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TWEE PERIODEN

• Tijdsperiode I, ongeveer 860 – 929 AD, Midden 
Java

• Aardbeving in 928/9 waarschijnlijk oorzaak 
verplaatsing vorstenrijkjes naar Oost Java

• Bronnen: inscripties, reliëfs tempels, vondsten
• Tijdsperiode II, begin 10e eeuw – 1600
• Veel meer geschreven bronnen (inscripties en 

vooral literaire teksten); minder afbeeldingen op 
reliëfs



HINDOE EN BOEDDHISTISCHE 
VORSTEN

• Edicten van vorsten over stichtingen van 
‘belastingvrije’ gebieden voor tempels en 
landbouwgronden voor tempel onderhoud

• Tempels, kloosters, muren, poorten van 
steen en baksteen

• Paleizen en kloosters van hout



INDIASE INVLOEDEN

• Nieuwe religies kwamen via India
• Nieuwe ideeën, vernieuwingen materiële cultuur via 

India
• Concepten over voedsel uit India geïncorporeerd in 

bestaande 
• Gerechten overgenomen uit India



ANDERE INVLOEDEN

• Er waren natuurlijk ook andere contactregio’s: vaste 
land van ZO Azië, China, Midden Oosten (via India)

• Maar die zijn nog niet van groot belang voor eten en 
eetpatronen voor 1600 AD



KAART MIDDEN JAVA-
BOROBUDUR - PRAMBANAN



KAART OOST 
JAVA



Borobudur
Prambanan

Borobudur, boeddistisch
Mendut, boeddhistisch

Prambanan complex, hindoeïstisch



TEKSTEN

• 1) Meeste gegevens in gedichten die op Oost Java 
gecomponeerd zijn tussen de 10e en 15e eeuw; eigen 
inbreng Javaanse auteurs  (ongeveer 25)

• 2) Proza vertalingen van 8 boeken van het Mahabharata, 
11e eeuw ; nauwelijks eigen inbreng (8)

• 3) Fabels (Tantri Kamandaka, A Demung, B Kediri), laat, 
misschien van Bali; eigen inbreng auteurs (3)

• 4) Kronieken, religieuze verhandelingen, gedichten na 16e 
eeuw; eigen inbreng auteurs (ongeveer 10)



SMAKEN/RASA VERMELD IN OJ 
TEKSTEN 

INDIASE THEORIE
•Betekenis van term rasa

•In India: sap van plant, extract, merg, smaak, 
tong, vocht, lichaamsvocht, mannelijk zaad

•Grondstof van lichaam

•Smaaksysteem van eten

•In Java/Bali: betekenissen als in India



6 of 7 rasa 
in Skt en OJ teksten verwijzingen naar “de zes 

smaken” (sadrasa) als 1 concept; Wat wordt ermee 
bedoeld?

• Zoet (madhura; OJ manis, kilang)
• Zuur (amla; OJ asem)
• Zout (lavana; OJ asin)
• Bitter (tikta; OJ pahit)
• Bijtend (katuka; OJ pedes)
• Wrang (kasaya; OJ sepet)
• Eventueel, zelden
• Vettig-zoet (sudura; OJ agurih-awudak)



Lichaamsomhulsels (kosa) van ziel
• Spijs en drank omhulsel (anna-rasa-maya kosa)
• Levensadem omhulsel (prana-maya kosa)
• Verstand (mano-maya kosa)
• Onderscheidingsvermogen (vijnana-maya kosa)
• Vreugde (ananda-maya kosa)
• Beenderen (asthi, tahulan kosa)
• Merg (majja, sumsum-kosa)
• Vet (medas, gajih-kosa)
• Huid (tvac, kulit-kosa)
• Vlees (mamsa, daging-kosa)
• Bloed (rudhira, getih-kosa)



Eten/voedsel = manifestatie van het 
Brahman, Hoogste/Uiterste Realiteit

• Is tegelijkertijd materieel en immaterieel
• Dharma/kosmische orde, regelt dat er voedsel is 

in deze en gene wereld
• Aard van voedsel bepalend voor ziel, eventuele 

wedergeboorte of verlossing van wedergeboorte
• Dus: ‘goed’ eten tot je nemen
• Hoe weet je wat ‘goed’ is? Kijk in wetboek van 

Manu (IV,205-225, V, 5-56)



Volgden Javanen de Indiase 
principes op?

