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TIJDSPERIODE 
ONG. 860 AD -929 AD



REGIO
HOOFDZAKELIJK MIDDEN JAVA, DELEN 

VAN OOST JAVA
AARDBEVING IN 928/9 WAARSCHIJNLIJK 
OORZAAK VAN VERPLAATSING MACHT 

NAAR OOST JAVA





ONDERZOEKSMATERIAAL

• Geschreven bronnen: inscripties; nog geen 
literaire teksten, of toch? Er is een vertaling van 
een Sanskrit Ramayana versie in het Oud Javaans, 
datum onzeker; rond of na 928 AD?

• Archeologische vondsten: potten, bakken, etc.
• Reliëfs op ‘tempels’, vooral Borobudur en 

Prambanan, beetje op Mendut in Midden Java in 
omgeving van Yogyakarta



Koperplaten van Sindok, 920 AD
gevonden over dorpje Watukura



Tekst op lontarpalmblad
OJ versie van Mahabharata



Borobudur
Prambanan



RELIGIES

• HINDOEÏSME (AL EIND 7E AD, 1E 
DATUM 732 AD)

• BOEDDHISME (AL IN 824 AD)



INDIASE INVLOEDEN

• RELIGIEUS
• FILOSOFISCH
• STAATKUNDIG - KONINGSCHAP
• BOUWKUNDIG
• KALENDER
• TAAL: SANSKRIT (Skt)
• TAAL: OUD JAVAANS (OJ, met veel Skt 

leenwoorden)



VORSTEN EN RIJKJES

• Oudste geschreven bronnen: hindoeïstisch, Siwa
• (732 AD, Canggal, Sanskrit, niets over eten)
• Eerste inscriptie OJ (Dieng 810 AD) vermeldt dat 

gasten van ceremonie een metalen kookpot 
(dang) en een aarden kookpot (panglipatan) 
kregen en dat er natte rijstvelden (sawah) waren

• Dieng, ongedateerd, vierkleuren rijst, rijststomer 
en vruchten voor godin Durga



Wat wil dat zeggen?

• Rijst uit natte rijstvelden belangrijk voedsel
• Diverse soorten rijst verbouwd
• Stoom- en kookpotten belangrijke geschenken
• Metalen/bronzen potten geklopt door speciale 

‘smeden’, de pande dang
• Aardewerken potten gemaakt door pottenbakkers



Dang = metalen pot om rijst op te 
stomen

Ledok, Kedu Modern Javaans



Panglipatan, pangliwetan, 
aardewerken pot om rijst in te koken

Gevonden bij Borobudur Moderne Javaanse potten



Ronde bodem

• Kogelvorm van onderen is het sterkst
• Als pot gebakken wordt (meestal in open 

vuur) gaat hij niet stuk
• Bij koken komt grootste oppervlak in 

contact met het vuur, dus sneller resultaat



Sawah, rijstveld met irrigatiesysteem



Zwarte, 
witte, rode 

rijst, 
kleefrijst
rijstkoek



Rijst stomen

Mendut, 9e AD                                     Java, eind 19e AD





Rijst koken in 
pot, Borobudur



Pot met de hand maken, 
Borobudur

kleirolletjes stevig 
verbinden met steen 

(binnenzijde pot) en platte 
stok (buiten)



Potten in oven, Borobudur



MONUMENTEN

• Tempels en kloosters voor hindoes en 
boeddhisten

• Stupa’s voor boeddhisten
• Paleizen voor vorsten
• Tempels, stupa’s, muren en poorten van steen
• Wat er nu van over is: alleen resten van steen



Afbeeldingen voedsel op tempels

• Op aantal monumenten reliëfs met voedsel, 
bomen, planten

• Borobudur, Mendut, Prambanan zijn de 
voornaamste bouwwerken



Wat tonen de afbeeldingen?

• Situaties, moeilijk om de context te bepalen
• Verklaringen: via inscripties, latere 

literatuur
• Vergelijking met heden, maar dan wel 

traditionele ‘keukens’ en situaties zoeken



Koning Kayuwangi (856?-882)
• Meer informatie over eten bij rituelen
• Eten aan goden (Brahma, Haricandana) aangeboden: 

gepelde rijst in zakken, vruchten
• Pot met gekookte rijst ook voor Brahma
• Kop van een buffel voor Brahma
• Levende buffel(s), geiten, schapen voor Brahma
• Ei (kip?), stukgegooid op steen bij ‘vervloeking’
• Kipje (hayam), kopje eraf bij ‘vervloeking’ en caru



Geit en schaap slachten, buffel



Vruchten, en bloemen in manden (Prambanan), rijst in 
manden (Borobudur, Prambanan)

Manggis, durian, bloemen, kokosnoten     rijst in manden



Bali nu: dode witte kip aanbieden aan demomen



Bali nu: gevierendeeld kuiken en ei aanbieden aan 
demonen



Bali nu: geroosterde 
kipjes aanbieden aan 

goden



Koning Kayuwangi’s gasten

• Zij krijgen eten en drinken
• Wilde duiven, misschien ook de buffels, geit, 

schaap
• Bij de rituelen zijn ook koks als gasten, twee 

soorten koks: de koks die rijst koken (madang) 
en de koks die vlees koken (mangla). Ze krijgen 
geschenken



Vragen

• Is er differentiatie naar geslacht bij de koks, 
zoals later: de vrouwen koken rijst en de 
mannen koken vlees?

• Je kunt het niet echt opmaken uit de namen, 
of toch wel? In de inscriptie (Kwak I, 879 
AD) heet de mangla Si Buddha. Si duidt aan 
dat het om een man gaat.....



Koning Balitung (898-908 AD)



Restricties voor koop/verkoop en slachten van 
dieren in vrijgebied

indien meer: extra belasting betalen

• Runderen, koeien, geiten, varkens, eenden
• Beperkte hoeveelheden gestampte rijst
• Beperkte hoeveelheden witte uien (bawang)
• Beperkte hoeveelheden zout (garam), suiker (gula)
• Beperkte hoeveelheden sirih blad, kalk, en areca 

palmzaden voor sirihpruimen
• Beperkte hoeveelheden (sesam) olie
• Beperkte aantallen vogels via netten of strikken te 

vangen



Veel meer eten aan Brahma aangeboden; ook allerlei metalen 
potten; Brahma = god van vuur = belangrijk voor smeden

• Gekookt kippenei
• Ongekookte rijst met en zonder zilvervlies
• Gekookte rijst en gestoomde rijst
• Stoommand voor rijst (kukusan)
• Alle soorten vlees (sarwamangsa)
• Metalen potten voor drank, koken, vis bewaren, grote 

en kleine potten (verschillende namen voor de potten)
• Ei stuk geslagen op steen
• Kuikentje in stukken gesneden op hakblok (landes)



Een toren van rijst, Borobudur



Nasi tumpeng, Java, nu



Bronzen potten en schalen, 8/9e AD



Hakblokken nu, Java, Bali



Veel meer 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
• Licht gekookte groente
• Bananenstam soep, aryas
• Sirih pruimen



Deng van vlees en vis



Kakap, 
hurang, 
tangiri, 

layangan



Jukut ares, bananenstam soep, Bali



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



Wie krijgen eten?
• Iedereen die de ceremonie bijwoont
• 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)



Belangrijke gegevens over bereidingswijzen 
en wat men lekker vond

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

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



Bereidingswijzen vlees en vis

Koken, roosteren, preserveren met 
zout of zoet



Bereidingswijzen rijst

Gestoomd, gekookt



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



Prambanan, brahmaan 
met bolletje eten in 

hand



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



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


