en- moeder te worden van de beide Javaansche phratries;

zij zijn tegelijk god èn mensch, maar naar hun innigste wezen
toch eerder, de een : een dier, de andere : een bloem ; zij hu-

"wen met elkander en stellen zóó voor hunne nsizaten de exogame
regeling daarvoor vast, maar niet dan nadat zij tevoren 2ich de
geschiktheid en waardigheid daartoe in hevig lijden hadden
verworven.
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