• Niet echt. Ze verwijzen naar principes, 
taboes en naar Manu’s wetten, maar na 
vergelijking blijkt dat de Javanen wel 
‘vleesetende’ vogels’, ratten, vleermuizen 
etc. aten, wat verboden was volgens Manu. 



KRUIDERIJEN
• Zout, steenzout (Indiaas, uit Himalaya, minder natrium)
• Suiker (palmsuiker), arèn palm, lontar palm, kokospalm
• Tamarinde/kamalagi/asem (Tamarindus indica)
• Gemberachtigen: bungle (Zingiber cassumunar), kunyit/jené (Curcuma 

longa), laja/laos (Alpinia galanga), jahé (Zingiber officinale), temu 
(Zingiber)

• Ceré (citronella gras) (Cymbopogon citratus)
• Cardamom (Elettaria cardamomum)
• Kamfer/kapir, Dryobalanops aromatica
• Kaneel/kayu manis/katubrata (waarschijnlijk cassia, Cinnamonum cassia 

en niet C. Zeylandica)
• Zwarte peper/mirica (Piper nigrum)
• Hingga (Asafoetida, afscheiding van 3 soorten Ferula, Indiase import uit 

Afghanistan)
• Kruidnagel/lawangga (Syzygium aromaticum)
• Salam blad/duhet salam (Syzygium polyanta)



‘scherp’ eten, pedes

• Trikatuka, de 3 scherpen: zwarte peper, 
witte peper of lange peper (Piper longum) 
en gember. Indiase herkomst.

• Het werd ook als medicijn beschouwd; 
vooral peper, dat de bloedsomloop en 
blaasfunctie bevordert. Goed voor 
metabolisme



trikatuka



Kruiden/wortels in gerechten, hun effecten 
op eter

• Salam blad: houdt slechte gedachten weg
• Tamarinde: fris
• Gember: met ubi en sorghum eten, geeft je een vol 

gevoel, zodat je niet veel kunt eten
• Bunglé gember: goed voor asceten, maakt ze sterk in 

meditatie, geeft ze kracht
• Kamfer: in betel mengsel met cardamon; in lemper met 

kacang ijo; in wierook met cardamom
• Kunyit: met kleefrijst is heel lekker
• laja/laos: geeft je een vol gevoel als je het ubi en sorghum 

stopt
• Katumbar: bevrijdt je van passie



Cabé, Piper longa



gember



Laja/laos



tamarinde



kencur



kunyit



Temu kunci



katumbar



ZOET EN ZOUT

• In Zuid en Zuidoost Azië, veel eerder dan in 
Europa, verschillende grondstoffen voor suiker 
bereiding: kokospalm, arènpalm, lontarpalm, 
suikerriet

• Zout gewonnen uit zee; in delen van India uit de 
bergen, die vroeger bedekt waren met zee

• Zout was een belangrijk ruilmiddel, want duur



Koningen Kayuwangi (856?-882) en Balitung (898-
908); zelfde periode als Borobudur en Prambanan

• Veel info over rituelen en bijbehorend eten
• Offers in vorm van etenswaar aan goden, vooral Brahma 

(=vuurgod): rijst in zakken, gekookte rijst in pot, gestoomde rijst in 
stoommand/kuskusan, vruchten, buffelkop, alle soorten 
vlees/sarwamangsa, gekookt kippenei

• Metalen potten voor drank, koken, vis bewaren, grote en kleine 
potten (verschillende namen voor de potten)

• Levende dieren: buffels, geiten, schapen voor Brahma
• Ritueel bij steen: ei stukgegooid en kuikentje onthoofd, stuk 

gesneden op hakblok/landes
• Gezamenlijke maaltijd voor gasten met drank en dans Meer 

informatie over eten bij rituelen



RIJST, ORYZA SATIVA



Zwarte rijst, witte kleefrijst, rode rijst, 
organische langkorrel rijst



Sawah, rijstveld met irrigatiesysteem

Trawulan, relief sawah



Dang = metalen pot om rijst op te 
stomen

Ledok, Kedu Modern Javaans



Rijst stomen

Mendut, 9e AD                                     Java, eind 19e AD



Koken en stomen, traditioneel 
(Bali)



