
Huwelijk in paleis

• Kris is getuige
• Vroeger: meisje trouwde ‘met de kris’, als 

bruidegom niet aanwezig kon zijn
• Gebeurde vaak in adellijke kringen
• Vorst nam bijvrouw; eenvoudige 

huwelijksvoltrekking tussen meisje met 
kris



Moeder bruidegom met kris



bruidegom gaat 
bruid ophalen



Neef houdt kris die 
voorouders voorstelt 

vast
de kris is getuige/saksi

van wat er gebeurt





Huwelijks geloften uitwisselen



Huis waarin bruid 
nacht verbleef

fragment uit Malat 
zingen om deur te 

openen





Bruidegom mag zijn 
bruid meenemen



Huwelijksvoltrekking, kris is getuige





Na ceremonie mag bruidegom zelf de kris dragen











• Pamor op a- en 
b-kant





Huwelijk bij jaba



Ngayab, kris als 
getuige



Kris is 
getuige





Kris bij tempel jaardag/odalan
tempel van satria familie



God en godin 



God en godin met kris 
als getuige naar strand 

voor bad en caru



Caru met kris als getuige



Terug naar de 
tempel





Hoe draag je een kris?

• Achter op je rug, tussen je kleding 
gestoken- beleefd, niet oorlogszuchtig

• Schuin achter op je rug – krijgers, vooral in 
krijgsdansen

• Schuin voor je buik of opzij tussen je 
kleding gestoken – klaar voor aanval of 
verdediging; nu: pacalang



Krisdragende afgezanten van andere dorpen 
bezoeken tepelfeest, Pura Puser ing Jagat, Ubud



Vorst van 
Karangasem



Krisdragende ordebewaarders/ pacalang bij 
ceremonie



Krissen en wapens in het theater

• Calon Arang, Ngurek
• Topeng
• Baris met lansen
• Gambuh



Calon Arang
schilderij van Hendra



Topeng 
danser

mand met 
maskers





koning



Minister





Sidakarya



Kris opbergen





Krishouders, togog, déling, bedogol







Krisgrepen, danganan
figuur erop heet togog kadutan, déling (Bangli),

kêmplong (Klungkung)
• Materiaal: goud, zilver, hout, ivoor
• Raksasa ratmaja, die amrta stal
• Pop van tor, kocėt, zijn geluid is ocet-ocet
• Demon Kabandha of Kubandha met kop in zijn romp
• Bhuta nyawa sari, hij reikt over schouder naar pudak 

bloem
• Buta Srenggi, met horens
• leak
• Bhatara Bayu
• Rama, Sita, Rawana
• Brahmaanse priester/pedanda
• Bloot jongetje, bloot mismaakt/demonisch jongetje







Rawana op wilmana, Tabanan (F.Brinkgreve)





Raksasa Ratmaja, Krambitan



Ratmaja



Klungkung 
1908

Ratmaja



Badung 1906



Kever, kocèt



Grantim
vlechtsel



hout