Voedsel aanbieden in kuskusan, O 54



STOMEN 
IN 

BAMBOE
BUIS, 

LEMENG



Stomen in bamboe, lemeng



Rijst koken in 
pot, Borobudur



Panglipatan, pangliwetan, 
aardewerken pot om rijst in te koken

Gevonden bij Borobudur Moderne Javaanse potten



Bronzen potten en schalen, 8/9e AD



Geit en schaap slachten, waterbuffel



Bali nu: gevierendeeld kuiken en ei aanbieden aan 
demonen



Bali nu: geroosterde 
kipjes aanbieden aan 

goden



informatie over eten en menu’s voor de gasten

• Gekookte rijst hoog opgetast in bol (tumpuk)
• Koekjes van kleefrijst
• Vlees van buffel, geit, varken, hert, vers
• Vlees dat gepreserveerd is
• Vis: zoetwatervis (vers)
• Vis: zoutwatervis (gepreserveerd)
• Schelp- en schaaldieren, inktvis
• Eieren (onbekend of zij van kippen of eenden zijn)
• Licht gekookte groente
• Bananenstam soep, aryas
• Sirih pruimen



Superieur Vlees, Vorstelijk Vlees, 
Vlees was superieur voedsel, maha-mangsa
Vlees van wilde dieren (varken, hert) en gedomesticeerde
Vlees van vogels uit bos (wilde duif, rijstvogel) en uit kooien 
(kwartel, garuda/adelaar)
Sommige vleessoorten  (schildpadden, gecastreerde dieren, kleine 
vogeltjes) waren voorbehouden aan vorsten en adel (raja-mangsa). 
Vlees van gecastreerde dieren (geit, zwijn, hond) was superieur
De vorst kon lageren een privilege geven bepaalde vleessoorten te 
eten
Vlees van alle soorten dieren (lucht,berg,land,rivier,zee) opdienen bij 
banket, zodat kosmos compleet opgediend wordt
Alle soorten van koken/roosteren/drogen gebruiken om compleetheid 
te bereiken
Sommige vleessoorten dienden als medicijn
Vorst/ksatriya mag jagen en dieren doden om ze op te eten 
(Ramayana)



Een toren van rijst, Borobudur



Nasi tumpeng 
(=tumpuk,tumpek), Java, nu



Deng van vlees en vis



Kakap, 
hurang, 
tangiri, 

layangan



Jukut ares, bananenstam soep, Bali



Vruchten (salak, durian, kokosnoot, mangga), en bloemen 
in manden (Prambanan), rijst in manden (Borobudur, 

Prambanan)

Manggis, durian, bloemen, kokosnoten     rijst in manden



TEMPEL RELIËFS MIDDEN JAVA–
BOROBUDUR, MENDUT, PRAMBANAN

VISUELE INFORMATIE



FEESTMAAL



Maaltijd 2 personen: bol rijst waarop 2 vissen, 
bijgerechten, drank/water uit gendi in bekers 

geschonken, O 14



Vis: 1 per persoon

Zilveren drinkkom Tang, 8e AD



Vis koken in kleine pot op driepoot
Borobudur O 68



Vis en schildpad 
koken in kawah, O 

89



Rijsttafel voor 3: rijst, vissen erop, 
bijgerechten in bakjes van blad, drank uit 

pot (guci), O 97



Rijsttafel met vis en 6 bijgerechten, 
drank en lap, O 122





Maaltijd voor hoog en laag, rijst, 
drank en bijgerechten, geen vis, Ia29



MAALTIJDEN VAN 
PRIESTERS EN ASCETEN

WEL OF GEEN VLEES?



Banket na terugkeer Rama in paleis
eten voor de vorstelijke priesters, rajarsi, Prambanan



3 vissen op blad op rijst
eronder: worstjes

3 vissen

sate

aaltjesinktvis

4 vissen, vleesballetjes, krab

Krab en vis



Banket voor asceet-koning, geen 
vlees, Ia112



Bakjes met gerechten



Eten voor brahmaan: rijst met wat erop, 
water uit gendi, O 94



Rijst, water en lap om handen te 
wassen, O 67



Eenvoudig maal: water en rijst; eten 
met de rechter hand, IBb14



Eten voor toekomstige Buddha, IBa28



Asceet in bergen bij suikerriet en banaan, O 105



Buddha met bedelnap in stoftas, Ia85,87



BOERENETEN



Boeren op weg naar 
sawah

etensdragers en 
vismandje



Op weg naar tuin: man met ploeg, vrouw met 
etensdrager, O 122



Goede daden – eten weg geven



Voedsel geven 
aan armen, O 14



Nap met rijst aan brahmaan geven, IIB13



Rijstepap voor toek. Boeddha, Ia81



Goede daad: eetbare dieren terugbrengen
geen vlees eten, Bor O 6



Sirih/betel, areca, kalk



Blad (Piper betle), areca zaad, bakje met kalk, Bali



Gevouwen tas met blad, bak met 
blad en mes, II 33, 23



Brahmaan met bediende met sirihtas en areca 
snijder-IIB13



Arecanootschaar, Bali



Speciaal menu voor aparte 
priesters (wahuta’s)

• Reuzenvleermuis
• Apen
• Worden speciaal voor hen geschoten met 

blaasroer



Apen schieten met blaasroer en 
pijl en boog, Borobudur



VRUCHTEN



Bananen aanbieden aan monniken, O 106



Manggistan geven aan asceet, O 113



Nanka’s bijeen 
binden, O 50



Mangga’s plukken, Mendut



Sterke drank
• Veel sterke drank geserveerd, 8 verschillende soorten, 

waarvan 5 een Skt naam hebben
• Kunst van het destilleren via India? Of deftig om 

buitenlands gedestilleerd te gebruiken?
• Tamarinde drank (cinca, Skt)
• Rum (mastawa, siddhu, Skt)
• Gedestilleerd (madya, jatirasa, Skt)
• Palmwijn (tuak)
• Kokosnoot vocht (duh ninyung)
• Gefermenteerde drank van suikerriet (kilang)
• Veel mensen, ook vrouwen, dronken, is leuk en fijn, wordt 

om gelachen



Drinken, eten, muziek, dansen, Borobudur



Drinkkan, Perzisch



Drinkers, O 90



Drinkende heren, IBa59



Drinkende brahmaan, I Ba 42



Bronzen drinkbeker, Oost Java, 8 cm h



Kroeg en bordeel, Ib54



Drinkschalen, drinkkan, Ib54



Drinkschaal en drinkbuis van bamboe



Man met bamboe buis met lontarpalm 
drank, II 35



Water halen uit put, IBa221



Groente, jukut
komt er bekaaid af; voor asceten, 

voor gewone mensen



Groen blad, bonen
• Boontjes (atak, kacang), groene, zwarte, bruine (genus Vigna) en 

ontkiemde boontjes (kacambah)
• ubi (dioscorea familie), tales (Colocasia esculenta)
• Bamboe loten
• Aubergine (cung, Solanum melongena)
• Bladeren van bepaalde bomen, zoals duhet (Eugenia), kelepu 

(Rubiaceae)
• Varentopjes (paku), wilde basilicum blad (sulasih)
• Bloem van banaan (pusuh biu), bloem van melinjo (uceng), bloem 

van gember (combrang)
• Soort komkommer (hantimun, Cucumis sativa)
• Hurisa plant (Sestana grandiflora), geeft lang leven
• paddestoelen



Lotusmaal klaarmaken, IBa67



varen



Tales
Colocasia 
esculenta



Ubi aung en Ubi



Bongkot, Gemberachtigen



Zoetigheden (jaja), en krupuk apart of bij drank

• Dadwal, dodol (van zwarte kleefrijst)
• Landuga, laddu´s (Indiaas)
• Honing, honingdrank
• Kiping (soort rempéyèk)
• Ghrtapura (Indiaas, van meel, melk, klapper en ghee)
• Modaka (Indiaas)
• Salé punti (= pisang salé)
• Tapé (gefermenteerde kleefrijst)
• Wajik (van zwarte kleefrijst)



Laddu, India



Pisang salé



Wie kregen eten in de Javaanse 
maatschappij?

• Iedereen die de ceremonie bijwoont, uitgenodigd is op 
hoffeest of op bezoek komt bij asceten

• Oud, jong, man, vrouw, laagste, middelste en hoogste 
kasten

• Giften (pot met vis) aan passerende dorpsgenoten die op 
weg zijn naar de markt (peken)

• Gasten gaan terug naar huis met ‘left overs’(sangu)
• Hiërarchie in zitten (hogeren zitten hoog, lageren laag of 

buiten de poort)
• Privileges: vorstelijk eten = bijzondere vleessoorten, vlees 

van gecastreerde dieren



Taakverdeling net als nu?

• Vrouwen: koken rijst en houden zich met 
groente bezig

• Mannen: jagen op dieren/vissen, doden, 
slachten en klaarmaken van vlees/vis

• Mannen maken sterke drank, maar wordt 
door mannen, vrouwen en goden genuttigd



Belangrijke gegevens over bereidingswijzen 
en wat men lekker vond

• Vlees: goed doorgekookt, is lekker
• Ook: geroosterd vlees en  gehakt
• Krokante zoetwatervis, is lekker (gebakken, geroosterd?)
• Gekookte rijst in hoge bol (tumpang) opgediend, is lekker
• Zout of suiker gebruikt voor preserveren van vis en vlees: 
• ikan asin, zoute vis
• deng van kakap, kadiwas en tangiri (zeevis); ongezouten 

en gezouten deng van vlees
• In het algemeen: zo veel eten als je wilt
• Lekker eten is geurig



Eetgerei?

• Bladeren (ron) werden uitgedeeld aan de eters. 
Sommige groepen of mensen kregen meer dan 1 blad

• Welk blad? Pisangblad? Of aan elkaar gemaakte 
kleinere bladeren of reepjes blad? 

• Op later reliëf te zien dat men met de handen eet
• I Tsing, Chinese monnik die eind 7e eeuw in Java komt: 

ze eten niet met eetstokjes, maar met hun handen, van 
een blad!!!!



Prambanan, brahmaan 
met bolletje eten in 

hand



ANALYSE
WAT IS EEN MAALTIJD?



MAALTIJD = 
VLEESMAALTIJD

• VLEES VAN DIER/VIS
• BEENDEREN
• MERG
• VET
• HUID
• BLOED
• ALLES KLAARMAKEN = COMPLEET



Harmonische maaltijd: alle categorieën vlees
• Wild uit het bos in de bergen: hert, wild zwijn, olifant, 

stekelvarken, schubdier, aap, tijger, rinoceros
• Gecastreerde dieren: schaap, geit, varken, hond
• Gedomesticeerde dieren: buffel, varken, geit, schaap, 

paard
• Vogels: vlieg-, loop- en zwemvogels (duif, eend)
• Schildpadden (land, rivier, zee)
• Dieren uit rivieren: vissen, krokodil
• Vissen uit de zee
• Schaal- en schelpdieren uit rivier en zee (krab, kreeft, 

slak, garnaal, mossel, oester, kwal)
• Insecten (schorpioen, worm, 1000poot, bijenlarven
• Reptielen, leguanen



Harmonische maaltijd

• Alle vissen en vlezen op alle mogelijke manieren 
klaargemaakt

• Gekookt, gestoomd, gehakt, geroosterd, gepekeld 
met zoet of zout, gedroogd (pindang, grang, grih, 
deng, asem, asin, empal, gulay, sate/jatah, rempah, 
pespesan)

• Alle onderdelen gebruikt: kop, hersenen, ogen, 
tong, ingewanden, kraakbeen, merg, bloed, vlees, 
bot fijngemalen, eitjes, kuit

• Klaargemaakt: nat (soep), half nat (gehakt, lawar 
met bloed), droog (sate, panggang, deng, krupuk)



Vlees en 6 smaken

• Vlees wordt klaargemaakt volgens de 6 smaken



VORSTEN BANKET, MAHABHOJANA
bij ontvangst van koning in dorp

• Voedsel uit rivieren en oceaan,  vissen, schaal- en 
schelpdieren

• Drank
• Fruit (mangga, durian)
• Zoetigheden: dodol, wajik van ketan
• sirih
• Voor dienaressen: gekookte rijst
• Voor soldaten: ongekookte rijst, kunnen ze zelf koken



Terugkeer na lange afwezigheid 
van prins

• 6-rasa eten
• Rijstepap
• Vlees en visballetjes in zure en zoute saus
• Gepreserveerde vis: pindang, bekasem
• Eieren
• sirih



Party in paleis na terugkeer van 
strijd

• Alle vlees/vis van zee en bergen
• Alcohol
• Sirih
• Ze aten en dronken 5 dagen



Asceten eten

• Suikerriet en banaan, want je kunt je dan beter 
concentreren op god (Ramayana).

• Planten, bladeren en vis zonder zout
• Bananenbloem (tud)
• Geen dieren met tenen met 5 nagels
• Omhulde dingen zoals peulvruchten
• Knollen en wortels



VERBODEN VOEDSEL

Rupsen, wormen, ratten, kikkers, slangen, hond zijn 
verboden voedsel (Nitisastra).

Reuzenvleermuizen, ook verboden, maar worden wel 
gegeten. Smaak: heel aromatisch, vet, taai, kleverig 
(Nagarakrtagama)

Verboden voedsel als kikkers, wormen, ezels, ratten en 
honden worden wel geserveerd bij vorsten diner, want 
veel gasten zijn eraan verslaafd (Nagarakrtagama)



ETIQUETTE



Smakken (kecap-kecap)

• Er zijn niet-smakkers en smakkers bij maaltijden. 
Vooral soldaten smakken luid. Ze eten gulzig met 
open mond kauwend, zonder te praten. 



boeren

• Iemand die dronken is van de palmwijn boert luid 
(Bharatayuddha)

• Toen held Bhima Dussasana gedood had dronk hij 
diens bloed, waarna hij boerde zo luid als de 
donder (Bharatayuddha)



Gulzig drinken

• Gulzig drinken en dan half dood neervallen 
na te veel sterke drank, is mooi

• Met grote slokken water drinken uit een 
bamboe buis of kruik

• Kotsen na te veel gedronken te hebben



Met de rechter hand eten

• Bolletje maken van rijst en bijgerecht (kepel-kepel) 
en dat dan in je mond stoppen met je rechter hand.

• Lepels alleen voor het opscheppen van vloeistoffen 
en soepen gebruikt. 



Niet te weinig eten (kurang)

• De aanbieders van het voedsel zijn 
ontzettend bang dat er te weinig is (kurang).

• Zij zien het als een ernstige tekortkoming 
als er niet genoeg eten is of als de gasten te 
weinig eten.

• Een vol gevoel hebben na het eten, maakt je 
gelukkig



Wat is lekker?

• Woorden voor ons ‘lekker’
• Geurig, arum
• Zo veel als je wilt, inak, menaka
• Smakelijk, rasa, mirasa, pathya
• Vet, wuduk
• Volle buik, vol, purna
• Dronken, wereu
• Knapperig
• Kleverig



Kleefrijst, knapperige ansjovis, 
geurig eten

• Het summum van geurig, vet, hard, taai, kleverig 
eten is laketan met kunyit (Ramayana)

• Knapperige tri (tri prikitik) is lekker (Ramayana, 
Bhomakawya)

• Aromatische, vette, taaie reuzenvleermuis 
(kalong)



Geuren, geurig eten is lekker

• 6 rasa eten is lekker geurig
• Drank is lekker geurig
• Durian heeft een bijzondere geur



Conclusies

• Er werd veel gegeten en gedronken
• Vooral vlees van gedomesticeerde dieren (buffel, geit, 

schaap), maar ook van bosdier (hert)
• Zoetwatervis en zeevis
• Preserveren van vis en vlees
• Weinig groente
• Grote hoeveelheid rijst
• Veel sterke drank; dronken worden was fijn
• De ‘rijsttafel’ met vele bijgerechten bestond al lang


